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INLEIDING
De zomer heeft in juli eindelijk van zich doen spreken met
mooie warme dagen. Hopelijk gaat ze er nog even mee door
en stelt ze ons in staat de mooie dingen te doen die bij de
zomertijd horen. Want het nieuws in de afgelopen maand
juli bracht steeds nieuwe gruwelijkheden.
Mijn vakantie naar Griekenland ligt al weer lang achter mij
maar het zal u niet verbazen dat ik er in dit kerkblad graag
nog eens naar terugkeer en mij verdiep in de 2e zendingsreis van Paulus. Griekenland werd de hoofdbestemming
van die reis. Het is goddelijke leiding dat hij daar terecht
komt. Christus en de Heilige Geest hebben deze bestemming gekozen volgens het boek Handelingen.
Paulus’ ervaringen in Griekenland zijn vruchtbaar geweest
voor de verkondiging van het evangelie; ze hebben ook
vrucht gedragen in de kerk waarbij het eeuwen later de
Reformatie was die m.i. een Grieks aspect ervan
herontdekte en waardeerde. In de tijd van de Reformatie
schiepen de opgekomen grote Europese handelssteden met
hun ambities en eigen politiek een geestelijk klimaat en
een mondige burgerij waarin de Reformatie gedijen kon.
Een Grieks perspectief keerde terug in het hart van
Europa. Dat is m.i. ook te zien in het vreemde fenomeen
van de beeldenstorm die zich in de Lage Landen zo
verbazingwekkend snel van stad tot stad verspreiden kon.
Vaak lijkt de opstelling van het stadsbestuur bepalend te
zijn geweest of er ‘gestormd’ werd of niet. De maand
augustus is de maand waarin de beeldenstorm 450 jaar
geleden begon, om precies te zijn op op 10 augustus. U
vindt er meer over in dit kerkblad.
Frans van der Sar
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PAULUS IN GRIEKENLAND
Op onze vakantie in Griekenland kwamen we Paulus
tegen, m.n. in Athene en Korinthe. Op die plaatsen zie je
iets terug van de werkelijkheid die hij kan hebben gezien.
Dat intrigeert. Je probeert je dan toch voor te stellen wat
hij heeft gezien, al zijn er twintig eeuwen voorbij gegaan en
is de tijd meestal niet barmhartig geweest voor zulke
historische plaatsen.
Paulus komt in Athene en Korinthe op zijn tweede
zendingsreis. Het is het begin van
een beweging naar het Westen
voor het evangelie. Het moet in
Korinthe zijn geweest dat bij
Paulus het verlangen groeide om
verder naar het westen te gaan
en over te steken naar Italie en
Rome te bezoeken. Hij bleef
anderhalf jaar in die havenstad
die goede verbindingen onderhield met Italie. De stad was een
Paulus door Greco
schakelpunt in de handel tussen
het Westelijk en Oostelijk deel van het Romeinse Rijk. De
2e zendingsreis heeft het evangelie naar Europa gebracht!
Athene en Rome
In Athene en Korinthe kwam Paulus voor het eerst in
aanraking met een Griekse wereld die in zijn tijd al bezien
werd vanuit een geidealiseerde, ‘klassiek’ geworden
herinnering. Paulus was vertrouwd met de Griekse taal
zoals blijkt uit zijn brieven. Maar hij was zelf toch veel
meer een Romein dan een Griek.
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Het keizerlijke Rome zag zichzelf als de erfgenaam van het
grote rijk dat door Alexander de Grote was gesticht. Rome
zag de wereld vanuit een
imperiaal perspectief. Het
had de Griekse cultuur
weliswaar in zich opgenomen maar het had haar
beschavingsidealen achter
zich gelaten. De klassieke
Griekse cultuur in de
glorietijd van Athene had
Zicht op de Akropolis in de 19e eeuw
de wereld gezien vanuit het
perspectief van de stad, de ‘polis’. De burgers van de stad
waren verantwoordelijk voor de idealen en de belangen die
de stad nastreefde. De stad was een levenswijze met
democratische instellingen en een rechtspraak die
voortdurend onder de controle bleven van zijn burgers. De
stad kon allianties sluiten met andere steden die op
dezelfde wijze waren georganiseerd.
Het was een situatie die moeilijk houdbaar bleek als één
stad grote dominantie verwierf zoals met Athene gebeurde
en later ook met Rome.
Athene’s
dominantie
werd
aangevochten
en
te
niet
gedaan tijdens de Peloponnesische
oorlogen
en
de
Romeinse keizers maakten een
einde
aan
de
Romeinse
Republiek die lang geprobeerd
had aan de klassieke democratische idealen vast te
houden. Maar in Rome was een keizerlijke machtsuitoefening wellicht nodig om het reusachtig geworden rijk te
besturen.
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Het imperiale perspectief op het wereldse bestuur heeft
nadien lang stand gehouden in Europa. De Roomskatholieke kerk deelde dit perspectief, al moest ze haar
eigen positie daarin voortdurend verdedigen. Maar in WestEuropa aan het eind van de middeleeuwen was men dit
imperiale perspectief op de wereld toch echt een beetje zat.
De steden waren opgekomen zoals ook Brugge en er
ontstonden nationale, regionale en lokale perspectieven op
de werkelijkheid waarbij men nieuwe ‘eigen’ bestuursvormen verlangde
en waarin de steden dankbaar
teruggrepen op de idealen van de Griekse ‘polis’ waarin de
burgers verantwoordelijk waren voor hun eigen ‘politiek’.
In deze sfeer gedijde ook de Reformatie. De Reformatie
heeft daarom gebroken met het imperiale perspectief,
terwijl de Rooms-Katholieke kerk er als wereldkerk aan
vasthield. Het zijn sentimenten die nu weer terugkomen in
de discussies over de rol van ‘Europa’ en haar instellingen
in verhouding tot de nationale staten en hun souvereine
instellingen. In de 17e eeuw kwam het evenwel ook
zelfbewust in het wapen van Brugge te staan, SPQB, d.w.z.
Senatus PopulusQue Brugensis (Bestuur en bevolking van
Brugge). Zij vormen het gezag in de stad, zoals ook ooit de
Romeinse Republiek aan dit beginsel (SPQR) vasthield.
Maar Paulus was een echte Romein. Hij zag zijn wereld
vanuit een imperiaal perspectief. Hij beroept zich in
meerdere situaties met trots op zijn Romeins burgerschap
en op zijn rechten als Romeins staatsburger. Hij schroomt
ten laatste ook niet om, als hij in Judea gearresteerd
wordt, zich te beroepen op de keizer en op zijn recht zijn
zaak voor de keizer in Rome te bepleiten(Hand. 25).
Tarsus
Paulus was afkomstig uit Tarsus in Klein-Azie, het huidige
De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2016, bladzijde 4

Turkije. Dit gebied viel onder Romeins gezag maar het
kende een enorme etnische en culturele verscheidenheid.
Dat is nu nog zo. In 1979 heb ik met mijn vrouw een
rondreis gemaakt door het Oosten van Turkije en ik was
toen ook verbijsterd door de grote verscheidenheid die je
zag. Er was een gigantisch verschil tussen het Turkije van
de Zwarte Zeekust, van de Anatolische hoogvlakte en het
Turkije aan de grenzen met Rusland en Syrie, om nog
maar te zwijgen van de grote Koerdische minderheid in het
oosten. Dan ga je begrijpen waarom thema’s als de Turkse
identiteit en de eenheid van Turkije zo omstreden en
gevaarlijk zijn en blijven in de moderne Turkse politiek.
Paulus zal met de diverse etnische en culturele realiteit
van Klein-Azie in zijn tijd volstrekt vertrouwd zijn geweest.
Het was zijn wereld en zijn eerste zendingsreis zal niet voor
niets in deze richting zijn gegaan. Hij komt tot in Lystra en
Iconium, steden in het binnenland van Klein-Azie, 200 km
ten westen van Tarsis.
Teruggekomen in Jeruzalem heeft hij op het apostelconvent toestemming gekregen het evangelie aan de
heidenen te verkondigen en hen te dopen zonder hen alle
verplichtingen van de joodse wet op te leggen.
Op zijn tweede zendingsreis gaat hij samen met Silas terug
naar deze streek om het goede nieuws van het
apostelconvent te brengen.
Dan
reist
hij
verder. Maar er gebeurt
iets opmerkelijks, zoals
Lukas in Handelingen
16 vertelt. De Geest
dringt hen steeds verder
naar het Westen. Ze
trekken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze
De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2016, bladzijde 5

‘door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in
Asia te verkondigen’. Ze moesten verder. Toen ze bij de
grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar
Bitynië dat noordelijker ligt, richting de Zwarte Zee, maar
opnieuw stond de Geest van Jezus hun dat niet toe.
Daarom gaan ze weer in verder naar het westen tot ze de
kust bereiken van de Aegeische zee. Ze komen in Troas in
de streek waar Troje lag. Daar krijgt Paulus ’s nachts een
visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek
over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Dan valt het
kwartje. Ze concluderen dat God hen geroepen heeft om
aan de mensen in Macedonie het evangelie te verkondigen.
Het is goddelijke beleid en leiding die Paulus met spoed
westwaarts naar Griekenland hebben gebracht.
De gebeurtenissen in Filippi.
Vanuit Troas nemen ze een boot naar Neapolis en vandaar
reisden ze naar Filippi in Macedonie, het noorden van
Griekenland. Inmiddels heeft zich Timotheus bij Paulus en
Silas gevoegd en misschien ook Lukas zelf want het
verhaal gaat nu in de wij-vorm verder. Filippi was “een
belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die
volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele
dagen”, schrijft Lukas in Hand. 16 vs 12. Toch was het ook
een Griekse stad met een eigen stadsbestuur en zijn eigen
stadspolitiek. Maar ze hadden zich gebonden aan het
Romeins recht en waren daarvoor dus verantwoording
schuldig aan een Romeinse gezagsdrager in de regio. In
hun rechtspraak waren ze niet meer geheel onafhankelijk.
Paulus, Silas, Timotheus en Silas trekken in bij Lydia, een
purperverkoopster uit Thyatira in Klein-Azie, die zich met
haar hele huis had bekeerd tot Christus. Maar dan
ontstaan er moeilijkheden. Lukas vertelt het prachtig en ik
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kan het niet laten om zijn verhaal vrjwel geheel te volgen:
Ze komen “een jonge slavin tegen die bezeten was door een
geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar
waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.
Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan
één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de
allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt
worden!’ Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus
er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik
beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En
op datzelfde moment ging de geest uit haar weg”. De macht
van de naam van Christus is even groot in Griekenland als
in Galilea toen Jezus zelf zulke geesten uitdreef.
Maar haar eigenaars waren niet blij dat ze hun bron van
inkomsten kwijt raakten. Ze grijpen Paulus en Silas en
sleuren hen mee naar het marktplein, waar ze hen
voorleidden aan de stadsbestuurders. Het is een conflict
tussen het Griekse perspectief van de stad tegenover het
Romeinse perspectief van het imperium. Daar ligt ook voor
Lukas de crux van het verhaal, waarin zijn sympathie
natuurlijk ligt bij de Romeins staatsburger Paulus en bij
het imperium. Lukas lijkt de beschuldiging van de burgers
van Filippi met een zekere ironie weer te geven als ze zich
er met nadruk op beroepen Romeinen te zijn. Ja ja, mooie
Romeinen zijn het. ‘Deze mensen brengen onze stad in rep
en roer. Het zijn Joden, die een levenswijze verkondigen
waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die
we niet in praktijk mogen brengen.’ Ook de verzamelde
menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de
stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren
en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een
groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten
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in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht
kreeg hen streng te bewaken’.
Deze sluit ze op in zijn diepste kerker en sluit hun voeten
in een blok. ’s Nachts is er een hevige aardschok waardoor
het blok openbreekt en ook de deuren. Maar Paulus en
Silas lopen niet weg en hun medegevangenen ook niet. Als
de gevangenbewaarder dit ontdekt is hij tot het diepst van
zijn ziel geschokt en bekeert zich tot Christus. ‘Bij het
aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele
gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om
Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde
Paulus daarvan op de hoogte: ‘Het stadsbestuur heeft
mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken.
Ga in vrede!’ Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze
hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar
stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger
zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en
nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van!
Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!’ De
gerechtsdienaars brengen deze woorden over aan de
stadsbestuurders, die de schrik om het hart sloeg toen ze
hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren.
Griekse stedelingen komen te staan tegenover de imperiale
macht van Rome, vertegenwoordigd door die twee
Romeinse staatsburgers Paulus en Silas. Dus gaat het
stadsbestuur inderdaad nederig naar de gevangenis en
spreekt ‘op vriendelijke toon’ met hen. Je ziet het voor je.
Ze lieten hen vrij met het vriendelijke verzoek om uit de
stad te vertrekken. Paulus en Silas hebben daarin
toegestemd. Ze verlieten de gevangenis en gingen naar het
huis van Lydia. Na de kleine gemeente van nieuwe
christenen
bemoedigend
te
hebben
toegesproken,
vertrokken ze.
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De brief aan de Filippenzen
De gemeente in Filippi was de eerste christelijke gemeente
in Europa en de band tussen Paulus en Filippi is innig
gebleven. De gemeente heeft hem steeds financieel en
moreel ondersteund. Hij is er terug geweest tijdens zijn
derde zendingsreis en heeft er het Paasfeest gevierd (Hand.
20:6).
Hij schreef de Filippenzenbrief in een situatie van
gevangenschap, waarschijnlijk in Rome. Het is een vorm
van huisarrest geweest waarin hij weliswaar bewaakt werd
maar toch in staat was het evangelie te verkondigen in
Rome. Zelfs onder de soldaten van het Romeinse
hoofdkwartier vindt het gehoor. Paulus is in de brief vol
vertrouwen over het verloop van zijn rechtszaak wat ook de
uitkomst zal zijn. Ook als hij verliest dient het de
evangelieverkondiging. In dit verband schrijft hij de
prachtige woorden in Filippenzen 2 over de gezindheid die
in Christus Jezus was.
In de brief, in Fil.3:20, spreekt hij over het hemels
burgerrecht gebaseerd op het ‘imperium’ van de Heer
Jezus Christus, met de kracht waarmee Hij in staat is alles
aan zich te onderwerpen. Nu hij in Rome is, het centrum
van het Romeinse imperium, en mogelijk door Rome
veroordeeld wordt, weet hij dat Christus zijn enige redder
is die voor hem in staat zoals hij toch steeds is blijven
hopen dat Rome overal ter wereld voor zijn staatsburgers
zou instaan. Wordt vervolgd.
Frans van der Sar

VPKB-NIEUWS
450 JAAR BEELDENSTORM
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in 1566 in de Westhoek
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de Beeldenstorm begon. Dat wordt in deze streek herdacht
met een verscheidenheid aan initiatieven en activiteiten. In
de Maartenskathedraal in Ieper staan een aantal panelen
die een eerlijk verhaal vertellen over de beeldenstorm. Ik
vat ze alsvolgt samen:
De samenleving van de Lage landen maakte een
overgangstijd door in de 16e eeuw. De kerk was in crisis.
Het verlangen naar een vernieuwing van de kerk en naar
een vernieuwing van het geloofsleven vond brede aanhang.
Maar er zijn verschillende richtingen in de vernieuwingsbeweging die als ‘de Reformatie’ wordt aangeduid. Er is
het Lutheranisme, de beweging van Wederdopers, het
Calvinisme. Maar er zijn ook mensen als Erasmus die naar
vernieuwing van de kerk streven maar een kerkscheuring
willen voorkomen. En er zijn er ook velen die zich van
begin af tegen zulke vernieuwingsbewegingen keerden. Alle
stromingen waren vertegenwoordigd in de Westhoek. Voor
zowel het kerkvolk als de kerkleiding moet het een
moeilijke tijd zijn geweest waarin een ieder zijn eigen
positie en opstelling moest vinden.
Maar er is ook sociale ontreddering. In 1530 was er een
teruggang in de welvaart ingezet. De textielindustie was
overgegaan op de productie van lichte stoffen op basis van
Spaanse wol. Velen werden werkloos. Er was verpaupering
in de steden. Velen zwierven rond op zoek naar werk of
probeerden al bedelend langs de wegen in leven te blijven.
In 1555 doet Karel V afstand van de troon ten gunste van
zijn zoon Filips II, een Spanjaard die geen enkele affiniteit
had met de Lage Landen. Ook dat wordt een bron van
onvrede en en van een groeiend verlangen naar politieke
onafhankelijkheid. Het armoedeprobleem en het onafhankelijkheidsstreven raken verweven met het verlangen naar
kerkvernieuwing en vernieuwing van het geestelijk leven.
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Het leidt tot een verscherping van de tegenstellingen. De
ketters worden nu ook als opstandelingen tegen het wettig
gezag gezien. Hun vervolging nam daarom steeds scherpere
vormen aan. Pogingen van Willem van Oranje in 1564 en
van het Verbond der Edelen in de daaropvolgende jaren om
de polarisatie tot stand te brengen vinden weinig gehoor bij
Filips II en bij de landvoogdes Margaretha van Parma.
Maar het sterkte de vernieuwingsgezinden in hun
zelfvertrouwen. De
Hagepreken nemen
toe en krijgen steeds
meer een revolutionaire toon. In de
zomer
van 1566
loopt in de Westhoek de spanning
hoog op. Na een
hagepreek op 10 augustus bij Steenvoorde slaat de vlam in
de pan. Het Laurentiusklooster wordt bestormd en daarna
zal de storm niet meer gaan liggen en zich tot in het
Noorden van de Lage Landen uitbreiden.
Op zondagmiddag 14 augustus 2016 zal dit worden
herdacht met een Hagepreek in Hondschote om 15:00u
met als thema 'Vrijheid van godsdienst, geweten en
meningsuiting: de bedreigingen'. Ds. Jan-Albert Roetman
uit Lille en Ds. Arjen Breukelaar uit Ieper zullen in deze
dienst voorgaan.
Op zondagmiddag 21 augustus 2016 was er op het St.
Maartensplein in Ieper een Verzoeningsdienst voorzien met
als thema 'Vrijheid van godsdienst, geweten en
meningsuiting: de handen ineen’. Maar een groot deel van
hen die voor deelname waren uitgenodigd bleken in deze
vakantiemaand moeilijk aanwezig te kunnen zijn. De
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dienst is daarom uitgesteld tot zondagmiddag 25
september.
De presentatie in de Maartenskathedraal in Ieper vind ik
evenwichtig. Nergens worden de beeldenstormers neergezet
als een stelletje woestelingen die vanuit een satanische
inborst de heiligste dingen van de kerk kort en klein wilden
slaan, een lelijke karikatuur waartoe een traditioneel
katholieke beeldvorming nog wel eens geneigd is geweest.
Rond de Sint-Bertinuskerk in Poperinge zijn er door
leerlingen van de kunstacademie kijkdozen geplaatst die de
verdwenen beelden in herinnering roepen en er is een
beeldengroep buiten met veel
bling die misschien een ironisch
commentaar vormt op
wat verloren ging.
Mensen van deze tijd
zijn wellicht toch ook
niet meer zo gedreven om de heiligheid van wat
verloren ging weer zichtbaar te maken. In de
kerk stonden ook twee fraaie schuimrubberen
heilige dames die mij wel aanspraken. Er zijn nog meer
activiteiten voorzien in Poperinge in augustus, waaronder
een informatieve tentoonstelling van 10 augustus tot 11
september in de Bertinus kerk. Zie de website:
Poperinge.be
Frans van der Sar

GEMEENTENIEUWS
Daguitstap naar Sint-Jan-in-Eremo in Meetjesland
De daguitstap voert dit jaar naar Meetjesland, streek van
schorren en kreken met een bijzondere fauna en flora, met
een rijk geschiedkundig verleden en een nog rijkere
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gastronomie, waarin paling de hoofdrol speelt. De deelnemers worden op zaterdag 13 augustus om 10:00u
verwacht bij Restaurant Polderzicht, Sint-Jansstraat 138
in Sint-Jan-in-Eremo.

Terugblik Kaas- en wijnavond op 22 juli
De VZW ziet terug op een goed bezochte Kaas- en
wijnavond op 22 juli. De avond begon met een
indrukwekkende presentatie over het werk van Mercy
Ships in Afrika door Bert van Dijk, voorzitter van Mercy
Ships Vlaanderen. Alle leden van het medisch personeel
aan boord van de ziekenhuisschepen zijn vrijwilligers uit
alle hoeken van de wereld. De schepen bevaren
voornamelijk Afrikaanse wateren en waar aangelegd wordt
komen mensen van soms heel ver om geholpen te worden.
Daarna volgde een geanimeerde gezellige maaltijd met kaas
en wijn waaraan ook Bert van Dijk en zijn echtgenote
deelnamen.

Huwelijksjubileum
Wim en Ella Buijs zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Zij willen
hun dankbaarheid daarover voor het aangezicht van God
brengen en met ons als gemeente delen in de dienst van
zondag 28 augustus. Wij wensen hen van harte geluk met
dit jubileum. Mogen er nog vele goede en mooie jaren aan
worden toegevoegd!
Frans van der Sar
De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2016, bladzijde 13

Kindernevendienst
In augustus is de kindernevendienst nog met vakantie.

AGENDA
Zaterdag 13 augustus: Uitstap VZW naar het Meetjesland
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 7 AUGUSTUS; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. J. Eversen
Dhr. J. van Groeningen
Anja van Holst
Lucas 12, 32-48; Dhr. P. Hellebuck
Mw. A. Laureys-Kutsch
Zending
Mevr. J. Lagauw-Wage
ZONDAG 14 AUGUSTUS

Gastpredikant

Ds. Dick Stap

Geestelijk verzorger en ethicus bij de
stichting Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Mw. C. Bauwens
Thuisz. Z. Afr.
Fam. W. Buijs
ZONDAG 21 AUGUSTUS

Predikant
Ouderling

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw A. Klifman
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Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. P. Hellebuck
Alexander Vangaever
Lucas 13, 22-30; Mw A. Laureys-Kutsch
Mw M. Lammens
Kerk
Fam. J. van Groeningen
ZONDAG 28 AUGUSTUS

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr J. van Groeningen
Lieve Vercruysse
Lucas 14, 1-14; Mw. C. Luteijn
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Arkgemeenschap
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 4 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw M. Lammens
Dimos de Beun
Lucas 14, 25-35; Mw. D. Constant
Mevr. C. Bauwens
Zending
Mw. H. Coudyser en Mirjam Lammens

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 11
september Fam. ten Kate; 18 september Dhr. A. Eversen en
Mw. A. Villa; 25 september Fam. P. Luteijn.
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
Vrijdagavond 21 oktober Uitvoering Gerrit Jalet en
Ignace Goethals: “Ons moeder binst den Grooten Oorlog"
De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2016, bladzijde 15

Paulus en Silas in Filippi, Hand 16

De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2016, bladzijde 16

KERKENRAAD
Predikant
Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek
! fransvandersar@gmail.com
Ouderlingen
Mevr. A. Klifman – ℡ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
Diakenen
Mevr. M. Lammens – ℡ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
Dhr. P. Hellebuck – ℡ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen
Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge
VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge
Nederlandse giro
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge
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