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Infoblad zomer 2020 

De agenda voor deze zomer: 

zondag 5 juli 10:30 uur samenkomst  

zondag 19 juli 
geen eredienst – wel een meditatieve 

podcast 

zondag 2 augustus 10:30 uur samenkomst 

woensdag 5 augustus 14:30 – 16:30 uur Koffiebabbel 

woensdag 12 augustus 14:30 – 16:30 uur Koffiebabbel 

zondag 16 augustus 10:30 uur samenkomst 

woensdag 19 augustus 14:30 – 16:30 uur Koffiebabbel 

woensdag 26 augustus 14:30 – 16:30 uur Koffiebabbel 

vrijdag 28 augustus VakantieBijbelFeest 

zaterdag 29 augustus VakantieBijbelFeest 

zondag 30 augustus namiddag Kinderviering 

zondag 6 september 10:30 uur samenkomst 

 

De woensdagnamiddagen in juli is de Hazegraskerk van 14:30 tot 18:00 uur open. Je kunt een 

kaarsje komen aansteken, een babbeltje slaan, een momentje van bezinning nemen.

 

Herstart erediensten – zondag 5 juli hadden we de eerste samenkomst in de 

Hazegraskerk sinds 1 maart. Er waren zo’n 24 plaatsen beschikbaar, waarbij we er 

rekening mee hielden dat mensen die onder één dak wonen samen konden zitten. 

 

Het was een blij weerzien, maar we misten 

een aantal trouwe bezoekers. Het thema 

van de dienst was Hoop en daarbij stonden 

de Bijbelgedeelten van die zondag centraal 

– Zacharia 9 en Matteüs 11 -. Er is een 

podcast beschikbaar van deel van de dienst 

– klik hier -.  

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
https://soundcloud.com/boekhout-andries/meditatieve-podcast-zondag-5-juli-2020/s-dkpTEGwoOH6
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Omdat we niet konden zingen, luisterden we naar opgenomen liederen en lazen we 

de Psalm van de zondag samen luidop: 

Psalm 145 – Een loflied van David. 

U, mijn God en koning, wil ik roemen, 

uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 

2

 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 

uw naam loven tot in eeuwigheid: 

3

 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 

zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 

4

 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, 

uw machtige daden verkondigen. 

5

 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 

ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 

… 

 

De blauwe tekst door de voorganger, de zwarte tekst door de gemeente. 

 

Luc had een gedicht uitgekozen bij het gelezen Bijbelgedeelte. 

Omdat het niet op het liturgieblad afgedrukt stond, plaats ik 

het hieronder: 

Geen koning meer 

Er zou een koning moeten komen 

die je geen koning meer noemen kan 

eerder een rechtvaardig goed mens. 

Dan zou daar een leider van komen 

die geen hardhandige leider meer is 

eerder een vriendelijke herder. 

Dan dalen wolken vrede over het land 

zoals regen ruist over de weiden. 

Dan bloeien trouw en oprechtheid in de stad 

zoals de dauw strijkt langs het veld in de morgen. 

Er zou een koning moeten komen 

die erkent wie miskend zijn 

die helpt wie geen hulp heeft. 

Dan zou daar een raadsman van komen 

die vrijspreekt wie vastzit 

en vrede een plaats geeft. 

Dan komt overeind wie onderligt 

de laagstbetaalde wordt uit de armoede getild. 

Wie geen leven meer heeft krijgt weer kans van leven 

zoals rijp graan over de heuvels golft. 

 

Uit ‘Een knipoog van u zou al helpen’ van Karel Eykman 
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Na de dienst werden wij nog verrast toen 

Jasmine ons namens de gemeente cadeaus 

overhandigde voor onze verjaardagen van 

drie maanden terug. Nog eens hartelijk 

dank allemaal! 

 

Kleine attentie voor alle bezoekers  

 

 

 

 

 

vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 

 

Een Feest in de Vakantie rondom een Bijbelverhaal – dat is het VakantieBijbelFeest. 

Het idee is dat kinderen uit de wijk Hazegras in de kerk op een ontspannen manier 

kennismaken met een Bijbelverhaal. Het gaat dit jaar over Daniël, een joodse jongen 

die uit zijn vaderland weggehaald wordt om in een vreemd land aan het hof van een 

vreemde koning te gaan werken. Het thema van het VakantieBijbelFeest is: 

Wie durft!? 

Ken je kinderen in de lagereschoolleeftijd die mee zouden willen doen?  

Nodig ze maar uit. Er is plaats voor 25 kinderen. 

Vrijdag en zaterdag is er in de voormiddag een programma in de Hazegraskerk en 

zondag is daar in de namiddag een kinderviering. Het is een gezamenlijke activiteit 

van de Protestantse kerk en de Katholieke multiculturele gemeenschap die ook 

samenkomt in de Hazegraskerk. 
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! 5 augustus is er weer een echte Koffiebabbel ! 

De Hazegraskerk is op de woensdagnamiddagen wel open! 

 

Als de deuren definitief sluiten – dat gebeurde met de deuren 

van de Protestantse kerk in Wevelgem. Het kerkgebouw zal 

worden omgebouwd tot woning. Het zal daarbij 

herkenbaar blijven als 

kerkgebouw, maar er zullen 

geen diensten meer gehouden 

worden. De laatste dominee 

Marie-Claire Vandooren en 

haar man Marc 

Vandenbossche namen met 

pijn in het hart afscheid. Ze waren zo vriendelijk 

om een kast, een lezenaar, kindermateriaal, Bijbels 

en liedboeken over te dragen aan de Protestantse 

kerk in Oostende. Daar zijn we hen uiteraard zeer 

dankbaar voor. 

 

ProFaith 2020 - Op zijn fietstoer door 

Oost- en West-Vlaanderen deed ds. Peter 

Smits  ook Oostende aan. 

Een sportieve prestatie met een goed doel 

- het bemoedigen van kerken in ons 

district en geld inzamelen voor De 

slachtoffers van overstromingen in 

Rwanda. 
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Bestuursraad – De nieuwe samenstelling van de bestuursraad is door de corona-

maatregelen nog niet geëffectueerd – in september zal er een 

gemeentevergadering gehouden worden – na een eredienst. Meer info. volgt. 

De nieuwe kandidaten voor de bestuursraad zijn: 

Mevrouw Jasmine Casier 

Mevrouw Marta Cabalero 

De heer Adriën Deceuninck is herkiesbaar 

 

Nieuws uit Brugge 

Foto van de week - Wellicht is het je opgevallen: in de 

zomerreeks met online diensten over de profeet Jeremia zit 

een element ‘foto van de week’. Een heel hartelijke 

uitnodiging om daaraan mee te doen! Stuur een foto door die 

te maken heeft met de schepping. Je kunt daarbij denken aan positieve ervaringen 

zoals schoonheid en verwondering, maar ook aan negatieve. Misschien zie je 

droogheid of vervuiling in je omgeving? Of misschien werd je blij van de natuur 

tijdens een mooie wandeling, of van de bloemen en planten in de tuin. Maak daar een 

foto van en stuur die per email door naar: j.a.deprenter@gmail.com . En als het lukt: 

een gedachte, een wens, of droom die je hebt voor de schepping. De inzendingen 

worden op een creatieve manier verwerkt in de diensten. Zo zijn er nog meer mensen 

bij de dienst betrokken. 

Contextueel Bijbellezen - In de maand juli is er een bijzondere Bijbelgesprekskring in 

’t Keerske. In een kleine groep gaan we aan de slag met contextueel Bijbellezen: een 

methodiek die bijzondere aandacht heeft voor verschillende contexten: onze eigen 

context, de context van de maatschappij en de context van de Bijbel. Het is een 

leesmethode die je uitnodigt om verhalen uit de Bijbel op je eigen ervaringen te 

leggen, en relevant te laten zijn voor het leven van alle dag. Contextueel Bijbellezen 

lijkt ook heel geschikt te zijn om met elkaar in gesprek te gaan over onze ervaringen 

van kwetsbaarheid tijdens de lockdown. De aanpak is gericht op kleine groepen en 

past ook binnen de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften die nu van kracht zijn. 

Opgave is vereist en kan tot maandag 6 juli. Dit is een initiatief van Ds. Bert Dicou 

(Protestantse kerk de Wijngaard) en onze predikant. Voor meer info zie ook: 

nl.protestant.link/events/kom-op-verhaal-met-contextueel-bijbellezen-juli/  

Bijbelbabbel – Elke vrijdagavond om 19.30 uur is er ook weer Bijbelbabbel in onze 

kerk o.l.v. Albert Eversen en ds. Jannica de Prenter. We volgen een psalmenboekje met 

mailto:j.a.deprenter@gmail.com
https://nl.protestant.link/events/kom-op-verhaal-met-contextueel-bijbellezen-juli/
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de Psalmen in de Bijbel in gewone taal, we stellen vragen, en babbelen volop: wat ons 

inspireert, wat ons bezig houdt en waar we van dromen. Voel je welkom om aan te 

sluiten.  

Wandeltocht met de gemeente - Zet zaterdag 5 september alvast in de agenda, want 

dan hopen we een gemeenteactiviteit te organiseren: een wandeltocht, met daarna 

aansluitend een gebedsmoment en voor wie dit wenst de mogelijkheid om nog een 

versnapering te nuttigen. We hopen dit in en rond het domein van de Abdij 

Zevenkerken te kunnen organiseren. Samen wandelen kan heerlijk zijn en nodigt vaak 

uit tot mooie gesprekken. Wandelen kan op afstand, en ook in de bistro en op het 

terras is veel ruimte. Wie het wandelen niet ziet zitten, kan naar hartenlust relaxen bij 

de bistro of stilvallen in de kerk, en later aansluiten bij het gebedsmoment. Dit is een 

initiatief van de kerkenraad en vzw de vrienden. 

Leestip voor de zomer - Het Vlaams/ Nederlands Bijbelgenootschap maakte voor deze 

zomer een leesplan over vrijheid. Vrijheid is een belangrijk thema in de Bijbel. Maar 

dit jaar werd in de maand mei ook 75 jaar vrijheid herdacht. Het thema vrijheid houdt 

ons bezig want met veel van onze vrijheden moeten we sinds de coronacrisis anders 

omgaan. Het leesplan bevat een leesrooster, meditaties en overdenkingen. U kunt dit 

mooie en aansprekende boekje gratis bestellen via het VBG: 

www.bijbelgenootschap.be/vrij-vbg/ . Heel warm aanbevolen! Vanaf september biedt het 

VBG ook een leesplan aan over de schepping met aansprekende teksten die 

verwonderen en verbazen. Ds. Trees van Montfoort, Krijn Pansters en onze eigen 

predikant schreven mee aan een serie kleine overdenkingen bij de teksten. 

Wilt u de hele kerkbode van Brugge lezen, dat kan. Klik dan hier. 

 

 

 

Wij zijn tot en met vrijdag 24 juli op vakantie. Heeft u nood aan pastorale zorg? Dan kunt 

u contact opnemen met ds. Jannica de Prenter van Brugge: 

050 35 50 84 

e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.bijbelgenootschap.be/vrij-vbg/
https://www.protestantsekerkbrugge.be/binnenkomende%20documenten/kerkbode/KB%20JULI_AUGUSTUS_2020.pdf
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Eén maal in de maand is er in de Hazegraskerk een Rooms-katholieke  

 

Elke tweede zaterdag van de maand 

 

De volgende is zaterdag 11 juli om 18:15 uur - iedereen van harte welkom! 

Let op! Beperkt aantal zitplaatsen 

 

 

 

 

 

Don Bosco De Takel, Oostende 

Voor jongeren tussen 11-14 jaar die hun vormsel doen of reeds deden. Maar ook 

andere jongeren zijn welkom. Er is nog plaats! 

Meer info. en inschrijven tegen 17 juli: 

Biju.oledath@donbosco.be 0499/922411 

Kristine.decroos@gmail.com 0495/101240 

 

 

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons dan voor 

de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook  @ProtestantseKerkOostende 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 

YOUNG SPIRIT KAMP ‘20 

mailto:Biju.oledath@donbosco.be
mailto:Kristine.decroos@gmail.com
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.facebook.com/multiculturelevieringoostende
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/

