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Inleiding 

De zomer deelde ons dit jaar al ruimhartig aangenam e 
warme dagen toe. Nu lijkt ze wat in houden. Hopelij k doet 
ze het opnieuw in augustus. Het is nog vakantietijd . We 
kijken alvast vooruit naar de activiteiten in septe mber.  Er 
is ook leuk Òoud nieuwsÕ. De oude garnizoensbijbel van 
Brugge blijkt in het bezit te zijn van een Nederlan dse 
familie met Zeeuws Vlaamse wortels. Wij verheugen o ns 
dat deze Statenbijbel, waarmee het Protestants kerk elijk 
leven in Brugge in de 19 e eeuw herbegon, nog blijkt te 
bestaan. Daarover vindt u hieronder een artikel met  wat 
grotere fotoÕs, bij gelegenheid van dit bijzondere 
levensteken uit de geschiedenis van onze gemeente.  
                                  F.S.J. van der Sar 

DE GARNIZOENSBIJBEL VAN BRUGGE 

Enkele weken geleden kreeg ik een mail van Dhr. Joh an 
Passchier waarin hij schreef dat een Statenbijbel, die in 
1830 meegenomen was uit Brugge 
toen het Hollands garnizoen daar 
moest vertrekken, in het bezit was 
van zijn familie: de familie 
Leenhouts uit Zeeuws-Vlaanderen. 
Volgens de familieoverlevering was 
de Bijbel gered uit een brand en 
sinds 1830 in hun bezit. Ik was 
verrast en nieuwsgierig en vroeg of 
hij misschien fotoÕs kon sturen. Dat 
deed hij onmiddellijk. Daarna 
werden verdere contacten gelegd en pogingen gedaan om  
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iets meer over de achtergrond van deze bijbel te we ten te 
komen. Daarvan hieronder een eerste verslag.   

De bijbel is gedrukt door Nicolaas Goetzee, in Gori nchem. 
Als uitgave jaar wordt 1748 genoemd maar de druk en  
verspreiding van deze uitgave is nog tientallen  ja ren 
voortgezet. Op de voorkaft staat: Protestantsche 
Guarnisoenskerk. De verbinding met Brugge komt uit de 
familieoverlevering en wordt 
bevestigd door de orgelbriefjes voor 
6 en 13 juni 1830, die in de bijbel 
gevonden zijn, van de hand van Ds. 
R.H. van Altena.  
Volgens ons predikantenbord was 
hij van 1815 -1830 garnizoens-
predikant in Brugge. Maar dit 
beginjaartal is niet correct. Het 
moet 1817 zijn. In 1815 wordt hij 
legerpredikant maar hij blijft 
verbonden aan Domburg. In 1817 
wordt hij aangesteld als vast 
garnizoenspredikant in Brugge en 
Ieper. Deze gegevens vond ik in: H.M. Kesteloo, 
Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg, 
Middelburg 1871, pag. 106. 
In ÒBoekzaal der geleerde wereld en Tijdschrift voo r de 
Protestantsche kerken in het Koninkrijk der Nederla ndenÓ, 
een bundeling van tijdschriften verschenen in 1817,  wordt 
onder het kerknieuws op pag. 633 vermeld: ÒBrugge. Ds. 
R.H. van Altena, Guarnisoens-Predikant alhier, heef t op 
den 27sten April zijne intrede gedaan, met de woord en 
2Cor. V: 6a Wij hebben dan altijd goeden moed.Ó  
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Ds. Van Altena  werd geboren in 's-Hertogenbosch en 
aldaar gedoopt op 6 januari 1778. Hij werd beroepba ar 
gesteld op 3 april 1799 in de classis Hoorn.  Zijn eerste 
gemeente was Kattendijke waar hij in 1800 bevestigd  werd 
en in hetzelfde jaar op 17 december trouwde met Joa nne 
Pieterse. Hij was verder predikant in Princenhage b ij Breda 
en in Domburg van welke gemeente hij op 13 April 18 17 
afscheid nam met de tekst uit Jeremia 17, 16: Ô Ik heb doch 
niet aangedrongen, meer dan eenÕ herder achter u 
[betaamde] enzÕ. 
Dit komt overeen met de gegevens uit het bevol-
kingsregister van Brugge. Dhr. Jan DÕhondt was zo 
vriendelijk op verzoek van Mw. Dany Constant in het  
stadsregister de Fam. Van Altena na te gaan. Hij sc hreef: 
ÔIk heb Robert Van Altena, veld/garnizoenspredikant  en 
geboren in Õs Hertogenbosch,  kunnen opsporen in de  
Brugse bevolkingsregisters. Daaruit blijkt dat hij gehuwd 
was met Joanne Pietersen met wie hij negen kinderen  had. 
Het gezin is omstreeks 1818 in Brugge toegekomen en  op 
26 september 1830 heeft het de stad verlaten (de vo lgende 
dag verlaten ook de Hollandse troepen de stad, zie 
afbeelding in bijlage). 
In bijlage vindt u een 
kopie van hun laatste 
inschrijving in de 
Brugse bevolkings-
registers. Daarop staat 
verkeerdelijk vermeld 
dat zijn twee jongste 
kinderen (Maria en 
Justina) in Domburg 
zijn geboren. Zij zijn evenwel in Brugge geboren (z ie 
geboorteakte van Marie van Altena). Zijn zevende ki nd is 
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geboren in Domburg, dus vermoedelijk kwamen ze via 
Domburg naar BruggeÕ.  Vrijwel zeker is de familie in het 
jaar 1817 in Brugge komen wonen.  De aangifte van d e 
geboorte van dochter Maria Margareta op 14 maart 18 18 
vermeldt als adres: Cordouaniersstraat 9 als ik het  goed 
lees, dus vlakbij Õt Keerske. Een latere registrati e, waarin 
het hele gezin op 26 september 1830 uitgeschreven w ordt 
uit Brugge, vermeldt als adres Witteleertouwerstraa t 65. 
Daar woonden ze nog maar een jaar. Maar het is niet  ver 
van het adres Witteleertouwerstraat 47, waar onze 
gemeente enkele tientallen jaren later een nieuw 
onderkomen vond. Dhr. DÕhondt schreef: ÔIk kan u oo k nog 
meegeven dat tijdens de onrustige tijden van de Bel gische 
omwenteling in 1830 ik geen weet heb dat er in Brug ge een 
kerk zou in brand zijn gestoken. Noch in de archiev en, 
noch in de literatuur wordt daar melding over gemaa ktÕ. 
 
Brugge in de tijd van de Belgische opstand. 
Op het internet vond ik een tekst die een goed beel d geeft 
van de roerige septemberdagen in Brugge in 1830: ee n 
volledige digitale scan van een boek met de titel 
ÒVEERTIEN JAREN in BELGIè en VLUGT UIT BRUGGEÓ 
van de hand van P. Van Genabeth, Ôlaatstelijk PROF.  der 
vaderlandsche letteren aan het Atheneum te BruggeÕ.  Het 
is onder deze titel en auteursnaam makkelijk te vin den 
onder Google Books. Het is een verslag van zijn 
wederwaardigheden in Belgi‘ in de Hollandse tijd. E en 
lezenswaardig verhaal van een echte Hollander die t e 
midden van het Belgische broedervolk maar moeilijk 
aarden kon, al waren zijn bedoelingen naar zijn ove rtuiging 
nog zo nobel. Hij spreekt van zijn veertienjarige 
ballingschap in Belgi‘, waarin het vooral de vriend schap 
met Ds. R.H. van Altena is geweest die hem overeind  
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gehouden heeft (pag. 47) . In december 1819 vestigt Van 
Genabeth zich met zijn gezin in Brugge na moeilijke  jaren 
in Doornik. Hij verheugt zich aanvankelijk over zij n 
aanstelling in Brugge, Ôhet voormalige Veneti‘ van 
NederlandÕ. Maar de vreugde vergaat hem spoedig: ÔH et 
treurig aanzien van vervallene grootheid, het sombe re 
gelaat van hare bewoners, grootendeels gekenmerkt d oor 
domheid en bijgeloof, luiheid en zedeloosheid, weel de en 
wellust, wekten in mij nog grooter weemoed, terwijl  hunne 
verbasterde spraak mij als een wangeluid in de oren  
klonkÓ(pag. 9). Maar hij vond gelukkig ook brave li eden 
onder de menigte van schurken en deugnieten. Hij ij vert 
voor de Nederlandse taal en is betrokken bij de opr ichting 
van het Brugsche Departement van de Maatschappij to t 
Nut van Õt Algemeen waarvan hij secretaris wordt en  bij de 
oprichting van de Koninklijke Maatschappij van 
Vaderlandsche Taal en Letterkunde te Brugge. Hij on der-
vindt veel weerstand vanuit de Brugse franstalige 
bourgeoisie en vanuit de Rooms-Katholieke geestelij kheid. 
Hij beschrijft levendig zijn smartelijk martelaarsc hap voor 
het Nederlandse beschavingsoffensief in Belgi‘. Ech ter, het 
kwaad woekerde voort en liet zich niet keren: ÒZo b arstte 
dan ten laatste, op den 25 augustus 1830, het lang 
gesmeulde oproer te Brussel uit, om eenige dagen la ter te 
Brugge te worden nagevolgdÓ (pag. 38-39). Vanaf pag. 40 
beschrijft hij gedetailleerd wat er op 4 en 5 septe mber in 
Brugge gebeurde. Er is sprake van plunderingen en h et 
huis van Mr.  P.A. Sandelin, rechter en Tweede Kame rlid 
en zeer koningsgezind, in de Katelijnestraat wordt in brand 
gestoken. Van Genabeth vlucht naar Sluis en later n aar 
Middelburg. Daar ontvangt hij een brief van zijn 
boezemvriend Ds. van Altena, die meldt dat de rust 
hersteld was. Van Genabeth besluit terug te gaan, m aar 
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ziet al snel dat de rust betrekkelijk is. De gezind heid van 
de stad ligt in meerderheid bij afscheiding van de 
Noordelijke Nederlanden. Men wacht op een gelegenhe id 
voor een hernieuwde coup. Die kwam op 25 september.  
Een menigte verzamelde zich op de markt en bekogeld e de 
garnizoenssoldaten die zich daar hadden opgesteld m et 
stenen.  Ze kregen orders van de Hollandse officier en om 
op de menigte te schieten maar de Provinciecommanda nt 
Generaal C.A.E. Goethals gaf steeds het tegenbevel alleen 
over de hoofden te schieten. Van Genabeth beklaagt zich 
over het schandelijk verraad van Goethals en van de  
Vlaamse soldaten, die i.t.t. de Hollandse soldaten steeds 
over de hoofden schoten. In een recent verschenen a rtikel 
in het tijdschrift Brugge die Scone, nr. 2 van dit jaar, blz. 
24-26, over het vertrek van het Nederlands garnizoe n uit 
Brugge in 1830, las ik dat Generaal Goethals heimel ijk het 
Belgische kamp was toegedaan. Op 27 september heeft  hij 

het garnizoen, zoÕn 
1000 man sterk, door 
de Ezelpoort uit 
Brugge laten vertrek-
ken naar Oostende. 
De Hollandse soldaten 
werden vandaar per 
schip afgevoerd naar 
Vlissingen. De Bel-
gische soldaten moch-
ten naar huis, maar 

velen van hen sloten zich aan bij de opstand waaron der 
ook Goet-hals zelf. Hij heeft waarschijnlijk een bl oedbad in 
Brugge voorkomen. Hij eindigde zijn loopbaan als ge neraal 
in het Belgische leger. Aan het wijs beleid van Goe thals 
hebben de gezinnen Van Genabeth en Van Altena het 
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waarschijnlijk te danken dat zij Brugge op 26 septe mber 
konden ontvluchten. Van Genabeth meldt dat Van Alte na 
tijdens zijn vlucht Ôdoor het grauw is mishandeld 
gewordenÕ. Van Genabeth en zijn gezin kwamen veilig  in 
Sluis maar hij moest een groot deel van zijn have e n goed 
achterlaten. Later is hij met het gezin naar Amster dam 
teruggekeerd.  Daar publiceerde hij in 1831 ÒVeerti en jaren 
in Belgi‘ en vlugt uit BruggeÓ. Maar hij vermeldt i n dit 
geschrift helaas niets over het verdere lot van zij n 
boezemvriend, Ds. R.H. van Altena. Hij spreekt ook 
nergens van een brand in de garnizoenskerk. Van 
Genabeth kreeg een jaargeld en zijn vrouw zette wee r een 
school op. Van Genabeth overleed te Amsterdam op 19  
Sept. 1852. 
Ik heb weinig kunnen vinden hoe het Ds. R.H. van Al tena 
verder is vergaan. Volgens H.M. Kesteloo, is hij in  1832 
met emeritaat gegaan. Hij was van 1778; het is dus een 
vroeg emeritaat. Waren de gevolgen van de mishandel ingen 
die hij onderging bij zijn vlucht toch ernstiger ge weest en 
waren ze de reden van dit vroege emeritaat? Ook op de 
website dominees.nl vond ik deze emeritaatsdatum. D aar 
las ik ook dat hij in 1851 is overleden. Dhr. Frans  Verkade, 
de maker van deze website waarop alle bekende gegev ens 
van predikanten in Nederland uit verleden en heden 
worden verzameld en bijgehouden, gaf mij in een ema il 
verdere informatie: ÔWel is bekend dat op 1 maart 1 818 
aldaar (In Brugge dus, FvdS)  een volledige kerkenraad is 
bevestigd. Op 16 juli 1826 wordt door ds. Van Alten a het 
orgel in gebruik genomen. Hij preekt dan over Psalm  100 
vers 2. Daarbij zijn ook Engelse Protestanten aanwe zigÕ. 
Verkade denkt dat het gezin Van Altena in september  
direct naar Vlissingen is gevlucht: ÔHij heeft zich  al snel in 
Utrecht gevestigd. Daar is hij gaan werken aan een "Proeve 
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eener Plegtige Godsdienstige viering van den Geboor tedag 
van Z.M. den Koning". Op 2 januari 1851 is hij alda ar 
overledenÕ. Van 1851 - 1854 woont zijn weduwe in Ut recht 
volgens de Handelingen van de Synode en ontvangt 
jaarlijks een kleine toelage als noodhulp. 
 
Over de Garnizoensbijbel 
Ook over de weg van de Garnizoensbijbel is weinig b ekend. 
Het kan zijn dat de bijbel met het gezin Van Altena  is 
meegekomen of met andere Hollandse vluchtelingen di e via 
Zeeuwsvlaanderen gevlucht zijn. Een neef van hem, D s. 
C.A. van Altena, was in 1829 predikant geworden in 
Hoofdplaat. Van Altena had 
hem daar bevestigd met de 
tekst uit 2Cor. V: 6a Ô Wij 
hebben dan altijd goeden 
moedÕ; de tekst waarmee hij 
zelf intrede had gedaan in 
Brugge. Het zou kunnen dat 
het gezin Van Altena met deze 
neef contact heeft gehad of nog 
enige tijd in Hoofdplaat is 
geweest na de traumatische 
ervaringen in Brugge. Daar ligt 
een mogelijke connectie tussen 
de garnizoensbijbel en Zeeuws-
Vlaanderen. 
De bijbel is een Goetzee-bijbel, 
gedrukt in Gorinchem. De drukker is dus een ander d an 
de Keurbijbel die tijdens onze diensten op de lesse naar ligt. 
Die bijbel werd gedrukt in Dordrecht door Jacob en 
Hendrik Keur.  
De voorbereiding van een nieuwe uitgave  van de 
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Statenbijbel was een prestigieus project dat een langdurige 
en zorgvuldige voorbereiding vergde . Burge meesters en 
regeerd ers van de stad Gorinchem beslo ten op 27 mei 
1739 a an Nicolaas Goetzee toestemming te geven  Òomme 
den Bybel te mogen drukken, verkopen, en uytgeven, in 
het geheel of ten deelen, in zulken Formaat als hy oirbaar 
vinden zalÓ. De ene bijbel mocht niet van de andere 
verschillen  vanwege de uniformiteit van de tekst (de 
Statenvertaling). Variatie was wel mogelijk in het te kiezen 
formaat, lettertype en de papierkwaliteit.  De 
garnizoensbijbel is op folioformaat, met koperbesla g maar 
zonder koperen sluitingen. De Goetzeebijbels 
onderscheiden zich door de opgenomen kaarten en 
gravures van W. A. Bachiene . Nicolaas Goetzee overleed in 
1751. Het bedrijf werd voortgezet door zijn weduwe 
Adriana Goetzee -de Vroom.   
 
De garnizoenskerk  
Op de website i nventaris.onroerenderfgoed.be  over het 
voormalig Theresianenklooster wordt vermeld dat de 

voormalige kloosterkerk aan het Achiel 
Van Acker plein in 1817 afgesplitst werd  
van het klooster en ter beschikking 
werd  gesteld van de protestantse 
eredienst  als garnizoenskerk . Dat komt 
overeen met de datum waarop Ds. Van 
Altena als predikant zijn intrede deed. 
Volgens de informat ie op de website van 
The English Church Ostend -
Bruges(www.echob.be) gaf een Neder -

landse kolonel in 1818 toestemming om Anglic aanse 
dienst en te houden  in de garnizoenskapel vanwege  de 
groeiende Engelse ko lonie in Brugge. Verkade schreef dat 
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op 16 juli 1826  een nieuw orgel in de garnizoenskerk in 
gebruik werd  genomen  in een dienst waarin ook 
Anglicaanse gemeente vertegenwoordigd was .  
In 1830 werd het gebouw eig endom van de Belgische staat , 
die aan de Anglicanen 
het exclusieve gebruik 
van het gebouw  toe-
ken de. Bijna ander -
halve eeuw was het St. 
MaryÕs Church. Omdat 
het gebouw bouwvallig 
werd in de jaren zestig 
verhuisde de Angli -
caanse gemeente tijdelijk naar de toenmalige Oecu me-
nische kapel in de Boeveriestraat. Omdat de Anglicaanse 
parochie in omvang was afgenomen deed de stad Brugge 
het voorstel aan de Anglicaanse gemeente Žn aan onze 
Protestantse gemeente om het pas gerestaureerde Kee rske 
als kerkruimte in gebruik te nemen. In 1984  werd dit een 
feit.  
Dat was dus een hernieuwing van de situatie die tus sen 
1818 en 1830 al bestond in de garnizoenskerk in de 
Ezelstraat, in de volksmond Ôde  GeuzentempelÕ,  nu con -
certzaal, de Joseph Ryelandtzaal . Het is dus deze kerk 
waar de Garnizoensbijbel van 1817  Ð 1830  op de kansel 
heeft gelegen!  

                F.S.J. van der Sar  
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NIEUWS UIT DE VPKB  

     
Boodschap van de Synodevergadering n.a.v. de buiten -

gewone synodeverg adering van 13 juni 2015 aan de 
plaatselijke gemeenten  

 
De Synode kwam in vergadering bijeen in een geest v an 
saamhorigheid en luisterbereidheid.  Ze liet zich inspireren 
door de oproe p van de voorzitter om elkaar vast te houden 
ondanks diepe verschillen van  opvatting met betrekking tot 
het thema van de dag.  
De aanbeveling om van homoseksualiteit geen belem -
mering te maken voor de toelating tot het predikamb t werd  
aanvaard, terwijl men de gevoeligheden van sommige 
gemeenten respecteerde door hun de vrijheid te late n al 
dan  niet een homoseksuele predikant te beroepen volgens  
hun opvatting van de Schriften.  
 

STOP BESPARINGEN  
LEVENSBESCHOUWELIJKE OMROEPEN!  

Op de landelijke VPKB -site staat een oproep om onderstaand initiatief 
te ondersteunen.  

 
De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om  de 
subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in 
Vlaanderen te schrappen. EŽn van die omroepen is de  
Katholieke Televisie - en Radio - Omroep (KTR O) die onder 
de naam Braambos radio - en televisieprogrammaÕs maakt. 
De andere omroepen zijn Lichtpunt, MTRO - Moslim 
Televisie - en Radio -Omroep, ERTS - Evangelische Radio en 
Televisie, PRO - Protestantse Omroep, Radio Orthodoxie. 
Met ŽŽn pennenstreek wordt  hieraan vanaf 1 januari 2016 
een einde gemaakt. In Vlaanderen leven er toch mins tens 1 
miljoen mensen die Ð van dichtbij of van verre Ð een band 
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hebben met levensbeschouwingen (joden, katholieken,  
moslims, orthodoxen, protestanten, vrijzinnig -huma -
nisten) . Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol  
in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorg t, net 
zoals de andere levensbeschouwelijke zenders, sinds  jaar 
en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportage s, 
interviews, documentaires.   
Wil de  Vlaamse overheid zelf instaan voor een 
levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men  de 
levensbeschouwelijke stem "neutraliseren"? Wie kan echter 
beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouw ing 
dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundament eel 
ondemocratisch om aan deze mensen, en dit van alle 
levensbeschouwingen,  hun stem in de openbare media  te 
ontnemen. Wij protesteren met klem tegen deze gang van 
zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse rege ring 
om terug te komen op dit besluit.  
                            Jean Bastiaens en Thomas Holvoet  
 
Voor ondertekening  van de petitie : 
www.petities 24 .com/stop_besparingen_levensbeschouwelijk
e_omroepen 
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GEMEENTENIEU WS 
 

JAARLIJKSE UITSTAP  
De jaarlijkse uitstap van onze g emeente heeft dit j aar 
plaats in eigen land en wel op zaterdag 5 september . We 
willen ons steentje bijdragen aan de herdenking van  100 
jaar W.O.I . Daarom is onze keuze gevallen op een Òmini -
cruiseÓ op de IJzer met de rederij Seastar.  De themavaart 
heeft als titel ÒVaren  acht er het front Ó. Er wordt gevaren 
van Nieuwpoort naar Veurne en terug, met een modern 
uitgeruste boot  met bar en sanitair aan boord.  
Voor wie zich opgegeven heeft:  betaling gebeurt via 
overschrijving op het rek.  nr. BE26 0010 1872 6029 van 
Constant -Favorin met vermelding ÒuitstapÓ  en dit ten 
laatste op 25 augustus.  
           Dany Constant  
                                                        

KERKENRAADSVERKIEZINGEN  
Dit jaar zijn twee ouderlingen aftredend: Dhr. A. 
Deceuninck en Mw. R. ten Kate. Dhr. Deceu ninck stelt 
zich herkiesbaar. Riek ten Kate heeft laten weten dat ze 
na lang beraad heeft  besloten plaats te willen maken 
voor een  jonger iemand.  Ze was 22 jaar lid van de 
kerkenraad: van o ktober 1987  tot  juni 1995 als 
diaken  en van s eptember 2001 tot he den als ouderling . 
De kerkenraad dankt haar voor alle inzet en inzicht di e 
zij in die 22 jaar heeft in gebracht; ze  zal daarom zeker 
worden  gemist .  
De kerkenraad nodigt de gemeente uit om voor 14 
augustus namen van kandidaten te noemen om de 
vacature te ve rvullen . Op 6 september zal er er na de 
dienst een verkiezing plaats vinden.  
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THEMAWANDELING: ÒBRUGGE, DE ANDERE KANTÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek van de gemeente  
Sluiskil -Philippine -Sas van Gent aan Brugge  

Op zondagmiddag 6 september komt de gemeente Sluisk il -
Philippine -Sas van Gent op bezoek.  
Het was de bedoeling dat dit bezoek al v orig jaar  zou 
hebben plaatsgevonden, maar het moest toen worden 
afgezegd vanwege de autoloze zondag in Brugge. We z ijn 
blij dat het nu toch door kan gaan.  
Rond 14.00 zal de groep  aank omen in Brugge. De 
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wandelaars in de groep krijgen vanaf de Bargeweg ee n 
rondleiding door Brugge. Ergens rond 15.00 uur word en ze 
verwacht  in Õt Keerske. In Õt Keerske is er voor de mensen , 
die niet aan de rondleiding mee kunnen doen en die met de 
auto opge haald zullen worden van de Bargeweg, een 
alte rnatief programma waarin Patrick Hellebuck de 
Zeeuwsvlamingen introduceren zal in de leerzame 
belevenissen van de Vlaamse held Baziel.  De  ontmoeting 
wordt afgesloten  met een vesper en tegen 16.15 gaan de 
wande laars via een andere route terug naar de 
parkeerplaats van de bus , die om 17.00 vetrekt. U bent 
van harte uitgenodigd om zondagmiddag binnen te lop en; 
de bezoekers uit Zee uw svlaanderen zullen dat heel erg op 
prijs stellen  
 
          Doop Fardiana Maria op 26 juli 2015  
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Kindernevendienst  

In de zomer is er geen kindernevendienst. De eerstvolgende  
keer zal zijn op 27 september.  

Tot ziens!  
 
Agenda  
Zaterdag 5 september:  Gemeenteuitstap I Jzervaartocht  
Zondagmorgen 6 september : Na de dienst Kerkenraads -
verkiezingen  
Zondagmiddag 6 september : Ontvangst Protestantse ge-
meente Ph ilippine/Sluiskil/Sas van Gent  
Maandagavond 21 september:  Infoavond Marcusdrama  
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op d e website  
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Erediensten 10.00 uur   
 

ZONDAG 9 AUG USTUS  
 
Predikant  Ds.  Truus Schouten   

Ds. G. Schoute n, was predikant in Brugge van 1975 Ð 1979, en daarna 
achtereenvolgens in Neder land en Belgi‘, ze is ondertussen  

emeritus predikant en woont in Deurne   
Ouderling  Dhr. A. Eversen  
Diaken  Dhr. J. van Groenig en  
Organist  Ann For Ž 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens  
Collecte  SDV Oostende  
Koffiedienst       Fam. P. Luteij n en M w. E. Vanryckeghem  
 

ZONDAG 16 AUGUSTUS  
 
Predikant  Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling  Dhr. A. Deceuninck  
Diaken  Mw. M. Lammens  
Organist  Dimos  de Beun  
Lezing              Marcus 7: 31 -37; Mw. D. Constant  
Babyoppas        Mevr. M. Lammens  
Collecte  Solidariteitsfonds  
Koffiedienst       Fam . A. Michiels -Ameel  
 

ZONDAG 23  AUGUSTUS   
 
Predikant  Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling  Mw. R. ten Kate  
Diaken  Dhr. P. Hellebuck  
Organist  Anja van Harrewijn -Van Holst  
Lezing              Marcus 8,1 -21 ; Mw. H. Coudyser  
Babyoppas        Mevr. A. Laureys  
Collecte  Kerk  
Koffiedienst       Fam. J. Klifman  
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ZONDAG 30 AUGUSTUS ;  
 
Predikant  Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling  Dhr. A. Eversen  
Diaken  Dhr. J. van Groenigen  
Organist  Hans Helsen  
Lezing              Marcus 8,22 -26 ; Mw. A. Klifman  
Babyoppas        Mevr. E. Van Rijckegem  
Collecte  Thuiszorg Zuid Afrika  
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw -Wage 
 

ZONDAG 6 SEPTEMBER ; HEILIG AVONDMAAL  
Startzondag en kerkenraadsverkiezing  

 
Predikant  Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling  Dhr. A. Deceuninck  
Diaken  Mw. M. Lammens   
Organist  Dimos de Beun  
Lezing              Marcus 8,27 -38; Dhr. P. Hellebuck  
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens  
Collecte  Zending  
Koffiedienst       Fam. W. Buijs  
  
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf wille n ruilen? 
Het rooster voor de koff iedienst loopt als volgt  door: 13  sep-
tember  Fam. J. van Groenigen ; 20  september Fam. 
A. Deceuninck ; 27  september Mw. H. Coudijser en Mw. M. 
Verbeke ;  4 oktober  Fam. W. ten Kate . 
 
 
 ACTIVITEITENKALENDER  VPKB  BRUGGE  
 
zaterdagavond 10 oktober: beenhamavond georganiseerd 
door VZW De  Vrienden  
donderdag middag  15 en 29 oktober , 12 november:  
Bijbelkring , aanvang 14:30 uur  
zaterdagavond  14 no vember: Uitvoering  Marcusdrama  
zondagmiddag 15 november : Uitvoering Marcusdrama  
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Zeven broden  
Marcus 8 

 



KERKENRAAD  
 
Predikant 
Ds. F.S.J. van der Sar Ð !  050 Ð 35.50.84 
Blauwvoetstraat 32 Ð 8310 Assebroek   
!  fransvandersar@gmail.com  
 
Ouderlingen 
Mevr. R. ten Kate Ð !  050/35.60.69 
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis  
Dhr. A. Eversen Ð !  0495 / 22.88.37 
Ieperleet  9  bus 4,  8200 Sint-Andries-Brugge 
Dhr. A. Deceuninck Ð !  050 / 31.69.23 
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 
Diakenen 
Mevr. M. Lammens Ð !  050 / 39.64.66 
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries  
Dhr. P. Hellebuck Ð !  050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 
Dhr. J. van Groenigen Ð !  050/38.72.62 
Zandwege 10, 8490 Varsenare  
 
 

Bankrekeninge n 
 

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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