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02 OVERPEINZING

Licht dat ons aanstoot 
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Huub Oosterhuis
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DECEMBER 2013
22 Voorganger Toon Schoors Paars

Ouderling Joëlle Segier
Organist Edy Kühn 
Lezingen Jes. 7: 10-17 / Rom. 1: 1-7

     Mt. 1: 18-25
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Ida

25 KERSTMIS WOENSDAG
AVONDMAAL
Voorganger Ernst Veen Wit
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Joop van der Horst
Lezingen Jes. 52: 7-10 / Hebr. 1: 1-12

     Jh. 1: 1-14
Collecte ‘t Lampeke
Kindernevendienst Ida, Jan, Jelske en Michiel

29 Voorganger Frank Marivoet Wit
Ouderling Adri Leemput
Organist Chris Klein
Teksten Jes.61:10 - 62:3 / Gal.3:23 – 4:7

     Lc. 2: 33-40
Collecte Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst Ida
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JANUARI 2014
05 AVONDMAAL

Voorganger Frank Marivoet Wit
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Henk Corporaal
Teksten Jes. 60: 1-6 / Ef. 3: 1-12

     Matt. 2: 1-12
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Michiel

12 Voorganger Ernst Veen Wit
Ouderling Joëlle Segier
Organist Edy Kühn
Teksten Jes. 42: 1-9 / Hand. 10: 34-38

     Mt. 3: 13-17
Collecte Itabire (partnerschap)
Kindernevendienst Jelske

19 Voorganger Ernst Veen Groen
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Joop van der Horst
Teksten Jes. 62: 1-5 / Rom. 4: 1-12

     Jh. 2: 1-11
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Ida

26 Voorganger Ernst Veen Groen
Ouderling Adri Leemput
Organist Chris Klein
Teksten Jes. 49: 1-7 / 1 Kor. 1: 1-9

     Mt. 4: 12-22
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jan
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FEBRUARI 2014
02 AVONDMAAL

Voorganger Ernst Veen Wit
Ouderling Henk Corporaal
Organist Henk Corporaal
Teksten Sef. 2: 3, 3: 9-13

     1 Kor. 1: 18-31 / Mt. 5: 1-12
Collecte Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst Jelske

09 Voorganger Frank Marivoet Groen
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Edy Kühn
Teksten Jes. 43: 9-12 / 1 Kor. 2: 1-5

     Mt. 5: 13-16.
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Michiel

16 Voorganger Ernst Veen Groen
Ouderling Joëlle Segier
Organist Joop van der Horst
Teksten Deut. 30: 15-20 / 1 Kor. 2: 6-11

     Mt. 5: 17-26
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Ida

23 Voorganger Ernst Veen Groen
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Chris Klein
Teksten Ex. 22: 20-26 / 1 Kor. 3: 16-23

     Mt. 5: 33-48
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jan
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MAART 2014
02 AVONDMAAL

Voorganger Ernst Veen Groen
Ouderling Adri Leemput
Organist Edy Kühn
Teksten Jes.49:13-18 / 1 Kor.4:1-5, 9-16

     Mt. 6: 24-34
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Jelske

09 Voorganger Toon Schoors Paars
Ouderling Henk Corporaal
Organist Henk Corporaal
Teksten Gen. 2: 15 - 3: 9

     Rom. 5: 12-21 / Mt. 4: 1-11
Collecte Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst Michiel

16 Voorganger Ernst Veen Paars
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Joop van der Horst
Teksten Ex. 24: 12-18 / Filip. 3: 7-14

     Mt. 17: 1-9
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Ida

23 Voorganger Ernst Veen Paars
Ouderling Joëlle Segier
Organist Chris Klein
Teksten Ex. 17: 1-7 / 1 Kor. 10: 1-13

     Jh. 4: 5-26
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jan
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Is er voor Fortunate plaats 
in de herberg van deze wereld?

Op 8 oktober 2013 liep ik met Fortunate naar de apotheek om  
de hoek. Acht of negen agenten in burger renden op hem af om  
hen als ongewenst vreemdeling te arresteren. Ik werd op een  
afstand gehouden. Fortunate riep naar mij. Ik kon hem alleen  
maar toeroepen om zich rustig te houden en dat ik de advocaat  
zou waarschuwen.

Psychiatrisch patient
Twee dagen lang bracht ik zeven verschillende medicijnen naar 
het hoofdbureau van Politie in  Rotterdam, want  Fortunate is 
een  psychiatrisch  patiënt.  Zes  weken  heeft  hij  in  mijn  huis 
gelogeerd. Daarvoor had ik hem op verzoek van het landelijk 
bureau van de Protestantse Kerk in Nederland bezocht in het 
Detentie Centrum Rotterdam(DCR). Met de Mevrouw van de 
PKN onderhield en onderhoud ik nog steeds contact. Daar in 
het  DCR  ging  zijn  psychische  toestand  achteruit.  Gelukkig 
schakelde zijn asieladvocaat een psychiater in. Die oordeelde 
dat zijn geestelijke toestand zo slecht was, dat hij niet geschikt 
was voor detentie. Gelukkig heeft Fortunate goede advocaten, 
één voor asielzaken en twee voor sociale rechten. Misschien 
zijn ze door de Mevrouw van de PKN ingeschakeld.

Dakloos en slechtziend
Hij  werd  uit  detentie  ontslagen  en  geplaatst  in  een 
Vrijheidbeperkende Locatie (VBL) Ter Apel. Ik kreeg bericht 
dat hij weg was. Hij stond bij het station Breda en had geen 
onderdak.
Die avond bracht ik hem met een auto naar mijn huis. In de 
eerste dagen sliep hij veel. Hij genoot ervan dat hij vrij was, dat 
hij naar buiten kon gaan. Hij is heel slechtziend of bijna blind. 
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Toen hij op school zat in een dorpje in Sierra Leone kon hij niet 
goed op het bord lezen. Dan ging hij uit zijn bank naar voren 
om te zien wat daar stond en dan liep hij naar zijn plaats om het 
op te  schrijven.  In  1998 kwamen rebellen  in  zijn  dorp.  Die 
vermoordden zijn vader en zij sloegen met een kapmes op zijn 
enkel om zijn voet af te hakken. Dat gebeurde toen hij zestien 
was, nu is hij 37.

Een goede behandeling
In Nederland werd hij in 2002 niet als vluchteling erkend. Hij 
wist naar Engeland te komen. Daar kreeg hij een huis, een 
uitkering en een blindengeleidenhond. Echter, hij had in de tijd 
toen hij in Nederland was zich misdragen. Hij moest naar 
Nederland om zijn straf te ondergaan. De Engelsen boden aan 
om hem zijn straf in hun land te laten uitzitten. Nederland 
beloofde hem echter een goede psychiatrische behandeling en 
zo lieten de Engelsen hem gaan. Na verloop van tijd kwam hij 
in Nederland of op straat of in detentie. Wat kon ik samen met 
hem beginnen in mijn huis? We gingen naar het Fitness 
Centrum vlak bij mij in de buurt. Liggend kon hij een halter 
met aan elke kant een gewicht van 15 kg wel 6 of 7 keer 
opdrukken. Trots liet hij dat zien. Hij noemde mij papa. Zijn 
advocaten vroegen aan de gemeente Rotterdam om een kamer 
met psychische en andere begeleiding.

Of Mice and Men
In een interview bij de dames die de aanvraag behandelden, 
vertelde ik dat ik bij Fortunate moest denken aan een boek van 
John Steinbeck 'Of Mice and Men". De hoofdfiguur Lennie, 
een zwervende landarbeider en minder begaafd , is heel sterk. 
Met zijn vriend George, die hem beschermde, spraken zij over 
hun droom van een eigen boerderij. Het liep met Lennie slecht 
af. Dat verwachtte ik ook van Fortunate, zei ik. 
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Is er plaats?
De volgende dag werd Fortunate gearresteerd. Fortunate heeft 
pogingen gedaan om zich zelf te doden. Hij hoorde stemmen 
die hem daartoe aanzetten, ook in het Detentie Centrum en in 
de VBL, maar niet bij mij. Hij vond dat in deze wereld geen 
plaats voor hem was. Graag luisterde hij naar Jim Reeves ´This 
world is not my home`. Op de dag voor zijn vertrek bezocht ik 
hem  in  de  Bijlmerbajes.  In  de  spreekkamer  nam  een 
toezichthoudster  plaats  en buiten op de gang zat  een andere 
toezichthouder.  In  het  detentiecentrum bad ik  altijd  in  stilte, 
maar nu deed ik het hardop. Hij is nu uitgezet naar Nigeria, een 
land  waarvan  hij  zegt  niet  afkomstig  te  zijn.  Is  er  voor 
Fortunate plaats in deze wereld?

Cor Groenendijk 
(tot voor kort penningmeester van de Stichting “De Open Poort.”)
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GEMEENTENIEUWS
Mariakapel
Met  vreugde  kunnen  wij  (Bestuursraad  en  Kerkenraad)  u 
melden  dat  wij  met  ingang  van  1  december  2013  de 
huurovereenkomst  met  de  Kerkfabriek  Sint-Jan  Evangelist 
voor de huur van de Mariakapel hebben ondertekend. 
De “eerste kerkdienst” vieren we er op zondag 15 december. 
De officiële  ‘ingebruikname-viering’ zal  vermoedelijk  ergens 
rond  de  lente  plaatsvinden.  We  gaan  eerst  nog  een  tijdje 
“proefdraaien”. 
U wordt op de hoogte gehouden.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 26 januari 2014 houden wij na de kerkdienst onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie. 
Daar hoort een extra (feestelijke) traktatie bij, tijdens de koffie. 

Oecumenische viering
Gedurende de “Internationale Bidweek voor de eenheid onder  
Christenen” (van 18 tot 25 januari) zullen wij ook het komende 
jaar (2014) een oecumenische viering organiseren. 
Op het moment van het ter perse gaan van deze Kerkbrief is de 
datum daarvoor nog niet definitief vastgelegd.
U hoort er meer van. 

Lees- en gesprekskring: “Hoe Jezus God werd”
De nieuwe  cyclus  van  de  lees-  en  gesprekskring  begint  op 
woensdagavond 26 februari 2014. 
Gedurende de  vorige  cyclus  hebben we een  Bijbelboek (het 
evangelie naar Marcus) gelezen, dit  keer gaan we (gedeelten 
uit) een boek over een Bijbels thema lezen, getiteld: “Hoe 
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Jezus God werd” van de Franse godsdiensthistoricus Frédéric 
Lenoir (uitgeverij Ten Have en Van Halewyck, 2010). 
Op de achterflap staat o.a. te lezen:

“Hoe kwamen dogma’s van de goddelijke Drie-eenheid 
en de incarnatie tot stand? Hoe zijn de andere visies op Jezus 
“verketterd”  tijdens  heftige  theologische  twisten  die  soms 
mensenlevens kostten?...”

Een  spannend boek over  “een kwestie  die  de  wereld 
veranderde”.
De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als 
buitenkerkelijken. 
Locatie Catechesezaal van de Mariakapel

Matadilaan (6) te 3001 Heverlee
Data 26 februari 12 maart 26 maart

23 april 7 mei 21 mei
en 4 juni als reservedatum

Telkens van 20u tot 22u.

GEKNIPT VOOR U
Onverschilligheid
Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat 
is is, maar onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet 
lelijkheid, maar onverschilligheid, het tegengestelde van leven 
niet  dood,  maar  onverschilligheid  jegens  beide;  het 
tegengestelde  van  vrede  niet  oorlog,  maar  onverschilligheid 
jegens  beide.  Het  tegengestelde  van  cultuur,  schoonheid, 
edelmoedigheid is  onverschilligheid,  dat is  de vijand. Alleen 
als we dat herinneren is er een kans.

Elie Wiesel
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Weg noch richting
We leven  in  een  tijd  die  zich  bewust  is  vrijwel  onbeperkte 
krachten te bezitten tot het verrichten van daden, maar die geen 
idealen heeft die hij zou kunnen verwezenlijken.
Hij beheerst alle dingen, maar is geen heer over zichzelf. Hij 
ziet weg noch richting temidden van zijn eigen overvloed. De 
huidige  wereld  die  meer  middelen  heeft,  meer  kennis,  meer 
technische  vaardigheden  dan  ooit  tevoren,  gaat  als  de 
rampzaligste  wereld  die  er  ooit  geweest  is  roerloos 
stroomafwaarts.  Hieruit  komt  deze  vreemdsoortige 
tweeslachtigheid voort van de tegenwoordige tijdsgeest: gevoel 
van overmacht en onzekerheid. Het gaat onze tijd zoals men 
zei,  dat  het  de  Franse  regent  tijdens  de  onmondigheid  van 
Lodewijk  de  vijftiende  ging:  hij  had  alle  gaven,  behalve  de 
gave om er gebruik van te maken.

Jose Ortega y Gasset

Barmhartigheid
Ik word telkens weer gepakt door die centrale boodschap van 
het christendom, dat Die wij God noemen barmhartigheid is. 
Vaak op een onnaspeurlijke manier en lijnrecht in strijd met de 
werkelijkheid  die  wij  zien.  Maar  het  diepste  geheim van de 
kosmos  is  niet  vijandschap,  de  wreedheid,  de 
ongenaakbaarheid, maar barmhartigheid.

(Uit de preek die ds. Buskes hield bij 
de uitvaartdienst van H. Van Randwijk.)
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Over een witte Kerst, 
een biezen mandje 

en een houten voederbak
Het idee van een witte kerst is misschien daarom zo populair,  
omdat  het  gepaard  gaat  met  ervaring  van  geborgenheid.  
Sneeuw legt  niet  alleen  een  mooi  en  prachtig  tapijt  op  het  
landschap buiten, maar benadrukt vooral ook de gezelligheid  
binnen.  De  winterkou  en  dwarrelende  sneeuw  roept  ook  
associaties op met de warme kachel en knus bij het vuur zitten.  
Met warm bij elkaar kruipen omdat de ‘boze buitenwereld’ zo  
koud is. Met al de gezelligheid die mensen met elkaar kunnen  
beleven.

Houten bank versus voederbak
Daarom is het, omgekeerd, ook een feest waarop eenzaamheid 
en marginaliteit  eens te meer gevoeld worden. Door hen die 
alleen staan en “geen mens hebben” (zoals de bijbelschrijver 
dat zegt) of door hen die arm zijn en zich geen feest kunnen 
veroorloven.  Of  nog  sterker,  door  hen  die  dakloos  zijn  of 
gebrandmerkt worden als ‘illegaal’, als mens die wel bestaat, 
maar niet mág bestaan. Of zij, en met name de daklozen, ook 
zo blij zijn met een witte kerst kan men veilig betwijfelen. Zij 
liggen  niet  zelden  te  slapen  op  publieke  houten  banken  die 
zonder  veel  fantasie  doen  denken  aan  de  houten  voederbak 
waarin Jezus werd neergelegd. Zij verkeren, om zo te zeggen, 
in de onherbergzame kwetsbaarheid die doet denken aan die 
ongastvrije herberg in Betlehem. 

(On)herbergzaamheid
Toevallig of niet, juist dat dubbele beeld dat een witte kerst bij 
ons oproept, enerzijds koude onherbergzaamheid buiten, 
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anderzijds warme knusse gebor-genheid binnen, juist dat beeld 
van koude én warmte tegelijk, is dan toch ook een beeld, een 
aspect waarbij onze cultuur van kerstvieren raakt aan de inhoud 
van  het  bijbelse  kerstverhaal.  Ook  dat  bijbelse  kerstverhaal, 
immers,  begint  in  de  kou  van  de  onherbergzaamheid,  maar 
eindigt met een warme boodschap van geborgenheid en liefde. 
Lucas’ kerstvertelling begint in de kou van een dictatuur. Het 
land van Jezus was in die tijd in de greep van de even machtige 
als  wrede  Romeinse  bezetter.  Deze  kon zomaar  decreten  en 
bevelen uitvaardigen waar het hele volk zich maar in had te 
voegen. Wie kent de openingszin niet: “En het geschiedde in 
die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het 
gehele  rijk  moest  worden  ingeschreven”.  Jozef  en  Maria, 
zwanger of niet, hadden maar op weg te gaan om zich aan dat 
bevel te onderwerpen en zich in te schrijven in de stad van hun 
afkomst. Daar, in Betlehem, aangekomen, wordt Jezus, omdat 
er  in  de  herberg  ‘geen  plaats’  was,  in  een  kribbe,  een 
voederbak,  gelegd.  Ook  al  geen  symbool  van  een  warm 
onthaal. Nu, om een langer verhaal kort te maken: vanuit dat 
kille scenario, vanuit dictatuur en onherbergzaamheid en vanuit 
die  have-loze  kwetsbaarheid  van  die  voederbak,  klinkt  de 
boodschap van Gods warmte en liefde. De boodschap die Jezus 
op aarde komt brengen dat wij in God geborgen zijn. Dat de 
onherbergzaamheid van de wereld overwonnen zal worden en 
zal veranderen in een herbergzame Nieuwe aarde waarin voor 
iedereen  plaats  zal  zijn.  Waarin  letterlijk  en  figuurlijk  geen 
daklozen meer zullen zijn, maar waar iedereen onderdak is bij 
God.

Overeenkomsten
Dat  was  overigens  niet  nieuw.  Een  dergelijke  wijze  van 
vertellen hadden de bijbelschrijvers immers eerder ook al te
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boek  gesteld.  Zo  zijn  er  treffende  overeenkomsten  met  het 
verhaal van de geboorte van Mozes. Om te beginnen is er de 
tirannie van de wereldmacht. Farao in het verhaal van Mozes 
en Augustus in het verhaal van Jezus. Ze worden beiden onder 
dreigende  omstandigheden  geboren.  Zoals  in  het  Nieuwe 
Testament de kindermoord door Herodes beschreven staat, zo 
horen we in het Oude Testament dat de farao alle pasgeboren 
zonen van de Hebreeërs zoekt te doden. En zoals Jezus in een 
voederbak terecht komt, zo treffen we Mozes aan in een biezen 
mand,  drijvend  op  de  rivier  de  Nijl.  Het  is  een  ontroerend 
verhaal,  hoe  die  moeder  van  Mozes  dat  rieten  mandje 
klaarmaakt, met pek en asfalt en het kind te vondeling legt in 
de Nijl. De hebreeuwse naam nu van die moeder is “Mirjam”. 
Let wel: dat is de naam die in het grieks wordt weergeven als 
“Maria”. De moeder van Mozes droeg dus dezelfde naam als 
de moeder van Jezus.    

Een nieuwe Mozes
Kortom, het kan niet anders of het geboorteverhaal van Jezus 
wordt met opzet zo verteld, naar het voorbeeld en model van 
het Mozesverhaal. Alsof de evangelisten willen zeggen: in 
Jezus staat er een nieuwe Mozes voor ons. Een prins die de 
kant van de slaven, de vervolgden, kiest. Een profeet zoals 
Mozes, die ons bevrijdt en uitgeleide doet uit slavernij en 
menselijke ellende. Die mensen in beweging brengt en 
aanspoort om tegen de stroom in (zelfs door de stroom héén) 
de weg van de vrede en de humaniteit te gaan. Een gids die ons 
de weg wijst uit het land van dood en angst, door kou en 
woestijn, naar het  Beloofde land van leven en liefde. Naar het 
Koninkrijk van God waar geen kou meer is of haat, enkel liefde 
en warmte, waar geen onherbergzaamheid meer bestaat, enkel: 
geborgenheid in God. 

Ernst Veen
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WOORDEN VAN DE KERK (29)

KAPEL
Nu we op het punt staan om te verhuizen naar de Mariakapel 
aan  de  Matadilaan,  vraag  ik  me  ineens  af  waarom het  een 
“kapel” heet. Volgens het woordenboek is een kapel namelijk 
“een kleine, niet-parochiale kerk”, ofwel een onderdeel van een 
grotere kerk, of anders wel “een bedehuisje aan de weg met een 
kruisbeeld of heiligenbeeld erin”. Maar dat is het allemaal niet. 
Waarom heet het niet gewoon een kerk? Kan iemand me dat 
eens uitleggen?

En terwijl ik aan het zoeken ben naar een antwoord, vind ik 
ineens iets heel anders. Namelijk dat we het woord “kapel” te 
danken hebben aan Sint Maarten.

Sint Maarten heette voor hij heilig werd, natuurlijk alleen maar 
Maarten. Hij werd rond 316 in Hongarije geboren. Zijn ouders 
waren Romeinen. Al heel jong werd Maarten soldaat, en zijn 
legeronderdeel trok naar Gallië. En daar schijnt hij dan volgens 
de  overlevering  bij  de  stadspoort  van  Amiens  een  bedelaar 
ontmoet  te  hebben.  Maarten  zou  hem  graag  zijn  mantel 
gegeven hebben, maar dat ging niet zomaar. Het was namelijk 
een  Romeinse  soldatenjas,  en  Romeinse  soldatenjassen  zijn 
voor de helft eigendom van de staat, en alleen maar voor de 
andere  helft  van  de  drager.  Maarten  was  niet  bevoegd  om 
staatseigendommen weg te  geven.  Vandaar  dat  hij  de  jas  in 
tweeën sneed. De ene helft, de helft die zijn eigendom was, gaf 
hij aan de bedelaar; de andere helft, die van de Romeinse staat 
was, behield hij.

Die beslissing, daar is natuurlijk wel discussie over mogelijk. 
Bijvoorbeeld: wat heb je aan een halve jas? In plaats dat een 
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van beide een jas had, moesten ze nu allebei, Maarten en de 
bedelaar, het zonder jas stellen. Niet echt handig.

Lucas (Luc. 3: 11) zegt wel dat wie twee hemden heeft, er een 
moet  weggeven  aan  iemand  zonder  hemd,  maar  Lucas  zegt 
niks over de situatie als je maar één hemd hebt. Een half hemd 
lijkt me even nutteloos als een halve jas. Lucas heeft er beter 
over nagedacht dan Maarten.

Hoe dan ook, de actie van Maarten heeft indruk gemaakt. Of is 
later gereconstrueerd, dat weet ik niet. In ieder geval werd die 
halve jas, vanaf het moment dat hij heilig was geworden, een 
relikwie.  Ja, dat is  dan eigenlijk nog het beste wat je ermee 
doen kan. De Frankische vorsten hebben die halve jas altijd 
met de grootste eerbied bewaard.

In het Latijn bestaat een woord “cappa”, en dat betekent zoveel 
als kap, kapje; of: gewaad, mantel. Een halve mantel is maar 
een gewaadje, dus in het Latijn een “cappella” of “capella”. Bij 
uitbreiding werd ook het huisje waar die halve mantel van de 
intussen heilige Martinus bewaard werd, capella genoemd. En 
nog weer later werden ook allerlei andere godsdienstige huisjes 
“kapel” genaamd. En zo is het dus gekomen.

Joop van der Horst
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PROTESTANTSE OMROEP vzw
HUIS VAN HET PROTESTANTISME
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel www.vpkb.be

VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.03
15 januari Mens voor de mensen zijn: Vrienden

Frank Marivoet
19 februari Mens voor de mensen zijn. 

Thermometer of thermostaat?
Frank Marivoet

19 maart Bijbel: ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
Bert Beukenhorst

16 april Over enkele dagen Pasen: over opstaan
Bert Beukenhorst

21 mei Mens voor de mensen zijn: Geloven, toch nog?
Frank Marivoet. 

Verantwoordelijk Uitgever
F.Marivoet – Celestijnenlaan 7/21 – 3001 Heverlee.

VRT – Televisie – Eén om 10u
zondag 9 maart

Eredienst vanuit de Protestantse Kerk Gent-Centrum
Predikant: ds. J. Temmerman

zondag  20 april
Paasviering vanuit de Protestantse Kerk van Brussel
in Eurovisie
Predikant: ds. S. Fuite.
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BEREIKBAARHEID
Met de wagen
Op de ring van Leuven rijdt u naar Parkpoort. 
Daar verlaat u de stad bij de verkeerslichten via de Geldenaaksebaan. 
Vervolgens neemt u de eerste straat rechts (net voorbij een bushalte): Paul  
Van Ostaijenlaan. Daarna neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan 
weer de eerste links (Matadilaan).
De kerk staat op het einde van de straat aan de rechterkant.  Daar is ook een 
parkeerplaats. 

Te voet vanaf het station Leuven
Via de Ring (Van Overstratenplein, Diestsevest, Geldenaaksevest) komt u 
tot Parkpoort (zie boven)
2 km of 30 minuten. 

Met de bus vanaf het station Leuven op zondag
Bus 4 (Haasrode-Brabanthal) of Bus 5 (Vaalbeek) tot de halte Paul Van 
Ostaijenlaan. Van daar 370m wandelen (zie boven)
Bus 285 (Leuven-Philips) tot eindhalte Philips. Vanaf de rotonde gaat u via 
de smalle straat naar beneden naar de halte Paul van Ostaijenlaan (zie 
boven).
Bus 616 (Zaventem) tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: bij de 
Parkpoort oversteken, via de Geldenaakse baan naar de halte Paul Van 
Ostaijenlaan (zie boven).

Met de bus vanaf het station Leuven op weekdagen
Bus 4, 5, 6: zes bussen per uur naar de halte Paul Van Ostaijen.
Bussen 284 en 285: twee tot vier maal per uur naar de halte Philips.
Bus 616: éénmaal per uur zoals op zondag naar de halte Parkpoort. 
Bus 600 (Ringbus): om de tien minuten van het station naar de Parkpoort 
(reistijd: 19 minuten); van de Parkpoort naar het station (reistijd: 3 
minuten). 
Bus 630: richting Haasrode (Brabanthal), vier bussen per uur naar de halte 
Paul Van Ostaijen.

Zie: 
https://maps.google.be/maps?q=Matadilaan,
+Leuven&hl=nl&sll=50.88411,4.70543&sspn=0.115447,0.291138&oq=Ma
tadi&hnear=Matadilaan,+3001+Leuven,+Vlaams-Brabant,
+Vlaams+Gewest&t=m&z=16
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven

Kerkdiensten elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang elke zondag tijdens de kerkdienst

(niet in juli en augustus)

VPKB-Leuven http://www.vpkleuven.be

Locatie Kerk Mariakapel
Matadilaan 6 – 3001 Heverlee 

Predikant Ernst Veen
L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven
016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be

Samenstelling kerkenraad Philipp Bratfisch
Henk Corporaal
Adri Leemput 
Dirk Panhuis
Joëlle Segier
Ernst Veen

Samenstelling bestuursraad Anton Gazenbeek
Marleen Jannis
Chris Lefebvre
Freddy Verhoeven
Maarten Wilbrenninck
Ernst Veen (van ambtswege)

Redactie Adri Leemput
Joop van der Horst
Ernst Veen
adri.leemput.kerk@gmail.com

Vrijwillige bijdragen Protestantse Parochie Leuven
IBAN BE93 0680 7857 4067
BIC GKCCBEBB

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar. 
Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor: 

01/03 (lentenummer) 01/06 (zomernummer)
01/09 (herfstnummer) 01/12 (winternummer)


