Protestantse Kerk Oostende
Infoblad december 2021
De agenda van december t.e.m. 2 januari 2022
zondag 5 december
tweede Advent

11:00 uur samenkomst

woensdag 8 december

19:00 uur Bijbelgroep Jozef

zondag 19 december
vierde Advent

11:00 uur samenkomst met
Kerstzang
11:15 uur Kerstviering –

zaterdag 25 december
Eerste Kerstdag!

zondag 2 januari
elke maandag- en
woensdagnamiddag

katholieke en protestantse christenen
vieren samen Kerst in de
Hazegraskerk

11:00 uur
eerste samenkomst 2022
14 tot 17 uur Hazegraskerk open –
spring eens binnen
Kunst in de kerk
19:00 en 20:30 uur Lucht je  !

elke maandagavond

Goesting in een babbel? Spring dan
even binnen.

elke woensdagnamiddag

Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur
Voorlopig geen Koffiebabbel

Coronaregels
Hieronder de huidige geldende (d.d. 2 december) coronaregels zoals bekend gemaakt door de ARPEE1
Basisregels:
Het dragen van een mondkapje (bedekking van mond én neus!) is tijdens de hele dienst verplicht. Dit geldt voor
personen vanaf tien jaar. De vervanging door een gelaatscherm is mogelijk voor mensen die om medische
redenen geen mondkapje kunnen dragen.
Het blijft verstandig aan mensen met een vermoeden van besmetting te vragen het kerkgebouw niet te
betreden.
Gemeentezang is zeer belangrijk voor de protestants-evangelische eredienst. Dit is toegestaan; het mondkapje
wordt aangehouden.
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Een samenzijn na de eredienst is mogelijk met koffie (o.i.d.). Dit moet zittend gebeuren, met maximaal zes
mensen (of een huishouden, dus mensen die onder hetzelfde dak wonen) per tafel (kinderen van minder dan
twaalf jaar worden hierbij niet meegeteld). Tijdens het drinken mag het mondkapje worden afgezet.

Advent – Hij is erbij! In dat vertrouwen leven wij, kome wat komt. Voor ons geldt op
onze beurt, dat wij die dit geloven ook bereid zijn aanwezig te zijn bij de Ander. Dat
we geen voorwaarden stellen aan ons aanwezig zijn, dat we de Ander niet uit de weg
gaan. Hoe sterk de drang daartoe soms ook kan
zijn. In de tijd naar Kerst toe, op ons halfrond een
donkere tijd, zien we verwachtend uit naar de
komst van het Licht. Zondag zingen we:
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.
Duistere stemmen kunnen ons proberen te
overtuigen van onze onwaardigheid en kunnen
ons vertrouwen in onszelf en in de Ander
ondergraven. Dan mag dit lied als een gebed
opklinken en ons optillen boven onszelf. Als je op
de eerste regel klikt kun je het lied beluisteren.
Voor iedereen is er weer een adventskalender
beschikbaar. Dit jaar is het thema: In een ander
licht. Dit thema zal ook terugkeren in de
vieringen tijdens advent.
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Zondag 5 december – zouden we een gezamenlijke viering hebben met de
Protestantse kerk van Brugge. Dat gaat helaas niet door, omdat Alida en ik in de
tweede helft van november getroffen werden door het corona-virus en daardoor de
voorbereidingen voor deze zondag niet door konden gaan. We hebben het nu verzet
naar zondag 6 maart 2022. Dat duurt nog even.

Zondag 19 december vierde Advent – voor deze viering
verzoeknummers
mag je advents- en kerstliederen doorgeven die je graag zou
willen zingen. Deze liederen krijgen dan een plek in de
viering. Je kunt ook een lied van YouTube doorgeven wat je
graag zou willen laten horen. Zorg ervoor dat ik het vóór 15 december weet.

Amnesty International – organiseert jaarlijks een schrijfmarathon. Zo mogelijk op
10 december – internationale mensenrechtendag. Dit jaar doen wij daar ook aan
mee en bij deze ben je hartelijk uitgenodigd om vrijdag 10 december tussen 14
en 17 uur naar de Hazegraskerk te komen om een brief te schrijven waarmee je
opkomt voor de rechten van iemand die ten onrechte gevangen gehouden wordt. Of
een kaartje waarmee je iemand die onterecht gevangen zit, kunt bemoedigen. Je
kunt ook thuis een brief schrijven. Laat het dan weten, dan zorgen we dat je de tekst
thuis krijgt.

3

Vredeslicht – het vredeslicht zal ook dit jaar weer aanwezig zijn in de
Hazegraskerk. Je kunt ook zelf weer een vredeslichtje aansteken en
meenemen voor thuis. Het zal vanuit Brugge naar Oostende komen.
In Brugge is op 22 december een officieel ontvangstmoment, om
18:30 uur in de Magdalenakerk. Dit is ook live te volgen via
www.yot.be
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Nadenken over pionieren in Oostende – het pioniersproject in
Oostende is in het vijfde jaar. Dat betekent dat we ons moeten
gaan buigen over de vraag: Hoe verder? We doen dat samen met
enkele (kerkenraads-)leden van Brugge. Ook in de bestuursraad
van Oostende zullen we ons met deze vraag bezighouden. De
stellingen die op 31 oktober jl. – Hervormingsdag –
opgeschreven zijn (zie Info november 2021), helpen ons bij het
richting zoeken voor de toekomst. Laat het maar weten als je hier
gedachten bij hebt, die je zou willen delen.

Agenda Knokke november tot en met 5 december:
•
•
•
•
•
•

5 december – geen dienst (Eredienst voor Thuisblijvers)
12 december – De Hoeksteen 10.30
19 december – De Hoeksteen 10.30
26 december – De Hoeksteen 11.00 Kerstviering
2 januari 2022 – vrije zondag
9 januari 2022 – De Hoeksteen

St George - Anglicaanse kerk
Knokke

Actuele informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be
Zie ook: www.spreaker.com/show/koinonia-live

Nieuws uit Brugge
Schrijfactie voor Amnesty – Op vrijdag 10 december
is er in ’t Keerske een schrijfactie voor Amnesty, van
10.00 uur tot 21.00 uur doorlopend.
Kerstzangavond geannuleerd – Vanwege de hoge
coronacijfers, werd in samenspraak met de koorleden
beslist om de kerstzangavond te annuleren. Dit is
natuurlijk verdrietig nieuws voor iedereen die zich verheugde op deze avond.
We zien om ons heen dat verschillende kerstconcerten in Brugge afgelast
worden. Ook onze gemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid. Hopelijk zal
het programma ‘bloeien in de nacht’ volgend jaar wel uitgevoerd kunnen worden.
Kerstdienst – Als de omstandigheden het toelaten, zal het koor wel enkele
kerstliederen brengen tijdens de kerstdienst op 25 december. Voor de tieners zal
er onder de kerstboom een passend cadeautje liggen wachten. Zij worden ook
van harte uitgenodigd om mee te helpen in deze dienst, waarin ook het
Vredeslicht doorgegeven zal worden. Breng dus een lantaarntje of kaars mee als
u een sprankje van het Vredeslicht mee naar huis wilt nemen. We maken er het
beste van, en hopen met elkaar toch een feestelijke kerstdienst te kunnen vieren.
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Kerstactie voor Glek – Met dank aan Gaby Labeur is er ook dit jaar een kerstactie
voor Glek, het goede doel van vzw de Vrienden. Glek staat voor ‘geef leven een
kans’ en zet zich in voor kwetsbare en uit huis geplaatste kinderen. Er zijn
kerststerretjes of duifjes te koop voor in de kerstboom aan 1 euro per stuk, of
een plaat met een afbeelding van de stad Brugge (afmeting 20 x 10 cm) aan 8
euro per stuk, leuk om te geven als cadeautje. Gelieve tijdig te bestellen bij Gaby.
Voor meer info over Glek, zie: https://www.glek.be/
Bijbelbabbel en Bijbelgroep op donderdag – De laatste bijeenkomst van de
Bijbelstudiegroep is op donderdag 2 december om 13.30 uur. Voor wie dit wenst
wordt er om 12.30 uur een eenvoudige maaltijd aangeboden (onder voorbehoud).
In februari zal de Bijbelgroep opnieuw bijeenkomen voor een nieuwe reeks van
4-5 middagen. Meer info volgt in de kerkbode van februari. De Bijbelbabbel blijft
om de twee weken doorgaan op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.
De Nieuwjaarsreceptie op 16 januari – Op zondag 16 januari zal er, als de
omstandigheden dit toelaten een nieuwjaarsreceptie aangeboden worden, en
hopen we een glaasje te kunnen drinken op het nieuwe jaar.

Ds. Jannica de Prenter

Meer info? Lees de Brugse kerkbode online  klik
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Nationale synode Verenigde Protestantse Kerk in België – deze werd de vorige
maand (november) gehouden. Hieronder kun je de slotverklaring lezen.
Beste zusters en broeders,

Met tevredenheid zenden wij u het slotcommuniqué van de Synodevergadering voor
de dienst van deze zondag, 21 november.

Synodevergadering van 13 en 20 november 2021
Interne slotverklaring van de commissie van advies

Slotverklaring
Synode 2021

De Synodevergadering van de VPKB vond plaats op 13 en 20 november 2021 in een
warme sfeer en met constructieve discussies. Alle afgevaardigden en
vertegenwoordigers van de VPKB volgden de coronamaatregelen nauwgezet op.
Dit was de eerste fysieke synode sinds het begin van de pandemie. De samenleving
als geheel is zwaar getroffen en de VPKB vormt daarop geen uitzondering. De
aalmoezeniers en de voorzitter stonden stil bij de eenzaamheid van velen van ons,
het lot van de zieken en de vele doden.
Maar de pandemie heeft onze kerk ook uitgedaagd tot creativiteit, met een ware
explosie van het gebruik van nieuwe media. De kerkgemeenten hebben veel energie
gestoken in het leren van nieuwe technologieën om erediensten, gebeden en
Bijbelstudies online te plaatsen. Dit was ook de aanzet voor mooie samenwerkingen.
Creativiteit is juist ook het hoofddoel van deze Synode: de kerk blijft zichzelf trouw
en behoudt haar relevantie slechts voor zover ze zichzelf diepgaand
en toekomstgericht durft hervormen.
In onze maatschappij wordt godsdienst meer en meer gebannen uit het openbare
leven. De bijdrage van godsdienst aan een warme samenleving wordt vaak miskend.
Vaak zijn wij zoals het Joodse volk dat de vernietiging van de tempel van Jerusalem
betreurt. Wanneer en hoe zal de tempel herbouwd worden? Sommige kerkgemeenten
zijn gesloten en andere maken moeilijke tijden door. We weten niet of we morgen
genoeg predikanten zullen hebben om diegenen te vervangen die met pensioen
gaan. Laat ons vertrouwen hebben in onze huidige kerkleden, mannen en vrouwen,
want zij zijn het kostbaarste goed van de kerk.
De laatste jaren waren de gemeenschappen van de VPKB innovatief in hun manier
om het Evangelie te verkondigen. Aanwezigheid op het internet, diakenen en
stadspredikanten, studentenaalmoezeniers, pioniers in de kerkgemeenten, enz.
Hierbij kwam de vraag naar voren om een duidelijk statuut voor pioniers uit te
werken, alsook de noodzaak om na denken over nieuwe gemeenschapsvormen.
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De VPKB is uiteraard in voortdurende dialoog met de samenleving, solidair met
onze medemens en aandachtig voor noden en vragen, met het verlangen om de
meest kwetsbaren bij te staan. Tijdens deze synodevergadering wilden de VPKBwerkgroepen zich met name bezinnen over de opkomst van het antisemitisme en de
klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele onderwerpen zullen op onze
bijzondere aandacht kunnen rekenen.
De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek gebogen en daarbij al
enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema’s verdienen een nadere uitwerking.
In 2022 komen er belangrijke evenementen aan en wij nodigen u uit ze in uw agenda
te zetten.
Wij vieren 100 jaar partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk
van Rwanda, met als hoogtepunt ProFest op 26 mei.

ProFest 2022
Hemelvaartsdag
26 mei

Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen
van juli 2021 met zo’n 25.000 Belgische klimaatvluchtelingen. Dit drama drukte ons
met de neus op de feiten: klimaatverandering is reëel en treft iedereen. Daarom
wordt op 19 maart 2022 een bijzondere Synode gehouden over klimaat. Om onze
bezinning te begeleiden zullen wij meerdere getuigen en sprekers aanhoren tijdens
conferenties. Hierbij zal o.a. ook de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele
aanwezig zijn.

Namens de commissie van advies.

Kunst in de kerk – tot en met begin januari poseert Suzette Vanderputte
uit Oostende nog in de Hazegraskerk. Het thema van haar werk wat nu
geëxposeerd wordt in de Hazegraskerk is: grotten.
Maandag en woensdag in de namiddag zijn de deuren van de kerk open
en kunt u haar werk komen bekijken.

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar:
VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090
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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.
Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier 
Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende

of Twitter: @KerkOostende

Kijk regelmatig op de website →

www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200
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