Protestantse Kerk Oostende
Infoblad najaar 2022
De agenda t.e.m. 30 oktober 2022
zondag 18 september

11 uur samenkomst
19 uur Bijbelgroep Mozes

woensdag 21 september

Doe je mee? Meld je aan!

zondag 2 oktober

11 uur samenkomst

zondag 16 oktober

11 uur samenkomst

woensdag 19 oktober

19 uur Bijbelgroep Mozes

zondag 30 oktober

Creatieve viering
14 tot 17 uur Hazegraskerk open –
spring eens binnen

elke maandagnamiddag

Kunst
elke woensdagnamiddag

in de kerk

Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur
HERFST

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.
Jaap Zijlstra

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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Welkom ‘thuis’ – dat was het thema van de viering op 4 september jl. ( nog te
beluisteren via de website of klik → hier ). Een vraag die
gesteld werd was: Kan de kerk een ‘thuis’ voor ons zijn?
♫ Je bent nergens
Wat maakt een plek tot een thuis? Wat is daarvoor
beter dan THUIS ♫
belangrijk? Veiligheid, warmte, liefde, geborgenheid,
jezelf mogen zijn, een vertrouwde omgeving,
saamhorigheid, vriendschap, tolerantie en gekend zijn, dat waren antwoorden die
gegeven werden. We spraken erover in verband met de Bijbelteksten voor die
zondag, Deuteronomium 30 en Lucas 141. In het dertigste hoofdstuk van
Deuteronomium gaat het over het volk Israël wat bijna thuis komt, thuis in het
beloofde land en in hoofdstuk 30 krijgen ze nog wat vermaningen, nog wat regels
mee die gelden in het land wat hun thuis mag worden. De kern is:
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem
toegedaan te blijven. (Vers 19 en 20)
In het nieuwe thuis gelden regels die ons en onze nakomelingen toekomst bieden.
Regels die met liefde van doen hebben, niet met liefde als een keigoed gevoel, maar
met liefde die met verbondenheid te maken heeft. Verbonden met de HEER en met
elkaar. Dat is verbondenheid met hen die ons in geloof voorgingen, als mensen van
hun tijd, dat is verbondenheid met hen met wie we nu samen gemeente van de HEER
mogen zijn en verbondenheid met hen die na ons komen. Dat is verbondenheid met
onze Schepper, die we als onze Vader mogen aanbidden …
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
Dat gebed moeten we telkens opnieuw bidden. In de diensten van juli en augustus
hebben we over de rijke inhoud van dit gebed nagedacht. Ook dat is terug te
luisteren via de website. En de kerk mag een herberg zijn, een plaats van rust, een
ontmoetingsplaats, een tijdelijk thuis op onze levensreis. Welkom in de herberg!
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Deuteronomium 30, 15-20 en Lucas 14, 25-33
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Tieneractiviteit – er wordt gewerkt aan een
tieneractiviteit op zaterdag 5 en zondag 6 november.
Houd de datum vrij!

Wat betekent geloven voor jou?
Manuella Van den Broecke deze vraag.

–

in

deze

Save the date
5 en 6 november

najaars-Info

beantwoordt

Een zeer goede maar niet eenvoudige vraag. Het woord geloven kun je óók
omzetten in vertrouwen. Ik probeer daar een voorbeeld van te geven. Als het licht
op groen staat vertrouw je er op dat je mag doorrijden, ja toch? Wanneer dat niet
gebeurt krijgen we botsingen met soms dodelijke afloop. Misschien kunnen we ook
God zien als een rood en groen licht, Hij is onze inspiratiebron voor beide lichten,
Groen betekent (volgens mij) ga zo door je bent goed bezig, Rood stop je doet het
fout. Bidden is daarom de beste oplossing, wanneer je twijfelt; doe ik dat nou wel
goed? Beledig en kwets ik mijn naasten niet? Bijvoorbeeld zoals roddelen over
iemand want dat kan in het ergste geval als de betrokken persoon dat aan de weet
komt óók dodelijke gevolgen hebben. Woorden kunnen inderdaad sommige vooral
zeer gevoelige mensen in de afgrond storten. (Dat noem ik dan door het rode licht
rijden.) Geloven of vertrouwen betekent ook voor mij; het belang van mijn
medemens proberen wat hoger te stellen dan mijn eigen af en toe kleine
egoïstische belangentjes (dat lukt mij niet altijd maar ik blijf proberen met vallen
en opstaan). Wanneer ik inzie hoe egoïstisch dat is vraag ik zeer oprecht aan God
vergiffenis, dan sta ik terug op groen en kan weer doorgaan.
Heb je vijanden lief (óók niet gemakkelijk he?). Als ik iemand sympathiek vind is
het niet zo moeilijk van die persoon te houden! Maar howee!! als er een zeer
moeilijk te verdragen iemand is!? Maar daar gaat het juist om, wij en niet ik alleen
moeten proberen óók van die mensen te leren houden (óók niet de gemakkelijkste
opgave) maar dat is juist wat God van ons, mij en iedereen, vraagt. Als we dat
zeer oprecht proberen begint ons lichtje groen te kleuren en voel je, je uiteindelijk
zelf een stuk beter. Dat onze gebeden en vragen altijd worden gehoord daar ben ik
van overtuigd, maar krijgen het niet zoals wij dachten en wensten. God weet wat
Hij doet zoals een liefhebbende Vader voor ons zijn niet altijd brave kinderen.

Manuella Van den Broecke
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Bijbelgroep Mozes – doe je mee? Er zijn al heel wat
aanmeldingen, maar je kunt nog mee doen! We lezen de
Met Mozes op weg naar
Bijbelverhalen over Mozes. Die vind je vooral in het
het beloofde land
Bijbelboek Exodus, wat uittocht betekent. Uittocht,
bevrijding uit de slavernij. Tijdens de Bijbelavonden
ontdekken we wellicht wat uittocht, verlossing uit slavernij voor ons persoonlijk te
betekenen kan hebben.
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Kennismaking christelijk geloof – weet je nog weinig
van het christelijk geloof of wil je er gewoon meer van
weten of je kennis opfrissen of verdiepen? Stuur een
berichtje, sms of mail en we spreken af en verdiepen
ons in het Evangelie zoals beschreven door Marcus. Ken
je iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het 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. 2
Vorig jaar was het 500 jaar geleden dat Martin Luther het nieuwe
testament in enkele weken tijd vertaalde in het Duits (de taal van het
volk). Hij deed dat op de Wartburg in Eisenach (Thüringen).
Vor 500 Jahren, im September 1522, erschien die erste Ausgabe der
lutherischen Bibelübersetzung, das sogenannte „Septembertestament“.
Meer info vind je op: https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-martinluther/

Kunst in de kerk – al enkele weken zijn er een
aantal
werken
van
Fred Delameilleure
tentoongesteld in de Hazegraskerk. Het thema
van de tentoonstelling is: ‘ontwarring van de
verstrengeling’. Het valt op dat wanneer het tot
een gesprekje met de bezoekers komt het,
dankzij Freds schilderkunst, al snel de diepte in
gaat. Mensen vertellen over depressie en de
bevrijdende ervaring van ’t zeetje. Over de
behoefte aan verbinding met ‘Iets’ wat ons
overstijgt. Het zijn dan ook werken die ‘iets’ doen
met de bezoekers.
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Dit kan zowel online als in de Hazegraskerk.
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Nieuws uit Brugge – Sofagesprek ‘tijd voor
afscheid’ - Het uitgestelde sofagesprek over ‘tijd
voor
afscheid’
zal
doorgaan
tijdens
het
knooppuntenfestival
(17-25 september),
een
initiatief van Compassionate Brugge. Tijdens het
sofagesprek gaan de verschillende vertegenwoordigers met elkaar in gesprek over hoe verlies,
rouw en troost in hun levensbeschouwing beleefd
worden, en welke rituelen daarbij belangrijk zijn. Namens de Protestantse kerk
Brugge zal ds. Jannica de Prenter aanwezig zijn. U bent van harte welkom om het
sofagesprek bij te wonen: zaterdag 17 september om 14.00 uur in de Brug
(Hauwersstraat 3A Brugge).
Meer info over het knooppuntenfestival, dat Brugse initiatieven rond rouw en
verlies in de kijker zet, vindt u via deze link: www.brugge.be/knooppuntenfestival
Harpconcert met Regina Ederveen - We kijken
ook uit naar het harpconcert met Regina Ederveen
op vrijdag 7 oktober. Meer informatie over het
programma vindt u in de flyer in deze kerkbode.
Er zijn ook flyers verkrijgbaar in de kerk. Kaartjes
kunt u reserveren bij de predikant, maar zijn ook
op de avond zelf verkrijgbaar. Een warme oproep om te komen genieten van de
harpklanken. Neem ook gerust vrienden of geïnteresseerden mee.
Kleurrijke parels met Aletta Rambaut - Mevr. Aletta Rambaut is niet alleen
kerkenraadslid bij onze zustergemeente in Gent, maar ook een kunsthistorica
die alles weet van glasramen. In september komt ze naar Brugge voor een mooi
programma met het Davidsfonds. De cursus gaat door in het Adorneshuis: een
unieke locatie in Brugge. De cursusdagen zijn: 22 september, 29 september, 6
oktober, 13 oktober en 20 oktober.
Meer informatie via het Davidsfonds: Over Kleurrijke parels - Davidsfonds.be
Nieuwe reeks ‘Onderweg met Bonhoeffer’ - De
Bijbelkring die in de 40-dagentijd doorging smaakte
naar meer en bracht een mooie groep christenen bijeen.
Daarom komt er in het najaar een vervolg. Het wordt
een samenwerking tussen onze gemeente, pastorale
eenheid St. Donatianus en de orthodoxe parochie. De
Bijbelstudienamiddagen
worden
begeleid
door
dominee Jannica de Prenter en priester Stijn Vanhee. De
bijeenkomsten gaan bij toerbeurten door in ’t Keerske en de oecumenische kapel
aan de Ezelstraat. We hopen zo nog meer mensen enthousiast te maken om de
Bijbel met elkaar te lezen en samen te leren van een inspirerende en bevlogen
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theoloog die ook vandaag een diepe indruk achterlaat vanwege zijn verzet tegen
kwade machten.
Het programma en de opzet blijft wel hetzelfde: we lezen samen Bijbelteksten
met elkaar en bijpassende fragmenten uit Bonhoeffers preken en brieven. We
gaan ook aan de slag met gespreksvragen. Centraal staat steeds de Bijbel met al
haar diepgang en rijkdom. De bijeenkomsten zijn interactief en sluiten aan bij
de herfst en Adventstijd. Thema’s als lijden, sterven, gedachtenis, gerechtigheid
en vrede komen voorbij. Het is een mooie gelegenheid om samen met andere
christenen je geloof te verdiepen door met de ogen van Bonhoeffer naar de Bijbel
te kijken.
Het zal ook weer mogelijk zijn om voorafgaand aan de Bijbelstudie een maaltijd
met elkaar te delen. We geven alvast de datums en tijden door. Verdere
informatie volgt nog.

Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge:

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be
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Protestantse kerk Knokke-Heist – na het vertrek van ds. Robbert Veen (per 1
september) worden er in de protestantse kerk van Knokke-Heist geen diensten
meer gehouden. Robbert en zijn vrouw Henneke zijn verhuisd naar NoordHolland, de provincie waar Robbert ook geboren is.

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen – Vincent van Gogh & Horebeke
– Uit Horebeke komt altijd interessant nieuws over het protestantisme. Dat Vincent
van Gogh heeft rondgezworven in de Vlaamse Ardennen was wel bekend. In de
coronatijd ging kunstenaar Johan Tahon op onderzoek uit en ontdekte dat Vincent
van Gogh waarschijnlijk geen kunstschilder was geworden als hij dominee Pieterszen
uit Horebeke niet had ontmoet. Dominee Pieterszen was niet alleen predikant maar
ook kunstschilder. Hij zag de talenten van Vincent en stimuleerde hem om ze verder
te ontwikkelen. Lees meer over het interessante onderzoek via deze link:
www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/15/door-domineepieterszen-uit-horebebek-werd-vincent-van-gogh-kuns/

Synodevergadering 2022 – de Protestantse kerk Oostende behoort tot de Verenigde
Protestantse Kerk in België (VPKB). Jaarlijk is er een synodale vergadering waarin de lokale
kerken van Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen beslissingen nemen die de hele kerk
aangaan. Dit jaar is die vergadering op 5 en 6 november in Sint-Pieters-Woluwe. Op de
agenda staan onder andere de volgende punten:
o
o
o
o
o
o
o

Eigentijds Kerkzijn
Klimaat
Levensvatbaarheid van gemeentes
Protestantse faculteiten Brussel
Het werk van een predikant
Statuut voor pioniers
Wijziging van Constitutie & Kerkorde voor wat betreft relatie met Jodendom

m.m.v. het koor Matondo
Elke tweede zaterdag van de maand
in de Hazegraskerk
Zaterdag 8 oktober om 18:15 uur - van harte welkom!
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Watersnood Wallonië 2021 – wellicht weet u nog dat we een gift hebben
overgemaakt via de Protestantse kerk van Fontaine L’Evêquete ten bate van de
slachtoffers van de watersnood vorig jaar in Wallonië. Onlangs ontvingen we
onderstaande foto’s vanuit Pepinster.

Merci de nous avoir aidé à aider !
Tout est destiné aux victimes des inondations de Pepinster qui sont encore
dans une grande détresse.
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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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