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Seniorengroep 

Al sinds de beginjaren van het nieuwe millennium heeft onze kerk een seniorengroep 

(pakweg: 65-plussers) die regelmatig voor de gezelligheid een (donderdag)middag 

samenkomt. 

Het is immers niet goed ‘dat de mens alleen zij’ (Genesis 2: 18a). 

Soms wordt er dan weleens een gespreksthema voorbereid, maar ook wordt dikwijls, jong van 

geest, “voor de vuist weg” gebabbeld. 

 

De eerstvolgende locaties en data van samenkomt zijn: 19 april bij Marjan Blok; 17 mei bij 

Martha De Keyser; 21 juni bij Gisela Hulsmans.           

 

Jaarlijkse gemeentevergadering 

Op zondag 29 april wordt, na de kerkdienst, onze jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. 

 

De agenda is als volgt: 

1. Welkom en opening 

2. Goedkeuring van de agenda 

3. Mededelingen 

4. Inhoudelijk jaarverslag 2017 

5. Financiën 

6. Kerkenraadsverkiezingen 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Open Kerkendagen 

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni doet onze kerk weer mee aan de nationale “Open 

Kerkendagen.” 

 

Er zullen opnieuw feestelijke muzikale voorstellingen worden gegeven door meerdere 

muzikanten, organisten, cellisten, saxofonisten, fluitisten, violisten… 

En ook is er weer een tentoonstelling van oude en nieuwe Bijbels en historische informatie 

over de Reformatie, de Protestanten in Leuven en over de geschiedenis van de Mariakapel. 

 

Bezoek zangkoor 

In de kerkdienst van zondag 24 juni zal de samenzang in onze gemeente feestelijk begeleid 

worden door het zangkoor van de VPKB-Graanmarkt uit Brussel dat die dag bij ons op 

bezoek komt. 

 

De leiding en coördinatie daarvan is in handen van Joop van der Horst.   

 

Te Deum 

Op de nationale feestdag, zaterdag 21 juli, vindt er in de St. Pieterskerk te Leuven weer een 

oecumenische Te Deumviering plaats. 

 

De viering wordt traditiegetrouw geleid door katholieken (deken Dirk De Gendt), protestanten 

(ds. E. Veen) en dit jaar mogelijk ook nog door vertegenwoordigers van andere religies. 

 

Aanvang: 10:50 

 

Iedereen van harte welkom. 
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Gesprekskring 

In de lopende gesprekskring lezen en bespreken we het boek  'De terugkeer van de verloren 

Vader' van Prof. dr. F.O. van Gennep (1926-1990). 

Van 1979-1990 was hij hoogleraar theologie te Leiden). 

 

Hoofdthema van het boek is de vraag of en hoe de mens, vanuit het bijbels idioom, kan 

spreken over de vraag naar Gods “almacht”.  

 

Op de achterflap van het boek staat o.a. te lezen: “Wat is er mis met onze theologie, met ons 

streven naar eenheid, met ons denken over vaderschap en macht? 

Spreekt de bijbel niet op een heel andere wijze over God en zijn eigenaardige macht dan wij 

tot nu toe in ons christelijke spreken en handelen naar buiten hebben laten blijken?” 

 

“In alle eeuwen van haar bestaan heeft de kerk met de kwestie van Gods ‘almacht’ 

geworsteld. 

De gedeeltelijke antwoorden, dat een mens God niet kan doorgronden (Jes.55,8); dat God ons 

eenmaal alles zal openbaren (1Kor.13,12); (…) konden niet voorkomen dat met de erkenning 

van Gods almacht de mens voor een onoverkomelijk probleem werd gesteld. (…) 

 

Het blijkt dat de belijdenis van Gods almacht zich diep in de christelijke geloofsvoorstelling 

heeft genesteld en dat het tegelijkertijd voor miljoenen mensen de reden was om zich van God 

af te wenden.” 

 

In dat boek betoogt van Gennep dat het "vader/moederschap" van God in de Verlichting 

verdween in het streven en verlangen naar vrijheid. 

 

In de 19e eeuw ziet hij een tiranniek vaderschap terugkomen in de ideologieën (in 

nationalisme en fundamentalisme). 

 

In onze eeuw van secularisatie is dat vader -moederschap en de geborgenheid volgens hem 

verdwenen. 

 

Geborgenheid kan, aldus van Gennep, alleen teruggevonden worden "daar waar Gods 

machteloze nabijheid in het lijden verstaan wordt als roep tot verantwoordelijkheid." 

 

De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken. 

 

Locatie: 

 

Maria-kapel 

Matadilaan 6 

3001 Heverlee 

 

Telkens van 20u tot 22u. 

 

Na het Paasverlof komt de gespreksring nog drie keer samen op de maandagavonden 16 april, 

23 april en 30 april. 
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Gemeente-uitstap 

Onze jaarlijkse gemeente-uitstap bestaat dit keer uit een combinatie van een museumbezoek 

en een “protestantse wandeling” te Brussel (zie beschrijving door Yves De Baets elders in 

deze Kerkbrief). 

 

Dat alles zal plaatsvinden op zondag 17 juni. 

Er zal nog overlegd worden of wij per auto en/of per trein reizen. 

 

We vertrekken dan rond 10:00 uur vanuit Leuven naar: 

Modern Museum 

Regentschapsstraat 3 

1000 Brussel (op loopafstand van het Centraal Station) 

 

Dat museum, de naam zegt het al, herbergt een collectie van moderne kunst uit het einde van 

de 18e eeuw tot heden (David, Panamarenko, Alechinsky, Bacon, Dali, Fabre…).  

 

Onder het dak van het modern Museum werden bovendien twee nieuwe ruimtes geopend: het 

Magritte en het Fin-de-Siècle Museum. 

 

Na het museumbezoek volgt een lichte doch verkwikkende lunchpauze en aansluitend daaraan 

ondernemen we onder leiding van Yves De Baets een Protestantse Wandeling die start bij het 

Brusselse Centraal Station. 

 

De tijdsduur van de wandeling is, zonder bezichtigingen, ongeveer 1.30 uur. 

 

Programma gemeente-uitstap (17/06/2018) 

10:00 - Vertrek vanuit Leuven 

11:00 -12:30 - Bezoek aan het Modern Museum 

12:30 -13:30 - Lunchpauze 

13:30 - Start Protestantse wandeling 

 

Er zijn daarin nog twee rustpauzes ingelast voor toiletbezoek en een drankje. 

 

Als afsluiting van de wandeling bezoeken we de protestantse “Koninklijke Kapel” 

(Museumkerk). 

 

Van daaruit vertrekken we weer (hetzij per auto, hetzij per trein) naar Leuven, dat zal naar 

schatting tussen 17:00 en 18:00 uur zijn. 

 


