Protestantse Kerk Oostende

Infoblad september 2020
De agenda voor september 2020:
zondag 6 september

10:30 uur samenkomst

woensdag 16 september

19:00 uur Bijbelgroep Jozef
10:30 uur samenkomst

zondag 20 september

woensdag 23 september

met na afloop een
gemeentevergadering
14:30 uur herstart Koffiebabbel (onder
voorbehoud)

woensdag 30 september

Koffiebabbel en Workshop
Hebreeuwse letters schrijven

zondag 4 oktober – Israëlzondag

10:00 uur gezamenlijke viering met
de Protestantse kerk in Brugge in de
St. Walburgakerk in Brugge

De woensdagnamiddagen 9 en 16 september 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.

Een nieuw seizoen – de scholen zijn weer begonnen, de zomervakantie ligt achter
ons en ook het weer is niet meer zo zomers als enkele weken terug. Ook in de kerk
breekt een nieuwe periode aan. Dat kun je zien aan de hierboven vermelde
activiteiten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik maak zo’n ‘kalender’ met wat
meer voorzichtigheid dan vorig jaar om deze tijd. Natuurlijk wisten we toen ook wel
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dat er zo maar iets kan veranderen, maar de afgelopen maanden zijn we daar wel
heel sterk bij bepaald. ‘De mens wikt, God beschikt’ is een oude tegeltjesspreuk. En
ook al verwoorden we dat vandaag wellicht anders, er zit een diepe waarheid in. De
woorden ‘De mens wikt, God beschikt’ zijn gebaseerd op een tekst uit het Bijbelboek
Spreuken:
Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEER richt zijn stappen.
Spreuken 16, 9

Dat klinkt minder passief dan de tegeltjesspreuk. Als de HEER je stappen richt, dan
stap jij in het spoor dat je vanuit de woorden van God voorgehouden wordt. Die
woorden geven richting aan je stappen. En als er een richting is, dan is er ook een
doel. Dan stap je niet verloren doelloos in het rond, maar
dan weet je waar je naar toegaat. Wat de omstandigheden
ook zijn. Omstandigheden die zeker invloed hebben op de
Wat is je doel?
weg die je dacht te gaan. Maar het doel blijft gelijk. Waar
richt je je dan op? Wat is je doel? Daarover zal het gaan in
de overdenking van zondag 6 september. Hopelijk ben je er bij en als dat niet lukt,
dan kun je de overdenking als podcast op de website beluisteren.

Een Feest in de Vakantie rond een Bijbelverhaal – met als doel kinderen in de
lagereschoolleeftijd kennis te laten maken met verhalen uit de Bijbel. In de laatste
week van de zomervakantie kwamen we op vrijdag- en zaterdagmorgen samen in de

Hazegraskerk. We waren met negen kinderen en vijf leiding. We zongen liedjes die
pasten bij het thema van het feest: ‘Wie durft!?’ Eén van de liedjes was:

Wie durft!?

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm te keer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Lied 935 Nieuwe liedboek

We luisterden naar twee verhalen over Daniël die, ondanks dat hij in een vreemd land
was, trouw bleef aan de regels van de Bijbel. Daar was lef voor nodig. Daniël
belandde uiteindelijk in een leeuwenkuil.
Op de vrijdagavond keken we met de tieners naar een film A Hidden Life over het
waargebeurde levensverhaal van de Oostenrijker Franz Jägerstätter die tijdens de
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tweede wereldoorlog gedood werd omdat hij geen eed van trouw wilde zweren aan
Adolf Hitler.
Zondagnamiddag was er een slotviering waarin Alida liet zien met een nagel en een
lucifer dat je samen sterk bent en dat je samen met God nog sterker staat. Priester
Dominique vertelde het verhaal van Daniël aan het hof van koning Darius. Hij maakte
daarin opzettelijk wat fouten, die de bezoekers van de viering moesten ontdekken.
Dat lukte.

Bijbelgroep Jozef – vorig jaar zijn we gestart met een interkerkelijke Bijbelgroep.
Toen rond de Bijbelverhalen
over Jakob, die later Israël
genoemd wordt. Maar zover
zijn we niet gekomen, want
toen konden we niet meer
samenkomen in verband met
Doe je mee?
de lock-down. Deze maand
start
er
een
nieuwe
interkerkelijke Bijbelgroep,
nu rond de verhalen van
Jozef, één van de zonen van Jakob. Doe je mee? Meld je dan z.s.m. aan. De eerste
keer dat we samenzitten is woensdagavond 16 september om 19:00u. Meer info
lees je hieronder.
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Bestuursraad – Ook een kerk moet bestuurd worden. Voor alle zakelijke
aangelegenheden is er daarom voor elke kerkfabriek een bestuursraad. De
samenstelling van die bestuursraad wisselt regelmatig en de kerkgangers hebben
invloed wie er in die bestuursraad plaats heeft. De nieuwe samenstelling van de
bestuursraad is door de corona-maatregelen nog niet
geëffectueerd – 20 september zal er na de samenkomst
20 september
een gemeentevergadering gehouden worden. Tijdens
gemeentevergadering
die gemeentevergadering krijgen we uitleg over de
financiën en worden de nieuwe leden gekozen. In de
dienst van zondag 6 september zal een lijst getoond worden met de namen van de
regelmatige bezoekers die op 20 september hun stem mogen uitbrengen. Hieronder
ziet u nog eens de namen van de kandidaat-bestuursleden:

De nieuwe kandidaten voor de bestuursraad zijn:
Mevrouw Jasmine Casier
Mevrouw Marta Caballero
De heer Adriën Deceuninck is herkiesbaar
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Koffiebabbel – in de laatste Info kon je lezen:
! 5 augustus is er weer een echte Koffiebabbel !
Helaas kon dit niet doorgaan, omdat toen juist de c-maatregelen verscherpt werden
en we er toen voor gekozen hebben om de Koffiebabbel nog niet te herstarten.
Inmiddels zijn we een maand verder en we hebben het plan om vanaf woensdag 23
september weer te starten met een echte Koffiebabbel. (Dit onder voorbehoud.)
Tijdens de Koffiebabbel van 30 september zal er een workshop Hebreeuwse letters
schrijven worden aangeboden. Hierover meer onder het kopje Israëlzondag.

Vanaf woensdag 23 september (onder voorbehoud)
De Hazegraskerk is op de woensdagnamiddagen 9 en 16 september wel open!

Israëlzondag – zondag 4 oktober is het de jaarlijkse Israëlzondag. Het thema is dit
jaar Kies voor het leven. We kunnen het gerust een traditie
noemen dat we deze zondag samen met de Protestantse
Kies voor het leven
kerk van Brugge vieren. Die zondag gaan we dan ook naar
Brugge! ‘t Keerske – het kerkje waar protestanten in
Brugge normaal samenkomen – is te klein. Daarom vinden de diensten plaats in de
St. Walburgakerk aan St. Maartensplein in Brugge. We kunnen daar die zondag samen
vanuit Oostende naartoe reizen. De dienst begint om 10:00 uur.
Wat kunt u die zondag verwachten?





Een viering met veel Joodse muziek rond het thema
De heer Danny Rouges zal iets vertellen over zijn werk voor de werkgroep
Jodendom-Christendom
Voor de kinderen is er een workshop Hebreeuwse letters schrijven
Bij de koffie/thee na de dienst op het kerkplein kunnen we genieten van Joodse
koekjes. We zoeken nog bakkers die deze koekjes volgens een aan te
leveren recept willen bakken!
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Op woensdagnamiddag 30 september zal er in de Hazegraskerk een workshop

Hebreeuwse letters schrijven gegeven worden. Onder
begeleiding van een vrijwilliger van het Bijbelhuis
Zevenkerken kunt u meedoen aan deze workshop en
maakt daar een eigen kunstwerkje van op canvas aan de
hand van sjablonen. Welkom!
Je krijgt de gelegenheid om de woorden die in de viering
van zondag 4 oktober centraal staan te kalligraferen:
Leven – chaim / Vrede – shalom
Er zal een kleine bijdrage in de onkosten worden gevraagd. Let op! Er zijn maar
beperkte plaatsen, je dient je vooraf aan te melden bij Andries.

Eén maal in de maand is er in de Hazegraskerk een Rooms-katholieke …
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Contextueel Bijbellezen – in de Info van afgelopen zomer kon u er ook over lezen.
Ds. Jannica de Prenter (Brugge) organiseerde deze zomer een Bijbelgesprekskring
volgens de methode van het contextueel Bijbellezen. Deze gesprekskring wordt dit
najaar opnieuw gehouden en wel op de donderdagnamiddagen 1, 8, 15 en 22
oktober van 14.00-16.00 uur) in ’t Keerske in Brugge. Ook Oostendenaars zijn
welkom! Interesse? Meldt u snel aan want er is maar beperkte plaats. Meer info
hieronder.
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Actie week tegen de eenzaamheid – zojuist kwam het nieuwsbericht binnen:
‘Nieuwe richtlijn laat knuffels en wandelingen in rusthuizen weer toe’. Maar tot
voor kort was de situatie in veel woonzorgcentra (wzc’s)
bijzonder schrijnend. Dat bracht ons op het idee om wat
Schrijft u mee?
te doen voor eenzame ouderen in deze centra. Het plan
is om in de week tegen de eenzaamheid (1 – 8 oktober)
een
kaartenschrijf-actie
te
organiseren
in
de
Hazegraskerk. Meer informatie volgt.
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
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