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zondag 3 juli 
11 uur samenkomst – viering 

Heilig Avondmaal 

zondag 17 juli 11 uur samenkomst 

zondag 7 augustus 11 uur samenkomst 

zondag 21 augustus 11 uur samenkomst 

vrijdag 2 september 

19 uur Thema-avond rond het 

werk van Fred Delameilleure 

Ontwarring en verstrengeling 

zondag 4 september 11 uur samenkomst 

elke maandagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk 

in juli is er geen Koffiebabbel ! 

vanaf 3 augustus weer elke 

woensdagnamiddag 

Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur 

Wij (Alida & Andries) zijn van 4 t.e.m. 8 juli en van 18 juli 

t.e.m. 1 augustus op vakantie. Voor dringende pastorale zorg 

kunt u dan terecht bij: 

ds. Jannica de Prenter (Brugge) (eerste periode) 050 35 50 84 

en ds. Peter Smits (Kortrijk) (tweede periode) 0470 54 19 59 

In deze Info onder andere: 

❖ Bijbelgroep Mozes vanaf september 

 

Bijbelcursussen op aanvraag 

❖ Deutsch mit der Lutherbibel 

❖ Kennismaking christelijk geloof met het 

Marcusevangelie 
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Gaan jullie nog weg? – dat is zo’n vraag die je vlak voor de 

zomervakantie regelmatig hoort. Waar gaan jullie naar toe? 

13% van onze landgenoten gaat niet weg omdat ze er geen 

centjes voor hebben. Dat is meer dan één op de tien. 

Anderen gaan naar IJsland of een andere avontuurlijke 

bestemming. Op zoek naar de koelte of juist niet. Deze 

maand kopte het nieuwsblad Metro: De Belg wil op reis ondanks de torenhoge 

inflatie, woekerende benzineprijzen en oorlog in Oekraïne. Reisbureaus hebben 

het drukker dan ooit. En met deze paar zinnen zijn de verschillen hier weer scherp 

getekend. Verschillen tussen groepen mensen in de samenleving, die op den duur 

kunnen leiden tot spanningen. ‘Polarisatie’ is een woord wat we regelmatig horen. 

‘Polarisatie’ is het ontstaan of toenemen van (tot dan toe verborgen) spanningen en 

tegenstellingen in een groep. Die spanning is iets van alle tijden. En als die te hoog 

op loopt, dan kan de vlam in de pan slaan. We zien het om ons heen, de actuele 

voorbeelden zijn bekend. Hebben we als kerk daar iets mee te maken? Ik meen van 

wel. ‘De onderlinge vrede bevorderen’ is één van de taken van christenen in deze 

wereld. De tekst uit de brief van Paulus aan de christenen in Galatië (die zondag 

19 juni ter sprake kwam
1

), is ook voor vandaag van toepassing: 

… 
26

want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van 

God. 
27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met 

Christus omkleed. 
28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 

mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (Galaten 3) 

De kerk mag een plaats zijn waar dit soort verschillen tussen mensen geen rol 

spelen. Ja ze zijn er, die verschillen, maar ze spelen geen rol. In de kerk ontmoeten 

we elkaar als medemensen, als gelijken. Dat is zo tijdens de zondagse vieringen, 

maar dat kan ook zo zijn tijdens de koffiebabbels en tijdens andere activiteiten. De 

verschillen zijn er, maar spelen geen rol. Mensen met diverse achtergronden, 

levensopvattingen en vakantiebestemmingen ontmoeten 

elkaar. Zij mogen één zijn in Christus. Het is dus niet 

zomaar een eenheid, maar een eenheid die iets te maken 

heeft met Jezus. Is dat een voorwaarde vooraf of is dat een 

genadegave die de kerk mag schenken? Als ik de tekst uit 

Galaten goed lees, dan is het een geschenk: ‘door de doop 

zijn we één met Christus geworden’. Is dat geen geweldig 

cadeau!? Het wijst ons ook weer op het belang van de doop. 

Bij ons in de kerk is dat vooral de kinderdoop, die doop 

benadrukt dat het een genadegave is, zonder voorwaarden 

vooraf. Je bent welkom, wie je ook bent. Ben je nog niet 

 
1

 Deel van de overdenking is nog te beluisteren. Klik hier 

Doop 2019 

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2022/06/Bij-overdenking-19-juni-2022.mp3
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gedoopt en zou je dat wel graag willen? Laat 

het weten. Ook op latere leeftijd kun je 

gedoopt worden. 

 

En wat je ook gaat doen deze zomer, wij 

(Alida & Andries) wensen je een mooie en 

rustgevende tijd toe.  

 

 

 

Pionieren in Oostende – met een aantal mensen uit Brugge en Oostende hebben we 

al enkele keren samengezeten om te evalueren en plannen te maken met betrekking 

tot het vervolg van het pionierswerk in Oostende. De eerste vijf jaar liggen achter 

ons. Met goede moed en in geloof beginnen we aan een volgende fase, waarin 

bestendiging van het werk centraal staat. De Protestantse kerk heeft een 

gewaardeerde plek in de wijk Hazegras en in Oostende. De Hazegraskerk is een plek 

geworden waar mensen met zeer verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, zowel 

in de erediensten die er gehouden worden als tijdens de koffiebabbels, de 

Bijbelgroepen en 

andere activiteiten. 

Onze missie daarbij 

is: mensen in contact 

brengen met elkaar 

en met God, die we 

mogen leren kennen 

in de Bijbel. Op hoop 

van zegen gaan wij 

verder. Bij deze ook 

hier een woord van 

dank voor iedereen 

die betrokken is bij 

het kerkenwerk in 

Oostende! 

Zonder jullie betrokkenheid is dit werk 

onmogelijk. 

 

 

 

 

Pinksteren - bloemstuk gemaakt door Rosa 
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Wat betekent geloven voor jou? – in deze zomer-Info beantwoordt Jan Lammens 

deze vraag. 

Bij zijn beantwoording van de vraag: Wat betekent geloven voor jou? vond Jan ook 

inspiratie in een preek van Rafaël Sette uit Roeselare. Hij vroeg om die preek bij te 

voegen. Je vindt deze in een bijlage. 

 

Bijbelgroep 2022 – in het afgelopen seizoen kwamen we 

maandelijks samen met een gemengde groep van katholieke 

en protestantse christenen uit Vlaanderen en Nederland. We 

luisterden naar de Bijbelverhalen over Jozef (zoon van Jacob 

en Rachel). Met opzet schrijf ik ‘luisterden’, want dat wilden 

we eerst en vooral doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral voor 

diegenen die de verhalen al van kinds af aan gehoord hebben. Het is dan juist 

interessant om te horen van groepsleden die niet zo vertrouwd zijn met de 

Bijbelverhalen, wat zij horen. Eén van hen herhaalt regelmatig: “Er is eigenlijk in al 

die tijd nog weinig veranderd”. Dat is een mooie opmerking, die ook aangeeft dat de 

Bijbelverhalen nog steeds actueel zijn. Verhalen over mensen en over God. Verhalen 

waarin de hoogte- en dieptepunten van mensenlevens voorbijkomen. Verhalen die 

ons de geschiedenis van het volk Israël schetsen en de heilgeschiedenis van de mens 

op weg met zijn God en andersom. En zoals alle Bijbelverhalen heeft ook het 

Jozefverhaal een uitleggeschiedenis. Door de eeuwen heen heeft men naar dit 

verhaal geluisterd en er betekenis aan gegeven. Eén van de deelnemers wijst ons 

Ja geloven is persoonlijk kiezen, maar geloven doe je niet alleen. 

Dat doe je samen, met familie mensen en kinderen in de Kerk. 

Op school, verenigingen. 

Voor mij persoonlijk was dit ook mijn gevoel. 

Eerst erkennen dat je God nodig hebt.  Het uitspreken van jouw verlangen om echt 

samen met God te leven. Belijdenis te midden in de gemeente. De gemeente 

getuige te maken van jouw verlangen. 

Dan ook weten dat God jou nodig heeft. Het wordt een samenwerking. 

Om zijn doel te bereiken. Om zijn schepping zin te geven. 

En jezelf dan inzetten in de gemeente. 

Jouw houding in de dagdagelijkse beslommeringen. 

Op school, je werk, je vrije tijd. Later ook in jouw relatie, jouw gezin en eventueel 

de kinderen. 

Weten dat je altijd bij God terecht kunt met je verhaal, jouw mopperen, je 

kwaadheid. 

Als je wandelt of stil op je knieën gaat. Voor de voeten van de Meester knielt. 

En later ontdekte ik met het vele ziek zijn, alleen kun je niet verder. 

Je hebt Hem nodig!!! 

 

Groeten, Jan Lammens 

Jozef – onderkoning 

van Egypte 



5 

 

telkens op de overeenkomsten tussen Jozef en Jezus: Jozef als een voorafschaduwing 

van Jezus Christus. De onschuldige mens die door zijn lijden verzoening en leven 

voor zijn broeders brengt. Zo is Jozef ook een voorbeeld voor ons die moeten sterven 

aan ons ‘ik’ om vredestichters te kunnen zijn. We kunnen dat ook horen in het 

gedicht van Jelly Verwaal: 

En eeuwen later zien we Jezus gaan. 

Verraden en verkocht voor zilverstukken, 

om onder zware schuldenlast te bukken…. 

Dat heeft Hij allemaal voor óns gedaan! 

 

Elke bijeenkomst beginnen we met een gebed en sluiten we af met een 

viermomentje.  

 

Als afsluiting gingen we samen naar het Bijbelhuis in Zevenkerken (bij Brugge) en 

luisterden we naar het laatste hoofdstuk van Genesis over de dood van 

vader Jacob en Jozef. 

 

Vanaf september willen we op een woensdagavond in de 

maand gaan luisteren naar de Bijbelverhalen waarin Mozes 

een rol speelt. Heb je interesse om mee te doen? Meld je aan! 

Ken je anderen die interesse hebben? Laat het ze weten! 

 

Kennismaking christelijk geloof – weet je nog weinig van het christelijk geloof of 

wil je er gewoon meer van weten? Stuur een berichtje, sms of mail en we spreken 

samen af om ons dan te verdiepen in het Evangelie zoals beschreven door Marcus. 

Ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het ze weten!
2

 

Duits leren met Martin Luther – interesse in de Duitse taal en 

cultuur en in de  Bijbel? Laat het weten en we spreken samen af en 

verdiepen ons in de Duitse taal en cultuur en in de Lutherbibel.
1

 

Meer info: https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-

martin-luther/  

 

 

 

 

 
2

 Dit kan zowel online als in de Hazegraskerk. 

https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-martin-luther/
https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-martin-luther/
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Kunst in de kerk – vanaf half augustus zijn er een aantal werken van Fred 

Delameilleure te zien in de kerk. Vrijdag 2 september zal er een thema-avond rond 

zijn werk gehouden worden, met als thema Ontwarring en verstrengeling. De avond 

begint om 19 uur. 

 

Nieuws uit Brugge – Harpconcert met Regina 

Ederveen – Op vrijdag 7 oktober ontvangen we mevr. 

Regina Ederveen in onze kerk voor een harpconcert 

over koning David. Regina 

studeerde aan het Utrechts 

conservatorium en is een 

virtuoos op de harp. Ze 

behaalde dan ook diverse 

prestigieuze prijzen. Op 7 

oktober brengt zij een uniek programma met de titel: 

‘David in woord, beeld en harpmuziek’. Het leven van 

koning David staat beschreven in de boeken Samuël, 

Koningen en Kronieken. Maar er zijn ook een heel 

aantal Psalmen die op naam van koning David staan, 

zoals de collecties in Ps 3–41 en 42–72. In deze 

voorstelling komt het leven van David voorbij als 

herder, strijder, poëet en koning. Regina laat op haar 

gouden harpmuziek horen uit allerlei stijlperiodes, 

van klassiek tot Joods en modern. Ze speelt o.a. 

muziek van Thomas en Salzedo, maar laat ook eigen improvisaties op de Psalmen 

horen. Tussen de muziekstukken door leest Regina teksten uit de Bijbel in een 

hedendaagse vertaling, aangevuld met eigen teksten. Ook zijn er enkele Joodse 

witzes (Joodse humoristische verhalen) verweven in het programma en 

verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel. Zo worden er tijdens 

het luisteren naar de muziek en de verhalen beelden getoond van de kunstenares 

Krijnie Wolf, die te zien zijn via de beamer. Meer informatie over Regina vindt u 

op haar persoonlijke website: https://www.reginaederveen.nl/nl/ Zet dus alvast 

in uw agenda: vrijdag 7 oktober om 20.00 uur in ’t Keerske. Een kaartje kost 

€8,00 en is verkrijgbaar bij de predikant. Na de voorstelling wordt u een glaasje 

aangeboden. Maak ook gerust uw vrienden of kennissen warm om te komen 

luisteren en genieten van de harpklanken!  

 

 

 

 

https://www.reginaederveen.nl/nl/
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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  

 

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen – ds. Peter Smits en zijn vrouw 

Conny namen afscheid van Dendermonde en zijn inmiddels verhuisd naar Kortrijk. 

4 september zal Peter daar officieel zijn intrede doen. Ds. Eefje van der Linden wordt 

de nieuwe predikant van Gent-Rabot. Pionier Tom Schepers zal eind december 

afscheid nemen van Aalst. Samen met de andere protestantse kerken in de 

Denderstreek (Dendermonde en Denderleeuw) zal gezocht worden naar een 

intensievere samenwerking. Andries en Alida hadden een gesprek met het 

districtsbestuur daarin blikten zij met dankbaarheid terug en hoopvol vooruit hoe 

de Protestantse kerk in Oostende haar werk kan voortzetten (zie hiervoor). 

Ds. Eleonora Hof neemt afscheid van Ieper. En in Roeselare is de 

beroepingsprocedure opnieuw opgestart nadat de kandidaat waarmee contact was 

voor een andere weg heeft gekozen. 

In de laatste districtsvergadering (juni) is besloten om als district het partnerschap 

met de United Reformed Church in Southern Africa (URCSA) onder de aandacht van 

de gemeenten in het district te brengen. Informatie volgt. 

 

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
http://www.dehoeksteenknokkeheist.be/
http://www.spreaker.com/show/koinonia-live
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m.m.v. het koor Matondo 

Elke tweede zaterdag van de maand 

in de Hazegraskerk 

Zaterdag 9 juli om 18:15 uur - van harte welkom! 

 

Jaarlijkse Geuzenfeest in Horebeke – 13 en 14 augustus 

 

 

 

https://www.facebook.com/multiculturelevieringoostende
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VPKB Gent – Brabantdam in de zomer - Tentoonstellilng Johan Tahon  

Crystal Salt Set  

Zomer 2022, na twee jaar zonder zomerproject 

zijn we dankbaar en gelukkig dat die weerom 

kan doorgaan tijdens de maand juli. Sinds 2005 

wordt het project Sacrale Wervels 

georganiseerd in ons kerkgebouw, initieel 

samengesteld door Johan Temmerman en Rudy 

De Sutter. Vermoedelijk komt deze editie 

misschien wel het dichtst bij de initiële 

bedoeling om op zoek te gaan naar een 

verbinding tussen het sacrale en hedendaagse 

kunst. Nadat we in volle coronaperiode kennis maakten met kunstenaar Johan Tahon is een 

boeiend voorbereidend traject doorlopen en ontstond het idee van een tentoonstelling. Ons 

kerkgebouw maakte op Tahon zo’n indruk dat hij besloot een aantal beelden uit zijn rijke 

oeuvre te selecteren die op een interessante wijze met het gebouw in dialoog gaan. De 

tentoonstelling draagt de titel Crystal salt set met een link naar symbolisch zout. 

De tentoonstelling is in juli elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 14-18:00, 

terwijl tijdens de Gentse Feestenweek die dagelijks open is tijdens dezelfde 

openingsuren. Dankzij de medewerking van velen kon een gevarieerd rustig en ingetogen 

programma worden samengesteld voor tijdens de Gentse Feesten. Muziek, woord, dans en 

knutselen wisselen elkaar af. Verschillende gemeenteleden zijn met het thema Zout aan de 

slag gegaan en het resultaat kan u komen bekijken tijdens een 15 minuten durende montage 

over verschillende aspecten van zout, telkens om 15:00. 

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 

https://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/

