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ACTIVITEITEN EN AANKONDIGINGEN 2015
Startzondag
Op zondag 20 september 2015 hielden wij onze startzondag. We hoopten op een barbecue in
de kerktuin, maar een koude septemberregen hield ons binnenshuis, wat echter niet als straf
werd ervaren, gezien de dampende, warme groenten- en tomatensoep met een keur aan allerlei
broodjes met of zonder beleg. De gezelligheid deed de rest.
Antependium
Eveneens op onze startzondag 20/11/2015 verraste de seniorengroep ons met een attente gift
voor op de avondmaalstafel: een wit antependium. Een moeilijk (Latijns) woord dat letterlijk
“voorhangsel” (ante = voor; pendere = hangsel) betekent. We hadden reeds drie antipendia,
corresponderend met drie liturgische kleuren: groen, paars en rood, maar een witte ontbrak
nog. Nu dus niet meer, waarvoor veel dank aan de seniorengroep! De oorsprong van het
antependim gaat ver terug: eerst was het een voorhangsel in de Joodse tabernakeltent en later
sierde het de Joodse tempel. Kortom: een symbool dat recht doet aan onze Joodse wortels van
ons christelijk geloof!
Scheppingszondag en het klimaatakkoord
Wereldwijd werd in vele kerken in september middels een zogenoemde "Scheppingszondag"
aandacht besteed aan de klimaatproblematiek. Ook de VPKB-commissie "Kerk in de
Samenleving" (KidS) deed dit jaar weer een oproep aan alle VPKB-kerken om zich bij dit
initiatief (onder het motto "Het klimaat verandert ook mij.") aan te sluiten, hetgeen ook wij
deden in onze kerkdienst van 27 september 2015. Het laten weten aan regeringen dat de basis
betrokken is, toeziet en druk uitoefent, zodat het wereldwijde klimaatakkoord er niet alleen
komt maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd is van groot belang.
Inzameling voor de vluchtelingen
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in ons land nam onze kerkenraad half september
2015 contact op met het Protestants Sociaal Centrum (PSC), Cansstraat 12 in Brussel (zie:
http://csp-psc.be/nl die ons daarbij liet weten dat zij samenwerkten met Fedasil (Federaal
agentschap voor de opvang van asielzoekers) om verschillende verblijfsruimten voor
vluchtelingen in te kunnen richten. Daarbij gaven zij aan dat zij alles konden gebruiken
waarmee men een appartement degelijk kan inrichten. Niet alleen speelgoed, kinder-, herenen dameskleding en klein huisraad zoals keukengerei, potten, pannen, borden, bestek, maar
ook meubilair, matrassen, tafels, stoelen, enz. Vanaf 20 september hielden wij daarom een
maand lang een inzameling in onze kerk waarbij, met hartelijke dank aan alle gevers en
verzamelaars, zeer veel bruikbare spullen bijeen gebracht zijn. Het PSC heeft zelfs twee keer
met een transportbusje tussen Brussel en Leuven heen en weer gereden om alle spullen (uit
onze kerk en ook bij sommige mensen thuis) op te kunnen halen. Wie dat wil kan het PSC
ook financieel steunen. Zie: http://csp-psc.be/nl/giften
Vluchtelingenhuis
Een andere mogelijkheid die de kerkenraad voorstelt om (in het Leuvense) vluchtelingen bij
te staan is via steun voor het Vluchtelingenhuis in Wilsele (Aarschotse-steenweg 366, 3012
Wilsele). Het Vluchtelingenhuis is onafhankelijk en krijgt geen subsidie. Financiële giften
(aftrekbaar v.d. belastingen) via de volgende bankrek. (bij de Koning Boudewijnstichting):
BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde vermelding 128/2651/00018 (deze vermelding
niet vergeten, anders komt het bedrag niet aan bij het Vluchtelingenhuis!). Meer inlichtingen,
zie: http://www.rechtopmigratie.be/helpen
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Uitstap jongeren
Op zondag 29 november 2015 vertrokken de 12-plussers, onder leiding van Hans en Ida, voor
een leerzame uitstap vanuit onze kerk naar het Joodse Kerkhof Schoonselhof in Antwerpen en
daarna (na een gezamenlijke picknick) ook nog het Fort Breendonk in Willebroek. Dit fort
werd in de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als gevangenis en
executieplaats. De uitstap kaderde in het huidige lopende thema van de jongerendienst, te
weten: het Jodendom. Rond 17:30 uur waren zij weer terug bij onze kerk. Dat deze uitstap
veel indruk gemaakt heeft moge blijken uit een van de commentaren die de jongeren in het
gastenboek van Breendonk achterlieten en waarin te lezen stond dat het gewone geluk van
alledag zomaar ineens gedaan kan zijn en dat, dixit de schrijfster, zij dit voortaan beter zou
beseffen en er dankbaar voor zou zijn.
Dopelingen
Op 27 december 2015, de eerste zondag na Kerstmis, zullen twee kinderen in onze kerk
feestelijk gedoopt worden, te weten: Amélie Goossens, dochter van Frédéric Goossens en
Marie Klein. En ook: Lukas Kahler, zoon van Anthony Kahler en Hannah Klein. Amélie en
Lukas zijn de kleinkinderen van Chris Klein en Gart Stockbroeckx.
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