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Infoblad november 2020 

Figuur 1 Zonsopgang in de herfst 2020 

 

De agenda t.e.m. 13 december 2020: 

elke zondag 

Vier de zondag! 

ledere zondag zal er iets gedeeld 

worden om samen de zondag te 

vieren 

elke maandag t.e.m. vrijdag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open – 

eens binnen 

zondag 22 november 

Voleindingszondag 

17:00 uur viering via Zoom met 

gedachtenismomentje 

donderdag 12 november en elke 

donderdag t.e.m. 10 december 

19:30 uur contactmomentje via ZOOM 

voel je vrij om aan te haken 

 

Kerk – wat is de kerk voor jou? Jouw antwoord op deze vraag 

zou ik wel eens willen weten. Laat me maar eens weten hoe jij 

denkt over de kerk, wat de kerk voor jou betekent of wat je zou 

willen dat de kerk voor jou zou zijn. In een volgende Info kun 

je de antwoorden lezen. Ook als je geen regelmatige 

kerkbezoeker bent, daag ik je uit om deze 

vraag te beantwoorden.  

Stuur je reactie naar: 

voorganger@protestantsekerkoostende.be 

jong of oud reageer maar  

 

Wat is de kerk 

voor jou? 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
mailto:voorganger@protestantsekerkoostende.be
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Met deze tekst werden de wijkbewoners van ’t Hazegras erop geattendeerd dat de 

deuren van de kerk iedere dag voor hen openstaan. En jullie lezers, zijn ook welkom! 

 

Wat mag er (nog) wel/niet? – een vraag die we deze dagen nog wel eens 

horen. Met hoeveel mag je naar buiten? Hoeveel mensen mogen er in je 

bubbel? Welke winkels mogen openblijven en welke niet? Enzovoort 

enzoverder. Bij sommigen van ons is er de neiging om die regels zeer nauwgezet na 

te leven, sommigen zo dat ze zelfs op zoek gaan naar de precieze grenzen en 

eventuele mazen. Anderen nemen de regels strikter dan ze worden opgelegd en 

weer anderen lappen ze aan hun denkbeeldige botten. Ik heb het hier vooral over de 

huidige maatregels die tot doel hebben de verspreiding van het c-virus tegen te gaan. 

Met dat doel zijn die regels gegeven en dus niet om ons leven te veronaangenamen. 

Dat doel zouden we te allen tijde in gedachten moeten houden. Dat is waar het 

uiteindelijk om gaat. 

Als het goed is, zijn alle regels, geboden en verboden er om het leven voor zoveel 

mogelijk mensen zo aangenaam mogelijk te maken en dus 

niet om ons levensplezier te bederven, zo ook de Bijbelse 

regels. Die zijn geschreven in een totaal andere tijd dan de 

onze, maar in de basis zijn ze bedoeld om ons samenleven 

zo goed mogelijk te laten zijn. Veel mensen hebben daar, 

door hun ervaringen in kerk en ouderlijk huis, andere gedachten bij. Die hebben het 

Regels om samen 

te leven 

https://www.facebook.com/HazegraskerkOostende
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beeld dat de kerk een soort christelijke regeltjesfabriek is. Regeltjes die ons alle 

genot en plezier ontnemen. En die gedachte leeft niet alleen bij niet-christenen. Zo 

vroeg een collega mij eens: ‘Ben jij christelijk? Dan heb je zeker geen tv?’- Inderdaad 

dat was niet in Vlaanderen – Bij kerk en christelijk geloof denken velen aan regeltjes 

over wat er wel en niet mag in het dagelijks leven. En ja er zijn heel wat regels, 

geboden en verboden in de Bijbel, maar ze dienen een doel. Een doel wat in de Bijbel 

meerdere keren wordt samengevat, in jawel twee hoofdregels:  

1. ‘Het voornaamste is: “… heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 

2. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen 

geboden belangrijker dan deze.’ (Marcus 12, 29 – 31) 

Dat doel zouden we altijd in gedachten moeten houden. Dat maakt hopelijk 

dat we de regels met vreugde opvolgen, in ieder geval met meer vreugde. 

In de hoop dat het tot zegen is voor ons samenleven nu en straks. 

 

Geen samenkomsten tot en met zondag 13 december! Wat dan wel? 

Hiernaast zie je de agenda die afgedrukt 

stond in de vorige Info. De regels 

verscherpten en eind oktober werd 

meegedeeld dat er vanaf 2 november tot 

en met 13 december geen erediensten 

gehouden kunnen worden. 

Wat dan wel? – In de eerste plaats is de Hazegraskerk elke namiddag (14 – 17 uur)  

van maandag t.e.m. vrijdag open. Spring gerust eens binnen – WELGEKOMEN!  

Online ontmoetingsmomentje – elke 

donderdagavond tussen 19:30 en 20:30 uur ben je 

welkom voor een videobabbeltje. Klik op deze link 

en volg de instructies. 

Lukt het niet? Bel dan gerust 0491 312200.  

Elke zondag een viermoment – vanaf zondag 15 november is er elke zondag een 

luisterfragment (podcast), filmpje of ... beschikbaar. Jullie medewerking is daarbij 

zeker welkom! Evenals ideeën. Laat ze maar weten. 

 

Zondag 22 november – voleindingszondag – In de protestantse traditie is er vaak 

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

(voleindingszondag of ook wel eeuwigheidszondag) 

een gedachtenismomentje voor hen die het 

afgelopen jaar overleden zijn. Vorig jaar hebben we 

dat op zondag 3 november gedaan. Dit jaar willen we dat op zondag 22 november 

doen tijdens een zoom-viering. Ieder die daarbij aanwezig is, krijgt de gelegenheid 

Op donderdagen 

vanaf 19:30 u. online 

ontmoetingsmomentje 

eeuwigheidszondag 

https://us02web.zoom.us/j/85302392012?pwd=bXJJSEd3L0JRQlZkV0Zwc21XdGFMdz09
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om thuis een kaarsje aan te steken voor diegene(n) die je op dat moment wilt 

herdenken. Je kunt daarbij dan ook iets delen over die mens die je mist. In ieder 

geval zullen we mevrouw Suzanna Vlaeminck herdenken die in januari van dit jaar 

overleden is. 

 

Contact! – zomaar ‘een babbel’ of wil je wat delen?  

Het kan op verschillende manieren 

• Pak de telefoon en bel, naar elkaar of naar één van ons: 

Alida 0474 680179 

Andries 0491 312200 

 

• De WhatsApp-groep Omzien naar elkaar is er nog steeds. Hier kun je iets delen 

ter bemoediging, opvrolijking, voorbede of …  

Ben je nog niet aangesloten en wil je dat wel? Laat het dan weten. 

 

• Een gesprek kun je ook prima voeren tijdens een wandeling of fietstoer – even 

je kwijt en ook nog wat calorietjes? Laat het weten, dan stappen of trappen 

we samen wat kilometertjes weg. 

 

• Online ontmoetingsmomentje – de komende donderdagavonden van 19:30 – 

20:30 uur met behulp van Zoom (zie hierboven). 

 

Nieuws uit Brugge – Jannica de Prenter – dominee 

van de Protestantse kerk in Brugge – verzorgt wekelijks 

een Lectio Divina op Youtube. Lectio Divina is een zeer 

oude leesmethode die teruggaat tot het begin van het 

christendom. Het gaat om een biddende en spirituele 

omgang met de Bijbel: lezen met je hart in plaats van met je hoofd. Je zou het ook wel 

mediteren met de Schrift kunnen noemen. Lectio Divina bestaat uit de stappen ‘lezen’, 

‘mediteren’, ‘bidden’ en ‘contempleren’. Er is veel aandacht voor stilte en bezinning, 

een manier om tot rust te komen met de Bijbel. Als leidraad voor de lectio divina-

avonden wordt het boekje Samen luisteren in de stilte van Jos Douma en Anselm Grün 

gebruikt. Als aanvulling zal er ook een online-aanbod worden gemaakt zodat u ook vanaf 

thuis kunt meedoen met de lectio divina-oefeningen. 

Klik hier of ga naar het YouTube-kanaal van ds. Jannica de Prenter. 

Schrijfmarathon 10 december: Internationale 

Dag van de Mensenrechten. – Als alle goden bij 

elkaar zijn, spreekt God recht, en hij zegt: Jullie 

zijn oneerlijke rechters, jullie straffen slechte 

mensen niet! Hoelang blijft dat nog zo? Jullie 

moeten arme mensen beschermen, en kinderen zonder vader helpen. Jullie moeten 

Luisteren naar de 

Bijbel 

contact 

https://www.protestantsekerkoostende.be/lectio-divina/
https://www.youtube.com/channel/UCnFRFlct5vW_xAsZ5SeGHjw/videos
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mensen zonder macht verdedigen, en hen bevrijden van hun onderdrukkers. Jullie 

moeten arme en machteloze mensen redden. Ps. 82: 1-4 Bijbel in Gewone Taal. God staat 

op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden: Hoe lang nog oordeelt 

u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerlozen en 

wezen, kom op voor verdrukten en zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen 

uit de greep van wie kwaad wil. Ps. 82: 1-4 NBG. Als een refrein klinken de woorden: 

‘jullie moeten’, ‘doe recht’. Dat betekent hier: blijf niet onverschillig. Op 10 december 

– de Internationale dag voor de Mensenrechten - bent u vanaf 10 uur tot 21 uur van 

harte welkom in ’t Keerske om brieven te schrijven aan regeringen en machthebbers. U 

ondersteunt daarmee mensen die onrecht ervaren, in gevangenschap zijn of 

gediscrimineerd worden. Aan slachtoffers sturen we een kaartje ter bemoediging. 

Voorbeeld-brieven zijn beschikbaar in de taal van de 

betrokkenen. Deze activiteit is onder voorbehoud, 

gezien de corona-pandemie. Uiteraard wordt dit 

coronaproof georganiseerd. We werken met van te 

voren ontsmette pennen, en er zijn aparte 

werktafeltjes zodat we voldoende afstand houden. Het 

dragen van een mondmasker is verplicht. Er is gelegenheid voor een babbel. De 

voorbeeldbrieven en kaartjes zijn op te vragen bij Albert Eversen, zodat u ook vanuit 

thuis mee kunt doen. Wie van thuis uit meeschrijft kan de voorbeeldbrieven en kaartjes 

langsbrengen op 10 december. Schrijft u ook mee voor recht en vrede? 

Albert Eversen 

 

Nieuwe predikant in Knokke-Heist – sinds deze zomer heeft 

Knokke-Heist weer een predikant: ds. Robbert Veen. 

Samen met Brugge en Knokke-Heist vormt Oostende de regio 

Brugge en kust binnen de VPKB. Zoals het er nu uitziet zullen 

we in de toekomst nog meer gaan samenwerken. Dat belooft 

iets moois te worden. Robbert en zijn vrouw Henneke wonen in 

Knokke.

 

 

Internationale dag 

voor de Mensenrechten 

houd 

moed 

heb 

lief 
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Figuur 2 Stewards in Protestantse kerk Woerden (NL) 

 

De weg van de hoop 

Diep in onszelf dragen we hoop: 

als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 

van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 

Het is een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 

in deze diepe krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme 

evenmin overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

afgezien van de afloop, 

het resultaat. 

Gedicht toegeschreven aan Václav Havel (Tjechisch dichter, toneelschrijver, 

journalist en president) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOP 
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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 

https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/

