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Infoblad februari 2022 

De agenda t.e.m. 9 maart 2022 

zondag 20 februari 11uur samenkomst 

vrijdag 4 maart 
19 uur WereldGebedsDag 

Engelse kerk, Langestraat 101 

zaterdag 5 maart 16 uur Tieneravond  

zondag 6 maart 

11uur samenkomst – 

gezamenlijke viering met de 

protestantse kerk van Brugge 

woensdag 9 maart 19 uur Bijbelgroep Jozef 

elke maandag- en 

woensdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk – t.e.m. 25/2 enkele 

werken van André Sorel 

vanaf z.s.m. weer 

elke woensdagnamiddag 

(Je gaat het horen zodra het zover is.) 

Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur 

  

 

Coronaregels –  

Hieronder de huidige geldende (d.d. 11 februari) coronaregels zoals bekend gemaakt door de ARPEE
1

 

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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Je bent geroepen kleine mens – dat was het thema van de 

viering van zondag 6 februari. Je bent geroepen om te leven! 

In het zesde hoofdstuk van Jesaja klinken de woorden van de 

HEER: ‘Wie zal ik zenden? Wie gaat mijn woorden overbrengen 

naar het volk? Wie is daartoe in staat? Wie heeft er reine lippen?’ 

Wie gaat dat doen? Wie durft het aan om de mensen 

te wijzen op het onrecht, op de onrechtvaardige 

behandeling van de armen, de weduwen, de 

alleenstaande vrouwen, de papierlozen, de illegale 

arbeiders. Wie gaat dat onrecht in Gods naam ter 

sprake brengen?  Wie? Wie gaat mensen redden? Dat 

laatste doet ons denken aan de woorden van Jezus, 

Die in het vijfde hoofdstuk van het Lucasevangelie 

drie vissers vraagt om hem te volgen. En Hij houdt 

hen dan voor: ‘Van nu af zullen jullie mensen 

redden’. Dat is wat volgelingen van Jezus gaan 

doen, als zij de woorden van hun Heer serieus 

nemen. 

Wij kleine mensen, wij worden geroepen om Jezus 

te volgen in de tijd waarin wij leven. In de overdenking vertelde ik iets over Johannes 

Pinneberg, de hoofdpersoon uit het boek Wat nu, kleine man? van Hans Fallada. Het 

speelt zich af in Berlijn, eind jaren ’20 van de vorige eeuw. Een barre tijd waarin het 

niet evident was om op een eerlijke manier ‘de eindjes aan elkaar te knopen’. De 

moed zakt Johannes regelmatig in de schoenen. Maar zijn jonge vrouw Lämmchen 

moedigt hem aan met de woorden: ‘Het komt wel goed jongen’. Zo mogen we ook 

in onze tijd elkaar bemoedigen, ook al denken we dat onze woorden soms te 

makkelijk klinken, toch geloven we … 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

Lijden en geluk – dat was het thema van de vijfde 

zondag in januari waar we met christenen uit de 

rooms-katholieke en protestantse kerk in Oostende 

over nadachten. We hoorden een persoonlijk 

getuigenis van Cécile, 

priester Dominique 

deelde iets van zijn ervaringen in het werken met 

vluchtelingen en deken Antoon eindigde zijn 

overdenking met de beelden en klanken uit de film 

‘Zorba de Griek’. Daarin wordt ook de sirtaki gedanst, 

roeping 

‘Lijden stelt vragen: 

heb ik soms iets fout 

gedaan?’ 
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waarin als het ware vanuit de treurnis toch ook vreugde ontstaat. Je kunt dit alles 

nog terugluisteren via deze link – klik hier. 

 

Tieneravond! – de volgende tieneravond is op zaterdag 5 maart! in de 

Hazegraskerk. Er is een speciaal programma voor het begin van de 40-dagentijd. 

Start: 16 uur. Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen …!  Welkom! 

 

 

Wereldgebedsdag 2022 – zoals elk jaar ook dit jaar 

op de eerste vrijdag van maart, dat is: 

vrijdag 4 maart om 19 uur 

vieren we samen met christenen uit de orthodoxe, 

anglicaanse, pinkster, rooms-katholieke en 

evangelische kerk de wereldgebedsdag. Vorig jaar 

online nu samen in de Engelse kerk aan de 

Langestraat 101. Dit jaar is de viering voorbereid 

door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. 

Het thema is: 

Mijn plan met jullie staat vast (Jeremia 29, 11) 

 

Welkom! 

 

Multiculturele katholieke viering 

Elke tweede zaterdag van de maand 

Zaterdag 12 februari 2022 

18:15 uur 

Hazegraskerk 

 

 

 

 

 

 

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2022/01/Lijden-en-geluk-30-jan-22.mp3


4 

 

 

Zin in een uitstap? – noteer dan donderdag 26 mei – Hemelvaartsdag in je 

agenda. Dan is er een protestants feestje in Namen. ProFest ! zoals het heet, wordt 

eens in de twee jaar gehouden. De laatste keer was in Gent (2019). We waren daar 

toen met een hele groep naar toe gereden. Zie ook de foto op de website  klik. 

Laten we dit jaar met een nog grotere groep afreizen naar de hoofdstad van Wallonië. 

 

 

Wat betekent geloven voor jou? – deze maand geen reactie uit onze 

kerkgemeenschap, maar van leerlingen uit klas 1 BSO van de Autonome 

Middenschool in Bredene. Na het luisteren naar de Bijbelverhalen over Abraham 

kregen zij een aantal foto’s te zien en 

beantwoordden ze de vraag welke foto zij 

bij geloven vonden passen. Hier zie je de 

foto’s, de keuze van de leerlingen is geel 

omkaderd. 

 

 

 

https://www.protestantsekerkoostende.be/fotos/
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Bij de uitleg waarom ze voor deze foto kozen, kwam vooral het woord vertrouwen 

terug. 

 

Geloven gaat verder – Op een tweetal 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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Kunst in de kerk – tot 25 februari stelt 

de 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. Interesse? Er ligt een 

inkijkexemplaar in de kerk. 

 

 

Kaartverkoop – Alida’s moeder maakt al zo’n vier jaar lang 

kaarten die na de dienst en tijdens de Koffiebabbels verkocht 

worden. De opbrengst daarvan is voor SamenDiVers (SDV). 

Dat heeft in al die jaren al 961,80 € opgebracht. 

Overhandiging laatste opbrengst 228,50 € → 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Brugge – sinds de herstart van de 

Protestantse kerk in Oostende is de kerk van Brugge 

nauw betrokken bij dat wat er in Oostende gebeurt. 

Minstens één keer per jaar hebben we ook een 

gezamenlijke viering. Dat zal ook zondag 6 maart zo 

zijn. Dan komen de Bruggelingen naar Oostende. We 

vieren dan ook samen het Avondmaal en na afloop is 

er een koffiemoment in de kerk. Het zou leuk zijn als zowel in Brugge als in 

Oostende dan wat lekkers gemaakt wordt voor bij de 

koffie/thee. Doe je mee? Laat het even weten aan Alida. 
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Dietrich Bonhoeffer – In de 40-dagentijd is er in Brugge een Bijbelstudie: drie 

middagen rond het thema: ‘Beleef de 40 dagen met Dietrich Bonhoeffer’. 

Dietrich Bonhoeffer is een Duits protestants theoloog (1906–1945). Hij is 

wereldwijd bekend geworden na het publiceren van de brieven die hij in de 

gevangenis geschreven had aan een vriend (Widerstand und Ergebung, 1951). De 

vragen die Bonhoeffer daarin aanroerde op theologisch gebied, bleken precies 

de vragen te zijn die bij velen leefden na de Tweede Wereldoorlog. 

Elke Bijbelstudie begint met een tekst van Bonhoeffer als intro, gevolgd door 

Bijbellezing en gesprek. We sluiten steeds af met gebed en een luisterlied. 

Voorafgaand aan elke Bijbelstudie is er een sobere broodmaaltijd. Een ideale 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen toe te leven naar Pasen. De 

maaltijden starten om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30 uur. U kunt er ook 

voor kiezen om alleen de Bijbelstudie te volgen. De datums zijn: donderdag 3, 

17 en 31 maart. Op Witte Donderdag 14 april om 14.00 uur willen we deze reeks 

afsluiten met een Woord- en gebedsviering in ’t Keerske, met aansluitend een 

sobere broodmaaltijd. Centraal staan dan de Bijbelteksten over de voetwassing 

(Joh 13:1-15), die uitnodigen tot nederigheid en dienstbaarheid. 

Ook vanuit Oostende kun je meedoen aan deze Bijbelstudie. De laatste zal op 

Witte Donderdag (14 april) in de namiddag gehouden worden, met een speciale 

viering van Woord & gebed. Zie de informatie op de volgende bladzijde. 

 

Overzicht activiteiten Brugge 

 

Elke zondag om 10 uur een kerkdienst in ’t Keerske aan de Keersstraat. 

 

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be  

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Protestantse kerk Knokke-Heist: 

Informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be  

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

 

Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - 19 maart een bijzondere Synode 

over het klimaat. Lees er meer over in de laatste ProNews  klik hier. 

Zie ook https://nl.protestant.link/het-klimaat-een-zaak-voor-ons-geloof-2/  

 

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.  

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 
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