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Infoblad Kerst / Nieuwjaar 2022/2023 

De agenda t.e.m. 21 januari 2023 

zondag 18 december – 4
de

 Advent 

11:00u. Samenkomst met 

♫Kerstzang ♫ 

woensdag 21 december  19:00u. Bijbelgroep Mozes 

 

zondag 1 januari 2023 - 

Nieuwjaarsdag 

11:00u. Samenkomst – Nieuwjaars-

viering 

zondag 8 januari 11:00u. Kringsamenkomst 

zondag 15 januari 11:00 u. Samenkomst 

woensdag 18 januari  19:00u. Bijbelgroep Mozes 

zaterdag 21 januari 
18:00u. Oecumenische gebeds-

samenkomst in de Orthodoxe kerk 

elke maandagnamiddag 

vanaf januari ook elke 

vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk 

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

http://lestyledelapetiteblonde.blogspot.com/2016/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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december - Koffiebabbel in Kerstsfeer 

woensdagnamiddag 14:30 – 16:30 uur 

Kerst  2022 – als het licht aan gaat en je merkt het niet, als de bloemen uitbotten 

en je ziet het niet, als de winterzon je huid streelt en je voelt het niet, leef je dan 

nog? Of is het tijd om opnieuw geboren te worden? Terug naar het begin. En dan van 

vooraf aan beleven. Johannes de Doper roept de mensen van zijn tijd op om zich te 

bekeren, om te draaien, schuld te belijden, onder te gaan in het water van de Jordaan 

en op te staan, opnieuw te beginnen. Wat kan dat voor ons betekenen? 

Misschien, dat we ons opnieuw moeten richten op het Licht. Het Licht dat in de 

wereld gekomen is en dat niet welkom was. Het Licht van het Kind van de Eeuwige, 

dat schijnt in de wereld. Het Licht dat de woorden van de Heer nieuw laat klinken. 

Laten we samen zoeken hoe we die eeuwenoude woorden kunnen laten herleven 

voor onszelf en voor de mensen om ons heen. 

Opnieuw beleven, het kan, ook als je ouder bent. 

Dat de Kerstwens van de apostel Paulus ons daarbij mag bemoedigen: 

13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde 

en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. 

Uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome, hoofdstuk 15. 

 

Kringsamenkomst – vanaf januari willen we ook elke tweede 

zondag van de maand samenkomen in de Hazegraskerk. Samen 

luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift en samen zoeken 

naar de betekenis voor ons in Oostende (e.o.). Hoe kunnen we op 

een nieuwe frisse manier wervend kerkzijn in onze stad? Samen 

stil zijn, samen bidden en luisteren. We hopen dat jij erbij bent. 

 

 

 

Deze foto van 

https://www.sclera.be/nl/picto/detail/19232
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Kerk in de marge - Is onze kerk een kerk in de marge? 

In de kantlijn van het leven?  Dat zou mooi zijn! Niet 

meer de kerk die de toon bepaalt, die de mensen in een 

richting dwingt, maar een kerk die kanttekeningen 

plaatst bij het alledaagse. In Oostende zijn wij als 

protestanten een kleine minderheid tussen de velen die 

zich niet verbonden weten met een specifieke 

levensovertuiging of godsdienst. Daarnaast zijn er de moslims die, als het om 

aantallen in samenkomsten gaat, weleens de grootste groep zouden kunnen vormen 

in Oostende. Er zijn meerdere moskeeën hier in de stad. Natuurlijk zijn er ook de 

katholieken, velen noemen zich zo, waarvan een groot deel de kerk enkel bezoekt 

op christelijke hoogdagen. Ook evangelische samenkomsten worden beter bezocht 

dan de ‘traditioneel’ protestantse. Wij zijn de kerk in de marge, een kanttekening bij 

het alledaagse. Het gaat ons niet om een plaats in het centrum, niet om de macht, 

hoewel we soms toch wel wat heimwee hebben naar de tijden waarin de kerk 

allesbepalend was. Het gaat ons om de boodschap van Jezus, om het Evangelie, dat 

die geleefd gaat worden, dat wij die zelf leven, midden in een stad waar wij als kerk 

een zijdelings plekje mogen hebben. Samen met anderen willen wij Jezus volgen. 

Daarbij denken we aan de woorden van Paulus in zijn brief aan de christenen in de 

havenstad Korinthe:  

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 

wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God 

uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld 

onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat 

wél iets is teniet te doen. 

Kortom een kerkgemeenschap die een tegenwicht biedt. Wat dat concreet kan 

betekenen, daar zijn we steeds weer naar op zoek. 

Deze dagen vieren we Kerstfeest, Christusfeest, het feest van de geboorte van Jezus 

in onze wereld. We zingen liederen als Away in a manger / Geen wieg voor een 

koning en andere, waarin we weer horen dat voor hem geen plaats was en daarom 

was zijn wieg een kribbe, zijn troon een kruis. Kan het marginaler!? 

 

Protestants Oostende in transitie – na vijf 

jaar pionieren zijn we op zoek naar een goed 

vervolg. Ook naar mensen die het van ons, 

Alida en Andries over kunnen nemen en 

voort kunnen zetten. Een groep vanuit de 

kerk in Oostende en de protestantse kerk in 

Brugge buigt zich over die vraag: hoe geven we dat wat hier in Oostende gestart is 

een goed vervolg. Hoe kunnen we verantwoordelijkheden delen? Tijdens de 

kringsamenkomst zal dit ook direct of indirect ter sprake komen. 
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Vredeslicht - Op maandag 19 december om 18.00 uur wordt het Vredeslicht in de 

Magdalenakerk officieel in ontvangst genomen tijdens een sfeervolle ceremonie. 

Daarna wordt het door de Brugse 

buurten over gans de stad verspreid. Dit 

jaar doen ze dat met bijzondere 

aandacht voor mensen in en uit 

Oekraïne én Rusland. Iedereen is 

welkom om nadien nog wat gezellig na 

te praten en te genieten van een hapje 

en een drankje aangeboden door de 

verschillende Brugse gemeenschappen. 

Ook dit jaar is het mogelijk om de 

ceremonie via livestream te volgen, via: 

www.vredeslichtbrugge.be. 

Na 19 december is het Vredeslicht ook af te halen in de Hazegraskerk. Op de 

woensdagnamiddag rond of tijdens de Koffiebabbel. 

 

 

Doe goed, zoek recht 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed 

te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 

veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week 

van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen 

te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen 

we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de 

voorbeden een plek te geven.  

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door 

kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek 

recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood 

van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een 

politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) 

racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van 

dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. 

 

http://www.vredeslichtbrugge.be/
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In Oostende zal er zaterdag 21 januari om 18 uur een 

gebedsdienst gehouden worden in de Orthodoxe kerk aan de 

Goedheidstraat. 

 

 

Nieuws uit Brugge – Kerstzangavond ‘bloeien in de nacht’ Het is opvallend 

hoeveel kerstlieden gaan over bloei in het 

allerdiepste donker, twijgjes die de winterkou 

dapper trotseren. Het is een prachtig thema voor de 

kerstzangavond, die dit 

jaar zal doorgaan op 

donderdag avond 22 

december: een feestelijke 

avond met koor- en 

samenzang, Bijbelteksten en gedichten. Na afloop 

biedt vzw De Vrienden u een glaasje Glühwijn aan. Een 

warme oproep om ook vrienden en kennissen uit te 

nodigen voor deze mooiste avond van het jaar. 

Bijbelbabbel – Ook in december en januari komt de 

Bijbelbabbelgroep samen. De reis in het voetspoor van 

Petrus zetten we nog even voort. Zijn struikelen en 

falen, zijn liefde voor Jezus, zijn geloofsgroei dwars door dalen en door diepten 

heen: het is herkenbaar voor de deelnemers. Want niet altijd zijn wij de rots die 

wij zouden willen zijn. Het stemt ons vreugdevol dat de nieuwelingen in onze 

gemeente de weg weten te vinden naar de Bijbelbabbel, en zo ook steun vinden 

bij elkaar. 
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Verkoop kerstgeveltjes – Voor het goede 

doel van vzw De Vrienden maakte Gaby 

Labeur dit jaar sfeervolle kerstgeveltjes. De 

geveltjes zijn verkrijgbaar in drie maten: 

één geveltje kost €5, twee geveltjes €8 en 

drie geveltjes €10. De geveltjes zijn vanaf 

zondag 4 december te koop in de kerk. Heel 

hartelijk aanbevolen! De houten 

kerstboompjes zijn bedoeld als decoratie. 

Ze werden gemaakt door dhr. Achmad 

Manabi, die heel behendig is met de 

figuurzaag. Een zeer mooi gebaar. We zijn 

benieuwd wat voor moois we nog mogen 

verwachten.  

 

Aanvang 10 uur 

Overzicht activiteiten 

 

Meer info.: ga naar www.protestantsekerkbrugge.be  

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen – de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter van het district Peter Smits en Jannica de Prenter hebben 

eind november hun bestuurstaken neergelegd. 

In Gent is ds. Heleen Ransijn als stadspredikant van start gegaan. 

De protestantse kerken van Denderleeuw en Aalst gaan intensiever samenwerken. 

Tom Schepers pionier in Aalst vertrekt per 1 januari 2023.  In Dendermonde is het 

beroepingsproces in volle gang. De protestantse kerken van Roeselare en Ieper zijn 

op zoek naar een dominee. Intussen worden die gemeenten begeleid door een 

consulent
1

. 

De protestantse kerk van Knokke-Heist ziet geen mogelijkheden van voortbestaan 

en zal, zo het er nu uitziet, in het komende jaar opgeheven gaan worden. 

 

Synodaal
2

 nieuws – na de synodevergadering van begin november is er een 

slotcommuniqué
3

 opgemaakt. Deze is hieronder te lezen: 

De synodevergadering van de VPKB is in Brussel bijeengekomen met een volle agenda. 

Onze kerk ziet het aantal gelovigen en gemeenten afnemen. Hoe kunnen we getuigen 

zijn van Hem die we willen dienen? Wat voor Kerk moeten wij vandaag en morgen zijn? 

Hoe moeten we reageren op de klimaatvergadering? Dit zijn ernstige vragen die 

aanleiding kunnen geven tot verdriet en angst. En toch verliepen de discussies van de 

synode-vergadering in de beste protestantse en democratische traditie. Meer dan dat, 

ze waren een bron van hoop. De besprekingen onderstreepten het belang van een visie 

op de toekomst van de Kerk, een enorme uitdaging. Drie thema’s in het bijzonder kregen 

aandacht: 

1) versterkte ondersteuning van kerkplekken in een overgangsfase; zo zullen de 

kerkgemeenten die dat wensen, kunnen rekenen op begeleiding en expertise; 

2) wij erkennen de behoefte aan nieuwe vormen van kerkzijn: pionierskerken, 

toevertrouwd aan pioniers die voor deze taak opgeleid zijn. Dit als aanvulling op onze 

traditionele kerkgemeenten. 

3) coherent personeelsbeleid en verloning van predikanten; in mei 2023 zal hierover 

een buitengewone synodevergadering worden georganiseerd. 

De vergadering heeft ook de benoeming goedgekeurd van predikanten en leken die zich 

toeleggen op de milieuproblematiek. Het klimaatvraagstuk wordt dus zowel praktisch 

als theologisch benaderd.  

Tot slot vragen wij u om alvast deze datum te noteren in uw agenda: op 1 juli 2023 

herdenken wij de eerste martelaren van de Reformatie, die 500 jaar geleden op de Grote 

Markt in Brussel levend werden verbrand. Wij weten dat het geloof ondanks vervolging 

de eeuwen en crisissen heeft overleefd. Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet 

zien. 

 
1

 een dominee van een andere gemeente die een gemeente gedurende de vacaturetijd begeleidt 

2

 Synode = landelijke kerkvergadering 

3

 kort verslag 
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De Synodale Raad startte in maart een project op voor de hulp aan 

vluchtelingen uit Oekraïne. In landen die grenzen aan Oekraïne 

hebben kerken vaak een belangrijke rol in de eerste opvang. De 

Synodale Raad besloot steun te verlenen aan Hungarian Aid (HIA), 

een oecumenische hulporganisatie in Hongarije. Het noodfonds dat 

de Synodale Raad oprichtte werd uitgebreid tot ruim € 40.000. Aan 

de oproep aan de gemeenten om via giften en collectes bij te 

dragen, werd dus ruim gehoor gegeven. Op de Synode-vergadering 

in november riep de Synodale Raad de gemeenten op om te blijven 

geven, want hulp aan vluchtelingen in de grensgebieden blijft nodig. U kunt blijven storten 

op de rekening van Uniprobel: BE06 3100 0835 5022, met vermelding ‘steun voor Oekraïne’. 

 

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 

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

