Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten
Lees- en gesprekskring
De nieuwe cyclus van de lees- en gesprekskring begint op maandagavond 20 februari 2017.
Tijdens die cyclus gaan we een boek van de prominente godsdiensthistorica Karen Armstrong
lezen, getiteld De Bijbel, - een biografie, Amsterdam 2007 (vertaald uit het Engels door Peter
Booij en Saskia van der Lingen en Caroline Meijer).
Armstrong laat daarin zien hoe de diverse schrijvers en redacteuren van de Bijbel elk
reageerden op de tijd waarin zij leefden, hoe elkaar beïnvloedden en soms zelfs met elkaar in
discussie gingen.
Ze beschrijft daarbij de manier waarop Bijbelteksten in de loop der eeuwen zijn gelezen en
uitgelegd tegen de achtergrond van de maatschappelijke omstandigheden.
De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken.
Locatie: Ontmoetingszaal van de Mariakapel, Matadilaan (6) te 3001 Heverlee.
Overige data: 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart en als reservedatum 24 april.
Telkens van 20:00 tot 22:00.
Belijdeniskring
De zittingen van de belijdenisgroep (18-plus) zullen worden voortgezet na de kerstvakantie,
vanaf half januari 2017 op de volgende donderdagavonden: 19 januari, 2 februari, 16 februari,
23 februari en als reservedatum 16 maart.
Iedereen van 18-plus die Openbare Belijdenis wil afleggen of die om andere redenen
geïnteresseerd is om deel uit te maken van de belijdenisgroep is welkom, ook als je er de
vorige keer niet bij was.
Locatie in de ontmoetingsruimte van de Mariakapel.
Van 19:30 tot 21:30.
Jaarvergadering en verkiezingen bestuursraad
Op zondag 30 april zal onze jaarvergadering worden gehouden waarop het jaarverslag zal
worden gepresenteerd en waarop ook verkiezingen voor de Bestuursraad zullen worden
gehouden en wel met betrekking tot de zgn. “kleine helft” van de bestuursraad, te weten:
Anton Gazenbeek en Maarten Wilbrenninck.
Zij werden verkozen op zondag 3 april 2011 en hun (zesjarig) mandaat eindigt in april 2017.
Mogelijke kandidaturen bij voorkeur graag in te dienen bij Ernst Veen of bij een van de
bestuursleden.

