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Infoblad april 2022 

De agenda t.e.m. 15 mei 2022 

woensdag 13 april 19 uur Bijbelgroep Jozef 

Goede vrijdag 15 april 

vanaf 14 tot 17 uur kerk open 

voor een moment van bezinning 

Je kunt kijken en luisteren naar 

‘Een lijden een weg’ een meditatieve 

reis langs Jezus kruisweg 

Paaszondag 17 april 
11:15 uur oecumenische 

Paasviering 

zondag 1 mei  11uur samenkomst 

zondag 15 mei 11uur samenkomst 

elke maandagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk – t.e.m. Pasen – 

zeven staties getekend door 

kinderen 

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

 

 

Gisteren was het Palmzondag – gisteren was het ‘Hosanna!’ maar 

vandaag is het stil, de maandag in de stille week. We gaan 

op weg naar het grote christelijke feest van Pasen. Het 

hosanna verstomt, de palmtakken liggen uitgedroogd 

langs de kant van de weg. Het enthousiasme en de 

opgetogenheid van gisteren is nergens meer te vinden. Ken je dat gevoel? 

Na een inspirerende conferentie of kerkdienst, zit je weer thuis alleen op de bank. 

Na een avondje uit kan je de volgende dag met een kater zitten en als je de foto’s 

terugkijkt die er die avond gemaakt zijn, dan denk je er ook liever maar niet meer 

aan terug. 

Gisteren was het ‘Hosanna!’, maar vandaag… vandaag is het stil, de stilte voor de 

uitbarsting. Op Goede vrijdag schreeuwen we onze kelen hees: ‘Kruisigt hem, 

kruisigt hem!’ 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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De uitspraak ‘vandaag is het hosanna, maar morgen kruisigt hem’ 

wordt wel gebruikt om aan te geven dat de mensen die je vandaag nog 

toejuichen, je de volgende dag kunnen laten vallen als een baksteen. 

Dat is een tragische ervaring. Als Jezus op weg gaat naar Jeruzalem 

wordt Hij daar als een koning binnengehaald, maar het duurt niet lang 

of Hij wordt als misdadiger de stad uitgeduwd: Vandaag is het hosanna en morgen 

kruisigt hem. 

Ik hoor er ook iets in van onze dubbelheid, de dubbelheid van mezelf. Als iemand 

populair is, willen we graag met die persoon gezien worden. Maar als iemand dan al 

of niet ten onrechte voor schut wordt gezet, dan horen we ineens niet meer bij haar 

of hem. ’Ik zweer ‘t, ik ken die mens niet!’ Natuurlijk voel je je super slecht daarna, 

maar het was eruit voor je er erg in had. Je neemt je voor dat een volgende keer 

anders te doen, om dan al je moed te verzamelen en het op te nemen voor je 

‘Vriendin’ of ‘Vriend’. Maar ook een tweede keer ontken je iets met haar of hem te 

maken te hebben. Ja zelfs een derde keer zeg je dat je die ‘loser’ niet kent. Vandaag 

een goede vriend en morgen zie je hem niet staan. En als je er dan over nadenkt, 

dan word je stil, dan komen de tranen, dan ween je. Waarom eigenlijk? Huil je om 

jezelf of …? 

In het Evangelie lezen we dat Petrus Jezus driemaal verloochende, tot drie keer toe 

zegt hij Jezus niet te kennen. Na de derde keer kijkt Jezus hem aan. Dat is het 

moment waarop Petrus zich herinnerde dat Jezus had gezegd dat Hij wanneer het 

erop aan komt niet op hem zou kunnen rekenen. 

Daar ga je mens, met je grote woorden, met je belofte van eeuwige vriendschap. 

Jouw vriendschap blijkt een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. 

Als je daar over nadenkt kun je slechts stil worden, je omdraaien en wenen. 

En toch…  

Hijzelf biedt jou zijn vriendschap aan. 

Hij laat je daar niet buiten staan.  

Hij roept je bij jouw eigen naam, 

ja, jouw eigen naam … 

Vul je naam maar in … 

zeg het maar luidop 

of fluister het maar. 

In Jezus zie je het geduld van God met mensen, met jou, met mij. 

Hij geeft je zelfs een nieuwe taak, 

en wat voor één, 

een erebaan. 

 

Deze tekst beluisteren? Klik hier 

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2022/04/Tekst-Info-202204.mp3
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Wat betekent geloven voor jou? – elke maand heeft deze vraag een plek in deze 

Info, maar nu even deze …

 

Geloven gaat verder → 

op donderdagavond 21 april 

(vanaf 19:30 u.) vertelt Marc Steen 

over zijn geloof en de dagelijkse 

beleving ervan. 

Locatie: Huize Astrid, Gentstraat 6 

te Oostende 

Meer info? Ga naar: 

www.gelovengaatverder.be 

 

 

 

 

 

Pionieren in Oostende – volgende maand zal er in het districtsbestuur van Oost- en 

West-Vlaanderen een evaluatie zijn van het aanwezig zijn van de Protestantse kerk 

in Oostende. We hebben daar een aantal keren over gesproken in de Oostendse 

bestuursraad en met een aantal (kerkenraads-)leden van de Protestantse kerk in 

Brugge en Jasmine, Alida en Andries. Als je dit leest en je bent op één of andere 

manier betrokken bij de kerk in Oostende, dan stellen we het op prijs als je een 

antwoord geeft op de volgende twee vragen en dat antwoord opstuurt naar 

voorganger@protestantsekerkoostende.be  

1) Wat betekent de Protestantse kerk in Oostende voor jou? 

2) Welke tip heb je voor de toekomst van de Protestantse kerk in Oostende? 

http://www.gelovengaatverder.be/
mailto:voorganger@protestantsekerkoostende.be
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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 z.s.m. in! 
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Hamburger du chef Vol au vent Fusilli Jambon Chili con carne Pennes forestière 

of  of 

Groene hamburger  Vegetarische fusilli 

 

En bestel vooraf je lunch 

! Inschrijven en bestellen kan zondag 1 mei na de dienst of bij Alida / Andries !  

 

Kunst in de kerk – tot de Pasen zijn de staties 

getekend door kinderen in de Hazegraskerk te zien. 

Daarna zal er werk van Cécile Pronk worden 

tentoongesteld. Zij werkt met vilt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Brugge – Terugblik Bijbelstudie – De  

Bijbelstudie ‘onderweg met Bonhoeffer’ trekt een 

mooie groep aan van zo’n 10-15 personen uit 

verschillende kerken. Bij elk programma staat steeds 

één Bijbeltekst centraal waar we mee aan de slag 

gaan, maar we lezen ook bijpassende brief- en preek-

fragmenten uit het Bonhoefferbrevier. In deze tijd 

van oorlog en conflict, zijn de teksten van 

Bonhoeffer aangrijpend om te lezen en ze nodigen dan ook uit tot een rijk 

geloofsgesprek over lijden, liefde, geduld, overgave en dienstbaarheid. Bij deze 

Bijbelstudie mogen de gedichten van Bonhoeffer uiteraard niet ontbreken. Wie 

niet naar de Bijbelstudie kan komen, maar de handouts wil lezen, kan ze 

opvragen bij ds. Jannica de Prenter. 

Profundo – Op zondagmiddag 22 mei is er weer een Profundo-wandeling in 

Brugge: een interlevensbeschouwelijke wandeling langs huizen van gebed en 

bezinning. Deze wandeling staat dit keer in het teken van initiatie- of 

overgangsrituelen. Op een route van zo’n kleine 4 km, passeert u langs het 

HuisvandeMens, de Orthodoxe Kerk, het Bisschopshuis en ’t Keerske. Op elke 

stopplaats krijgt u een rondleiding en al wandelend komt u in contact met 
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mensen van andere achtergronden en geloofsovertuigingen. De dag wordt 

afgesloten in het HuisvandeMens met een drankje. Flyers over deze activiteit 

zullen binnenkort beschikbaar zijn. Deze Profundo-wandeling is een 

gezamenlijk initiatief van het Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge (ILN), 

i.s.m. het HuisvandeMens, de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, VPKB Brugge 

en de Moslimgemeenschap. 

Overzicht activiteiten Brugge 

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

 

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be  

 

Protestantse kerk Knokke-Heist: 

Informatie op: www.dehoeksteenknokkeheist.be  

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

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

 

 

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
http://www.dehoeksteenknokkeheist.be/
http://www.spreaker.com/show/koinonia-live
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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  

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/
https://www.protestantsekerkoostende.be

