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Verslag van de Algemene Vergadering  

11 november 2018 

      

Aanwezig:  
Moeder-Overste, Jozef De Waele em., Hedwig De Soete, penningmeester Arthur 
Ornelis, Charles Sabbe, André Van Dycke, Herman Danneels, Proost Joris Weyts, Jan 
Deklerck, Guy Frees, Jaak Vernieuwe, Ludwig Vandaele, Dirk Van der Haeghen, Dirk 
Vande Woestyne, Jean Van Nieuwenhuyse, deken Dirk François, sec. Patrick 
Goossens voor verslag, 
 
Afwezig:  
Paul Aertssen, André Vanhaecke - vrijgesteld als emeritus. 
 
Verontschuldigd:  
Eric Woucters, Bob Carlier, Maurice Vanparys, Werner De Meester 
 
Opm. Werner De Meester (volmacht André Van Dycke) werd in het verslag van de 
algemene vergadering van 17 mei 18 niet vermeld als verontschuldigd, dit zal 
aangepast worden in het verslag. 
 
Begin vergadering in de Nieuwe Notelaar om 19.30 uur met het gebed van proost 
Joris in nagedachtenis van emeritus-confrater Germain Batsleer, ons kort na de 
vorige vergadering ontvallen, op 1 juni. 
 
Aanwezigheidslijst+ verontschuldigingen+ volmachten. 
 
Bob Carlier vm Dirk François,  
Eric Woucters, 
Maurice Vanparys, 
Emeritus Andre Vanhaecke is permanent verontschuldigd. 
 
 

 
❖ Verslag vorige vergadering: vzw-vergadering van 17 mei 18 
 
Kort overlopen verslag. 
Punt rond probleem i.v.m. de keuze liederen wordt nog eens opgehaald.             
Te bespreken als dirigent Paul aanwezig is. 

 
 
 
 

mailto:patrickgoossens@telenet.be


             
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat : 

Patrick Goossens –Zwanehoek 36 – 8000 Brugge     0468 249 056     patrickgoossens@telenet.be    
Iban nr.BE68 1210 4056 1034 

BIC.     BKCPBEB1BKB 

 

 

CONFRERIE van O.-L.-V. van de POTTERIE 

Vzw – Potterierei 79 A, 8000 Brugge 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De akte “inbreng om niet” van de gift van 250.000 euro de vzw van de Zusters is op 1 
juni 18 dan verleden.  Kanunnik Antoon Wullepit – lid RvB vzw Zusters heeft 
meegetekend. Akte wordt ter inzage doorgegeven. 
Het bedrag is overgeschreven op een daarvoor speciaal geopende rekening van de 
Confrérie en werd door de penningmeester op een veilige manier belegd gezien geen 
direct gebruik verwacht in de eerste jaren. 
 

De website van de Confrérie is volop in gebruik (vb. inschrijving Centennial) maar ook 
nog is volle opbouw en ontwikkeling. 
Website Confrérie: www.confrériepotterie.be 
Code voor ledenafdeling:  Epitoga1751 
❖ Er moet nog een volledig onderdeel rond O.-L.-V. uitgewerkt worden:  

- Het miraculeus beeld, de historiek van de bedevaarten en verering, 
- De volkse tradities bij doop, de andere Maria-afbeeldingen in onze kerk,  
- De “3 Maria’s op 15 augustus met de Brugse Belofte,  
- De huidige Mariaverering met specifieke vieringen …. 

❖ Het Idesbald verhaal en de Augustinusaanwezigheid. 
❖ Voorstelling bestuur, gegevens, 
❖ Uitbouw: zone confraters (verslagen, maandbrief, foto’s …) 
Meedenken en suggesties of meehelpen van de confraters is van harte welkom. 
 
Uitstap 15 juli 18 naar Lissewege was zeer geslaagd. Met dank aan confrater Charles 
Sabbe voor de uitwerking. Klein traktaat van Confrérie gegeven. 
 
Voor 2019: Uitstap naar Antwerpen op zaterdag 16 maart  
(cfr. save the date van 19 oktober jl.) 
Voormiddag Kathedraal – lunch (met kapel Antwerpen) – St. Paulus 
eventueel kan de verplaatsing gebeuren met bus als er voldoende deelnemers zijn. 
Kostprijs zal nader bekeken worden. 
 
Joris: oproep voor Adem-Tocht. Stand van zaken? 
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❖ Financieel verslag: 
 
Penningmeester Arthur Ornelis geeft verslag van de huidige tussenstand van zaken op 
de balans 2019 
Speciaal resultaat gezien de uitzonderlijke inbreng in niet- volgend jaar wordt 
het overzicht van deze schenking bij het jaaroverzicht van het bezit gegeven     
niet in de jaarbalans uiteraard. 

 
Bijzondere investeringen:  

 Samen met moeder-overste: aangepaste frigo voor onthaal. 

 Zeer recent: historische zilveren medaillon van Pieter Draecke – begin 19e eeuw! 
 

Graag adressen doorgeven om mensen aan te schrijven als toegetreden lid van 
Confrérie. (Vorig jaar alleen Eric).   
Het lidgeld van de confraters dit jaar blijft gelijk op 70 euro. 
Volgend jaar investering voor gewaad/epitoga – mogelijkheid tot recuperatie nazien. 
 
❖ Confraters:  
 
Er is een absolute noodzaak aan dringende verdere aanvulling en verjonging van de 
ploeg confraters.   
Tekort en veroudering met verminderde gezondheid is echt voelbaar – zeker ook bij 
werkopdrachten (meer en meer behoefte gezien toestand zusters en personeel) en 
externe delegatie. 
 

Voorstel vanuit Raad van Bestuur van twee nieuwe kandidaten Aspirant-Confraters: 

(Marie-) Brigitte DELANGHE 

Lieve MAENHOUT 

Resultaat van het verkennend gesprek door deken – hun persoonlijke voorstelling wordt 

voorgelezen – geschikt bevonden door RvB. 

Stemming voor aanvaarding, met handopsteking: voor beiden akkoorddoor alle 

confraters. De twee kandidaten worden formeel aangesproken door de deken.                              

We voorzien de start van hun aspirantschap op Christus-Koning nu zondag 25/11/2018. 

Na hun aspirantenperiode is de definitieve aanvaarding en hun aanstelling als 

confraters voorzien op het feest van Christus-Koning op 24 november 2019. 

Er zijn normaal nog 2 epitoga voor hen in reserve, nu wel 1 vermist! Heeft iedereen 

thuis al eens nagezien of je er geen 2 liggen hebt? 

Er was een derde kandidaat: Tonia Noterman – medewerker bisdom – weduwe 
confrater Philip van Blindekens.  Uit een verkennend gesprek zou ze, voor het ogenblik, 
niet ingaan op ons voorstel mochten we het haar formeel vragen. 
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RvB bekijkt nog andere mogelijke kandidaten als later mogelijks voorstel: 
 
Mieke BONNY: stuwende kracht achter jeugdmissen; De deken mag van de AV 
meteen een verkennend gesprek uitvoeren en bij akkoord het aspirantschap opstarten 
samen met de 2 eerdere vrouwelijke kandidaten. 
 
Dirk VERSTRAETE: stuwende kracht Gidsenkring  
Johan DIJCK: dirigent madrigalenkoor: reeds eerste gesprek geweest met confrater 
Maurice Vanparys en ook met deken. 
Peter LAUREYNS: schoonbroer Patrick:  
Dirk of Catharina VAN DE WYNCKEL-VANDEPUT: schoonbroer/schoonzus Dirk 
Vande Woestyne 
Kandidaat via confrater Charles: niets concreets meer gehoord  
 
❖ Werking: 
 
Musea:  
 
Duidelijk wat spanning en verschil in visie. Confrérie vreest ook “verdoken agenda’s”. 
Permanente overlegvergadering eenzijdig opgeschort tot december. 
Gezien hun standpunt rond hun hegemonie 2019 was er een gesprek RvB met OCMW 
– zie verder. 
Morgen start inventariseringsactie OCMW stukken in sacristie en grote kast in de gang 
door delegatie museum en met toezicht RvB. 
Penningmeester Tuur en deken Dirk werken reeds een gans jaar iedere maandag in 
archief en oude kloosterstukken – een tijd lang ook in historisch OCMW archief en 
kerkarchief. 
Bijna ganse geschiedenis Confrérie ontdekt en teruggevonden!  
Huidige stichtingsdatum 1751 is zeker bevestigd. Nieuwe verwijzingen naar 1701 = 
vermelding goedkeuring oprichting Confrérie van OLV door beide voogden en Mevrouw 
Cotteneye met formele vraag aan stadsbestuur. (Kopie document ter inzage). 
Wordt verder uitgezocht en later eventueel ter goedkeuring voorgelegd. 
 
OCMW-archief is intussen overgedragen aan OCMW en overgebracht naar OCMW -
archief – Minnewater (oude discussie opgelost – eis voorzitter/sec OCMW- betere 
bewaring – te veel werk voor confraters bij veelvuldige consultatie studenten – 
verantwoordelijkheid na vertrek zusters – akkoord mevrouw.) 
Het kerkarchief blijft bij Mevrouw tot nader order. 
 
 
 
 
 

mailto:patrickgoossens@telenet.be


             
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat : 

Patrick Goossens –Zwanehoek 36 – 8000 Brugge     0468 249 056     patrickgoossens@telenet.be    
Iban nr.BE68 1210 4056 1034 

BIC.     BKCPBEB1BKB 

 

 

CONFRERIE van O.-L.-V. van de POTTERIE 

Vzw – Potterierei 79 A, 8000 Brugge 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
OCMW: 
 
Na gesprek is overlegvergadering toekomstvisie opgestart. 
De Confrérie is wel erkent als volwaardige gesprekspartner. 
We moeten er echter van uitgaan dat er veel zal veranderen voor ons na het vertrek 
van de zusters. Er komt duidelijk een andere invulling voor de historische gebouwen en 
de leefruimte van de zusters. 
Naast uitvoering van vijfpuntenakkoord van 2011 rond de samenwerking voor de liturgie 
probeert de RvB te ijveren voor een impact op het gebruik van de collectieve ruimtes en 
voor het verkrijgen en behouden van een eigen ruimte voor kleedkamer – archief – 
berging – bureau/kleine vergaderruimte – sanitaire en keukenvoorziening. 
Er is enige vooruitgang in noodzakelijke herstellingen (poorten vernist, nieuwe pilaar 
kapelletje) 

 
Kerkelijke overheid: 
 
Op onze uitnodiging hebben we bezoek gehad van bisschop Lode Aerts op vrijdag 18 
mei. 
Rondleiding in het huis en goed gesprek aan de koffietafel, ook met de zusters. Dit 
gesprek was positief maar de bisschop stelt toch dat er te veel missen zijn in Brugge 
De bisschop zal onze kerk niet sluiten gezien ook congregationeel verbonden en 
historische plaats in volksdevotie maar stuurt toch aan op gesprek met nieuwe deken 
van Brugge.  
Een gesprek met PH. Halleyn was gepland maar gezien zijn voortijdig afhaken niet 
gelukt voor de functie niet gelukt. 
Nu gesprek met nieuw aangestelde deken Soetaert plannen na diens aanstelling. 
Nu stabiele zondagsbezetting, naast Confrérie ook door opvang mensen van gesloten 
kerken maar allen met rijpere leeftijd waardoor aantal zal zakken door 
verouderingsuitval. 
 
Culturele werking: 
 
Erg mooi jaar gehand met Musica Antiqua – Madrigalenkoor – benefiet Stoerhuus. 
Vooral ook ons eigen Centennialconcert in november was fantastisch. 
Volledig uitverkocht, er was een hoge aanwezigheid (2 ambassadeurs), zeer lovende 
reacties. - jammer dat de helft van de confraters niet aanwezig waren. 
Visie voor volgend jaar: 1 concert in eigen beheer 
Lies Vandewege (http://www.liesvandewege.com)  – sopraan en pianist voor een 
klassiek concert met alleen Marialiederen. 
Mei of oktobermaand? Er wordt gekozen voor oktober (intussen 12 oktober 19) 
Wellicht nog gastvrijheid voor externe concerten  (Musica Antiqua, kerstconcert WZC 
en Nieuwe Notelaar,…) 
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Kalender: 
 
Voor 2018: Nog Christus-Koning (gewaad). 
                   2 december Sint-Elooi. 
                  15 december: kerstconcert WZC 
                  25 december:Kermis Viering om 9:30 
 
2019: Wordt overlopen – zie bijlage: recent bijgewerkte kalender 2019 
 
❖ Varia: 
 
Voorstel Eric Woucters: week voor Palmzondag: 
nieuwe voordracht: Wat na de dood – recente theologische inzichten. 
Alternatief: onderlinge bespreking boek na lectuur o.l.v. proost Joris. 
De vergadering kiest voor de voordracht in deze periode. 
 
Eric herhaalt zijn vraag om gewaden te laten reinigen. 
De gewaden zullen gereinigd worden op kosten van de Confrérie. 
Prijsvraag bij De Zwaan: 17 euro per gewaad. 
 
 
 
Slotgebed: Weesgegroet met bijzondere intentie voor onze ernstig zieke confraters 
 
Einde: 22:30 Uur 
     
    
 

 Secretaris Deken 

 

  Patrick  Goossens                                           Dirk François 
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Kalender 2019  - versie RvB 23 januari 2019 
 
27/01/19 zondag  Nieuwjaarsreceptie Confrérie en zusters – refter  
 
03/02/19 zondag  O.-L.-V. Lichtmis (met kaarsjesprocessie) + Scoutsharmonie 
 
06/03/19 woensdag Aswoensdag-begin vasten 
16/03/19 zaterdag daguitstap confraters - Antwerpen (St.- Paulus en kathedraal) 
 
11/04/19 donderdag voordracht Eric Woucters 
14/04/19 zondag  Palmzondag + viering Zalige Idesbald (feest 18/04) – Bryghia 
Cantat 
18/04/19 donderdag viering Witte Donderdag – 19 uur 
19/04/19 vrijdag  viering Goede Vrijdag – 15 uur 
20/04/19  zaterdag viering Paaszaterdag -19 uur 
21/04/19 zondag  Hoogfeest van Pasen  
22/04/19 maandag  Paasmaandag  
24/04/19 woensdag algemene vergadering Vzw. Confrérie 
29/04/19 maandag Baldjeskrus – Koksijde 
 
12/05/19 zondag  Moederdag+ bloemen – Koor Animato -Waardamme 
30/05/19 donderdag O.-L.-H. Hemelvaart - H. Bloeddag/processie  
 
04-06/06 di-do  bezinning in Abdij West-Vleteren 
09/06/19 zondag  Hoogfeest van Pinksteren – Vaderdag + drink 
10/06/19 maandag 2e Pinksteren 
16/06/19 zondag  Voormezele –H.- Bloedprocessie 
19/06/19 woensdag te gast: Orde van Sint-Jan van Jeruzalem voor ridderwake -19 u 
 
14/07/19 zondag  Viering gouden huwelijksjubileum Tuur en Maria – BBQ 
confraters 
 
04/08/19 zondag  Openluchtmis Koksijde 
07/08/19 woensdag  extern concert Musica Antiqua in onze Kerk – 11.30 u 
14/08/19 woensdag Mis Kapel Blindekens 18h00 + (receptie) 
15/08/19 donderdag Maria-Tenhemelopneming-Brugse Belofte-receptie + feestmaal 
../08 of../09   80 jarig kloosterjubileum Zr. Gertrude (98 jaar) 
 
29/09/19 zondag  Pevelenberg  
 
13/10/19 zondag  Mariaviering en processie te Antwerpen 
19/10/19 zaterdag Mariaal concert met sopraan Lies Vandewege- eigen organisatie 
24/10/19 donderdag gewone algemene vergadering Confrérie 
  
01/11/19 Vrijdag  Allerheiligen 
02/11/19  Zaterdag Allerzielen 
24/11/19 zondag  Christus Koning - aanstelling confraters - jaarmis Germain-
Chorus  
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01/12/19 zondag  1steZondag van de Advent + St.-Elooi/Smedenbond 
25/12/19 woensdag Kerstmis 
26/12/19 donderdag 2e Kerstdag 
01/01/20 woensdag Nieuwjaar 
 
Pro memorie: Zondag 21/07/19: nationale feestdag 
Zondag 28/04/19: Erfgoeddag – zondag 08/09/09: open monumentendag 
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