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Protestantse wandeling(en)
‘Onze’ stadsgids Adri Leemput ontwierp zelf een “protestantse wandeling” door Leuven.
Vorig jaar, op zondag 4 september 2016, beproefde hij deze wandeling voor ’t eerst in de
praktijk.
Dat was toen zowel voor onze eigen gemeenteleden als voor onze gasten uit VPKB-Hasselt;
Adri wist de deelnemers bijzonder te boeien en zei op verzoek onmiddellijk toe dat hij graag
bereid is deze wandeling in de toekomst voor de geïnteresseerden onder ons nog eens te
herhalen. Een pure luxe dus!
Dit jaar kwam daar nog eens een toegevoegde luxe bovenop: ook ons gemeentelid Yves De
Baets heeft voor onze gemeente een “protestantse wandeling” in de aanbieding.
Geen concurrentie maar een mooie aanvulling, want dat gaat over een wandeling door onze
onvolprezen hoofdstad!
In het komende seizoen dus geen gebrek aan gemeente-uitstapmogelijkheden!
Gemeente-uitstap
Het was op zondag 28 mei 2017 op de kop af bijna exact 11 jaar geleden dat onze gemeente
op haar jaarlijkse uitstap voor de tweede keer dierentuin Planckendael bezocht: op zondag 21
mei 2006 was dat namelijk ook het geval.
En net als toen was het ook nu weer prachtig zomerweer!
Er was dit keer weliswaar voor 28 mei een soort “mini-hittegolf” voorspeld, maar dankzij
enkele verfrissende voorafgaande regenbuien en de zonnedans van dreigende maar niet
losbrekende onweerswolken en ook dankzij de vele groene en lommerrijke plekken (en
terrassen met parasols) was het er al met al goed toeven om er kalmpjes te kuieren en volop te
genieten van zoveel verschillende grote en kleine dieren.
Even- en onevenhoevigen, primaten, reptielen, buideldieren, roeipotigen, viervoeters
(leeuwen, buffels, olifanten, edelherten giraffen, dromedarissen, jachtluipaard), achtvoeters
(spinnen, insecten…), gevleugelde exoten, en ja ook de vele tweevoeters (mensen) en niet te
vergeten de gezelligheid onder de 26 deelnemers (20 volwassenen en 6 kinderen) uit onze
gemeente!
Naar Alphen a/d Rijn
Eveneens op zondag 28 mei trok een muzikale delegatie uit onze kerk, bestaande uit: Joop
van der Horst, Michiel Ruiter, Annerie van Gorsel en Kaat Wilbrenninck man- en vrouwmoedig maar liefst helemaal naar de Goede Herderkerk in Alphen a/d Rijn in Nederland om er
ter plaatse in de eredienst mee te musiceren met de gemeente aldaar.
Dit in het kader van een ‘tegenbezoek’ in reactie op het bezoek van een groep gemeenteleden
uit de Goede Herderkerk (PKN) aan onze kerk op zondag 1 mei 2016, die in het kader van een
zgn. “kerkenpad-reis” langs verschillende Belgische steden ook Leuven bezochten.
Startzondag
Onze startzondag hopen we dit jaar weer te kunnen vieren met een gezellige barbecue, buiten
in het groen.
Voorwaarde is natuurlijk dat het dan mooi weer is. Daartoe koos de kerkenraad twee
mogelijke data: zondag 10/9/2017 dan wel 17/9/2017, afhankelijk van het al dan niet
geschikte nazomerweer!
Als het weer de straten blank zet vieren we onze startzondag binnen met de traditionele
broodjes en soep.
Allen welkom!
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Gespreksavond
Op maandagavond 16 oktober 2017 zal dhr. Harry Sinnaghel een gespreksavond verzorgen en
begeleiden met als thema: “De vrouwelijke kant van God – de goddelijke kant van de vrouw.”
Iedereen van harte welkom!
Locatie: Ontmoetingszaal Mariakapel, Matadilaan 6 te Heverlee.
Van 20-22 uur.
Lees- en gesprekskring (2e cyclus):
De eerste cyclus van de lees-en gesprekskring sloten we af met het lezen en bespreken van het
boek De Bijbel van de bekende theologe Karen Armstrong.
Tijdens de eerstkomende tweede cyclus zal het boek Vrouwen in het Christendom van de al
even bekende theoloog Hans Küng op onze lees- en praattafel liggen.
De zittingen vinden plaats op de maandagavonden: 23/10; 06/11; 13/11; 20/11: 27/11; 04/12.
Reservedatum: 11/12.
Iedereen van harte welkom, zowel binnen- als buitenkerkelijken.
Locatie: Ontmoetingszaal Mariakapel, Matadilaan (6) Heverlee.
Van 20u tot 22u.
Lutherlezing op Hervormingsdag
Op dinsdag 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de monnik en professor in de
theologie Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde waarmee hij een hervorming in gang
zette die zijn weerga in de geschiedenis niet kent en die niemand, ook Luther zelf niet, van te
voren heeft zien aankomen.
Op deze Hervormingsdag 31/10 zal Ernst Veen in een lezing over Maarten Luther daar meer
over vertellen.
Mariakapel, dinsdagavond 31/10 van 20:00-22:30 uur.

