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Leuven zingt Kerstliederen 

Op vier donderdagavonden in de advent zingen we bekende kerstliederen. 

Van een verzameling van ongeveer 50 zullen we er tien of twaalf per avond doen. 

Iedereen die graag zingt is welkom. 

De verzameling omvat zowel katholieke als protestantse kerstliederen, en zowel uit 

Vlaanderen als uit Nederland. 

De overlapping is groot, het meeste is overbekend, maar er zullen misschien ook wel een paar 

onbekende liederen bij zijn … die gaan we dan gewoon leren. 

Het is beslist geen concert: deze vier donderdagavonden zullen het karakter hebben van een 

openbare repetitie: wat mis gaat, doen we gewoon nog eens over. 

Voor alle bezoekers zal een boekje met de teksten en de noten beschikbaar zijn. 

Het zal allemaal gebeuren in de Protestantse kerk van Leuven (VPKB): de Mariakapel in de 

Matadilaan 6, Leuven/Heverlee: steeds van 19.00 tot 20.00 uur. 

Voor wie komt zingen is het voldoende als men tegen 19.00 uur in de Mariakapel is. 

Wie met een muziekinstrument zou willen meedoen: graag een paar dagen van te voren even 

mailen naar onderstaand mailadres, zodat we voor partituren en partijen kunnen zorgen. 

Er is een basisbegeleiding (orgel, saxofoon, cello, fluit), maar versterking met verdere 

instrumenten is welkom. 

Met de instrumenten repeteren we vooraf: vanaf 18.00 uur. 

Donderdagavonden: 

30 november, 7 december, 14 december, 21 december, steeds 19.00 - 20.00 uur. 

Info: Joop van der Horst; 0486/98 64 73; 

joop.vanderhorst@arts.kuleuven.be 

Affiche: downloaden 

 

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!  

 

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. 
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