
Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Activiteiten 
 

 

Doop 
Op zondag 30 juni 2019 werd de kleine Anna, dochter van Gerke Visser en Jantine Spilt 
feestelijk in onze kerk gedoopt. 
 
Huwelijk 
Op zaterdag 19 oktober 2019 zal in onze kapel de bevestiging plaatsvinden van het huwelijk 
tussen Marleen Jannis en Kris Dhadamus. 
Aanvang 16:00 uur. 
De receptie volgt aansluitend  in feestzaal Camargue, Ormendaal 9, Korbeek-Dijle. 
Graag voor 1 oktober laten weten of u erbij wilt zijn via: tel. 0498 039 135 of mail: 
marleenjannis@skynet.be  
 
Startzondag 
Op zondag 15 september 2019 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. 
 
Lees- en gesprekskring 
De nieuwe cyclus van de lees-en-gespreksring gaat van start in oktober. 
Het te lezen en bespreken boek is nog niet uitgekozen en zal in de volgende Kerkbrief bekend 
gemaakt worden. 
De data kunt u wel alvast noteren, te weten: om de twee weken op de maandagen: 7 okt., 21 
okt., 4 nov. 18 nov., 2 dec. 2019. 
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. 
 
Open Kerkendagen 
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 waren de landelijke ‘Open Kerkendagen’. 
Ook onze kerk deed daar, voor de vijfde keer in successie, aan mee. 
Dat gehele weekend was onze kerk doorlopend geopend. 
Op zaterdag van 12-17u en op zondag van 10-17u. 
Er was weer een tentoonstellingstafel met oude en nieuwe bijbelvertalingen en men kon er 
tevens kennis nemen van de geschiedenis van de protestantse kerk in Leuven en  neuzen in 
een selectie van theologische werken. 
Op zaterdagmiddag waren 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 waren er eveneens twee orgelconcerten: van 12-13u. door Henk Corporaal en van 
15-16u. door Chris Klein. 
De aanwezigen genoten zichtbaar van de prachtige muziek. 


