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Infoblad maart 2022 

De agenda t.e.m. 13 april 2022 

zaterdag 19 maart 16 uur Tieneravond  

zondag 20 maart 11uur samenkomst 

woensdag 30 maart 
19 uur Thema-avond 

Vallen…en OPSTAAN 

zondag 3 april 11uur samenkomst 

woensdag 13 april 19 uur Bijbelgroep Jozef 

elke maandag- en 

woensdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk – t.e.m. Pasen – 

zeven staties getekend door 

kinderen 

vanaf 23 maart weer 

elke woensdagnamiddag 

Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur 

 

 

40 dagentijd – deze begint op Aswoensdag (dit jaar op 2 maart en 

zo genoemd naar de ceremonie van de oplegging van as 

(‘askruisje’) op het hoofd van de gelovigen onder de woorden: 

‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.) en 

duurt tot aan de Pasen. Het is een tijd van vasten, waarin gelovigen zich geheel of 

gedeeltelijk onthouden van spijs en drank. Een tijd van inkeer en bezinning. Op de 

eerste zondag in de 40 dagentijd
1

 lazen we de eerste verzen uit Lucas 4 over Jezus 

die door de duivel op de proef werd gesteld in de woestijn. We lezen daar:  

1

 … Jezus werd door de Geest naar de woestijn geleid, 
2

waar Hij veertig dagen 

bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en 

toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. 

Over die verzoeking hoorden we in de preek van zondag 6 maart: Jezus trekt weg 

uit Galilea, weg van de Jordaan en zoekt de stilte en de leegte van de woestijn op. 

 
1

 De kritische lezer die de dagen tussen 2 maart (Aswoensdag) en 17 april (Pasen) telt zal 

vaststellen dat dat meer dan veertig dagen zijn. Dat komt omdat de zondagen niet meegeteld 

worden. Zondagen zijn feestdagen en daarom wordt er op zondag niet gevast. 

vasten 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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Dat doet Jezus wel vaker, wegtrekken van de drukte, zodat hij Gods stem nog sterker 

kan verstaan. Maar de woestijn is in de Bijbel ook een plaats waar mensen hard 

geconfronteerd worden met zichzelf, met hun eigen verlangens, en waar de 

tegenstander, de Satan een loopje met ons neemt. En 

tegelijkertijd is de woestijn ook de plaats bij uitstek 

waar Gods woord helder en duidelijk klinkt. Daarbij mag 

je denken aan de 10 woorden die wij als de 10 geboden 

kennen en die in de woestijn op de berg Sinaï klonken, 

tijdens de tocht van de Israëlieten naar het beloofde 

land. Inderdaad een reis van 40 jaren. In Lucas 4 lezen 

we dat Jezus de verzoeker, de duivel weerstaat. Hij 

luistert niet naar wat deze hem influistert. Samen met 

de tieners hebben we het verhaal van Lucas 4 uitgebeeld 

(zie foto). Zij kregen ook een armbandje met de letters: 

WWJD – What would Jesus do? Jezus luisterde niet naar 

de slechte ideeën van de duivel. Jezus bleef trouw aan 

zijn weg. En dat mogen ook wij meenemen: dat wij 

trouw blijven aan onze roeping als christenen, en leven 

vanuit de wijsheid die God ons schenkt in Jezus. Dat wij 

leven mogen als bevrijde mensen, die gaan op de weg 

die God ons wijst: een weg van liefde, trouw en waarheid. Mogen wij zo samen kerk 

zijn: een plaats waar mensen delen en breken; waar liefde is en vriendschap. Door 

Jezus Christus onze Heer. 

 

 

Tieneravond! – de volgende tieneravond is op zaterdag 19 maart! in de 

Hazegraskerk. Er is een speciaal programma voor de derde zondag van de 40 

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

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

agenda. Dan is er een protestants feestje in Namen de hoofdstad van Wallonië. 

ProFest ! zoals het heet, wordt eens in de twee jaar gehouden. De laatste keer was 

in Gent (2019). Samen zingen, samen vieren, samen eten en 

 

Ga je mee? 

Schrijf je dan zondag 20 maart in! 

 



4 

 

Wat betekent geloven voor jou? – tijdens een tweetal donderdagavonden (vanaf 

19:30 u.) vertellen christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving 

ervan.  Authentieke geloofsbeleving in maatschappelijk, politiek, economisch, 

cultureel en religieus engagement.  

Geloven gaat verder 

 

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 – tijdens de 40 dagentijd zijn er 

een zevental kindertekeningen te zien in de 

Hazegraskerk. Het zijn tekeningen staties, dat zijn 

plaatsen in de kerk waar men stilhoudt om het lijden 

van Christus te overwegen; afbeeldingen van Jezus' 

kruisweg. Deze kindertekeningen hangen normaal 

in de kapel van de lagere school aan de Kaaistraat. 

De tentoongestelde tekeningen hebben betrekking 

op het thema voor deze lijdenstijd: 

Vallen… en OPSTAAN. 

Op woensdagavond 30 maart (19 uur) is er een 

thema-avond, dan zullen psycholoog 

Adelin Verslyppe, deken Antoon Wullepit en pionier 

Andries Boekhout vanuit verschillende 

perspectieven gedachten delen over dit thema. 

 

 

Herstart Koffiebabbel 
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Multiculturele katholieke viering 

Elke tweede zaterdag van de maand 

Zaterdag 12 maart 2022 

18:15 uur 

 

Nieuws uit Brugge – Open Kerken: Na enkele jaren 

stellen we ’t Keerske opnieuw open in het kader van 

het “Open Kerken”-project. Dit 

jaar werd Véronique Cardinael 

uit Brugge bereid gevonden 

haar werk tentoon te stellen. 

Om haar in Bijbelse termen voor te stellen: ‘Zij zoekt 

wol en linnen uit En spint en weeft met vreugde’. 

Spreuken 31:13 Maar meer dan dat: Véronique Cardinael ontwikkelt al een aantal 

decennialang op heel persoonlijke wijze een eigen taal met naald, draad en 

allerlei materiaal. Haar werken zijn een voorbeeld van hedendaagse textielkunst 

en vinden weerklank en erkenning in binnen- en buitenland. Deze vertellende 

textielkunst getuigt van artistieke 

handvaardigheid die op originele 

wijze weet gebruik te maken van 

primaire en natuurlijke bekledings-

materialen zoals zijde, katoen, 

linnen, leer, parels. Voor de 

kunstenares zijn zij een 

uitnodiging om er een persoonlijke 

relatie mee aan te gaan. De 

Stilte zien 
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ingetogen, affectieve gevoeligheid straalt uit in golven en kringelen van een 

genuanceerde lijnvoering en subtiele kleurschakeringen en getuigt van een 

telkens opnieuw beleefd creatief avontuur. We herkennen de betrokkenheid van 

de kunstenares die zich geïnspireerd weet door diverse sociaal-maatschappelijke 

thema’s: onrecht, afscheid, geweld, honger, misbruik, communicatie en zorg 

voor de medemens. Het wordt een boeiende, kleurrijke en inspirerende ervaring. 

Op zondag 5 juni zal er in de Pinksterviering ook aandacht zijn voor het thema 

‘stilte zien’, met na afloop van de eredienst de feestelijke opening van de 

tentoonstelling. Bezichtiging is mogelijk op zaterdag 11-06, 18-06, 25-06, 02-07, 

en 09-07 van 14.00- 18.00 uur.  

Overzicht activiteiten Brugge 

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

 

 

Bijbelbabbel – Om de twee weken is er ook Bijbelbabbel in 

’t Keerske. We zijn nog steeds onderweg met het boekje ‘dit 

is mijn lichaam’. We mogen steeds terugkijken op mooie 

gesprekken over de kerk als lichaam van Christus: over 

verbondenheid, trouw, en blijven in Christus. Voel je 

welkom als je eens aan wilt sluiten! 

Woord & gebedsviering op Witte Donderdag – 14 april is er een Woord & 

gebedsviering, met aansluitend een broodmaaltijd. Ook in deze gebedsviering 

zullen er fragmenten klinken uit Bonhoeffers brieven en preken. 

Thema: Overgave – Johannes 13, 1-30 

‘Oostendenaars’ gaan jullie mee?! 

Noteer de datum – meer in de volgende Info 

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 
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