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Infoblad februari 2021 

De agenda van  februari 2021 

elke zondag 

Vier de zondag! 

ledere zondag in de c-tijd zal er iets 

gedeeld worden ter inspiratie, 

bemoediging of overdenking 

zondag 7 februari online viering 

woensdag 17 februari – Aswoensdag en 

begin van de 40-dagentijd 

Podcast over vasten – gemaakt door 

de voorgangers van de regio 

zondag 21 februari online viering 

zondag 7 maart 
11:00 uur samenkomst (evt. online 

viering) 

elke maandag, woensdag en vrijdag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

donderdagavonden 
19:30 uur contactmomentje via ZOOM 

voel je vrij om aan te haken 

onder voorbehoud 

 

U wijst mij de weg naar het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

Psalm 16, 11 

 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
https://youtu.be/zfqqHQxX2vI
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Terugblik online-viering 31 januari – Welke tekst, 

muziek, welk lied of gedicht zijn  voor jou 

richtinggevend in het leven? Dank voor jullie 

antwoorden. Deze maakten deel uit van de online-

viering via Zoom. Het is een persoonlijke vraag, 

waarop ook persoonlijke antwoorden binnenkwamen. 

Hieronder zie je nog eens een overzicht van de 

viering, met daarbij de links naar de liederen die klonken. Zo kun je het (nog eens) 

beluisteren ook als je er niet bij was. 

Wil je het geheel beluisteren? Dat kan, er is een audio-opname (enkel geluid) van de 

gehele samenkomst. Klik dan → hier  

• Voorzang – Lied – God wijst mij een weg 

• Openingswoorden 

• Moment van stilte 

• Bemoediging en groet met de woorden: Wees hier aanwezig, woord ons 

gegeven. Dat ik U horen mag met hart en ziel. (Lied 295 (NLB)) 

• Lied – Licht dat ons aanstoot in de morgen 

• Lied – Heer ontferm U over ons 

• Woord ten leven: Lied – What a wonderful world  

• Gebed  

• Lied – Psalm 42 Evenals een moede hinde  

• Evangelielezing uit Marcus 1, 21-28 

• Gedichten – M.J. King Jr. en Amanda 

Gorman 

• Lied – Ekaristia ni Chakula - De 

eucharistie is het voedsel  

• Gedicht – Mijn vadertje van Marnix 

Gijsen 

… 

Mijn vadertje hij was rechtvaardigheid.  

Hij had de goede liefde tot de still' en ware 

dingen.  

 

Onder de schaduw van een dorpse kerk  

ligt zijn sobere zerk.  

Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.  

Zijn rode, bange handen hield hij stervend Christus tegemoet. 

 

• Lied – Geest van hierboven + gedicht – Jongerenkoor Houten (NL) + Stef Bos 

 

  

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2021/01/Audio-online-viering-31.01.2021-via-Zoom.mp3
https://youtu.be/xdStMj71B6w
https://youtu.be/hK0OWkavEgQ
https://youtu.be/WD8RLhMPOiE
https://youtu.be/A3yCcXgbKrE
https://youtu.be/dxNaq0P-WO8
https://youtu.be/LZ055ilIiN4
https://youtu.be/LZ055ilIiN4
https://youtu.be/APYRayl3fds
https://youtu.be/LFc24RGgX24
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• Gesproken lied – Psalm 25, 4 en 5 

4

Maak mij, HEER, met uw wegen 

vertrouwd, 

leer mij uw paden te gaan. 

5

Wijs mij de weg van uw waarheid en 

onderricht mij, 

want u bent de God die mij redt, 

op u blijf ik hopen, elke dag weer. 

4

Seigneur, fais-moi connaître le chemin à 

suivre, 

enseigne-moi à vivre comme tu le veux. 

5

Conduis-moi dans ta vérité et instruis-

moi, 

car c'est toi le Dieu qui me sauve, 

je compte sur toi tous les jours. 

 

• Tekst – Uit de brief van Paulus aan de christenen in Kolosse over Het nieuwe 

leven 

• Muziek – de negenjarige Gabriël speelt  piano 

• Lied – Peace in Christ 

• Dankzegging en voorbeden 

steeds gevolgd door gesproken gebedsacclamatie Lied 367k: Hoor ons bidden 

God en luister, wees nabij in licht en duister. 

• Notre Père (Onze Vader) 

• Zegengroet 

• Samen: Amen  

• Onderlinge vredewens 

 

Zondag 7 maart – zouden we graag weer samenkomen in de Hazegraskerk. Op dit 

moment, volgens de geldende regels t.e.m. 1 maart, kunnen we een eredienst 

houden met max. 15 aanwezigen – afhankelijk van de oppervlakte van 

de ruimte waarin we samenkomen. We zullen dan weer met 

inschrijvingen moeten werken. Verder hebben we begrepen dat 

een aantal van ons een iets latere aanvangstijd op prijs zouden 

stellen. We willen de diensten dan voortaan om 11:00 uur beginnen. 

Reageer gerust. 

 

Eigentijds kerkzijn – in de Info van november vorig jaar vroeg ik je te antwoorden 

op de vraag: Wat is de kerk voor jou? Er kwamen enkele reacties die je kunt 

teruglezen in de Info van december. 

Het is een onderwerp wat besproken 

wordt in de gehele VPKB (=Verenigde 

Protestantse Kerk in België). Er is een 

werkgroep die zich hier speciaal mee 

bezig houdt: De werkgroep eigentijds 

kerkzijn (Église contemporaine). Zij 

schreven samen een stuk waaruit je 

hieronder een aantal hoofdpunten 

kunt lezen: 

https://youtu.be/Waitmz6C100
https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg
https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2020/11/Info.blad-202011-geen-ww.-herzien.pdf
https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2020/11/Info.blad-202012.pdf
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De werkgroep Eigentijds kerkzijn zet in op drie vlakken:  

(1) samenwerken; 

(2) een beweging op gang brengen (dynamiseren); 

(3) nieuwe functies en werkgroepen. 

Over deze drie vlakken zal ik kort wat noemen: 

(1) samenwerken 

Mogelijkheden zijn: 

• Samen erediensten beleggen 

• Gezamenlijke kerkinformatie 

• Samen jeugdwerk organiseren 

• Samen Bijbelstudies organiseren 

• Een gezamenlijk missionair project 

• Samen één predikant benoemen 

• Samen tot één gemeente groeien 

 

(2) dynamiseren 

• samen zoeken hoe je als gemeente (kerk) verder wilt: Wat willen we 

bewaren? Wat willen we veranderen? enzoverder 

• samen zoeken naar de kern van onze relatie met Jezus 

• pionieren – zoals hier in Oostende – dat is: bouwen aan een gemeenschap 

waar het evangelie op nieuwe wijze present wordt gesteld. De aandacht gaat 

in de eerste plaats uit naar de context, en het op weg gaan met mensen. 

• diaconaal kerkzijn – hierbij kun je denken aan stadspredikanten en haven-

predikanten 

• huisgemeenten vormen 
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(3) nieuwe functies en werkgroepen 

• pioniers – zie hiervoor 

• stadspredikanten in steden waar deze nu nog niet aanwezig zijn 

• aalmoezeniers voor nieuwe gebieden, zoals migratie 

• interimpredikanten aanstellen, die gemeenten ondersteunen tijdens een 

bezinningsperiode in vacaturetijd 

• een specialist kerkopbouw, die gemeenten gaat begeleiden bij 

veranderingsprocessen 

• werkgroepen met gemeenteleden en deskundigen ter begeleiding van 

missionaire projecten en communicatie 

Dit zijn zo wat gedachten die uitgesproken werden en verder onderzocht zullen 

worden binnen de Protestantse kerk in België. We gaan daar zeker meer van horen. 

Voor Oostende is in 2017 de keuze gemaakt voor pioniersplek. Nu na drie-en-eenhalf 

jaar concentreert zich dat vooral rond de Hazegraskerk in samenwerking met de 

katholieke pastorale eenheid Sint Pieter – Oostende centrum – die ook 

verantwoordelijk is voor de multiculturele vieringen in de Hazegraskerk. 

 

Kunst in de kerk – na het verwijderen van de Kerstversieringen in de kerk kwamen 

we op het idee om de Hazegraskerk ‘aan te kleden’ met kunst van kunstenaars uit 

de kerkgemeenschap, de wijk en uit de stad. Dit moet nog verder uitgedacht worden, 

maar er is nu al kunst te bewonderen van de hand van Wilfried Meulemeester.  

Wil je meedenken? Laat het weten. 

 

Kom en zie!

 

Afwezigheid – van 12 tot en met 19 februari zijn wij niet in Oostende. In dringende 

situaties kunt u contact opnemen met ds. Robbert Veen van Knokke. Zijn 

telefoonnummer is: 050 357178 
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Wereldgebedsdag 5 maart 2021 – de wereldgebedsdag 

gaat door! En wel … online. Vrouwen van de Pinksterkerk, 

de Evangelische kerk, de Angelicaanse kerk, de Katholieke 

en Protestantse kerk in Oostende bereiden de viering voor. 

Die vanaf vrijdagavond 5 maart te zien is via YouTube.  

Het thema is dit jaar: Waarop bouwen wij? 

Het Evangelie-gedeelte over het huis op de rots (Matteüs 7, 

24 – 27) staat daarbij centraal. De opbouw van de viering is 

voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. 

Actuele informatie vind je op: 

www.protstantsekerkoostende.be/wereldgebedsdag-2021/ 

Vanaf deze website kun je straks ook de opname van de viering bekijken. 

 

Nieuws uit Brugge –  

Een nieuw jaar: voorzichtig weer vooruit - 

We zijn het nieuwe jaar heel stilletjes 

ingegaan. Er was geen nieuwjaarsdienst met 

een feestelijke receptie, waarop we het glas 

konden klinken en elkaar een gelukkig 

nieuwjaar konden wensen. Januari is ook voor 

mij een stille maand geweest: een maand van 

weer op adem komen en aansterken. 

Dankbaar ben ik voor de hulp van collega’s 

ds. Elly Bouman, ds. Robbert Veen, en dhr. 

Andries Boekhout. Samen zorgden zij ervoor dat er in de maand januari een pastorale 

achterwacht was voor de noden in onze gemeente. Hierdoor heb ik ook de tijd kunnen 

nemen om uit te zieken. Gelukkig waren we al gestart met een regionale samenwerking. 

In het kader daarvan werd er in de zondagse gemeentemail steeds verwezen naar de 

online diensten uit Oostende en Knokke. Vanaf eind januari zal ik het maken van online 

diensten weer hervatten. In februari hoop ik heel voorzichtig het pastoraat ook weer op 

te pakken. Ik kan nog niet alles doen wat ik graag zou willen doen, maar het is hoopvol 

dat het steeds een beetje beter gaat. Als je weer nieuwe ideeën krijgt en daar enthousiast 

van wordt, dan weet je: ‘ik ben aan de beterende hand’. En dat geeft moed! 

Prekenreeks veertigdagentijd – In de veertigdagentijd volgt er een nieuwe prekenreeks 

over het boek Numeri: een wat onbekend Bijbelboek dat niet zo vaak gelezen wordt. 

Toch passen de woestijnverhalen uit het boek Numeri zeer goed in de veertigdagentijd. 

http://www.protstantsekerkoostende.be/wereldgebedsdag-2021/
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Ze vertellen hoe de Israelieten van pleisterplaats naar pleisterplaats 

moeten trekken. Na elke oase, doemt er een nieuwe woestijn op. Een 

eindeloos lange weg, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Wie de 

moeite neemt om de lange lijst van pleisterplaatsen in Numeri 33 te 

lezen, krijgt een goede indruk van Israëls veertigjaar durende tocht door de woestijn. 

Het is geen rechte gebaande weg, maar een barre tocht die bezaaid is met beproevingen, 

struikelblokken en omwegen. De verhalen in Numeri gaan over honger en dorst, maar 

ook over falen, verzanden in geruzie en gemor, frustratie en verzet. Een aantal van deze 

verhalen zullen we ontdekken in deze prekenserie over Numeri, die al begint op 14 

februari en doorloopt tot Pasen. Naast Numeri, is er ook steeds een leesspoor uit het 

Johannesevangelie. De beeldende taal van Johannes over Jezus als brood uit de hemel, 

de weg, levend water en de Zoon die hoog verheven moet worden laat zich vaak 

verassend goed verbinden met Numeri.  

Gemeentebabbel via Zoom – Elke zondag is het ook mogelijk om elkaar te ontmoeten 

via Zoom. De gemeentebabbels gaan steeds door om 11.00 uur. De link krijgt u via de 

zondagse gemeentemail. Voor vragen over Zoom en het inloggen kunt u steeds terecht 

bij Jan van Groenigen. Iedereen is welkom! 

Regionale samenwerking – De regionale samenwerking wordt ook voortgezet. De 

reacties op de eerste regiodienst waren zeer positief. Toch is het vinden van een 

gezamenlijk geluid geen eenvoudige opgave. Onze gemeentes zijn zeer verschillend, en 

ook de voorgangers hebben alle drie een heel eigen stijl en achtergrond. Het vinden van 

gezamenlijke grond vraagt dan ook veel gesprek en dialoog, waarin ook de verschillen 

en de gevoeligheden benoemd moeten worden. De weg van de oecumene en het bouwen 

aan eenheid in verscheidenheid vraagt nu eenmaal veel geduld. Het is wat zoeken en 

tasten wat wel en niet werkt. We zijn dan ook zeer blij dat het gaandeweg steeds 

duidelijker wordt hoe we voort zullen gaan. In februari zal er een podcast zijn, waarin 

we in gesprek gaan met elkaar over ‘het ware vasten’ en de vraag of vasten en 

protestantisme eigenlijk wel bij elkaar passen (op Aswoensdag 17 februari). We zijn op 

de goede weg. Ds. Jannica de Prenter 

 

Nieuws uit Knokke – op dit moment is er niets te melden. Informatie kun je 

vinden op de website: www.dehoeksteenknokkeheist.be  

 

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen – Velen werden verrast door het 

plotse ontslag van de districtsvoorzitter op 1 december. In zijn ontslagbrief 

motiveerde ds. Buzogàny zijn beslissing door te wijzen op een gebrek aan relevante, 

transparante en integere informatie vanuit de Synodale Raad. Iedereen betreurde 

maar respecteerde het ontslag, en in enkele digitale gesprekken werden de 

pijnpunten in die communicatie nadien besproken en zo mogelijk aangepakt. Een 

element daarbij was het annuleren van de beide geplande synodes in 2020 wegens 

corona, waardoor een uitgebreide toelichting en correcte besluitvorming bemoeilijkt 

werden. Als ondervoorzitter neemt ds. Smits nu de taak van voorzitter waar, en in 

Numeri 

http://www.dehoeksteenknokkeheist.be/
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2021 zal de samenstelling van het bestuur herbekeken worden, mede met oog op 

het voorziene vertrek van een bestuurslid vanwege de leeftijd. In december besliste 

de districtsvergadering om de sedert lang vacante post van hulppredikant toe te 

wijzen aan het Protestants Historisch Museum te Horebeke, dat een plan 

voorlegde om te evolueren naar een eigentijds museum met een bredere 

bekendheid. Op dit moment ligt dat plan ter goedkeuring bij de Synodale Raad. De 

invulling van de vacante plaatsen in Kortrijk en Ronse eisten verder onze aandacht 

op, en de vooruitzichten voor 2021 zijn voor beide plaatsen gunstig. Ook het 

beleidsplan van ProJOP (de Vlaamse jeugdwerking) kon niet goedgekeurd worden 

door de Synode, maar beide Vlaamse districten zijn daarover in constructief overleg. 

Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! In 2021 zal tenslotte ook het 

document van de werkgroep Eigentijds Kerk Zijn op districtsniveau verder 

besproken en uitgewerkt worden, wat het perspectief biedt om in ons district een 

nieuwe dynamiek te ontwikkelen voor de groei en bloei van de plaatselijke 

gemeenten.  

Peter Smits, waarnemend voorzitter 

Rudy Liagre, secretaris 

 

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). 

 

 

contact 
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Giften aan de kerk – er zijn nu geen collectes om bij te dragen aan de kosten van de kerk 

in Oostende. Deze kosten lopen voor het grootste deel gewoon door: huur kerkgebouw – 

telefoon – administratie enzovoort. 

Je kunt een gift overmaken naar: VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

 

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/

