
Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten 
 

 

Interreligieuze viering voor de wereldvrede n.a.v. 100 jaar einde WO1 

Op zaterdagavond 10 november 2018 zal er in de St. Pieterskerk te Leuven een interreligieuze 

gebedsdienst voor de wereldvrede gehouden worden. 

Dit naar aanleiding van het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de eerste wereldoorlog 

eindigde. 

Aanvang 19:00 uur. 

Aan deze viering werken wij ook mee, samen met de verschillende religieuze 

vertegenwoordigingen in Leuven: katholieken, baha’i-gemeenschap, joodse gemeenschap, 

hindoes, evangelisten, anglicanen, orthodoxen, moslims… 

Vooraf wordt een fakkeloptocht gehouden vanaf het Ladeuzeplein naar de St. Pieterskerk 

(waaraan iedereen mag meedoen). 

Start: 17:45. 

Iedereen van harte welkom.  

 

Vier kerstzangavonden in de Mariakapel 

Omdat het vorig jaar een “klinkend” succes was, organiseert onze kerk dit jaar opnieuw vier 

kerstzangavonden. 

Vele deelnemers van vorig jaar vonden de zangavonden een ‘verademing’. 

Wellicht omdat het, in onze jachtige maatschappij, nog zeldzaam te vinden is: laagdrempelige 

plaatsen waar samen gezongen wordt. 

Nee, niet uit volle borst zou dichter-dominee Willem Barnard zeggen, maar uit “lege borst” en 

wel: om je vol te zingen! 

Na de zang bent u bovendien van harte uitgenodigd om nog even oergezellig na te praten 

tussen lichte avondkoffie en warme chocolademelk. 

Iedereen, jong en oud, van harte welkom!  

 

Kerstavond en kerstmorgendienst  

• Op maandag 24 december 2018 wordt er in onze kerk, evenals vorig jaar, weer een 

kerstavonddienst gehouden. 

Deze begint om 19:00 uur.  

• Op dinsdag 25 december 2018 vieren we, zoals altijd op eerste kerstdag, onze 

kerstochtenddienst. 

Aanvang 10:00 uur.   

Iedereen steeds van harte welkom! 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 13 januari 2019 houden wij na de kerkdienst onze traditionele nieuwjaarsreceptie 

met een extra traktatie bij de kerkkoffie.  

 

Oecumenische dienst 

Op zondag 20 januari 2019 (in de Bidweek om de eenheid onder de christenen) houden wij 

weer een oecumenische viering samen met verschillende geloofsgemeenschappen. 

Datum, tijdstip en plaats worden later bekendgemaakt.   


