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De agenda van maart 2021

Figuur 1 Kunstwerk te zien in
de Hazegraskerk

zondag 21 maart

11:00 uur samenkomst met max. 15
personen

zondag 4 april Pasen

11:00 uur Paasviering
+
gezamenlijke paasviering
11:00 uur samenkomst

zondag 18 april

(met max. 15 personen?)

elke maandag, woensdag en vrijdag
donderdagavonden

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –
spring eens binnen
19:30 uur contactmomentje via ZOOM
voel je vrij om aan te haken

onder voorbehoud

Zondag 21 maart – zouden we graag weer samenkomen in de Hazegraskerk. Op dit
moment, volgens de geldende regels tot en met eind maart, kunnen we een eredienst
houden met max. 15 aanwezigen – afhankelijk van de oppervlakte van
de ruimte waarin we samenkomen. We zullen daarom nog met
inschrijvingen moeten werken. We beginnen de diensten
voortaan om 11:00 uur.
Zolang we niet met iedereen samen kunnen komen, zal ervoor gezorgd
worden dat er ook online iets van de dienst te beluisteren is, later op de zondag.

Op weg naar Pasen … we leven volgens de kerkelijke kalender in de 40-dagentijd.
We zijn op weg naar Pasen, op weg naar bevrijding. Het woord vrijheid en bevrijding
– het terugkrijgen van onze vrijheid – klinkt deze dagen nogal eens. Daarbij denken
we dan aan de vrijheid, die we weer mogen beleven als
de maatregelen die momenteel gelden om het virus een
Pasen = bevrijding
halt toe te roepen afgebouwd worden. Dan krijgen we
onze vrijheid terug.
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Figuur 2 Inderdaad, het casino (Kursaal) in Oostende.

Zo kan en zal het zeker ervaren worden. Onze vrijheid herwinnen na een ‘strijd’ van
… maanden. In het Bijbelverhaal over de 10 geboden of 10 woorden, die Mozes uit
handen van de HEER zelf in ontvangst neemt, wordt bevrijding direct verbonden met
geboden en verboden, met de Thora, wat onderwijzing betekent. Leven in vrijheid is
namelijk niet eenvoudig. In Exodus 20 lezen we:
Toen sprak God deze woorden:
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‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
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Het is volgens de Thora leven volgens de geboden van de HEER, die samengevat
worden in het grote gebod van de liefde. Het gebod wat regelmatig in het oude en
nieuwe testament herhaald wordt en wat we mogen lezen als kern van de Bijbelse
boodschap: Heb God lief boven alles en de naaste, je medemens, als jezelf. Als we
dat gebod in praktijk leren brengen, met vallen en opstaan, dan kunnen we met recht
in vrijheid leven. Dan kunnen we Pasen vieren!
Dat het een hoog gebod is en dat het volbrengen ervan niet eenvoudig is. Daarover
ging het in de eerste viering na maanden op zondag 7 maart. Je kunt de overdenking
van die zondag beluisteren, klik dan hier.
Wist je dat? – Pasen komt van het Hebreeuwse Pesach en het Aramese Pascha wat
met overslaan te maken heeft. Maar wat heeft Pasen met overslaan van doen?
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Paasvieringen 2021 – helemaal zeker hoe het zal gaan is het nog niet. Daaraan zijn
we inmiddels wel gewend. We leven meer en meer bij de week
of zelfs de dag. Op het moment dat ik dit schrijf is het de
online
bedoeling dat er voor de Paasviering, wat andere jaren altijd een
gezamenlijke viering was van Katholieken en Protestanten in
Oostende met medewerking van het multiculturele koor
Matondo, een online-viering wordt gemaakt voor mensen vanuit beide kerken. Deze
samenwerking vinden wij belangrijk en zetten we ook graag op deze manier voort.
Juist met Pasen is het belangrijk dat we als christenen laten zien dat we willen leven
vanuit de inspiratie van hetzelfde Evangelie, als volgelingen, leerlingen van Jezus
Christus onze opgestane Heer.
Er komt dus een online-viering waarvoor we ook graag weer op jullie bijdragen
rekenen. Daarnaast zal er een viering1 voor een beperkt aantal personen zijn in de
Hazegraskerk.

Bijbellezen!? – zijn er protestanten die niet Bijbellezen? Het antwoord zou een helder
en overtuigend ‘nee’ moeten zijn. Zelf in de Bijbel lezen hoort bij de dagelijkse
rituelen van een protestant. Naast het persoonlijk gebed maakt het deel uit van de
protestantse spiritualiteit. Hoe je dat doet? Dat kan verschillend zijn. Ds. Jannica de
Prenter van de protestantse kerk in Brugge biedt al enige tijd de mogelijkheid om
met behulp van een filmpje op YouTube Bijbel te lezen. Speciaal in deze 40-dagentijd
heeft zij een serie meditatieve Bijbellezingen (Lectio Divina) gemaakt. Je vindt ze ook
op onze website: www.protestantsekerkoostende.be/lectio-divina/ of klik hieronder op de
afbeelding.

Van harte aanbevolen!

1

Eventueel twee vieringen
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Briefschrijfactie met Pasen – Met Pasen willen we gevangenen
in de gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruiselede een
hoopgevend bericht sturen. We doen dit in samenwerking met
Tralies uit de weg ( klik voor meer info) een project dat een brug
wil vormen tussen de gemeenschap buiten en binnen de muren
van de gevangenissen in de hoop er toe bij te dragen de kloof
tussen beiden wat te dichten. Je kunt een kaartje schrijven of een
berichtje per mail insturen. Die kaart of dat berichtje wordt dan later persoonlijk
bezorgd bij iemand in één van de genoemde gevangenissen. Meer informatie volgt
spoedig.

SamenDiVers SDV – ook het afgelopen jaar zijn er weer veel zelfgemaakte kaarten
verkocht. De kaarten worden met de hand gemaakt door de moeder van Alida. De
opbrengst is voor SamenDiVers, de vanouds protestantse werking die zich inzet voor
mensen in armoede en mensen die als nieuwkomer hun weg zoeken in Oostende.
De opbrengst van de kaartenverkoop was afgelopen jaar, ondanks dat er geen
diensten waren en geen Koffiebabbel hoger dan voorgaande jaren en wel 323,30 € hartelijk dank!

Figuur 3 Overhandiging aan Els van SDV
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Terugblik Wereldgebedsdag 5 maart 2021 – dit jaar
online, maar zeker niet minder interkerkelijk. Je kunt de
viering nog eens bekijken – klik daarvoor op de afbeelding
hiernaast. Een afbeelding gemaakt door een kunstenares
uit Vanuatu – de eilanden groep die dit jaar in de kijker
stond. Vrouwen uit Vanuatu hebben de viering opgesteld
die overal in de wereld volgens dezelfde orde van dienst
werd gevierd. We mochten ons verheugen op veel digitale
belangstellling voor de online-viering.
Meer info vind je op onze website:
www.protestantsekerkoostende.be/wereldgebedsdag-2021/

Nieuws uit Knokke – Actuele informatie kun je vinden op de website:
www.dehoeksteenknokkeheist.be
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Nieuws uit Brugge – Op weg met Numeri – U hebt het al gemerkt: in de
veertigdagentijd en Pasen is er een reeks online diensten over Numeri en
Johannes. De woestijnverhalen zijn juist
vandaag herkenbaar, want ze gaan over een
lange onoverzichtelijke reis: over falen,
opstand, gemopper en weer verder gaan. Bij
de eerste online viering in deze reeks werd
deze kijktafel gemaakt.
Woestijntocht:
geen gebaand pad,
geen gemakkelijke weg.
Een weg bezaaid met stenen,
met moeiten en ongemakken.
Nog nauwelijks bevrijd gaan ze op weg. Nog
bijna slaven en vreemden voor elkaar.
Aan stenen zullen ze zich stoten, struikelen,
verzanden.
Geen grote hinkstapsprongen.
Een tocht van vallen en opstaan,
van elkaar weer vinden en verder trekken.
Soms wordt de woestijn heel even een oase.
Dan vinden ze rust, herwinnen ze kracht.
Vrijheid ontkiemt in hen,
gelooft gloeit aan en dooft weer uit en zal
opnieuw in hen ontvlammen.
Een spoor van licht wijst hen de weg.
Op wolken drijft de Enige hen naar het land van belofte:
een land waar licht en vrede is,
een stad gegrond op recht.
Een plaats om thuis te zijn.

Woestijntocht

ONDER VOORBEHOUD!!!
Erfgoeddag – Op zondag 25 april is het erfgoeddag. In samenwerking met de
stad en het ‘Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge’ (ILN) zijn er plannen om
een panelgesprek te organiseren met de verschillende voorgangers en
vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen in Brugge over rituelen
rond afscheid. Dit naar aanleiding van de brochure Tijd voor afscheid. Of dit
panelgesprek ook door kan gaan hangt af van de gehoopte versoepelingen in
april.
De
brochure
Tijd
voor
afscheid
is
te
downloaden
via:
https://www.brugge.be/tijdvoorafscheid
Bijbelevent en Bijbelleerhuis over de Schepping – Op zaterdag 8 mei staat het
uitgestelde Bijbelevent in Zevenkerken op het programma: een mooi programma
rond het thema schepping. Voor iedereen is er wat wils: lezingen, kunst, muziek,
workshops, een wandeling… Het programma is reeds uitgedund zodat er meer
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ruimte is op het terrein. Omdat het moeilijk vooruitplannen is, bekijkt de
organisatie eind april of deze activiteit door kan gaan, of nog verder aangepast
moet worden. Hetzelfde geldt voor het gekoppelde Bijbelleerhuis Schepping,
klimaat en profetische kritiek. Van zowel het Bijbelevent als het Bijbelleerhuis
vindt u in deze kerkbode een overzicht van het programma. We hopen op het
beste! Ds. Jannica de Prenter

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
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