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Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

Infoblad januari 2022 

De agenda van december t.e.m. 6 februari 2022 

woensdag 12 januari 19 uur Bijbelgroep Jozef 

zondag 16 januari 11uur samenkomst 

zaterdag 29 januari 17 uur Tieneravond  

donderdag 20 januari 
19 uur oecumenische 

gebedsviering in de Engelse kerk 

zondag 30 januari – 5
de

 zondag 

15 uur creatieve viering rond het 

thema lijden en geluk 

zondag 6 februari 11 uur samenkomst 

elke maandag- en 

woensdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk – vanaf 12/1 enkele 

werken van André Sorel 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur 

Voorlopig geen Koffiebabbel 

Coronaregels –  

Hieronder de huidige geldende (d.d. 8 januari) coronaregels zoals bekend gemaakt door de ARPEE
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Basisregels: 

Het dragen van een mondkapje (bedekking van mond én neus!) is tijdens de hele dienst verplicht. Dit geldt voor 

personen vanaf zes 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. 

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. 
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Goede wensen! – die delen we deze dagen menigvuldig. Als alle wensen 

werkelijkheid worden, dan wordt het een superjaar! In de 

dienst van 6 januari deelden we ook onze persoonlijke 

wensen, dat wat we voor onszelf wensen in dit nieuw 

begonnen jaar. Zo weten we van elkaar wat we nodig hebben 

en wat onze verlangens zijn voor 2022. Wie weet kunnen we de wensen van een 

ander laten uitkomen en in ieder geval kunnen we voor elkaar bidden. Ik las ergens: 

geen eenheid is intenser dan die die voortkomt uit het bidden voor elkaar. Laten we 

dat blijven doen. 

Hieronder een greep uit de wensen die uitgesproken werden: 

meer aankunnen – meer energie – gezondheid – geduld – minder 

polemiek – meer hoop – meer focus op toffe dingen die ons samenbinden 

– wijsheid – meer abonnees op mijn YouTube-kanaal – groeien in 

vertrouwen op God – Gods nabijheid ervaren – een Nintendo switch – 

zegen van de Heer – omringd zijn door geliefden – weten waar hulp 

nodig is 

 

Lijden en geluk – we wensten elkaar een ‘gelukkig 

nieuwjaar’ of ‘de beste wensen’ ‘en vooral 

gezondheid’ zeiden we er soms bij. ‘Een beter jaar dat 

het vorige’ hoorde ik vaak. Maar wat is geluk? Wanneer 

ben je gelukkig? Moet je gezond zijn om gelukkig te 

kunnen zijn? In de overdenking op Kerst stond ik er al 

even bij stil: soms ligt een moment van geluk dicht naast een moment van lijden. 

Dat geldt zeker voor de grootste momenten van geluk wist een jongere mij eens te 

vertellen. De pikeur die je krijgt toegediend omdat je hevige pijn hebt en de 

verlossende ervaring als dan de pijn weg is, wat een geluksmoment! Ik hoor het ook 

in de woorden van de Tsjechische priester Tomáš Halík: ‘Ik was aan de grond 

geraakt. En juist daar was God’ (interview in Knack). Wat een geluksmoment God te 

vinden, Zijn nabijheid te ervaren. Wat een geluksmoment als het Licht het 

beklemmende duister verbreekt. Er zijn verschillende gelovigen die getuigen van 

zulke momenten van geluk. Ik beluister dat ook in het stukje dat Jasmine schrijft in 

deze Info over wat geloven voor haar betekent. Daar gaat het ook over een moment 

van grote opluchting, wat een geluk! Heeft het geluk het lijden dan nodig om ons 

intens gelukkig te maken? Dat zal toch ook niet waar zijn! Zondag 30 januari – de 

vijfde zondag van de maand – willen we samen nadenken over lijden en geluk in een 

gebedsviering
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. Lijden en geluk, beide hebben met leven, met ons leven te maken. 
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Het lijden van onszelf of van anderen kan ons in beweging brengen, kan onze ogen 

openen, kan ons het Licht doen zien, het kan ons Jezus openbaren. 

 

Tieneravond! – hoogste tijd voor de volgende tieneravond. Zaterdagavond 

29 januari ben je weer welkom in de Hazegraskerk. Start: 17 uur. Samen eten, 

samen iets leren uit de Bijbel en samen ontspannen. Welkom! 

 

 

Oecumenische gebedsviering – donderdag 20 januari om 

19 uur in de Engelse kerk aan de Langestraat 101. Ontmoet 

christenen van andere kerken om samen te zingen en te 

bidden en elkaar te bemoedigen. 

Het thema is: Deel het Licht 

Deze viering wordt gehouden in de week van gebed voor 

de eenheid onder christenen. Welkom! Het is gelijk een 

kans om de gerenoveerde Engelse kerk te bewonderen. 

 

Multiculturele katholieke viering 

 

Figuur 1 Deel het Licht 
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Wat betekent geloven voor jou? – deze maand beantwoord Jasmine deze vraag. 

Lees het hierna: 

 

Geloven is iets zeer broos, teer, gevoelig maar ook zwaar en lastig met heel wat 

niet te beantwoorden vragen. Dat veel vertrouwen vraagt en waarbij men steeds 

hoop mag hebben.   

Er wordt van je verwacht dat blindelings gelooft dat er iemand is die je vader en 

broeder mag noemen, en die voor je zorgt. Ook al zie je hem niet of herken je hem 

niet   

God is overal en altijd present, Hij is in en bij ons en is bij iedereen. Hoe dan, 

vragen we ons af, als de zuurstof die we inademen en die om ons heen is? 

Het kan zwaar zijn om te blijven geloven als er iets ergs gebeurt, dan komt direct 

de vraag bij ons op WAAROM? 

WAAROM grijpt GOD nu niet in waarom laat Hij dat toe? 

WAAROM zegt Hij het ons niet? 

WAAROM moeten we gewoon geloven dat Hij dat zo wil? 

Is het wel zo dat God dat zo wil? 

Waarom bestaat toch dat woord WAAROM?   

 

En toch mochten we ervaren dat HIJ over ons waakt. 

Toen ik 15 was werden we lastiggevallen door de ex van mama, een gewelddadige 

man. Hij had mama reeds bij de keel gehad. 

Hij bedreigde mijn broer en mij en was in de hal van ons appartement 

binnengedrongen.  

We woonden op de hoogste verdieping en een uitweg was er niet, telefoon hadden 

we niet en gsm en pc waren nog niet uitgevonden.  

Mama was gaan werken en we konden haar niet verwittigen ze kon zo in zijn val 

lopen.  

We vroegen wel hulp aan de eigenaar die naast de deur een winkel had, zijn 

antwoord: ‘daar kan ik mij niets van aantrekken’. Bange uren verliepen. Plots veel 

lawaai en gepraat in de gang, kloppen op de deur en de geruststellende stem van 

mama. Doe de deur maar open de politie is bij mij en hij is weg. 

Wat was gebeurd en wie had haar verwittigd? Toen mama op de tram zat had ze 

plots een visioen gekregen ze zag hoe haar ex boven aan de trap zat te wachten. 

De volgende halte was die aan het politiebureau.  Omdat mama zo overtuigend 

was kreeg ze twee agenten mee, hoewel ze heel kritisch waren want dat hadden ze 

nog nooit meegemaakt iemand die hulp kwam vragen omdat ze geloofde dat haar 

visioen de waarheid was. Wel kreeg ze te horen als er niets gaande was ze nooit 

meer met zo'n verhaal moest afkomen. Mama geloofde echt dat God steeds 

aanwezig is en was overtuigd dat ze via dat visioen de hulp gekregen heeft die wij 

nodig hadden. 

Door zoiets wordt het woord WAAROM misschien DAAROM. 
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Geloven gaat verder – Op een drietal donderdagavonden (vanaf 19:30 u.) vertellen 

bekende christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan.  Authentieke 

geloofsbeleving in maatschappelijk, politiek, economisch, cultureel en religieus 

engagement.  

 

Locatie: Huize Astrid, Gentstraat 6 te Oostende 

Meer info? Ga naar: www.gelovengaatverder.be 

 

 

 

 

 

http://www.gelovengaatverder.be/
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Agenda Protestantse kerk Knokke-Heist januari: 

• 16 januari eredienst in de Hoeksteen 

 

Actuele informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be  

Zie ook: www.spreaker.com/show/koinonia-live 

 

Nieuws uit Brugge – ga naar www.protestantsekerkbrugge.be  

 

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - In 2022 komen er belangrijke 

evenementen aan. Noteer ze in je agenda. 

• ProFest op 26 mei.  

• 19 maart een bijzondere Synode over het klimaat.  

 

Kunst in de kerk – vanaf woensdag 12 

januari tot dinsdag 25 februari stelt de 

bekende Oostendse kunstenaar 

André Sorel zijn kunst voor in de 

Hazegraskerk. Realistische taferelen in 

zwart/wit en in kleur. Met stift en 

penseel tekent Sorel de voor hem 

kenmerkende terugkerende gebouwen.  

Recent illustreerde André Sorel de 

roman Kleine Stasj van auteur 

Freddy Dufait. Dit werk zal in de loop 

van de tentoonstellingstijd worden 

voorgesteld. Informatie volgt. 

 

Giften aan de kerk – 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.  

St George - Anglicaanse kerk 
Knokke 

http://www.dehoeksteenknokkeheist.be/
http://www.spreaker.com/show/koinonia-live
http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

of Twitter: @KerkOostende 

 

Kijk regelmatig op de website →  

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 

https://www.youtube.com/channel/UC1rwa7xqB-ac_54La97cbBw
http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/

