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INLEIDING 

Voor u ligt een dubbelnummer voor december en januari. 
We maken de overgang naar een nieuw kalenderjaar.  
U vindt een artikel over de ‘De vlucht naar Egypte’; een ge-
geven dat in de kerkleer altijd wat onderbelicht is gebleven, 
maar dat in de volksdevotie en in de beeldende kunst veel 
aandacht kreeg. U vindt een overzicht over de activiteiten 
en de erediensten dat iets langer doorloopt dan gewoonlijk. 
Allereerst deze wens voor een  

Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2016!  
Frans van der Sar 
  

DE VLUCHT NAAR EGYPTE 
  
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, ver-
scheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij 
zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egyp-
te. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het 
kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week 
nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar 
Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in 
vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is ge-
zegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’  
    Mattheus 2, 13-15 
 
Alleen in het evangelie van Mattheus vinden we deze ver-
melding van een  verblijf van het kind Jezus in Egypte. Er 
wordt niets gezegd over de duur. De betekenis ervan wordt 
summier aangeduid met een verwijzing naar een tekst in 
Hosea 11:1. 
Het is een gegeven dat ook in de christologie, de leer van de 
kerk over Jezus, niet ontwikkeld is. Toch vond Mattheus 
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het belangrijk genoeg om het te vermelden.  
Dit verblijf van het kind Jezus en zijn vader en moeder is 
een herinnering aan de uittocht van het volk Israël uit 
Egypte. Ook het volk Israël is lange tijd in Egypte geweest. 
Vanwege een langdurige droogte in het Midden-Oosten die 
tot een hongersnood leidde in het beloofde land, was aarts-
vader Jacob met zijn kinderen naar Egypte gegaan, waar 
Jozef onderkoning was geworden. Egypte was meer be-
stand tegen droogte vanwege de Nijl die diep in Afrika ont-
springt. Deze ontzagwekkende rivier had Egypte tot een 
wereldmacht gemaakt met zijn betrouwbare aanvoer van 
water en vruchtbaar slib. De geschiedenis van Egypte is 
bijna even lang als die van de mensheid zelf. Het was één 
van de vroegste beschavingen ter wereld. De ontzagwek-
kende architectuur van de piramides en van de grote tem-
pelsteden getuigen nu nog van Egyptes grootheid! Maar zo 
was het ook al in de Oudheid en in de tijd van Jezus.  
Het is voor ons moeilijk na te voelen. Maar laten we ons 
een wereldmacht voorstellen als de Verenigde Staten en de 
gedachte toevoegen dat zo’n wereldmacht al meer dan 
3000 jaar bestaat! Dan krijgen we misschien een beetje een 
vermoeden wat Egypte betekende in de oude wereld. Nu 
staat alles in dat land in het teken van vergane glorie, al 
blijft een reis door Egypte nog steeds een indrukwekkende 
ervaring. Maar in de tijd van Jezus was het geen land van 
vergane, maar nog steeds van actuele glorie. Egypte verte-
genwoordigde de eeuwigheid van de menselijke beschaving 
en van het menselijk bestaan! De goden van Egypte ont-
leenden daaraan hun wereldwijd prestige. 
Het was dus onontkoombaar dat de God van Israël zich te-
genover dit Egypte stelde en tegenover alles wat zich er 
groot maakte: de Egyptische afgoden en de farao’s. Dat is 
het verhaal van de uittocht zoals het ons verteld wordt in 



De Brugse Kerkbode,  DECEMBER/JANUARI 2015/16, bladzijde 3 
 
 

Exodus. De God van Israël stelde Zijn Naam, Zijn wezen en 
Zijn macht tegenover deze werkelijkheid. En Hij bevrijdde 
zijn volk van de slavernij waaraan het onderworpen was na 
een lang verblijf in Egypte en leidde het uit dit land, terug 
naar het beloofde land. Mozes spreekt tegenover farao over 
Israël, als Gods eerstgeboren zoon(Ex. 4:22). 
 
Jezus in Egypte 
Voor Mattheus was het belangrijk te vermelden dat ook Je-
zus in Egypte is geweest. De geloofsbetekenis is dezelfde 
als bij de uittocht uit Egypte, al was het dit keer een min-
der dramatische confrontatie in vergelijking tot de eerste 
uittocht. Het kind Jezus en zijn ouders hebben er veilig-
heid gezocht en bescherming gevonden tegen het nietsont-
ziende geweld van Herodes.  De laatste zag in het kind Je-
zus een bedreiging voor zijn koningschap en liet daarom de 
kinderen van Bethlehem vermoorden. Het kind Jezus is 
veilig geweest in Egypte. Er was een grote joodse gemeen-
schap die deze vluchtelingen hartelijk zal hebben ontvan-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De herinnering aan dit verblijf wordt gekoesterd door de 
Koptische kerk, die vele heilige plaatsen in ere houdt waar 
de heilige familie zou hebben verbleven. Eén van de be-

Luc Olivier Merson, 1879 
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langrijkste is Abu Serga in Cairo, een kerk die zou staan 
op de plaats waar de heilige familie heeft gewoond. Dat is 
nu de crypte van de kerk, die zo diep onder de grond ligt 
dat het een wat vreemde gewaarwording is om erin af te 
dalen. Het deed me meer  denken aan een grafkelder dan 
aan een woning. Maar zulke grotwoningen waren niet on-
gewoon in die tijd. 
 
De betekenis van het verblijf in Egypte 
In de kerkleer is de ontwikkeling van de theologische bete-
kenis van het verblijf in Egypte summier gebleven, wellicht 
omdat de confrontatie met een andere pretentieuze we-
reldmacht, het Romeinse Rijk, voor de kerk actueler was. 
Maar in de apocriefe boeken is te zien dat het de gelovigen 
uit de eerste eeuwen erg heeft aange-
sproken. Er zijn kindheids-evangeliēn 
en Marialevens die het verhaal vertellen 
van de vele wonderen die Jezus in zijn 
kindertijd zou hebben gedaan. In 
sommige wordt ook uitgebreid melding 
gemaakt van de wonderen tijdens de 
vlucht naar Egypte en het verblijf al-
daar. Afgodsbeelden vallen om, kin-
deren en volwassenen worden genezen, 
bomen buigen zich voor het kind, een 
jongeman die door toverij in een ezel veranderd is wordt 
weer mens, enz. 
Het zijn legenden waarin toch de fundamentele betekenis 
van de uittocht hernomen wordt: God die zijn Naam en 
Zijn macht stelt, opnieuw in dit kleine kindje, tegenover 
een heidense wereld. Maar de kerk heeft er wat afstand 
van gehouden. 
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De vlucht naar Egypte in de kunst 
In de beeldende kunst is de vlucht naar Egypte een dank-
baar thema gebleven. Het verhaal van de vlucht zette de 
kwetsbare toegankelijkheid van de Zoon van God voort, 
geboren in een stal in Bethlehem. Deze kleine familie die 
over de wegen van deze wereld zwierf en die ieder mens, 
ongeacht stand of rang, kon tegenkomen. Dat is de sfeer 
die je in de legenden over de vlucht naar Egypte ziet en ook 
in de beeldende kunst. Het kan een idyllisch tafereel zijn 
van een tocht onder goddelijke bescherming: Maria met het 
kind op de ezel of een moment van rust onderweg. Maar 
het tafereel kan ook tegen de achtergrond staan van een 
nacht vol dreiging en gevaar. 
Voor de Nederlandse schilderkunst vanaf de 15e eeuw was 

het een dankbaar gegeven dat gele-
genheid gaf aan het opkomende genre 
van de landschaps-schilderkunst. De 
heilige familie kon worden afgebeeld 
tegen de achtergrond van bekende 
landschappen in de gewone wereld 
van Nederland en Vlaanderen. 
Rembrandt kiest voor een realistische 
afbeelding van een vermoeid koppel 
dat zijn weg zoekt in een duistere we-

reld. Dat realisme zien we ook 
in de 19e eeuw, bijv. bij Jean-
Francois Millet, die Van Gogh 
heeft geïnspireerd: in een 
grauwe wereld komt het licht 
alleen van het kind. 
Voor de Oriëntalistische schil-
ders was het verhaal van de 
vlucht naar Egypte een gelegenheid om iets te laten zien 
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van dat Oude Egypte, zoals het schilderij van Merson op 
pag. 3. Het is ‘over the top’: Maria met het kind tussen de 
voorpoten van de sfinx. Maar het is toch een intrigerend 
schilderij met die ontzagwekkende leegte van de woestijn 
op de achtergrond. 
Het is de boodschap van het verhaal van de vlucht naar 
Egypte: God wil aanwezig zijn in een onherbergzame wereld 
in een kwetsbaar Kind dat het Licht en het Heil van de we-
reld is!  Overal en voor ieder mens!! 
   Frans van der Sar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

NIEUWS UIT DE VPKB 
  

VOORAANKONDIGING KERKMOZAIEK DECEMBER: 
 

JEZUS ALS ASIELZOEKER 
 
Als gevolg van het gewelddadige optreden van de dictato-
riale potentaat Herodes moest Jezus, aldus de evangelist 
Mattheüs, als pasgeboren baby vluchten naar Egypte. Het 
doet, in de actualiteit van vandaag, denken aan de oude 
woorden van De Prediker: “Niets nieuws onder de zon”. 
Ook vandaag moeten mensen nog altijd vluchten voor ge-
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weldplegers en potentaten.  
In een ander verhaal, naar de evangelist Lucas, horen we 
dat er voor (de nog ongeboren) Jezus en zijn ouders “geen 
plaats in de herberg” is. En ook dat doet, in de actualiteit 
van vandaag, denken aan die geciteerde woorden van de 
Prediker. En deze twee constateringen op zichzelf geven 
ons te denken… 
De redactie wenst u, mede namens de VPKB-werkgroep 
MiSag (Migratie Samenleven en Geloven) die aan dit num-
mer heeft meegewerkt, een goede Advents- en Kersttijd! 
 

Namens de redactie, 
Ernst Veen 

 
SYNODEVERKLARING BIJ DE SYNODE VAN 

14 NOVEMBER 2015 IN DE GRAANMARKTKERK 
We openden de Synodevergadering met 1 minuut stilte 
vanwege de aanslagen in Parijs van de vorige avond, waar-
bij we onze gevoelens van machteloosheid uitdrukten. 
We stuurden volgende boodschap aan onze zusterkerk in 
Frankrijk: “De VPKB is geschokt door het bloedbad dat 
plaatsvond in Parijs op 13 november.  De Synodevergade-
ring van 14 november wil u graag haar steun en medeleven 
betuigen. De VPKB wil graag onderlijnen dat éénieder het 
recht heeft op leven en dit gerespecteerd dient te worden. 
Wij blijven ondersteboven van de gebeurtenissen en staan 
jullie bij in onze gebeden.” 
Tijdens de liturgische opening hoorden we de gelijkenis 
van het mosterdzaadje en hebben de bemoediging gehoord 
om onze missie in deze hoop na te jagen. Welke invloed zou 
onze kleine kerk kunnen hebben op onze samenleving? 
Met de voorstellen van "Eigentijds kerk zijn", een onder-
werp dat veel aandacht kreeg in de vergadering, willen we 
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hier vorm aangeven. 
In de vergadering werd besloten een fonds te stichten om 
vluchtelingen in  de eerste fase van verblijf in België te on-
dersteunen naast onze diaconale betrokkenheid. 
Wij delen de zorg over de toekomst van het protestants 
godsdienstonderwijs en zullen als kerk de ouders blijven 
aansporen de keuze voor protestants godsdienstonderwijs 
voor hun kinderen te maken. 
Met respect voor de verscheidenheid binnen onze kerk 
doch in eenheid door solidariteit willen we de kerk een ge-
zicht geven in onze samenleving. 
 

LAATSTE UITZENDING PROTESTANTSE OMROEP 
 

Minister Gatz heeft beslist dat vanaf 1 januari 2016 de le-
vensbeschouwelijke verenigingen niet langer zendtijd krij-
gen op de VRT. Pogingen hem op andere gedachten te 
brengen hebben geen succes gehad. Dit betekent dus dat 
de uitzendingen van de PRO, zowel op radio als televisie, 
ophouden te bestaan. De laatste tv-uitzending van de Pro-
testantse Omroep VRT zal zijn op zondag 20 december 
2015 op VRT1, om 9.40 u. 
De titel is “Goodness and Light“, een kerstprogramma van-
uit de Rabotkerk in Gent. In het programma is Maria Eu-
wema  de vrolijke en zingende draad. Ze studeerde zang en 
sociaal werk. Ze geeft leiding aan Projop, de jeugdwerkor-
ganisatie van onze kerk. Ds. Marc Loos brengt de kerstbe-
zinning.  
 
Onze dank als Protestantse gemeente van Brugge gaat uit 
naar David De Decker en Antoinette Panhuis die zich vele ja-
ren lang voor de Protestantse Omroep hebben ingezet!! 
 
              Frans van der Sar 
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GEMEENTENIEUWS 
 

KAPUCIJNEN IN OOSTENDE 1615 – 1797,  
400 JAAR LATER 
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VERTREK MGR. JOZEF DE KESEL UIT BRUGGE  
Na het Te Deum op 15 november had ik nog een korte 
ontmoeting met Mgr. Jozef De Kesel. Ik heb hem 
namens onze gemeente gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst in zijn nieuwe aanstelling.  Maar 
ik heb ook gezegd dat we het jammer vinden 
dat hij vertrekt. De waarachtigheid en 
warmte van zijn bisschopsleuze ‘Vobiscum 
Christianus’, ‘Met u ben ik Christen’, hebben 
wij als Protestantse gemeente in de afgelopen jaren ook 
mogen ervaren. 
            Frans van der Sar 
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Gebedsweek voor de eenheid van de Christenheid  
‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van 
Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek 
wordt in 2016 van 18 tot en met 25 januari  over de hele 
wereld gehouden. Het materiaal van de Week van Gebed 
komt dit jaar uit Letland en heeft als uitgangspunt een 
tekst uit 1 Petrus 2: 9: ‘Geroepen om de machtige daden 
van de Heer te verkondigen’  
 
 
 
 
 
 

Geleefde oecumene in Letland 
Op de website van de Raad van Kerken in Nederland vond 
ik meer informatie: 
Geleefde oecumene: deze woorden beschrijven de oecu-
menische situatie in Letland vandaag. Letland is als het 
ware een waterscheiding tussen de katholieke, 
protestantse en orthodoxe tradities. Volgens de officiële 
gegevens die in 2011 zijn vrijgegeven, is 34,3% van de 
bevolking luthers, 25,1% rooms-katholiek en 19,4% 
orthodox en oudgelovig (een groep die zich afsplitste van de 
Russisch-orthodoxe Kerk als protest tegen de 
hervormingen van patriarch Nikon in de zeventiende 
eeuw); 1,2% behoort tot andere christelijke kerken (zoals 
baptisten, adventisten, pinkstergemeenten en andere vrije 
kerken), terwijl 20% aangeeft van een andere religie te zijn 
of geen religie te hebben. Letland erkent officieel zes 
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religieuze tradities: lutheranen, katholieken, baptisten, 
orthodoxen, oudgelovigen en joden. 
Hoewel de kerken in Letland zich niet in een nationale raad 
van kerken hebben verbonden, blijft de samenwerking in 
oecumenisch verband goede vruchten afwerpen.  
Samenwerking tussen christenen in Letland is van vitaal 
belang voor het uitdragen van de christelijke boodschap 
aan de hedendaagse postmoderne samenleving met al haar 
verscheidenheid en overvloed aan meningen.  

In Letland komen de katholieke, 
orthodoxe, lutherse en bap-
tistische bisschoppen regelmatig 
bij elkaar om te praten over een 
gemeenschappelijke boodschap 
die zij over vragen in de ethiek, 
bescherming van het leven of 
sociale rechtvaardigheid in de 
samenleving willen uitdragen.  
De leiders van de verschillende 
kerken geven samen leiding aan 

vieringen van de belangrijkste gedenk- en feestdagen, zoals 
de Nationale Onafhankelijkheidsdag op 18 november. Het 
Woord van God wordt verkondigd, toespraken worden 
gehouden en muzikanten uit veel christelijke kerken 
worden erbij betrokken. 
De banden tussen de bisschoppen en geestelijken van de 
Letse christelijke kerken gaan  echter verder dan het 
houden van oecumenische vieringen: ze hebben hun 
wortels in echte vriendschap. Daardoor wankelen de 
scheidingsmuren die in vroegere eeuwen opgetrokken 
werden en wordt het mogelijk elkaar te erkennen als 
collega-ambtsdragers in de verkondiging van het evangelie. 
Katholieke, lutherse en baptistische bisschoppen 
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ontmoeten elkaar regelmatig. Ze bidden, loven God samen 
in een broederlijke sfeer en bespreken vragen die in 
Letland spelen. 
 
De gebedsweek in Brugge 
Ook in Brugge stemmen we van harte in met het gebed om 
eenheid. In onze gemeente zal de dienst van 24 januari in 
het teken staan van deze gebedsweek. 
Op vrijdag 22 januari bent u welkom in de kapel van Ter 
Fonteine, Boeveriestraat 49, bij het avondgebed rond het 
kruis van Taize ́ om 20.00 uur; op 23 januari is er om 
18.00 uur een orthodoxe vesper met zegening van de 
broden in de kerk van de HH Konstantijn en Helena, 
Ezelstraat 85. 
Op 24 januari is er een oecumenische vesperdienst in de 
Sint-Salvatorkathedraal die om 16.00 begint. Deze dienst 
zal dit jaar worden voorbereid vanuit de Anglicaanse Kerk 
in Brugge en Rev. Augustine Nwaekwe zal voorgaan. 

   Frans van der Sar 

Vakantie predikant 

Van 26 december t/m 7 januari is uw predikant met va-
kantie in Israël. We hopen weer oude vrienden te bezoeken, 
ook in Nes Ammim.  
Indien de promotiereis voor Belgische predikanten naar Is-
raël en de Palestijnse gebieden doorgaat, ben ik ook van 28 
januari t/m 5 februari in Israel. De werkgroep Kerk in de 
Samenleving heeft mij gevraagd om deze reis te begeleiden. 
Als u in deze periodes een predikant nodig hebt, wilt u dan 
contact opnemen met een lid van de kerkenraad.  
I.v.m. de promotiereis loopt dit kerkblad deze keer langer 
door bij de vermelding van de erediensten. 

Frans van der Sar  
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HET MARCUS-DRAMA 

De uitvoeringen van het Marcus-drama zijn zeer succesvol 
geweest. Veel mensen zijn gekomen en werden geraakt 
door wat ze zagen. Ik heb het zelf ook ervaren. Ergens 
tijdens de uitvoering gebeurt dan toch het wonder dat de 
uitvoering boven zichzelf uitstijgt en je deel geeft aan wat 
er bijna 2000 jaar geleden werkelijk gebeurde. 
De Oecumenische Werkgroep Samen rond de Bijbel is de 
uitvoerenden grote dank verschuldigd! Ze staan op de 
onderstaande foto na een prachtige uitvoering nog 
zichtbaar na te gloeien. 
 
    Frans van der Sar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kindernevendienst 
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we 
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De 
eerstvolgende  keren zullen zijn op 27 december en 24 
januari. 
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Agenda 
zondagmiddag 13 december: Protestantse Vesper in Oost-
ende, aanvang 16:00 uur 
vrijdagavond 18 december: Kerstzangavond, aanvang 
20:00 uur 
zondagmorgen 10 januari: Nieuwjaarsreceptie na de dienst 
zondagmiddag 24 januari: Oecumenische vesperdienst in 
de Sint-Salvatorkathedraal om 16.00 
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 
  

Erediensten 10.00 uur  
 

ZONDAG 6 DECEMBER; 2e ADVENT 
 
Predikant           Ds. Kommer Groeneveld,  

Emeritus predikant van de  Christelijk Gereformeerde Kerk van Antwerpen. 
Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dimos de Beun 
Lezing             Lucas 1,39-56; Mw. A. Klifman 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte Plan International 
Koffiedienst       Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke 
 

ZONDAG 13 DECEMBER; 3e ADVENT 
HEILIG AVONDMAAL 

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Lieve Vercruysse 
Lezing             Lucas 1,39-56; Mw. A. Klifman 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. W. ten Kate 
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ZONDAG 20 DECEMBER; 4e ADVENT 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
Organist Hans Helsen 
Lezing              Lucas 1,57-80; Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw.  
                         A. Villa 
 

KERSTMORGEN 25 DECEMBER 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck  
Organist Adelheid Verbeke 
Lezing             Lucas 2: 1-21; Mw. A. Laureys-Kutsch 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte Ik help een kind 
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn 
 

 
ZONDAG 27 DECEMBER; KINDERNEVENDIENST 

 
Predikant Mevr. Els Maassen 

Mevr. Els Maassen is een protestantse theologe uit Gent en 
gewezen leerkracht protestantse godsdienst. 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Hans Helsen 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
 

ZONDAG 3 JANUARI; HEILIG AVONDMAAL 
 
Predikant          Ds. Truus Schouten 

Ds. G. Schouten, was predikant in Brugge van 1975 – 1979, en daarna in 
Nederland en België, ze is ondertussen  emeritus predikant en woont in Deurne 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
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Diaken Mw. M. Lammens  
Organist Dimos de Beun 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. J. Klifman 
 

ZONDAG 10 JANUARI; NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Alexander Vangaever 
Lezing             Lucas 3,15-22; Mw. C. Luteijn 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 
 

ZONDAG 17 JANUARI; 
 
Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Hans Helsen 
Lezing             Johannes 2, 1-11; Mw. D. Constant  
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Vlaams Bijbelgenootschap 
Koffiedienst       Fam. W. Buijs  
 

ZONDAG 24 JANUARI; KINDERNEVENDIENST 
GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 

 
Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens  
Organist Lieve Vercruysse 
Lezing             Lucas 4,14-21; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Fam. J. van Groenigen  
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ZONDAG 31 JANUARI; LEPRAZONDAG 
 
Predikant          Ds. Tihamer Buzogany 

Predikant van de VPKB in Horebeke 

Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Alexander Vangaever 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte Leprazending 
Koffiedienst       Fam. A. Deceuninck  
 

ZONDAG 7 FEBRUAR1; HEILIG AVONDMAAL 
 
Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Dimos de Beun 
Lezing             Lucas 5,1-11; Mw. A. Klifman 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke 
 

ZONDAG 14 FEBRUAR1 
 
Predikant          Mevr. Els Maassen 

Mevr. Els Maassen is een protestantse theologe uit Gent en 
gewezen leerkracht protestantse godsdienst. 

Ouderling          Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte SDV Oostende 
Koffiedienst       Fam. W. ten Kate 
 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 21 fe-
bruari Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa; 28 
februari Fam. P. Luteijn; 6 maart Fam. A. Michiels-Ameel. 
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De vlucht naar Egypte 

 

 


