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Infoblad november/december 2022 

De agenda t.e.m. 21 december 2022 

 

 

zaterdag 5 november 
Tieneractiviteiten in Brugge en 

Oostende 

zondag 6 november 

11:00u. viering in samenwerking 

met jongeren van de Hervormde 

Gemeente Houten (NL) en 

de Protestantse kerk Oostende 

 

woensdag 16 november 19:00u. Bijbelgroep Mozes 

zondag 20 november 

Eeuwigheidszondag 

Samenkomst met herdenking 

overledenen 

zondag 4 december – 2
de

 Advent 
11:00u. Samenkomst met viering 

Heilig Avondmaal 

zondag 18 december – 4
de

 Advent 

11:00u. Samenkomst met 

♫Kerstzang ♫ 

woensdag 21 december  19:00u. Bijbelgroep Mozes 

elke maandagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk 

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

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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Jongeren in de kerk – een grote vraag, waar de kerk zich ook mee bezighoudt, is: 

Hoe krijgen we jongeren in de kerk of hoe houden we ‘onze’ 

jongeren betrokken bij de kerk ? In veel kerken ontbreken 

ze of zijn er slechts enkelen aanwezig. Vroeger moesten ze 

en nu mogen ze. En Alida en ik, wij zagen het al bij onze 

eigen kinderen, als je ze de keuze geeft, dan slapen ze op 

zondag uit of gaan ze met vrienden naar de 

sportvereniging, gewoon chillen of ze gaan studeren of … 

er is keuze te over. Dat zijn, denk ik, de twee dingen waardoor we ze missen in de 

wekelijkse erediensten: (1) er is geen dwang meer en (2) er is keuze te over.  

Weten ze trouwens dat we ze missen? 

Oktober en november krijgen we in de Hazegraskerk in Oostende heel wat jongeren 

over de vloer. Daar hebben we zelf niet zo heel veel aan gedaan. De stad Oostende 

heeft een project Profundo waarbij schoolklassen met hun leerkrachten 

levensbeschouwelijke vorming een kerk, een moskee en een huis van de mens 

bezoeken. Zij bezoeken ook de Hazegraskerk en zo komen er zo’n 200 jongeren 

een driekwartier naar de kerk waar ze een indruk krijgen van wat mensen daar 

beleven. Een mooi initiatief en de jongeren blijken geïnteresseerd. 

Begin november komt er op initiatief van de Hervormde gemeente in Houten (PKN, 

NL) een veertigtal jonge mensen naar Oostende om daar kennis te maken met het 

pionierswerk en leeftijdsgenoten te ontmoeten, Brugge te bezoeken en samen na te 

denken over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Tijdens de wekelijkse 

Koffiebabbel springen nu al een aantal keren een drietal jongens binnen, die wat 

drinken en babbelen met de aanwezigen. De (meest) oudere Koffiebabbelaars vinden 

het, na wat schroom, best leuk om hen te ontmoeten. En die jongens vervelen zich 

Bijbelcursus op aanvraag 

❖ Kennismaking christelijk geloof met het 

Marcusevangelie (ook online mogelijk) 
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de vrije woensdagnamiddag op het internaat en vinden het wel gezellig in de 

Hazegraskerk. Leuk toch! En het belangrijkste 

wat wij kunnen doen is de deuren van de kerk 

openzetten met een bord aan de straat ‘spring 

‘ns binnen’. 

 

Samen jong – onder deze titel bracht een viertal schrijvers een boek uit met als 

ondertitel ‘Kernwaarden van een kerk met alle generaties’. Het doel van de auteurs 

is om geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties. Dat mag 

ook voor de protestantse kerk in Oostende een droom zijn, een realiseerbare droom. 

Want het is mogelijk om samen kerk te zijn. De auteurs noemen zes waarden die 

daarvoor van belang zijn: 

Kernwaarde 1: Prioriteit geven aan jonge generaties 

Kernwaarde 2: Jezus’ boodschap serieus nemen 

Kernwaarde 3: Hart voor jongeren hebben 

Kernwaarde 4: Verantwoordelijkheid geven 

Kernwaarde 5: Een warme gemeenschap vormen 

Kernwaarde 6: Beste buren zijn 

Wil je weten wat het precies inhoudt? Je leest er meer over in het boek en op 

www.samenjong.nu  

Welke kernwaarden hebben wij in Oostende al helder voor ogen en aan welke 

kernwaarden zullen we meer moeten werken? 

 

Terugblik viering vijfde zondag van oktober – deze viering die we met een vijftal 

samen voorbereidden had als thema: Aarde. We begonnen in mineur met het 

schrijnende lied ‘Aarde’ van Boudewijn de Groot. ‘De aarde is een beetje dom, ze 

kan alleen maar draaien…’. We eindigden met een uitspraak die aan Maarten Luther 

wordt toegeschreven: 

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch 

ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 

“Als ik zou weten dat morgen de aarde zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een 

appelboomje planten.” 

Er klonken teksten uit Genesis 1, 6 en 9. God schiep onze aarde; de HEER zag dat de 

mens er een rotzooi van maakte en had spijt dat Hij de mens gemaakt had; God sluit 

een verbond met alle levende wezens dat Hij de aarde nooit meer zal vernietigen 

door een watervloed met als teken aan de hemel, de veelkleurige boog. 

 

Spring ‘ns binnen 

http://www.samenjong.nu/
https://youtu.be/P7-MZl4wPeo
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Wat betekent geloven voor jou? – ik vroeg het begin dit 

schooljaar aan de nieuwe leerlingen die ik dit jaar les mag 

geven: Wat betekent het voor jou dat je christen bent? Ik 

tekende een poppetje op het witbord en vroeg ze om hun 

antwoord daaromheen te schrijven én om een gezichtje blij, 

boos of … verdrietig in te tekenen waarmee ze konden laten 

zien of ‘geloven’ hen blij maakt of …. De leerlingen die ik 

lesgeef zijn 11, 12 en 13 jaar oud. 

De gezichtjes waren stuk voor stuk  

 

En er rond schreven ze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!
1  

 

 

 
1

 Dit kan zowel online als in de Hazegraskerk. 
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Kunst in de kerk – “Ik zie u” – Tot half december zijn vijf 

werken van Leen Wauters in de Hazegraskerk 

tentoongesteld. Deze vijf werken tonen mysterieuze 

figuren met een doordringend zoekende blik. Zij kijken 

de toeschouwer aan. Ú voelt zich bekeken. Leen Wauters 

is een academisch opgeleide, beeldende kunstenares. 

Haar werk verloopt in verschillende stadia. Zo was er een 

abstracte periode, een impressionistische periode en een 

symbolisch-magische periode. Een volgende periode is in 

de maak. 

De vijf tentoongestelde werken behoren tot een aanbod 

van deze laatste periode. In de stille, religieuze ruimte 

van gebed en zelfonderzoek van de Hazegraskerk, komen ze perfect tot hun recht. 

 

Nieuws uit Brugge – Ontmoeting met Duitse 

gemeenschap – Op woensdag 2 november ontvangen 

we een Duitse groep uit Mannheim-Feudenheim. 

Omdat zij ook het Groeningemuseum en het St.-

Janshospitaal bezoeken, hebben we het programma 

voor de namiddag een beetje aangepast. Om 12.30 

uur bieden we hen een eenvoudige broodmaaltijd aan 

met koffie en thee. Daarna zal er in de kerkzaal een 

presentatie worden gegeven over de geschiedenis van het protestantisme in 

Brugge en is er ook gelegenheid tot gesprek en uitwisseling. Ook gemeenteleden 

zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit inhoudelijke gedeelte. We zien 

uit naar een fijne en boeiende namiddag. 

Het Vredeslicht komt eraan! – Elk jaar wordt in de geboortekerk in Bethlehem 

het Vredeslicht ontstoken door een kind. Daarna reist het heel Europa door als 

een teken van licht en hoop voor alle mensen. Het Vredeslicht wil mensen met 

elkaar verbinden, dwars door culturen, landen en levensbeschouwingen heen. Zo 

wil het Vredeslicht bijdragen aan dialoog en vrede. Dit 

jaar zal er bijzondere aandacht worden besteed aan 

mensen in en uit Oekraïne en Rusland. Het Vredeslicht 

komt in Brugge aan op maandag 19 december. In de 

Magdalenakerk zal er om 18.00 uur een vreugdevolle 

ceremonie zijn, die na twee coronajaren hopelijk weer 

met publiek zal kunnen doorgaan. Meer nieuws over 

het Vredeslicht mag u verwachten in de volgende 

kerkbode.  
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Overzicht activiteiten 

 

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be  

 

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen 

– Jubileum in Horebeke: 150 jaar Nieuwe Kerk – 

Op zondag 16 oktober vierde de protestantse 

gemeente te Horebeke het 150-jarig bestaan van de 

Nieuwe Kerk met een feestelijke jubileumviering, 

waarin dankbaarheid de toon zette en de humor 

niet ontbrak. 

Avondcontact 2022-2023 in de protestantse kerk 

Gent centrum (Brabantdam) –een initiatief van De 

Vlaamse Olijfberg vzw, het culturele luik van de 

protestantse kerk Gent-Centrum. Zij organiseert 

reeds meer dan 50 jaar de lezingenreeks 

Avondcontact. Tal van boeiende en vaak 

onderbelichte thema’s komen aan bod waardoor we proberen te voldoen aan de 

vraag naar cultureel hoogstaande voordrachten in Gent. 

Zie: https://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/activiteiten/avondcontact/  

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
https://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/activiteiten/avondcontact/
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‘Wie zal Ik sturen, wie kan namens ons gaan?’ 

Dat is het thema voor de synodevergadering van 2022 

Dit thema komt uit Jesaja 6 vers 8 

‘We worden kleiner’ schrijft de Synodale Raad in een 

voorwoord op de stukken voor de synode. ‘We worden heel 

snel kleiner. Dat moeten we eerlijk onder ogen zien en het 

aan elkaar rechtuit durven te benoemen. Niet om in een 

klaagzang en pessimisme weg te zakken, wel om op te 

houden te doen alsof er niets aan de hand is en te vluchten 

in oude gewoontes. Een kerk zonder missie bestaat niet. Een 

kerk die niet waagt, maar zich opsluit in oude vormen al 

evenmin. Het is hoog tijd om de Heer onze God lief te hebben 

met ook al ons verstand en moedig moeilijke geloofskeuzes 

te maken waarin we onszelf opnieuw willen verstaan als mensen die bedoeld zijn om 

te gaan, gezonden mensen. Mensen die de liefde van God en de liefde voor God op 

adequate wijze vertalen in wie ze zijn en wat ze doen. Dat onze VPKB krimpt is op 

zich niet zo erg. Het gaat om de kwaliteit. Ooit toen de Heer vroeg: “Wie zal ik 

sturen?” liepen er talloze mensen rond. Slechts één werd aangewezen. Het gaat om 

de kwaliteit. … Het zou In de praktijk betekenen dat we niet zouden blijven stilstaan, 

het zouden aandurven om te bewegen, om te gaan, om te wagen, om ter discussie 

te stellen, om buiten de platgetreden paden te gaan, om uit te proberen, om het 

over een andere boeg te gooien, om projectjes te zien mislukken, om af te breken 

om op te bouwen, om te vertrouwen, om te hervormen, om te springen, kortom, om 

samen te geloven’. 

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 Eigentijds Kerkzijn  

o Klimaat 
o Levensvatbaarheid van gemeentes 

o Protestantse faculteiten Brussel 

o Het werk van een predikant 

o Statuut voor pioniers 

o Wijziging van Constitutie & Kerkorde voor wat betreft relatie met Jodendom 
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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.  
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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.protestantsekerkoostende.be
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/

