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Er is iets in de dingen dat ontroert... 

 

Er is iets in de dingen dat ontroert: 

het is de schoonheid niet der bloemen, 

noch het glanzen van een blad, noch ’t roepen 

van de roerdomp in de nacht. Het is daarin, 

maar ook daarachter en daarboven 

en daaronder, dieper in de grond, die 

warm en geurig is als versgebakken brood. 

 

Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven, 

diep in de wortels en het hart waarin het 

leven roert. Het zijn de klanken en geluiden 

die een kind kan horen als het zijn oor 

Te luistren legt dicht aan de grond. Het is 

het trillen van de wingerdrank wanneer uw 

hand haar aanraakt, en het beven van de 

kever op het blad, dat groeit en zwelt. 

Hier is het dons der distelbloemen en de  

pijn der wonden die uw vlees doorsplijt. 

Het zijn de tekenen van Gods aanwezigheid. 
 
Pieter G. Buckinx 

Uit: Voorbij de grenzen 

Heideland, Hasselt 1965 
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KERKDIENSTEN 

 

 

Juli 2015 

  
5 6

e
 zondag na Pinksteren, groen. Avondmaal 

 Voorganger: Ernst Veen 

 Ouderling:  Adri Leemput 

 Organist:  Chris Klein 

 Teksten:  Ez.2:1-7; 2Kor.12:1-10; Marc.6:1-6.  

 Collecte:  Kirinda (partnerschap) 

 Kindernevendienst:  / 

 
12 7

e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:  Ernst Veen 

 Ouderling:     Adri Leemput        

 Organist:     Henk Corporaal       

 Teksten:    Jes.52:1-6; Ef.1:1-14; Marc.6:6b-13.  

 Collecte:     Gebouwen (kerk en pastorie)     

 Kindernevendienst: / 
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19 8
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger: Ernst Veen 

 Ouderling:    Henk Corporaal        

 Organist:    Edy Kühn      

 Teksten:   Jer.23:1-6; Ef.2:11-22; Marc.6:30-44.  

 Collecte:   Protestants Sociaal Centrum (PSC)    

 Kindernevendienst: / 

 

26 9
e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger: Ernst Veen 

 Ouderling:    Philipp Bratfisch       

 Organist:   Joop van der Horst     

 Teksten:   Jes.63:7-14; Ef.3:14-21; Marc.6:45-52.  

 Collecte:    Theologische Faculteit Brussel (UFPG)    

 Kindernevendienst: / 

 

Augustus 2015 

 
2 10

e
 zondag na Pinksteren, groen.   Avondmaal 

 Voorganger: Ernst Veen      

 Ouderling:    Henk Corporaal        

 Organist:      Chris Klein      

 Teksten:   Deut.10:12-21; Ef.4:17-25; Marc.7:1-23.  

 Collecte:     Ruanda     

 Kindernevendienst: /  

 
9 11

e
 zondag na Pinksteren, groen.    

 Voorganger: Frank Marivoet      

 Ouderling:    Adri Leemput      

 Organist:      Henk Corporaal      

 Teksten:    2Kon.4:8-18; Ef.4:30-5:2; Marc.7:24-30. 

 Collecte:   Gebouwen (kerk en pastorie) 

 Kindernevendienst: /  
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16 12

e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger:  Frank Marivoet  

 Ouderling:     Philipp Bratfisch       

 Organist:     Edy Kühn      

 Teksten:    Jes.35:1-10; Ef.5:15-20; Marc.7:31-37.  

 Collecte:     Diaconaat     

 Kindernevendienst: /   

 

23 13
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:   Frank Marivoet 

 Ouderling:      Marleen Jannis       

 Organist:     Joop van der Horst     

 Teksten:     2Kon.4:42-44; Ef.6:1-9; Marc.8:1-21.  

 Collecte:      Protestants Sociaal Centrum (PSC)    

 Kindernevendienst: /  

 
30 14

e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Frank Marivoet 

 Ouderling:       Adri Leemput        

 Organist:       Chris Klein      

 Teksten:   Zach.8:4-8&20-23; Ef.6:10-20; Marc.8:22-26.  

 Collecte:      Gevangenispastoraat     

 Kindernevendienst: /  

 

September 2015 
 
6 15

e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch       

 Organist:       Henk Corporaal     

 Teksten:  Deut.4:1-2&9-20; Jac.1:17-27; Marc.8:27-9:1.   

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie)     

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 
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13 16
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Marleen Jannis.       

 Organist:       Edy Kühn.     

 Teksten:         Jes.45:20-25; Jac.2:1-18; Marc.9:14-29. 

 Collecte:      Protestants sociale centra. (PSC)    

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

20 17
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Jan ’t Lam.       

 Organist:       Joop van der Horst.     

 Teksten:         Deut.13:2-6; Jac.3:16-4:6; Marc.9:30-37.  

 Collecte:      Prot. Theologisch Faculteit Brussel.   

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 
27 18

e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Adri Leemput.       

 Organist:       Chris Klein.    

 Teksten:     Num.11:24-29; Jac.4:11-17; Marc.9:38-50.  

 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

Oktober 2015 
 
04 19

e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal. 

 Voorganger:    Frank Marivoet. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.       

 Organist:       Henk Corporaal.    

 Teksten:         Mal.2:10-16; Hebr.3:1-6; Marc.10:1-16. 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 
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11 20
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Marleen Jannis.       

 Organist:       Edy Kühn   

 Teksten:     Deut.15:1-11; Hebr.3:7-14; Marc.10:17-31. 

 Collecte:      Diaconaat.  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

18 21
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Jan ’t Lam.       

 Organist:       Joop van der Horst.   

 Teksten:    Jes.29:18-24; Hebr.4:12-16; Marc.10:32-45. 

 Collecte:      Prot. Solidariteit.  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

25 22
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Adri Leemput.       

 Organist:       Chris Klein.   

 Teksten:         Jes.59:9-19; Hebr.6:9-12; Marc.10:46-52. 

 Collecte:      Prot. Solidariteit.  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

November 2015 
 

1 23
e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.       

 Organist:       Henk Corporaal.  

 Teksten:  Job 19:23-27a; Hebr.7:23-28; Marc.12:18-27.  

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 
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8 24
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Frank Marivoet. 

 Ouderling:       Marleen Jannis.       

 Organist:       Edy Kühn.  

 Teksten: Lev.19:1-2&9-18; Hebr.9:11-14; Marc.12:28-34.  

 Collecte:      Prot. Theol. Faculteit Brussel. 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

15 25
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    ? 

 Ouderling:       Henk Corporaal.       

 Organist:       Joop van der Horst.  

 Teksten:  Ex.30:11-16; Hebr.10:19-25; Marc.12:38-13:2.  

 Collecte:      Prot. Sociale Centra (PSC). 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

22 26
e
 zondag na Pinksteren, (laatste v/h kerk. jaar), paars. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Jan ‘t Lam.       

 Organist:       Chris Klein. 

 Teksten:         Sef.1:14-2:3; Op.1:1-8; Marc.13:14-27.   

 Collecte:      Kirinda (partnerschap) 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

29 1
e
 zondag van Advent, paars. 

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.      

 Organist:       Henk Corporaal. 

 Teksten:         Zach.14:4-9; 1Tess.3:9-13; Luc.21:25-31.   

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

 



9 

December 2015 

 
6 2

e
 zondag van Advent, paars.     Avondmaal. 

 Voorganger:    ?  

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.      

 Organist:       Edy Kühn. 

 Teksten:         Jes.40:1-5; Fil.1:3-11; Luc.3:1-6.  

 Collecte:      Diakonaat.  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

13 3
e
 zondag van Advent, paars.      

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marleen Jannis.      

 Organist:       Joop van der Horst. 

 Teksten:         Sef.3:14-20; Fil.4:4-9; Luc.3:7-18.  

 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

 
20 4

e
 zondag van Advent, paars.      

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Jan ’t Lam.       

 Organist:       Chris Klein. 

 Teksten:         Micha 5:1-6; Hebr.10:5-10; Luc.1:5-56. 

 Collecte:      Rwanda.  

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

25 Kerstmis, wit.    Avondmaal.     

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput       

 Organist:       Henk Corporaal 

 Teksten:         Jes.9:1-6; Hebr.1:1-12; Luc.2:1-20.  

 Collecte:      ’t Lampeke. 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 
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27 Zondag na Kerstmis, wit. 

 Voorganger:    Frank Marivoet.  

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.       

 Organist:       Edy Kühn. 

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

 Collecte:      Diaconaat. 

 Kindernevendienst: wordt voorzien. 

 

GEMEENTENIEUWS 
 

Jeugddienst 
Op zondag 3 mei organiseerde onze kinder-en jongerenkerk 

een jeugddienst. Zij kozen daarvoor hun “eigen” ruimte, ook 

omdat deze voorzien is van een groot kurkenprikbord. Gaande-

weg de dienst prikten zij daarop een groot aantal veelkleurige 

teksten en tekeningen bij wijze van illustratie en commentaar 

bij het thema “Anders”. Na de dienst was er op het wandgrote 

prikbord geen kurk meer te zien en waren de kerkgangers via 

mondelinge  toelichtingen en toespraak(jes), interactieve acties, 

doordringende poëzie, veelzeggende liederen, actuele en rele-

vante bijbeluitleg, klinkende muziek op fluit en klarinet en 

interviews-heet-van-de-naald, breed ingewijd in het thema:  

 

Je bent ‘anders’ als: 

• je protestant bent in België. 

• je moslim bent in België. 

• door je huidskeur. 

• door lichamelijk of psychisch gekwetst zijn. 

• door een ‘andere’ moedertaal. 

• door je sociale ‘positie’.   

• door je seksuele geaardheid. 

• doordat elk (!) mens uniek (en dus anders) is. 
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Tijdens de dienst werd er gecollecteerd voor Memisa, een 

christelijk geïnspireerde organisatie waaraan Peter Crossman 

(overleden op 18 mei 2014), de pappa van Teddy en Alice, 

meewerkte. Daarbij werd het mooie bedrag van 228 eur. 

opgehaald. Doel van Memisa is het ijveren voor kwalitatieve 

basisgezondheidszorg voor de meest kansarmen in Centraal-

Afrika (maar ook in Azië en Latijns-Amerika), zonder 

onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Kortom: 

met respect voor ieders anders-zijn!  

Na afloop van de dienst kreeg iedereen de gelegenheid om 

zijn/haar vingerafdruk op het liturgieblad af te drukken. Wat 

bleek? Geen vingerafdruk was dezelfde…   
 

Doop 

Op Pinksterzondag 24 mei werd de kleine Stine Catharina 

Visser, dochter van Gerke Visser en Jantine Spilt en zus(je) van 

Alisa, feestelijk gedoopt.  
 

Huwelijk 
Op zaterdag 29 augustus 2015 wordt in onze kerk het huwelijk 

ingezegend van Gerd Dedapper en Joy Van den Driessche. 

Aanvang: 12:00 uur.  
 

Open Kerkendagen 
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015 waren de landelijke 

‘Open Kerkendagen’. Ook onze kerk deed, op haar eigen wijze, 

daaraan mee. Het gehele weekend was onze kerk doorlopend 

geopend van 10:00-18:00 uur. Bezoekers (we telden er ca. 40) 

werden gastvrij onthaald (koffie, thee, frisdrank, lekkers) en als 

balsem voor de ziel was er doorlopend (live) muziek (orgel, 

cello, saxofgoon, pianio…) en ook een tentoonstelling van 

(stok)oude én (gloed)nieuwe bijbels (en bijbelvertalingen), met 

tevens informatie over de geschiedenis van de Reformatie, van 

onze kerk én van het protestantisme in België en Leuven. 
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Lees- en gesprekskring     
De nieuwe cyclus van gesprekring gaat van start in oktober en 

zal (tot nader order) plaatsvinden op de woensdagavonden. Te 

weten op: wo.7 okt.; 21 okt.; 28 okt.; 18 nov.; 25 nov. Reserve-

datum: 2 dec.2015. 

Tijdens die cyclus zal het nieuwe boek van de bekende theo-

loog Hans Küng op onze lees- en praattafel liggen: getiteld: 

“Jezus”, waaruit wij een selectie van gedeelten zullen lezen en 

bespreken. Op de achterflap staat te lezen: “Wie was Jezus en 

wat was zijn betekenis, voordat hij bedolven raakte onder de 

kerkelijke leer?  

De gesprekskring staat steeds open voor iedereen, zowel 

binnen- als buitenkerkelijken, ook als u er de vorige keren niet 

bij was. Locatie: ontmoetingszaal van de Mariakapel, Telkens 

van 20u tot 22u.  

 

Startzondag 
In de loop van de maand september, hetzij op zondag 13/9, 

hetzij op zondag 20/9, hopen wij onze startzondag te kunnen 

organiseren: compleet met broodjes en soep. We houden u op 

de hoogte.  

 

Vakantie 
Van 07/08/14 t/m 28/08/14 is dominee Ernst Veen met zijn 

gezin met zomervakantie. Voor kerkelijke of pastorale 

hulpverlening kunt u zich wenden tot het synodebureau van de 

VPKB die u in contact kan brengen met andere prot. 

kerken/predikanten uit de regio: VPKB-Synodebureau, 

Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 02-511.44.71. Op de 

website van de VPKB kunt u ook zelf naar andere kerken / 

predikanten zoeken, zie: http://www.vpkb.be  
 

Ernst Veen 
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Meditatie 
 

Jezus en de droom van Jesaja 
 

Steeds weer blijkt dat de oude bijbelverhalen, gelezen in de 

actualiteit van onze dagen, iets in verband met die actualiteit te 

zeggen hebben. Dat geldt ook voor het verhaal dat Lucas 

vertelt over het optreden van Jezus in de synagoge van 

Nazareth. (Luc.4:14-22). Daarin staan bijbelse waarden als 

“armen oprichten”, “geketenden bevrijden”, “hopelozen hoop 

bieden”, “een genadejaar uitroepen” (schuldherschikking en 

kwijtschelding!) centraal. Waarden die ook vandaag weer 

brandend actueel terugkeren in het maatschappelijk debat en 

die eens temeer kernwaarden blijken te zijn, nodig om een 

samenleving te behoeden voor het verlies van haar menselijke 

gezicht. Oude waarden die vandaag, zeker tegen de achter-

grond van de economische crisis en de schuldencrisis in 

Griekenland, na al die eeuwen moeiteloos overeind blijven.      
 

Mission statement 
De evangelist Lucas vertelt dat Jezus in die synagoge voorlas 

uit het profetenboek Jesaja.  Om precies te zijn uit Jes.61:1-2a, 

waar Jesaja een soort beginselverklaring aflegt over zijn 

roeping en opdracht als profeetschap. Een soort mission state-

ment: 

 

“De Geest van God,  de HEER, rust op mij, want de HEER hij 

heeft mij gezalfd Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te 

bieden, om aan gevangen hun vrijlating bekend te maken en 

aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de 

HEER uit te roepen.”  
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Menselijk beleid 
Wat in dat mission statement van Jesaja opvalt is zijn grote 

sociale en maatschappelijke bewogenheid om mensen in nood 

te helpen en bij te staan. En om te streven (want daarop duidde 

dat aangename jaar des Heren) naar een eerlijke verdeling van 

rijkdommen. Om zo héél het land, en niet alleen de rijkere 

bovenlaag, te betrekken bij een menselijk en sociaal beleid.  
 

In vervulling 
Nadat Jezus die tekst gelezen heeft en de boekrol weer heeft 

opgeborgen, laat hij zijn verbaasde toehoorders weten: 

“Vandaag hebben jullie deze tekst van Jesaja in vervulling 

horen gaan.” Niet zelden is deze uitspraak van Jezus uitgelegd 

alsof die tekst van Jesaja een toekomstvoorspelling is, die toen 

al, ten tijde van Jesaja en dus lang voordat Jezus geboren werd, 

naar Jezus verwees. Alsof daar, in die synagoge, tijdens dat 

optreden van Jezus, een profetie uitkwam die Jesaja al vele 

honderden jaren daarvoor had voorspeld.  
 

Rolmodel 
Voor de nuchtere lezer is het eerder omgekeerd. Niet Jesaja 

verwees vooruit naar Jezus, maar Jezus verwees terug naar 

Jesaja. Jezus was door die tekst, die mission statement van 

Jesaja, gegrepen en herkende er zijn eigen missie in en dat laat 

hij zijn verbaasde toehoorders in de synagoge weten. Om het 

modern te zeggen: de profeet Jesaja was voor Jezus op dat 

moment een soort rolmodel waaraan hij zichzelf graag wilde 

spiegelen.  
 

In ’t spoor van Jesaja 
Dat wil zeggen: als Jezus zegt: “Vandaag hebben jullie deze 

tekst van Jesaja in vervulling horen gaan.” Dan kan men dat zo 

verstaan dat Jezus zichzelf, zijn eigen identiteit en roeping, 

herkende in de profeet Jesaja. Ook Jezus voelde zich, in ’t 

spoor van Jesaja,  door God geroepen om armen het goede 
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nieuws te brengen. Om gevangen en gebukten te bevrijden en 

om een ‘genadejaar’ uit te roepen.   

 

Keuze 
Kortom, Jezus kiest daar Jesaja als rolmodel voor zijn levens-

missie, voor zijn denken en doen. En daarmee tilden hij, tot 

ergernis van de één en tot bewondering van de ander, dat oude 

visioen van een betere wereld, in de actualiteit. Anders gezegd: 

verwijzend naar Jesaja, actualiseerde Jezus dat visioen, 

allereerst voor zichzelf, maar daarmee ook voor zijn toehoor-

ders: nu ben ik, nu zijn wij aan de beurt. Ik kies voor Jesaja en 

zijn visioen. En daarmee legt Jezus impliciet dezelfde kwestie 

ook voor aan zijn toehoorders. Ik kies voor de droom en de 

weg van Jesaja. En jullie, wat is de keuze die jullie in je leven 

maken? Welke weg volgen jullie?  

 

Wat zijn onze visioenen?  
Hoe dan ook, die vraag wordt ons, als lezers en hoorders van 

deze oude tekst, door dit verhaal ook voorgelegd: wie zijn, 

bewust of onbewust, onze rolmodellen? Welke visioenen, 

welke politieke, economische, sociale, dromen en idealen vol-

gen wij? Voor wie, waarvoor en voor welke weg kiezen 

wijzelf? Kiezen wij voor een eerlijke verdeling van rijk-

dommen of leggen wij ons neer bij het feit dat in deze wereld 

een heel klein percentage heel veel bezit en een groot 

percentage het met de kleine rest moet doen? Willen wij armen 

het goede nieuws brengen dat de bezuinigingen hen niet treffen 

of kiezen wij voor de onverschillige wiskunde van de harde 

economische wetmatigheid? Geven wij de economie een 

menselijk gezicht of vertalen we haar slechts in onpersoonlijke 

mathematische geldstromen? Kiezen wij voor “alles is eco-

nomie” of voor “economie is niet alles”? Verdonkeremanen wij 

de menselijke factor uit de economie of erkennen wij dat de 

economie door mensen gemaakt wordt?   
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Oriëntatie-arme tijd 
De bekende theoloog Hans Küng vraagt in een van zijn recente 

boeken: “hoe moet je je oriënteren in deze oriëntatie-arme 

tijd?” In deze moderne tijd waarin, door de steeds snellere 

technische, digitale, economische en politieke ontwikkelingen, 

de waan van de dag een te gemakkelijk stempel kan drukken 

op onze keuzen? Met als risico dat we gaan kiezen voor de al te 

simpele oplossingen. Bijvoorbeeld voor de economische 

medicijn-mannen of -vrouwen die met simpele oneliners en 

met harde ingrepen een betere wereld voor iedereen beloven, 

maar in werkelijkheid de welvaart voor de bovenlaag verze-

keren, terwijl de onderlaag moet inleveren en klein gehouden 

wordt. Of die het leven vertalen in termen van geldstromen en 

economie in plaats van in termen van humaniteit en sociale 

rechtvaardigheid.    
 

Solidaire samenleving 
In dat opzicht kunnen we vanmorgen van Jezus wel iets leren. 

Hij had bv. ook kunnen kiezen voor andere rolmodellen. Ook 

in zijn tijd was er populisme en nationalisme en waren er 

hogepriesters die vooral hun eigen positie wilden beschermen 

en koningen die met de harde en simplistische hand regeerden 

en armen nog armer maakten en rijken nog rijker. Niettemin 

koos Jezus voor het visioen van Jesaja. Om zieken en zwakken 

te bevrijden, om armen en onderdrukten op te richten en om 

een jubeljaar uit te roepen. Dat wil letterlijk zeggen: om de 

welvaart in het land gelijkelijk over iedereen te verdelen. Aldus 

koos Jezus voor ware en solidaire medemenselijkheid. Voor 

een humane en solidaire samenleving. Voor sociale bewogen-

heid en bekommernis om mensen in nood. Voor verbondenheid 

in plaats van afscheiding. Laten we hopen dat die weg ook 

binnen de Europese Unie gekozen zal worden. 

Ernst Veen.  
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Woorden van de kerk 

 
Gereformeerd 
  
Mijn grootmoeder van moederskant was van de Doleantie. Dat 

is in 1886 de kerkscheuring geweest waarbij in Nederland een 

aanzienlijk aantal leden de Hervormde Kerk verliet omdat ze 

die te weinig orthodox vonden. Samen met velen van degenen 

die al in 1834 (de Afscheiding) de Hervormde Kerk verlaten 

hadden, en om dezelfde reden, vormden zij voortaan de 

Gereformeerde Kerk. Of eigenlijk de Gereformeerde Kerken, 

want nauwkeurigheid is geboden in deze zaken. Een van haar 

dochters, een zus van mijn moeder, trouwde later met een 

Hervormde man, en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen 

in de familie. 
 

Op het laatst verbleef mijn grootmoeder in een rusthuis. Ze was 

toen al heel slecht ter been, en kon enkel met de hulp van veel 

verplegend personeel uit haar stoel overeind komen. Opstaan 

en naar bed gebracht worden waren ingrijpende operaties, 

zoveel had ik als kind wel begrepen, ook al heb ik die operaties 

nooit aanschouwd, maar we kregen er wel over te horen. Wij 

gingen elke week naar haar toe, mijn moeder, mijn vader, en 

een keuze uit de kinderschaar. 
 

Vanzelf gaf mijn grootmoeder aan een hele resem goede of 

toch stichtelijke doelen. Zoals de zending, de VU, de Elizabeth 

Bode, de diaconie, het orgelfonds en het evangelisatiewerk 

onder de wezen. Niet veel, want dat had ze niet, maar dat 

hoefde, met de Schrift in de hand, dan ook helemaal niet. Ze 

gaf naar vermogen haar penninkske van de weduwe. 
 

Nu kwamen al die goeie doelen destijds aan de deur om hun 

geld op te halen. Een girorekening heeft mijn grootmoeder 

nooit gehad. Ze bewaarde haar geld in een groot formaat 
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sigarenkistje, waarin allemaal kleine doosjes zaten (van die 

blikken schoensmeerdoosjes), met opschriften waar de inhoud 

voor bestemd was. Doosje "VU", doosje "diaconie", enzovoort. 
 

Op een zondagmiddag, toen we bij haar waren, vroeg mijn 

moeder ineens: "Maar Ma, hoe doe je dat nu, als er iemand 

komt voor het zendingsgeld? Je kan niet opstaan uit je stoel, en 

je portemonnee ligt in het dressoir?"  
 

Mijn grootmoeder antwoordde: "O, dat is geen probleem. Ik 

zeg gewoon tegen die man dat mijn portemonnee daar in de 

bovenste la ligt, en dat hij het geld er maar uit moet nemen". 
 

"Maar vind je dat dan niet gevaarlijk? Om een vreemd persoon 

zo maar iets uit je portemonnee te laten nemen?" 

"Welnee! Het zijn toch allemaal Gereformeerde mensen!" 
 

Dat was het moment dat mijn vader er met een vraagje tussen-

kwam. 
 

"Maar als het nu eens een Hervormde zou zijn? Wat dan?" 

"O, maar dán zou ik het natuurlijk niet doen!" 

Joop van der Horst  

 

 

Geknipt voor u 
 

Vluchteling moet welkom zijn in EU 
Europese landen moeten veel meer asielzoekers opvangen – 

kerken kunnen best een paar tandjes bijzetten om vluchtelingen 

te helpen. Doris Peschke heeft een duidelijke boodschap voor 

de bezoekers van een conferentie over de vluchtelingen-

problematiek. ‘Geef vluchtelingen het gevoel dat ze welkom 

zijn in Europa.’ Bijna dagelijks komen er schrijnende beelden 

in de media van vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. 
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Velen vonden een zeemansgraf omdat hun gammele bootjes 

kapseisden. Of overleefden een barre tocht in een gammele 

vrachtwagen. (…)  Algemeen secretaris Doris Peschke (58) van 

de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa, een 

organisatie die wordt gesteund door rooms-katholieke, 

protestantse en oosters-orthodoxe kerken, spreekt over het 

optreden van kerken in vooral Italië en Griekenland. Daar 

komen de meeste vluchtelingen Europa binnen. 

 

Waarom zet uw organisatie zich in voor vluchtelingen? 
‘Wij geloven in de fundamentele rechten van ieder mens, 

gewaarborgd in VN- en EU-verdragen, vanuit de wetenschap 

dat ieder mens een beelddrager is van God. Daarom zien wij 

erop toe dat Europese landen het recht op een menswaardig 

bestaan, ook voor asielzoekers, respecteren.’ 

 

Gebeurt dat genoeg? 
‘Nee, de omgang met vluchtelingen is inhumaan. Asielzoekers 

uit bijvoorbeeld Libië en Syrië zijn gedwongen gebruik te 

maken van smokkelaars. De reis is vervolgens lang en vol met 

gevaren. Velen verdrinken op zee. En als ze bijvoorbeeld op het 

Griekse eiland Lesbos aan land komen, moeten ze vijftig 

kilometer naar het eerste registratiepunt lopen. Er is een 

capaciteitsprobleem. De Griekse regering doet haar best, maar 

mag vanwege de schuldenproblematiek van Europa niet meer 

hulpverleners inzetten.’  

 

En doet Italië genoeg? 
‘Dat land steekt veel energie en geld in het redden van boot-

vluchtelingen. De opvang en ontvangst zijn op zich goed, ook 

de medische hulp. Maar het traject daarna niet. Vluchtelingen 

kunnen geen werk vinden en krijgen geen sociale uitkering. 

Velen belanden op straat en vertrekken daarom naar andere 

Europese landen.’ 
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Wat doen de kerken in deze landen voor vluchtelingen? 
‘Ze voelen zich overspoeld door vluchtelingen, maar zetten 

zich desondanks op bewonderenswaardige wijze in. Op 

Lampedusa hebben kerken een huis geopend voor de opvang 

van minderjarigen, alleenstaande vrouwen en wezen. Ook op 

andere plaatsen helpen kerken asielzoekers door bijvoorbeeld 

taalcursussen aan te bieden.’ 

 

Is het vluchtelingenprobleem niet te groot om op te lossen? 
‘Voor de kerken wel. Daarom brengen wij ze met elkaar in 

contact. Kerken in andere Europese landen kunnen best helpen 

in Italië en Griekenland. Geef de kerken daar het gevoel dat ze 

het niet in hun eentje hoeven op te knappen en geef geld voor 

de opvang van asielzoekers.’ 

 

Is het probleem te groot voor Europa? 
‘Zeker niet. Vorig jaar kwamen er ruim zeshonderdduizend 

asielzoekers naar de Europese Unie die 28 landen telt met 350 

miljoen burgers. Dan is de stroom toch niet te groot? In 

Libanon is vijfentwintig procent van de bevolking vluchteling. 

Wereldwijd zijn vijftig miljoen mensen op de vlucht, de 

meesten worden in arme landen in de regio opgevangen. De 

opvang van twintigduizend gevluchten in Europa, van wie 

Nederland er 732 voor haar rekening neemt, is echt te weinig.’ 

 
U pleit voor een veilige reis van vluchtelingen naar Europa. Hoe? 

‘Over het algemeen moet Europa meer steun geven aan opvang 

in de regio. Daarnaast kunnen landen veel meer humanitaire 

visa verstrekken, of ervoor zorgen dat jonge asielzoekers als 

student naar Europa komen – ik noem maar een paar 

maatregelen. Daardoor kunnen vluchtelingen op een normale 

manier naar Europa reizen en zijn ze niet aangewezen op 

harteloze smokkelaars.’ 
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Wat kunnen kerken doen voor vluchtelingen? 
‘Help vluchtelingen met het opsporen van familieleden, het 

invullen van papieren en vang hun kinderen op als zij op pad 

moeten vanwege de asielprocedure. Geef vluchtelingen het 

gevoel dat ze welkom zijn in Europa. Veel kerken doen dat, 

maar er kunnen er nog veel meer meedoen. Maar belangrijker: 

doorbreek de mythe dat Europa genoeg doet voor vluchte-

lingen. En het idee dat alle asielzoekers criminelen zijn die 

naar Europa komen om van onze welvaart te profiteren. Dat 

geldt voor een klein aantal, de meesten komen vanwege 

veiligheidsredenen. 

 

Bron:  

https://www.nd.nl/nieuws/overige/vluchteling-moet-welkom-

zijn-in-eu.799296.lynkx 

 

 

Vluchtelingenhuis in Leuven 

Wist u dat er een heus “Vluchtelingenhuis” in Leuven was? Dat 

huis is er, op initiatief van de VZW “Recht op Migratie” in 

2012 gekomen. Doel: tijdelijke opvang van vluchtelingen die 

anders nergens onderdak vinden.  

 

Deze VZW kocht daartoe een  huis aan via een hypotheek die 

maandelijks door vaste bijdragen van vele vrijwilligers worden 

samengebracht. Het Vluchtelingenhuis krijgt immers geen 

subsidie. Bijdragen (aftrekbaar van de belastingen) zijn dus 

steeds welkom.  

 

Adres van het Vluchtelingenhuis:  Aarschotsesteenweg 366 te 

3012 Wilsele / Leuven. 

 
Meer inlichtingen, zie: 

http://www.rechtopmigratie.be/vluchtelingenhuis 
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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 
Wo. 15/7: om Als liefde pijn doet – Frank Marivoet 

Wo. 19/8:  In verzoening treden – Frank Marivoet 

Wo. 16/9: De Bijbel is een bibliotheek – Frank 

Marivoet. 

Wo. 21/10: Protestanten in Vlaanderen – Frank 

Marivoet. 

Wo. 18/11: Einde of nieuw begin (Marc.13:14-27) – 

Bert Beukenhorst. 

Wo. 16/12: Familiebezoek (Luc.1:39-45) – Bert 

Beukenhorst.  

 

VRT – Televisie – TV één om 10:00 uur  
Zondag 25 december 2015 

Kerstviering in Eurovisie (vertaling Frank Marivoet). 
 

Tekstaanvragen kunnen schriftelijk bij: 

Frank Marivoet,  

Celestijnenlaan 7 bus 21, 

3001 Heverlee 
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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), Heverlee 

    (geen postadres) 

Predikant   Ernst Veen 

    L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 

    016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be 

Samenstelling kerkenraad Philipp Bratfisch 

    Henk Corporaal 

    Marleen Jannis 

    Adri Leemput 

    Jan ’t Lam   

    Ernst Veen 

Samenstelling bestuursraad Anton Gazenbeek 

    Chris Klein 

    Chris Lefebvre 

     Freddy Verhoeven 

    Maarten Wilbrenninck 

    Ernst Veen 

Redactie Kerkbrief  Adri Leemput 

    Joop van der Horst 

    Ernst Veen 

    adri.leemput.kerk@gmail.com 

Vrijwillige bijdragen  Belfius 

    IBAN BE93 0680 7857 4067 

    BIC GKCCBEBB 

De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.  

Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:  

 01/06 (zomernummer) 01/09 (herfstnummer) 

 01/12 (winternummer) 01/03 (lentenummer) 
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Routebeschrijving naar Mariakapel 

 

Matadilaan 6, 3001 Heverlee  

 

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoost-

kant daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de 

Parkpoort verlaat u de stad via de Geldenaaksebaan. Dan 

neemt u de eerste straat rechts (bij 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 rechts: Matadilaan 6. Daar is ook  parkeerplaats.  

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Park-

poort, dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van 

Ostaijenlaan (zie boven): 2 km of 30 minuten.  

 

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op 
zondag:  

Bus 4, richting Haasrode-Brabanthal of Bus 5, richting 

Vaalbeek tot de halte Paul Van Ostaijenlaan. In beide gevallen, 

nog 370m wandelen (zie boven). 

Bus 616, richting 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). 

 

 


