Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten
Groepen
Onze kerk telt al vele jaren verschillende actieve groepen naar-hun-aard: een 12-min groep,
12-plus-groep, 65-plus-groep (senioren) en intussen ook een groep tussen 18-plus en 65-min!
De 12-min-en-plus groepen komen steevast samen in hun eigen ruimte tijdens de zondagse
kerkdiensten.
De senioren doen dat eveneens, om de anderhalve maand, steeds bij een van de leden thuis en
de ‘18-plus-65-min’ zoeken nog naar een werkzaam plan van doel en ritme.
Reeds tweemaal kwamen zij samen, aten gezamenlijk pannenkoeken of wandelden rond de
Parkabdij.
Op vrijdagavond 3 mei hoopt deze groep opnieuw een samenzijn met een zelf verzorgde
maaltijd te organiseren in de ontmoetingsruimte van onze kapel om eens te "brainstormen"
over de mogelijkheden om als groep niet alleen een 'sociale kern' te vormen binnen de kerk,
maar om ook activiteiten en projecten te bedenken buiten de kerk die tot, zoals dat modern
heet, de "corebusiness" van kerk-zijn behoren, zoals: bezoeken van eenzamen,
vrijwilligerswerk in rust-/ bejaardentehuizen, contacten met sociale verenigingen in onze
buurt ('t Vluchtelingenhuis, 't Lampeke, Poverello,...).
Gastvoorganger(s)
Op het voorgangersrooster ziet u, naast een aantal nieuwe namen, dit jaar de naam van onze
gewaardeerde en vaste gastvoorganger, Frank Marivoet, minder vaak genoteerd staan dan u al
jaren gewend bent.
Zoals de meeste van u reeds weten moet Frank het vanwege rugproblemen dit jaar wat kalmer
aandoen, hetgeen niet betekent dat hij er definitief mee stopt.
Hij hoopt in augustus opnieuw op de kansel te kunnen staan!
Wij hopen op zijn spoedig herstel en wensen hem van harte beterschap!
Lees- en gesprekskring
Op de maandagavonden 6 mei en 20 mei 2019 zijn er weer bijeenkomsten van de lees- en
gesprekskring.
We lezen en bespreken dan het boekje “Dichter bij Genesis” van de theoloog Karel Deurloo.
Iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken, van harte welkom, ook als u er de vorige keer
niet bij was.
Jaarvergadering
Op de laatste zondag van april (dit jaar 28/04/2019) houden wij, traditiegetrouw, na de dienst
onze gemeentevergadering.
De agenda zit er (tot nu toe) als volgt uit:
1. Welkom en opening
2. Goedkeuring van de agenda
3. Mededelingen
4. Kerkelijk jaarverslag van 2018
5. Financieel verslag over 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting
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Gemeente-uitstap
Op zondag 19 mei organiseren wij onze jaarlijkse gemeente-uitstap.
Dit keer gaan wij naar het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren.
Wij vragen u vriendelijk dat, als u zich nog niet heeft opgegeven, dit alsnog te doen.
Hetzij via een telefoon of mailbericht aan Ernst Veen (zie gegevens in colofon van de
kerkbrief), hetzij op het inschrijvingsformulier dat aan het prikbord hangt in de
ontmoetingsruimte van onze kerk.
Dit omdat het museum graag wil weten met hoeveel volwassenen en kinderen wij komen.
Programma:
• Vertrek: op zondag 19 mei om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats van onze kerk, zodat
we de deelnemers over de verschillende auto’s kunnen verdelen.
Uiteraard is het ook mogelijk dat men vanuit huis vertrekt op eigen gelegenheid.
• We worden om 10:30 in het museum verwacht.
• Er is een rondleiding voor volwassenen voorzien van max. 15 deelnemers per groep
(prijs: 8 euro p.p.) (er zullen dus misschien twee volwassenen groepen voorzien
moeten worden).
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is de toegang gratis.
Een groepsrondleiding voor hen (max. 24 deelnemers) kan voor een groep van 7-12 jaar en
een groep van 12-18 jaar, de kosten zijn in dat geval 90 euro per groep.
Groepsrondleidingen kunnen echter alleen vooraf via reservatie vastgelegd worden en moeten
we 20 dagen van te voren definitief melden.
Inschrijving vooraf is dus gewenst, tenzij u liever “vrij” in het museum rondloopt.
In dat laatste geval zijn de kosten:
• voor volwassenen 12 p.p.
• voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar: gratis
• voor studenten tussen 18-26 jaar: 4 euro p.p.
• voor senioren boven de 65 jaar.: 8 euro p.p.
• Een jaarabonnement kost 20 euro p.p.
Voor meer info, zie: https://www.africamuseum.be/nl
Duur van de rondleidingen: anderhalf uur. (dus van 11:00 – 12:30 uur).
Daarna gaan we eten in het restaurant.
Dat zal vanwege de drukte het beste gereserveerd worden.
Dus u wordt ook gevraagd van te voren aan te geven of u blijft eten.
Na het eten kan men kiezen voor een (gezamenlijke) wandeling door de prachtige
museumtuinen, en/of ‘vrij’ wandelen door het museum.
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Open Kerkendagen
Op zaterdag 1 (van 12-17u.) en zondag 2 juni (van 10-17u.) 2019 doen wij weer mee met de
Open Kerkendagen.
Op zaterdag zijn er twee concerten: van 13-14u. door Henk Corporaal (orgel) en van 15-16u.
door Chris Klein (orgel) en Joop van der Horst (cello).
Op zondag zijn er eveneens twee orgelconcerten: van 12-13u. door Henk Corporaal en van
15-16u. door Chris Klein. Tijdens de kerkdienst van die zondag (10-11u.) wordt het orgel
bespeeld door Henk Corporaal die daarbij begeleidt wordt door Joop van der Horst op cello.
Voorts vindt de bezoeker er, naast een tentoonstelling van oude en nieuwe Bijbeluitgaven,
traditiegetrouw info over de geschiedenis van de protestanten in Leuven, over de geschiedenis
van de Mariakapel en last but not least info over de Reformatie.
Startzondag
Op zondag 15 september vieren wij na de kerkdienst onze startzondag.
Of dat, net als vorig jaar, weer met mooi weer, compleet met barbecue, feestelijk in onze
kerktuin zal kunnen doorgaan, hangt af van de grillen van ons klimaat.
Anders maken we er een even feestelijk indoorfeestje van, met broodjes en soep.

