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Uitstap van 12-plussers op zondag 10 april 2016 
Als inkleuring van ons thema ‘Jodendom’ beloofden wij (Hans en Ida) de 12-plussers om na 

onze 1ste uitstap (Joods begraafplaatsgedeelte op het Schoonselhof te Antwerpen en het Fort 

van Breendonk) nog een 2de keer er op uit te trekken. 

Inmiddels losten we die belofte in.  

 

Zondag, 10 april meldden we ons met z’n tienen aan bij de moderne synagoge Chai Center 

van Edegem. 

We werden er ontvangen door het heel hartelijke koppel Selma en Tali Goldstoff. Tali gaf ons 

gedurende ruim een uur uitleg over hun synagoge, hun eredienst, het naleven van wetten zoals 

koosjer eten, feesten... en hun heilige geschriften. 

Steeds mochten wij onderbreken om prangende vragen te stellen. 

 

Een hoogtepunt was zeker het benaderen van de ark. Achter gordijnen stonden een 6-tal, wel 

60 à 70cm hoge TORA rollen, beschermd door blinkende stoffen/metalen bekleding. 

Normaal was afgesproken dat we daar 1 ½ uur zouden blijven, maar uiteindelijk werd de 

wisselwerking tussen Selma, Tali en onze jeugd zo intens, dat we er wel 4 uur bleven!! 

Hierbij nog onze hartelijke dank aan onze gastvrouw en gastheer! 

We hopen hen in oktober ook te mogen verwelkomen in onze kerk. 

Het lukte ons met moeite om er afscheid te nemen. 

 

Een klein eindje verder picknickten we op een paar banken.  

 

Daarna ging het richting Dossin-kazerne in Mechelen, een transitcentrum naar 

concentratiekamp Auschwitz. 

Tegenover deze kazerne is het Joodse museum, waar we ook nog zo’n 2 uur doorbrachten. 

Geef toe, een erg gevulde dag. 

Een klein beetje moe, maar toch wel heel erg tevreden over onze dag stonden we rond 18u 

weer bij ons startpunt: onze eigen kerk in Leuven. 

 

Als slot van ons verhaal nog een paar verzuchtingen van onze eigen jongeren : 

“We kregen lekker eten in de synagoge” 

“ Ik had langer willen blijven” 

“ Spijtig dat koosjer eten geen bitterballen toelaat” 

 

Prettige vakantie, 12-plussers en tot volgend schooljaar!  

Hans en Ida 

KERKENRAADSVERKIEZINGEN 
Op zondag 24 april werd onze jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. 

 

Daarop werd o.a. het inhoudelijk jaarverslag 2015 en het financieel verslag gepresenteerd. 

 

Ook werden er kerkenraadsverkiezingen gehouden waarbij Marjan Blok verkozen en Adri 

Leemput her-verkozen werd. 

De kerkenraad is dankbaar voor hun kandidaatstelling en verheugd met hun verkiezing.  
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OPEN KERKENDAGEN 
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 werden opnieuw de landelijke Open Kerkendagen 

gehouden. Ook onze kerk deed net als vorig jaar, weer mee. 

 

De twee genoemde dagen was er doorlopend gastvrij onthaal en zowel ’s morgens als ‘s 

middags,  werden er verschillende concerten gegeven (orgel, saxofoon, piano,…) met als 

muzikanten: Chris Klein, Henk Corporaal en Michiel Ruiter.) 

 

Tevens was er een doorlopende ‘tafel-tentoonstelling’ met informatie over de Reformatie, 

over de geschiedenis van de Protestanten in Leuven, over de historie van ons kerkgebouw 

(aangevuld met een diavoorstelling van de jongste verbouwingen) en een uitstalling van (zeer) 

oude en nieuwe (en de allernieuwste) bijbeluitgaven. 

 

Ook was er de mogelijkheid om een vrije bijdrage te leveren ten bate van een scholenproject 

in Soedan met als doel om meer dan 3000 kinderen de kans te geven naar school te kunnen 

gaan in het district Awerial. 

 

De opbrengst was ruim 200 euro, met dank aan alle gulle gevers. 

 

Totaal bezochten dat weekend ca. 35 mensen onze kerk.           

GEMEENTE-UITSTAP 
Onze jaarlijkse gemeente-uitstap vond plaats op zondag 12 juni 2016. 

 

In de voormiddag bezochten wij de kerkdienst in de Abdij van Vlierbeek met daarna een 

gezellige en gezamenlijke exotische lunch in café-restaurant Den Rozenkrans. 

 

Om 14:00 werden we opgewacht door een plaatselijke gids die ons rondleidde in en om de 

Abdij. 

We leerden veel bij over de historische ontwikkelingen,  de architectuur, de oorspronkelijke 

bouwplannen en wat daar wel en niet van gerealiseerd werd en we bezochten tenslotte ook de 

ruime zolder van de Abdij en de klokkentoren. 

Vandaar was er bovendien ook nog de ‘toegift’ van een prachtig uitzicht over het weidse 

Vlaams-Brabantse landschap.  

LEES- EN GESPREKSKRING 
De komende cyclus van de lees- en gesprekskring is een voortzetting van de vorige waarin wij 

het nieuwe boek van de bekende theoloog Hans Küng getiteld “Jezus” bespreken. 

Centraal staat daarin de vraag: “Wie was Jezus en wat was zijn betekenis voordat hij bedolven 

raakte onder de kerkelijke leer? 

 

De zittingen vinden plaats op de maandagavonden: 26/9; 10/10; 24/10; 7/11; 21/11 

Reservedatum: 28/11 

Locatie in de ontmoetingsruimte van onze kapel. 

Van 20:00 – 22:00 uur. 

 

Iedereen welkom, ook als u er de vorige keer niet bij was.  
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BELIJDENIS 
Omstreeks september/oktober start er een belijdeniskring (18+) die ca. vijf avonden zal 

samenkomen. 

 

Wie erover denkt om belijdenis af te leggen kan zich voor deze kring opgeven bij Ernst Veen. 

 

Meedoen wil niet automatisch zeggen dat men aan het einde van deze cyclus ook 

daadwerkelijk belijdenis aflegt. 

Die keuze blijft uiteraard geheel vrij. 

 

De data van samenkomst worden steeds in onderling overleg bepaald. 

STARTZONDAG 
In de loop van de maand september, hetzij op zondag 11/9, hetzij op zondag 18/9, hopen wij 

onze startzondag te kunnen organiseren: compleet met broodjes en soep. 

 

We houden u op de hoogte.  

 

EV 


