
Update bij de Kerkbode van april 2020 

Het nieuws rond Covid-19 is constant in beweging. Vandaar ook dit bijgevoegde 

informatieblaadje bij de kerkbode van april 2020. 

Maatregelen Covid-19 verlengd 

Uit voorzorg vermeldden wij in deze kerkbode al dat alle activiteiten in april en mei 

onder voorbehoud zijn. Op vrijdag 27 maart besliste de Nationale veiligheidsraad dat 

de nu geldende maatregelen verlengd worden t/m zondag 19 april, met mogelijke 

verlenging tot 3 mei. Wat wij al aanvoelden, is nu werkelijkheid geworden: de Goede 

Week, alsook het Paasfeest zullen wij op afstand moeten vieren. Het aanbod van de 

online diensten blijft dan ook gelden, met uitzondering van zondag 19 april, want 

dan heeft onze predikant haar vrije zondag. Voor deze zondag verwijzen we graag 

naar de digitale alternatieven die in ons district aangeboden worden. 

Online initiatieven in Oost- & West-Vlaanderen 

De VPKB Aalst spant de kroon want zij is nu dagelijks present op het internet:  
- Iedere dag is er om 8.00 uur een ochtendgebed;  
- iedere woensdagavond om 18.00 uur een vesper;  
- en iedere zondag om 10.00 uur gaat een online dienst door, in samenwerking met de 
gemeenten van Dendermonde en Denderleeuw.  

Een overzicht: vpkbaalst.be/agenda Vermeldenswaard is nog dat de voorgangers van 
Aalst, Denderleeuw en Dendermonde op Witte Donderdag een gezamenlijke viering 
hopen te plaatsen.  

De Protestantse Kerk Brugge heeft digitale zondagse erediensten gemaakt, die als 
youtubefilm beschikbaar worden gemaakt via email, facebook en website. Zie: 
protestantsekerkbrugge.be. De kerken in Brugge hebben besloten om het licht van 
Christus te verspreiden, via Facebook: facebook.com/Brugse-kerken-delen-licht-
101092678206616/ 

De Protestantse Kerk Denderleeuw is actief op Facebook. Hier wordt verwezen naar de 
diensten en gebedsmomenten in de regio, met Dendermonde en Aalst.  
Zie facebook.com/vpkbdenderleeuw   

Ook de Protestantse Kerk Dendermonde plaatst regelmatig actuele berichten op 
Facebook. Zoals gezegd verzorgt de gemeente samen met Aalst en Denderleeuw 
gebedsmomenten en zondagse diensten op YouTube, met dank aan Tom Schepers.  
Zie facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde  

De Protestantse Kerk Gent-Centrum is actief op Facebook. Te zien is dat het licht van de 
paaskaars in de kerk dagelijks 19 minuten brandende wordt gehouden (naar de naam van 
het virus: Covid-19). Ook is er samen met Brugge een dienst gepubliceerd op zondag 22 
maart. Zie facebook.com/Brabantdamkerk  

De Rabotkerk in Gent verwijst op Facebook naar haar erediensten op internet. De dienst 
van 22 maart is gepubliceerd op een afspeellijst in YouTube, in losse onderdelen, zodat 
mensen gemakkelijk per onderdeel kunnen kijken. Een goed idee! Zo kun je bovendien 
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muziek met videoclips los inpassen in de dienst, zonder problemen te krijgen met de 
auteursrechten. Zie facebook.com/rabotkerk  

Ook de VPKB Horebeke verzorgt zondagse erediensten die worden uitgezonden op het 
internet. Mensen die geen internet hebben, krijgen de preken toegezonden per post. De 
kerkklokken blijven iedere zondagmorgen klinken.  
Zie youtube.com/channel/UCLrhC867vdcyJ2psUMNF-Hg 

De Protestantse Kerk Ieper houdt contact met de achterban via Facebook.  
Zondagse erediensten worden op het eigen YouTube- kanaal gezet.  
Zie youtube.com/channel/UCQLgHc-8V3L_A5Tx0f1t-Cg  
Op Witte Donderdag staat een viering gepland samen met Menen en Roeselare. 

Ook de Protestantse Kerk Menen publiceert de zondagse erediensten via een link op haar 
Facebook-pagina naar YouTube. Zie facebook.com/VPKBMenen 

De Protestantse Kerk Oostende verzorgt op zondag digitale diensten via haar website. 
Ook is er door de kerken van Oostende een Pastorale Hulplijn geïnitieerd, waarnaar 
mensen dagelijks tussen 18 en 21 uur kunnen bellen.  
Zie protestantsekerkoostende.be  

De Protestantse Kerk Roeselare tenslotte biedt ook wekelijks een viering aan op het 
internet. Op de website maakt zij bekend waar deze te vinden is. 
Zie protestantsekerkroeselare.be/Kerkdiensten 

De Kerkenraad 
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