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Proponent - stagiaire 
Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf begin november is er weer een theologisch proponent 
(stagiar) in onze kerk actief: mevr. Heleen Ransijn. (57 jr.). 
Na een eerdere katholieke theolo-gische studie begon zij in 2014 met een studietraject protes-
tantse theologie dat ze in 2018 afsloot. 
Heleen wil graag, na reeds veel ervaring in het veld van godsdienst en theologie (zie haar 
kennismakingstekst elders in deze Kerkbrief), predikant worden, vandaar. 
Dit proponentschap zal 6 maanden duren (van november t/m april). 
Haar opdracht vanuit de VPKB-commissie ‘Ambten’ is dat zij alle werkzaamheden van een 
predikant dient uit te voeren. 
Heleen zal dus in haar proponentschap verschillende preekbeurten voor haar rekening nemen 
en ook op andere vlakken participeren (oecumenische contacten, werking district, pastoraat, 
gesprekskring, kerkenraad, bestuursraad, kinder- en jongeren nevendienst, enz…). 
Heleen, van harte welkom in ons midden! 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 12 januari 2020 houden wij na de kerkdienst onze traditionele nieuwjaarsreceptie 
met een achter- én vooruitblik in de tijd en een extra traktatie bij de kerkkoffie.  
 
Oecumenische viering 
In de internationale Bidweek om de eenheid (18-25 jan.) doen wij ook dit jaar weer mee in het 
vieren van een gezamenlijke oecumenische dienst. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 19 januari 2020. 
Op dit moment hebben de voorbereidings-vergaderingen nog niet plaatsgevonden en kunnen 
wij u dus nog niet zeggen op welke locatie en hoe laat precies de dienst dit jaar doorgaat. 
Wij houden u op de hoogte middels mail en kanselmededelingen.   
 
Lees- en gesprekskring 
De eerste cyclus van onze gesprekskring ligt alweer achter de rug. 
Met een gemiddelde van zo’n tien deelnemers lazen en bespraken we gedurende 5 avonden 
het boek “Open Geloven” van Jart Voortman die op de slotzitting van 2 december zelf uitleg 
kwam geven over het boek en over zijn beweegredenen om het te schijven. 
Zijn boek én bezoek kon rekenen op veel waardering.  
 
De nieuwe cyclus van de lees- en gesprekskring begint op maandagdagavond 3 februari 2020. 
Tijdens die cyclus gaan we onder leiding van onze proponent Heleen Ransijn (delen uit) het 
boek “Weerbarstig geloof” lezen van Hans Geybels en Ellen Van Stichel. (uitg.: Acco, 2018). 
Heleen daarover: “Ten eerste om het boek zelf, dat erg toegankelijk geschreven is, maar ook 
omdat ik beide auteurs (die overigens met elkaar getrouwd zijn) persoonlijk goed ken. 
Ellen is een oud-collega van mij op het Dominicaans Studiecentrum. 
Wij zouden dus ook op, één van de avonden één van hen (of allebei?) kunnen uitnodigen.” 
(tot zover Heleen). 
We kiezen daarbij (traditie-getrouw) weer voor vijf avonden, te weten op de maandagen 3 
februari, 17 februari,  2 maart, 16 maart en 23 maart. 
Als reservedatum (mocht een andere datum uitvallen): 20 april.  
 
De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken. 
Locatie: 
Maria-kapel - Matadilaan 6 te 3001 Heverlee telkens van 20:00 tot 22:00. 
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Kerstavonddienst 
Op dinsdag 24 december 2019 wordt er in onze kerk, evenals voorgaande jaren, weer een 
kerstavonddienst gehouden. 
Aanvang om 19:00 uur.  
 
Kerstmorgendienst 
Op woensdag 25 december 2019 vieren we, zoals altijd op eerste kerstdag, onze 
kerstochtenddienst. 
Aanvang om 10:00 uur.  
 
Televisiedienst 
Evenals vier jaar geleden (op zondag 7 februari 2016) zal onze kerkdienst op zondag 23 
februari 2020 ‘live’ worden opgenomen en uitgezonden door de VRT op Eén. 
Dat zal enige voorbereiding vergen, niet alleen van onze raden en voorbereidingsgroep, ook 
van de kerkgangers. 
Zo wordt aan alle kerkgangers gevraagd, niet alleen om zoveel mogelijk op die zondag 23 
februari aanwezig te zijn, maar ook om dan reeds om 8:30 uur in de kerk te zitten voor de 
‘generale repetitie’! 
We zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw medewerking! 
Meer info over de gang van zaken hoort u in de komende periode, hetzij via mail, hetzij via de 
kanselmededelingen en/of op de kerkkoffie 
 
Jaarvergadering en verkiezingen bestuursraad 
Op de laatste zondag van april (26/4/2020) zal onze jaar-vergadering 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. “grote helft” van de 
bestuursraad, te weten: Chris Klein, Chris Lefebvre en Freddy Verhoeven. 
Zij werden verkozen op zondag 27 april 2014 en hun (zesjarig) mandaat eindigt dus eind april 
2020. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 
Mogelijke nieuwe kandidaturen zijn vanaf heden tot eind maart 2020 in te dienen bij Ernst 
Veen of bij een van de bestuursleden.    
 

 
Ernst Veen 

 


