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Startzondag 

 

 
Op zondag 20 september jl. vierden wij onze startzondag met een 
feestelijke buitendienst en barbecue. 
 
Het weer was schitterend, de opkomst groot, de gezelligheid navenant en 
wie dit plaatje ziet waant zich warempel getuige van een hemelbestormend 
bijbels ritueel: als dat geen goede start is.  
 
De buitendienst (met hagenpreek) vond plaats temidden van het groene 
lommer in de zonovergoten tuin van het Jezuietenhuis, naast onze 
gebedsruimte.  
 
Daar, in die tuin, herinnerden wij ons eens te meer  dat wij, bijbels 
gesproken,  weliswaar uit de tuin van Eden verdreven zijn, maar 
uiteindelijk toch bestemd en op weg zijn naar een paradijselijke tuin, de 
erets van God, de nieuwe aarde van vrede en recht, het land van melk en 
honing, waar alle tranen zijn afgewist, waar de dood niet meer zijn zal en 
waar het leven goed is en de mens waarachtig zal zijn: Gods beeld en 
gelijkenis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Freddy Verhoeven 
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Oktober 2009     kerkdiensten 

 
Voorganger: 

 
Toon Schoors                    Avondmaalviering 

Ouderling: Marcel Breem 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Gen. 2: 18-24; Hebr. 3: 1-6; Marcus 10: 2-16 

Tweede collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
Kindernevendienst:  Michiel 
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Voorganger: 

Ouderling: 
Organist: 
Teksten: 

Tweede collecte: 

Ernst Veen 
Philipp Bratfisch 
Edy Kühn 
Wijsheid 7: 7-11; Heb. 3: 7-14; Marcus 10: 17-31 
Diaconaat 

Kindernevendienst:  Jan of Jelske 
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Voorganger: 

 
Ernst Veen 

Ouderling: Joëlle Segier 
Organist: Chris Klein 
Teksten: Jes. 29: 18-24; Hebr. 4: 12-16; Marcus 10: 35-45 

Tweede collecte: Centrale kas 
Kindernevendienst:  Jan of Jelske 
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Voorganger: Ernst Veen 
Ouderling: Philipp Bratfisch 

Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Jes. 59: 9-19; Hebr. 6: 9-12; Marcus 10: 46-52 

 
25 

 Tweede collecte: Ruanda 
 Kindernevendienst:  Ida 
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November 2009      
 

Voorganger: 
 
Ernst Veen                       Avondmaalsviering 

Ouderling: Marcel Breem 
Organist: Edy Kühn 
Teksten: Job 19: 23-27a; Heb. 7: 23-28; Marcus 12: 18-27 

Tweede collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
Kindernevendienst:  Jelske 
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Voorganger: 

 
Frank Marivoet 

Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Chris Klein 
Teksten: Lev.19:1-2 en 9-18;Hebr. 9:11-14;Marcus 12:28-34 

Tweede collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 

Kindernevendienst: Ida 
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Voorganger: Ernst Veen                        
Ouderling: Joëlle Segier 

Organist: Henk Corporaal 
Teksten: 1Kon. 17: 8-16; Hebr. 10: 19-25; Marcus 12: 38-13:2 

Tweede collecte: Centrale kas 
Kindernevendienst: Jan 
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Voorganger: Ernst Veen                        
Ouderling: Marcel Breem 

Organist: Edy Kühn 
Teksten: Sef. 1: 14 – 2: 3; Openb. 1: 1-8; Marcus 13: 14-27 

Tweede collecte: Ruanda 
Kindernevendienst: Jelske 
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Voorganger: Ernst Veen                        
Ouderling: Dirk Panhuis 

Organist: Chris Klein 
Teksten: Zach. 14: 1-9; 1Tess. 3: 9-13; Lucas 21: 25-31 

Tweede collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
Kindernevendienst: Michiel 

 
 

29 
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December 2009       
 

Voorganger: 
 
Toon Schoors                     Avondmaalsviering 

Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Mal. 3: 1-4 (of Bar. 5: 1-9); Filipp. 1: 3-11; Luc. 3: 1-6 

Tweede collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
Kindernevendienst: Ida 
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Voorganger: 
 
Ernst Veen                        

Ouderling: Joëlle Segier 
Organist: Edy Kühn 
Teksten: Sef. 3: 14-20; Filipp. 4: 4-9; Luc. 3: 7-18 

Tweede collecte: Centrale kas 
Kindernevendienst: Jan 
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Voorganger: Ernst Veen                        
Ouderling: Marcel Breem 

Organist: Chris Klein 
Teksten: Micha 5: 1-3; Hebr. 10: 5-10; Luc. 1: 39-45 

Tweede collecte: Ruanda 
Kindernevendienst: Michiel 
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Voorganger: Ernst Veen                       Avondmaalsviering 
Ouderling: Dirk Panhuis 

Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Jes. 62: 11-12; Titus 3: 4-7; Luc. 2: 1-14 

Tweede collecte: Nog te bepalen 

 
25 

Kerst 

  
   

Voorganger: Toon Schoors                      
Ouderling: Philipp Bratfisch 

Organist: Edy Kühn 
Teksten: Jes. 61: 10-62: 3; Gal. 3: 23-4: 7; Luc: 2: 33-40 

 
27 

 Tweede collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
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GODS GENADIGE GERICHT. (over Jona) 
 
Terwijl ik me bijna in de koffie verslikte hoorde ik ooit een collega zeggen: 
“zij die in het Oude Testament een genadig God menen aan te treffen 
kunnen dat slechts met behulp van het Nieuwe Testament.” 
 
Het was het oude liedje. U kent het wel. De opvatting dat de God van het 
Oude Testament een God van toorn en wraak is. En dat God pas in het 
Nieuwe Testament zich van zijn genadige kant laat zien.  
 
Oudtestamentische voorbeelden van het tegendeel te over. Ligt niet reeds 
op de eerste bladzijde van de bijbel de genade voor het oprapen? Is alleen 
al de schepping zelf niet te beschouwen als een daad van Gods genade? En 
neem nu het boek Jona. 
 
De profeet krijgt van God een opdracht. Hij moet naar Ninevé, die grote 
goddeloze stad om, jawel: Gods toorn te prediken. Wie dat oppervlakkig 
leest kan het oude liedje zingen: hopsa heisasa, daar heb je de God der 
wrake ja.” Maar wie zich bedenkt dat de naam Jona “duif” betekent, zet bij 
dat oude liedje  een vraagteken. 
 
Want dat is toch veelzeggend en verrassend: hoe kan God, in Zijn toorn, 
nou een “duif”, een symbool van vrede, op Ninevé afsturen?. Wij zouden 
eerder een havik verwachten? (wat meer van ons zegt dan van God: wij 
sturen niet zelden havikken, tanks, bommen, wapens af op hen die niet 
handelen zoals goed is in onze ogen).  Zo krijgen wij, meteen al aan het 
begin van het Jona-verhaal een aanwijzing dat Gods toorn van 
vredelievende aard is. 
 

En dan gaat het verhaal verder. Gehoorzaamt Jona aan Gods opdracht? 
Nee. Hij vlucht weg. De zee op. Met een schip dat naar Tarsis gaat. Voor 
de jood Jona heel ver dus. Want Tarsis (vermoedelijk Tartessus in Spanje) 
gold als het uiterste westen tot waar een jood zijn rechten als jood nog kon 
laten gelden. Jona doet er dus alles aan om zo ver als voor hem mogelijk is 
van God weg te raken. 
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Maar wie nu denkt dat Jona dat doet omdat hij Gods toorn vreest heeft het 
mis. Wie nu denkt dat Jona, net als die bovengenoemde dominee, een God 
der wrake voor zich ziet, vergist zich. 
 
Het is precies omgekeerd. Jona vreest Gods genade. Jona, de duif, gedraagt 
zich als een havik. Jona wenst Ninevé’s ondergang. Hij is bang dat God 
Ninevé genadig zal zijn. Als profeet weet hij (zie Jona 4 vers 2: “… want ik 
wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt…”) dat Gods toorn nooit 
op zichzelf staat, maar altijd een instrument is van Gods genade. Gods 
genade gaat vooraf aan Zijn gericht, staat in dienst van Zijn gericht. Ook in 
dit verhaal blijkt dat weer. 
 
Samengevat komt het vervolg van dat verhaal er op neer dat God niet aflaat 
om Jona net zolang op z’n hielen te zitten, zelfs tot in het hart van de 
diepzee, totdat Jona doet wat God wil: Ninevé Gods toorn en gericht 
aanzeggen. En nadat Jona dat gedaan heeft gebeurt precies wat hij vreesde 
(zie Jona 4:2): Ninevé bekeert zich en God toont deze stad van heidenen 
zijn genade. 
 
Wie hier nu wil volhouden dat het toch allereerst gaat om de God van toorn 
en wraak en pas daarna om de God van genade -, wie zegt: God toonde pas 
Zijn genade op grond van Ninevé’s bekering-, wie dus zegt: de bekering 
van Ninevé was nodig om Gods genade tevoorschijn te roepen, gaat voorbij 
aan het feit dat meteen al, aan het begin van het verhaal, toen Jona die 
opdracht kreeg, Gods genade aan de orde was. Gaat voorbij aan het feit dat 
het een duif was, een vredesboodschapper, die God naar Ninevé toezond. 
Gaat voorbij aan Gods inspanningen en vastberadenheid (zware storm, 
grote vis) om Jona, die niet naar Ninevé wilde, toch naar Ninevé te krijgen. 
Lees: om de boodschap die Ninevé’s bekering bewerkte (!), die Ninevé de 
vrede bracht, onstuitbaar op z’n bestemming te krijgen. Kortom: gaat eraan 
voorbij dat God zélf Ninevé’s omkeer en behoud van aanvang af op het oog 
had en teweegbracht.   
 
Conclusie: Gods toorn is een instrument van Zijn genade. Zelfs in Zijn 
gericht is God genadig.  
 
Ernst Veen 
 
 



8 Verenigde Protestantse Kerk in Leuven  KERKBRIEF 
 

 

Calvijn en het calvinistische arbeidsethos 
 
 
In dit Calvijnjaar 2009 is al dikwijls, in kranten, tijdschriften, op internet…, 
verwezen naar het zogenoemde “calvinistische arbeidsethos”.  Soms werd 
daarbij hoofdschuddend verwezen naar de vermoedelijke link tussen dat 
arbeidsethos en het steeds toenemende jachten en jagen in onze 
arbeidszame en stresserende maatschappij. Alsof dus de Hervorming een 
arbeidsethos in de cultuur heeft geïnjecteerd dat het economisch systeem en 
de mensen zou opzwepen tot ongezonde arbeidsgewoonten, gaande van al 
te druk bezette agenda’s tot workaholics. 
 
De Hervorming werd nota bene ingezet met de grote ontdekking van 
Maarten Luther (n.a.v. Rom.1:17) dat een mens zijn rechtvaardigheid-voor-
God niet zelf behoefde te bewerken, maar dat God de mens genadig was 
door-het-geloof-alleen. Aldus zag Luther zowel het menselijk geloof als ’s 
mensen-rechtvaardigheid-voor-God, als pure genadegaven: in geen enkel 
opzicht te verkrijgen met goede werken. Een ontdekking dus, die nu juist, 
door de omarming van Gods genade, de uitdrukkelijke afwijzing inhield 
van die zogenoemde ‘werkgerechtigheid’. Een ontdekking dus ook, waarin 
alle grond voor een dwingend arbeidsethos ontbreekt. Waarom, zo moeten 
we ons afvragen, is er dan later toch weer dat zogenoemde “calvinistische 
arbeidsethos” ingeslopen? 
 

De socioloog en historicus Max Weber (1864-1920) stelt (in zijn boek De 
protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, 1905) dat de 
Calvinisten (niet Calvijn!) dit arbeidsethos (vanaf de 17 eeuw) in ’t leven 
hebben geroepen door hun (angstige) interpretatie van Calvijns (en Beza’s) 
uitverkiezingsleer. Kortweg komt het er op neer dat ze, uit angst te behoren 
tot de verworpenen, gingen zoeken naar ‘sporen’ die het tegendeel 
bevestigden. 
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Welnu, in maat-schappelijk succes en aanzien zagen ze zo’n ‘spoor’ van 
hun uitverkiezing! Ze zagen daarin Gods zegenende hand. Rijkdom en 
aanzien was aldus een teken dat je tot de uitverkorenen behoorde. En, 
omgekeerd, armoede betekende dat je verworpen was! Aldus geredeneerd, 
sprak het vervolgens vanzelf dat ze, om de felbegeerde zekerheid van 
‘uitverkorenheid’ te verkrijgen, hard aan het werk moesten gaan! Ziedaar, 
langs het ‘sluipweggetje’ van de predestinatieleer, toch weer die 
‘werkgerechtigheid’! Volgens Weber: een arbeidsethos dat  naadloos 
aansluit bij de eisen van het kapitalisme. En als u ’t mij vraagt: een soort 
contra-reformatie op zich! 
 
Ernst Veen.  
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In het spoor van Willem van Oranje. Een ‘veldtocht’ langs de 
Grensmaas op zoek naar haar invloed op het protestantisme. 
 
Het zal U niet ontgaan zijn: 2009 is het jubileumjaar van Calvijn die in 1509 
werd geboren. Verschillende protestantse organisaties en kerken in België en 
Nederland blikken terug in de “calvinistische” historie. In België wordt de 
kennisverspreiding over het protestantisme nog steeds onderdrukt. Daarom 
nam de VPKB Johanneskerk te Genk (B) het initiatief om in Belgisch-
Limburg de geschiedenis van het protestantisme bekend te maken aan een 
breed publiek, in samenwerking met de protestantse kerkgemeente Geleen-
Beek-Urmond in Nederland.  
 

Het resultaat is een grensoverschrijdende autotocht (met 
uw eigen auto) langs weerszijden van de Maas in Belgisch- 
en Nederlands-Limburg, waarbij verschillende plaatsen 
worden bezocht die in de 16de en 17de eeuw een belangrijke 
rol speelden in de opkomst van het protestantisme in de 
Lage Landen. Op deze plekken worden verhalen en 
anekdotes verteld die ook zijn samengevat in een 

begeleidende excursiebundel (met routeaanduidingen). De rode draad is de 
militaire veldtocht van Willem van Oranje in 1568.  
 
Beeltenis van Willem van Oranje in 1554, op 21-jarige leeftijd (door 
Anthonie Mor) 
 
We richten ons dus niet helemaal op Calvijn zelf, maar wel op de 
geschiedenis die hij in gang gezet heeft. Uitgangspunt zijn de Landmarks van 
het Grensschap Albertkanaal (zie www.grensschap.eu) over de strijd tussen 
Willem van Oranje en hertog Alva. De ‘veldtocht’ is in eerste instantie 
gericht naar protestanten in Belgisch- en Nederlands-Limburg, maar alle 
geïnteresseerden zijn welkom. Het landschap waarin in 1568 de 
Tachtigjarige Oorlog werd gestart helpt bij de beleving van onze 
gezamenlijke geschiedenis. 
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Zondag 11 oktober 2009 
 
9u00 uur  Kerkdienst in de Protestantse Kerk in Beek, Raadhuisstraat 

28, Beek, NL 
10u00 Enkele korte lezingen in het aanpalende Koetshuis, bij de 

koffie, ter inleiding van de ‘veldtocht’ 
11u00  ‘Veldtocht’ in het spoor van Willem van Oranje 
 
Stopplaatsen aan Nederlandse zijde van de Maas: Beek – kasteelruïne 
Stein – protestantse kerk Urmond – monument Buchten – Oranjemonument 
Obbicht 
Stopplaatsen aan Belgische zijde van de Maas: Stokkem – kasteel Leut– 
kasteel Rekem – Landmark 3 Lanakerveld – Landmark 4 Dousberg – 
burchtruïne Pietersheim 
Ter afsluiting (ingeschat rond 16u30) bezoeken de deelnemers de 
Johanneskerk in Genk 
Kosten €5.00 ( exclusief autoveer en eigen verbruik tijdens de lunchpauze 
– picknick meenemen!) 
 

 
We verwachten iedereen van Genk en omgeving om 8u aan de VPKB 
Johanneskerk te Genk (Laatgoedstraat 60). We zullen zoveel mogelijk 
deelnemers over de auto’s verdelen (vb. 5 personen per wagen, of 9 
personen in een busje) om met zo weinig mogelijk auto’s te rijden. We 
volgen de E314 richting Aken. De tweede opstapplaats voor deelnemers 
van Lanaken en omgeving is de parking van de voormalige douanepost 
in Maasmechelen om 8u30. Samen met de Nederlandse deelnemers stellen 
we een maximum op 10-12 auto’s. 
 
Meer informatie en inschrijvingen (om praktische redenen ontvangen wij 
graag uw e-mailadres): Arjan van der Star  arjan.van.der.star@groept.be   
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Synode 
 
De synode is de hoogste kerkelijke vergadering in de protestantse kerk. 
Hoger hebben we niet. De synode is een beetje te vergelijken met 
Parlement en Senaat, met Tweede Kamer en Eerste Kamer. Wel is de 
verdeling van bevoegdheden tussen synode, plaatselijke kerk en leden een 
beetje anders dan die tussen kamers, gemeenten en burgers. 
 
Het is niet toevallig dat we voor deze vergadering een woord hebben dat uit 
het Grieks komt. In de eerste eeuwen van de kerk was het Grieks de 
internationale taal. Later pas is de kerk overgestapt op het Latijn, en nog 
weer later gingen de protestanten de verschillende eigen talen gebruiken 
zoals Frans en Duits en Nederlands. 
 
Het komt natuurlijk door die Latijnse traditie van de katholieke kerk dat 
daar het woord concilie in gebruik kwam, wat de benaming in het Latijn is. 
Bij de Reformatie zal men wel bewust het “katholieke” woord concilie 
vermeden hebben, en het oude woord synode weer uit de kast hebben 
gehaald. Al was het maar om aan te geven dat een synode volgens andere 
regels tewerk gaat dan een concilie. 
 
Het Griekse woord is opgebouwd uit sun (“samen”) en hodos (“weg”), 
oftewel: “samen op weg”. Het beeld is dat van reisgenoten, die onderweg 
bijeen blijven. 
 
Hetzelfde hodos (“weg”) zit in ons woord methode: meta hodos: “langs die 
weg”, “op die manier”. 
 

Toen het woord synode bij de protestanten als het ware in ere hersteld 
werd, heeft men nog eens goed naar het Grieks gekeken, en de vorm 
opnieuw een Grieks jasje gegeven. Want eigenlijk was het woord in de 
dagelijkse taal intussen aardig veranderd, en tot seent geworden, of seende. 
Zo komen we het in de Middeleeuwen tegen en ook nog wel lang nadien. 
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Een seent was een kerkelijke vergadering, soms van slechts enkele 
geestelijken; ook wel een kerkelijke rechtbank of vierschaar. De dikke Van 
Dale kent zelfs nog een seendgerecht: “rondtrekkende kerkelijke 
rechtbank”, de voorloper van de rijdende rechter. 
 
Het idee achter synodes en concilies is natuurlijk dat er overal verschillen 
van inzicht kunnen zijn, maar dat ze op het hoogste niveau zoal niet 
verzoend worden, dan toch bespreekbaar gemaakt. De praktijk is vaak 
minder verheffend geweest. Menige synodevergadering en menig concilie 
is in feite gebruikt om knopen door te hakken, om het eigen inzicht uit te 
roepen tot het enige inzicht, en om dat vervolgens aan anderen op te leggen. 
Die praktijken zijn zelfs zo vaak voorgekomen, dat je je kan afvragen of we 
niet beter af zouden zijn zonder synode. Begrijpelijke reactie. Toch, wat op 
een concilie of synode gebeurt is niet echt anders dan wat er plaatselijk 
gebeurt: ook daar zullen we met elkaar, samen, er op de een of andere 
manier uit moeten komen. Alleen de kluizenaar kan zich aan alle 
tegenstellingen onttrekken. Dan toch maar liever samen op weg. 
 
Joop van der Horst.  
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Darwin is weinig geliefd bij jongeren 
 
Bijna een kwart (23,5 pct) van de leerlingen in het secundair, hoger en 
universitair onderwijs in Brussel gelooft dat de mens een creatie is van 
God. Dat blijkt uit een studie van een onderzoekster aan de ULB van 
enkele jaren geleden, zo schrijft La Libre Belgique zaterdag. 
 
Het aandeel creationisten was opmerkelijk hoger bij jonge moslims. Van 
hen opteerde 82,8 procent voor dit antwoord in een meerkeuzevraag. 
Volgens Hervé Hasquin, oud-rector aan de ULB, constateert men sinds 
enkele jaren een afname van de wetenschappelijke kennis rond het ontstaan 
van de mens en stijgt het aantal jongeren dat gelooft in de goddelijke 
schepping, "vooral in Brussel en onrustbarend bij de leerlingen in het hoger 
onderwijs". Hasquin ziet een verklaring in de toename van de 
moslimbevolking, die traditioneel huiverachtig staat tegenover Darwin. 
Maar hij wijst ook op de toenemende aanwezigheid van de protestantse 
kerken van het evangelische type. Uit de studie van de ULB-onderzoekster 
blijkt ook dat jonge katholieken beter in staat zijn een onderscheid te 
maken tussen hun geloof en de wetenschap. Hoewel 20 procent onder hen 
ook verklaart "dat de evolutieleer niet helemaal overtuigend is". "Wat 
problematisch is, is dat sommige van die jongeren later zelf in het 
onderwijs zullen staan", aldus Hasquin. (VDH) 
 
Bron: Belga, 01/08/2009 
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Uit het VPKB-maandblad Kerkmozaïek oktober 2009 :  
Gods Woord en mensenwoorden 
 
31 oktober 2009 wordt een historische dag voor het Belgisch 
Protestantisme. Niet omdat Luther dan precies 492 jaar geleden aan de weg 
heeft getimmerd met z’n stellingen over de aflaat, maar omdat op dat 
moment België verrijkt wordt met het ‘Huis van het Protestantisme’, 
kloppend hart en zenuwcentrum, ‘headquarters’ en ontmoetingsplaats voor 
alles en iedereen wat met protestantisme in ons land te maken heeft.  
 
Dit huis moet in de verf gezet worden en rond de opening ervan wordt er 
dan ook stevig aan de weg getimmerd, weliswaar niet met 95 stellingen, 
maar dan toch wel met een nieuw logo (prominent prijkt het op de 
voorpagina) en een speciale Calvijn postzegel. 31 oktober als de ‘eerste dag 
van uitgifte’ van een speciale Calvijnpostzegel (alle filatelisten daarheen!). 
“Een Calvijn om aan te likken”, zegt onze voorzitter. Inderdaad. Naast al 
dit trompetgeschal stemt het thema van dit nummer tot nadenken: roddel en 
achterklap. Wij protestanten geven hoog op van Het Woord van God, maar 
onze mensenwoorden (en woorden zijn daden, als iemand dat zou moeten 
weten, dan zijn het protestanten) staan daar nogal vaak mee in contrast.  
 
Ds. Schouten en Frank Marivoet stellen de praktijk aan de orde èn aan de 
kaak. Het Schriftwerk preludeert erop, want zoals de apostel Jacobus zegt: 
de ‘tong’ is geen onschuldig ding (om aan postzegels te likken bijv.), maar 
kan meer kapot maken dan ons lief is. Ook wil ik u nog wijzen op een 
reactie op het hoofddoekverbod van ondergetekende, die enkele jaren het 
voorrecht had om in beide gecontesteerde athenea les te geven. Tot slot 
geeft dr. Jurjen Wiersma zijn indrukken weer over het symposium naar 
aanleiding van de 100ste geboortedag van Eberhard Bethge, die een 
biografie schreef over Dietrich Bonhoeffer. 
 
Namens de redactie, 
Dick WURSTEN 
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Vlaamse Diaconale Dag 2009 
 

Jeugd: crisis en kansen  

 

De positie van de jongeren in de huidige maatschappelijke crisis en hun 
toekomstperspectief. Dit jaar zal de jaarlijkse Vlaamse Diaconale Dag in 
het teken van de jongeren staan. In tijden van crisis zijn zij een extra 
kwetsbare partij. Wat kunnen wij als protestantse gemeenten voor hen 
betekenen? Dat is een vraag die centraal zal staan op de dag. En dat doen 
wij in de vorm van lezingen, een forumdiscussie en interactieve vormen 
waarin wij zelf onze plaats in en visie voor het geheel kunnen 
(her)ontdekken. Kortom, een dag voor hoofd, hart en handen. 
Wij zullen echter niet alleen praten over jongeren (dat is de valkuil waar 
wij zo vaak in lopen) maar wij zullen ze op de dag ook zelf aan het woord 
laten. Gaat de jeugd u aan het hart, dan bent u van harte uitgenodigd om 
deze dag met ons mee te maken. 
Nu meer dan ooit heeft de jeugd onze steun en begrip nodig. Aan deze dag 
zullen o.a. meewerken: Protestantse Kerk Brussel, Protestants Sociaal 
Centrum Brussel en enkele jongerenorganisaties. 

Datum: zaterdag 17 oktober 2009 
Plaats: Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel 
Tijd:  9.30 - 16.30 uur. 
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Opening van het “Huis voor het protestantisme” 
 

De officiële opening van het Huis voor het protestantisme, Brogniezstraat 
44-46 is gepland op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2009.  

 

Op vrijdag 30 oktober van 15 tot 17 uur: verwachten we de ‘officiële' 
gasten van binnen en buiten: pers, publieke autoriteiten, voorzitters en 
secretarissen van de districten, leden van de synodale raad, afgevaardigden 
van de zusterkerken, enz.... 

Op zaterdag 31 oktober van 15 tot 16.30 uur is er een Open-deur-dag 
met een officiële opening voor alle belangstellende leden van de VPKB, 
predikanten, oud-predikanten, kerkenraden, bijzondere opdrachten enz... 
Opdat we ongeveer een idee zouden hebben van het aantal personen, dat op 
bezoek wil komen, kunt u zich opgeven op volgend adres : 
uniprobel@skynet.be   

Ter gelegenheid van deze bijzondere feestelijke opening zullen aanwezigen 
ook de gelegenheid krijgen een unieke Calvijnpostzegel, mét eerste 
dagstempel te kopen. In het oktobernummer van Kerkmozaiek leest u 
hierover méér. 
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PROTESTANTSE OMROEP  vzw 
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel 
 
VRT/Radio 1: De Protestantse stem 
Op woensdag omstreeks 20u.04. 
Productie Frank Marivoet. 
 
wo. 14 oktober:  Mens voor de mensen zijn: 
   Trouw biedt toekomst. 
wo. 28 oktober:  Calvijnjaar 2009: 
   Protestanten in Vlaanderen. 
wo. 11 november: Mens voor de mensen zijn:  

Geweldloze communicatie.  
wo. 9 december: Mens voor de mensen zijn: 
   Leven na vergeven. 
wo. 23 december: Morgen is het Kerstmis!  

ds. A.R. Beukenhorst 
wo. 30 december: Van oud naar nieuw:  

ds. A.R. Beukenhorst 
 
Televisie, VRT , PR0-uitzending  
Op zondag 8 november 2009:  
Televisie-uitzending: “Kerken tegen de Muur” *) 
om 09u.30 op VRT-één en rond 24u.00 op “canvas”.  
Productie Antoinette Panhuis. 
 
TV-Erediensten: 
Op zondag 15 november:   
TV-eredienst vanuit Horebeke: “Afsluiting van het Calvijnjaar”.  
om 10u.00 op VRT-één. Voorganger ds. F.J. Daane. 
Productie Lena Demeester. 
 
Op vrijdag 25 december: 
TV—eredienst: Eurovisiekerstviering vanuit Dour (B) 
Om 10u.00 op VRT-één. Voorganger: past. A. Benini. 
Vertaling en begeleiding Frank Marivoet.   
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Bereikbaarheid kapel 
 
Volg op de ring van Leuven richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de 
Delhaizewinkel) verlaat u de ring en neemt de Naamsesteenweg (N251) tot 
voorbij de spoorweg. 
Vanaf deze steenweg rijdt u naar de Waversebaan via 

- de Hertogstraat (loopt uit op de Waversebaan, sla linksaf) 
- de Koning Leopold III-laan (Waversebaan is de 3° links) 

Aan de rechterzijde ziet u het Jezuïetenhuis (zie foto). Ga op de meest 
linkse parkeerplaats staan. Het pijltje op de foto geeft de toegangssdeur aan. 
Ga rechtsaf de gang in, door de dubbele deur, tot u aan een open ruimte 
links komt. Daar is de grote ingangsdeur van onze kapel, “de crypte”. 
 
 
 

 
 

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar 
Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 5 maart, 5 
juni, 5 september of 5 december. 
 
Secretariaat 
Dirk Vercruysse 
Lipsestraat 121 
3150 Tildonk 
dvercruysse@gmail.com 
 


