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Redactioneel

Voor u ligt het eerste nummer van de Kerkbrief sinds deze vorig jaar voor
het laatst verscheen. Onze vroegere eindredacteur, Marcel Casier, nam
afscheid en werd predikant in de Evangelische kerk van Leuven. Wij
danken hem vanaf hier nog eens voor z’n nauwgezette en kundige layoutwerk en wensen hem alle goeds en Gods zegen toe in zijn nieuwe ambt.

Intussen is er een nieuwe redactie gevormd waarvan u het eerste nummer
nu in handen heeft. We willen u graag weer een regelmatige Kerkbrief
voorleggen die vier keer per jaar verschijnt, met de gebruikelijke basisinformatie over het kerkdienstenrooster, nieuws uit de plaatselijke kerk(en),
gesprekskringen, de VPKB, een meditatie en andere vaste of
gelegenheidsbijdragen van u als lezer of andere ijverige scribenten.

Midden in deze Paastijd wensen wij u alvast inspirerende Pinksterdagen.

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar
Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 5
maart, 5 juni, 5 september of 5 december.
Secretariaat
Dirk Vercruysse
Lipsestraat 121
3150 Tildonk
dvercruysse@gmail.com
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kerkdiensten
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Pieter van Reen
Avondmaalsviering
Joëlle Segier
Henk Corporaal
Gen. 11: 1-9; Hand. 2: 1-11; Joh. 14: 8-17
Carola
Gebouwen (kerk en pastorie)

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Avondmaalsviering
Marcel Breem
Edy Kühn
Exodus 3: 1-6; Rom. 8: 12-17; Joh. 3: 1-16
Jelske
Protestantse Radio-omroep (PRO)
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Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Dirk Panhuis
Chris Klein
Ez. 17: 22-24; 2Kor. 5: 1-10; Marcus 4: 26-34
Michiel
Gebouwen (kerk en pastorie)

21

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Toon Schoors
Philipp Bratfisch
Henk Corporaal
Job 38: 1-18; 2Kor. 5: 14-21; Marcus 4: 35-41
Carola
Diaconaat

28

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Joëlle Segier
Edy Kühn
Spreuken 3: 1-8; 2Kor. 8: 9-15; Marcus 5: 21-43
Ida
Centrale Kas

31

juni 2009
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19

26

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Avondmaalsviering
Dirk Panhuis
Chris Klein
Ez. 2: 1-7; 2Kor. 12: 1-10; Marcus 6: 1-6
Vervalt in de zomervakantie
Ruanda

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Marcel Breem
Henk Corporaal
Amos 7: 7-15; Ef. 1: 1-14; Marcus 6: 6b-13
Vervalt in de zomervakantie
Gebouwen (kerk en pastorie)

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Toon Schoors
Philipp Bratfisch
Edy Kühn
Jes. 23: 1-6; Ef. 2: 11-22; Marcus 6: 30-44
Vervalt in de zomervakantie
Protestants Sociaal Centrum (PSC)

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Joëlle Segier
Chris Klein
Jes. 63: 7-14; Ef. 3: 14-21; Marcus 6: 45-52
Vervalt in de zomervakantie
Centrale kas

augustus 2009
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Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Teksten:
Kindernevendienst:
Collecte:

Ernst Veen
Avondmaalsviering
Dirk Panhuis
Henk Corporaal
Exodus 16: 2-15; Ef. 4: 17-25; Joh. 6: 24-35
Vervalt in de zomervakantie
Ruanda
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Meditatie: Wat staan jullie naar de hemel te staren?
Velen van u kunnen zich nog wel het moment herinneren waarop ’s
werelds eerste ruimtevaarder met een raket omhoog werd geschoten, de
ruimte in. Het was de Russische astronaut Joeri Gagarin. Nog meer
herinnert u zich misschien zijn commentaar op die ruimtereis, want dat is
vele malen aangehaald. Dat commentaar kwam erop neer dat volgens hem
God niet bestond omdat hij, daarboven in de ruimte, noch God, noch de
hemel had aangetroffen. Of de man het nu spottend of serieus bedoelde
weet ik niet. Hoe het ook zij, aan de basis van dat commentaar ligt een
naieve hemel-opvatting. De hemel letterlijk als oord boven de wolken, als
uitspansel rond de aarde, zo letterlijk boven ons dat de hemel eventueel met
een raket bereikbaar zou kunnen zijn. Nu reeds de torenbouwers van Babel
(Gen.11) hadden al ontdekt dat dat een illusie is. Hun poging om tot God
op te stijgen was onmogelijk gebleken.
God is in de hemel en de mens is op de aarde
Ook voor de evangelist Lucas is de hemel geen letterlijke, zichtbare locatie
welke de mens uit eigen beweging zou kunnen bereiken. Tekenend
daarvoor is bv. de wolk die Lucas in zijn hemelvaartverhaal (Hd.1:1-11)
opvoert. Op het moment van de beschrijving dat Jezus werd opgenomen
staat er te lezen dat een wolk Jezus aan het oog van de toeziende discipelen
onttrok. Hun wordt het zicht op de hemel ontnomen. De hemel is voor de
mens geen zichtbare of bereikbare locatie. De Prediker zegt dat even
eenvoudig als raak: God is in de hemel en de mens is op de aarde.
(Pred.5:1).
Wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Dat gezichtspunt wordt door Lucas ook aangehangen. Want even verder
voert hij twee godsboden, mannen in witte gewaden ten tonele die tot de
naar boven turende discipelen zeggen: Wat staan jullie naar de hemel te
kijken? (Hd.1:11). En met die zin worden de discipelen, uitgerekend in het
verhaal van Jezus’ hemelvaart, terugverwezen naar de aarde. Ze moeten
niet blijven stilstaan en naar boven staren, maar in beweging komen en om
zich heen kijken, want op aarde is het te doen. Het is niet de bedoeling dat
gelovigen pas op de plaats maken en speurend naar boven op zoek gaan
naar de hemel en naar God. Wie Jezus in zijn spoor wil volgen moet niet
stilstaan en opkijken naar de hemel, maar hier
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beneden, op aarde in beweging komen en om zich heen kijken, ziende en
gaande het spoor dat Jezus ging: een lange weg langs zieken en gekwetsten,
vertrapten en gebukten, armen en uitgestotenen. Langs onrecht en
misstanden, droefheid en menselijke nood. Om trachten na te doen wat
Jezus deed: zieken nabij zijn, opkomen voor de vernederden en
uitgestotenen van de samenleving, hulpelozen te hulp komen, hopelozen
hoop geven, gerechtigheid volbrengen…
Wolk: Gods verborgen aanwezigheid
En ook om daarbij te weten te komen of God op die aardse weg meereist, is
het niet nodig om de hemel af te speuren. Lucas gebruikt niet voor niets het
motief van de wolk. Die wolk staat in de bijbel weliswaar symbool voor
Gods verborgenheid, maar evenzeer voor Gods aanwezigheid. Zo worden
bv. in Exodus de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte door de wolk
van God begeleidt op hun tocht naar het Beloofde land. En zo wordt ons
duidelijk gemaakt: ook al zie je God niet, Hij is er toch. Gods presentie op
aarde mag dan in nevelen, in wolken, gehuld zijn, toch is Hij aanwezig. Om
je verzekerd te weten van Gods nabijheid hoef je je niet te richten op de
hemel. Dat is de betekenis van het beeld van de Godswolk: al is God op
aarde onzichtbaar, Hij is er wel en reist steeds met ons mee.
De dood niet het laatste woord
En Lucas leert ons nog meer met zijn hemelvaartsvertelling. Eigenlijk heeft
hij er twee geschreven. De eerste schreef hij aan het slot van zijn evangelie
(Lc.24:49-53). Jezus verschijnt daar na zijn opstanding aan de discipelen
om tenslotte in diezelfde ontmoeting ten hemel opgenomen te worden.
Letterlijk lezen we aan het slot van het Lucas-evangelie: Terwijl Hij (Jezus)
hen (zijn discipelen) zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in
de hemel. Aan het slot van het Lucas-evangelie valt Pasen dus op dezelfde
dag als de hemelvaart. Aldus legt Lucas een nauw verband tussen het
Paasthema en het hemelvaartsthema. Later schreef Lucas een tweede en
uitgebreider hemelvaartsverhaal in zijn boek Handelingen. (Hd.1:1-11). En
ook dat verhaal verbindt hij nauw aan Pasen. Zo situeert hij daarin de
hemelvaart op 40 dagen na Pasen (Hd.1:3). Aldus legt Lucas een “bezield
verband” tussen Pasen en hemelvaart. Het getal veertig is in de bijbel
immers niet zomaar een getal, maar een heilig getal. Veertig jaar trokken de
joodse arbeidsslaven door
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de woestijn voordat zij het Beloofde land bereikten. Veertig dagen verbleef
Jezus in de woestijn voordat hij het land Kanaän introk. En ook naar inhoud
sluit dat verhaal naar inhoud nauw aan bij Pasen. Want wat leert dat
hemelvaartsverhaal ons anders dan dat God, net als in de Paasthematiek,
zijn hand uitstrekt naar de Messias? En diens leven, over de dood heen,
naar zich toetrekt? Kortom, evenals het Paasverhaal bevat de
hemelvaartsvertelling de boodschap, dat de dood op aarde het laatste woord
niet heeft.
Uitgetild
Zo is hemelvaartsdag een feestdag die ons, meer dan op andere dagen, leert
dat onze levensweg in deze wereld uitgetild zal worden boven alle aardse
gebrokenheid en zal uitlopen op het hemelse Koninkrijk van God, waar,
naar het bijbels woord, alle tranen gewist zullen zijn, waar dood noch
droefheid, jammerklacht noch rouw meer zal bestaan. Waar het licht van de
zon niet meer van node is, omdat het Licht van God zelf, er in alle
eeuwigheid schijnt. (Openb.22:5). Met die boodschap in onze reistas
kunnen we met een gerust hart de weg onder de hemel en op de aarde gaan
welke de Messias ons is voorgegaan.
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Maria Kapel
De Maria-Kapel in Leuven, is in vergelijking met de meeste
kerkgebouwen, een klein kerkgebouw. Zij is gebouwd in de jaren vijftig
van de vorige eeuw en staat niet ver van de Parkpoortkruising aan de
Matadilaan in Heverlee, een zijweggetje van de Leo Dartelaan, die weer
een zijweg is van de Ruelensvest, een gedeelte van de Kleine Ring rond
Leuven.
In de loop van 2007 kwam deze Kapel, behorend tot de parochie St.JanEvangelist (in Abdij van ‘t Park, Heverlee) ongebruikt leeg te staan. De
genoemde parochie zocht naar een nieuwe bestemming, waarbij de
voorwaarde was dat dit gebouw opnieuw bestemd zou worden voor
liturgische doeleinden. Dat kwam goed uit want ook wij zochten, zelfs nog
voor onze gedwongen uitdrijving uit de hof van het Rega-gebouw aan de
Kapucijnenvoer, een eigen herkenbaar en geschikt kerkgebouw. Al waren
we uiteraard blij met de oplossingen die wij sindsdien kregen aangereikt:
van 02/03/2003 – 17/10/2004 in het gebouw van de Antoniusparochie en
sinds 24/10/2004 in de crypte van het Jezuietenhuis, toch bleef ook steeds
het verlangen sluimeren naar een eigen gebouw, waar wij zelfstandig en
herkenbaarder als protestantse kerk zouden kunnen samenkomen.
Het was nog even spannend toen bleek dat ook andere denominaties en
groeperingen een aanvraag hadden ingediend om de Maria Kapel in
gebruik te kunnen nemen, maar uiteindelijk werd het gebouw aan ons
toegewezen. Om kort te zijn: nadat ook onze eigen gemeenschap, na
uitvoerige en zorgvuldige interne afweging, met overweldigende
meerderheid gestemd had vóór de toekomstige ingebruikname van de
Kapel, ging het snel: er volgden gesprekken en vergaderingen met de Stad
en de Dekenij en met de door de Dekenij aangestelde architect. Het
uiteindelijk interieur-ontwerp (verbetering van de toestand van het gebouw
en de nodige aanpassingen voor het gebruik op maat van onze
kerkgemeenschap, inclusief een mogelijk ander orgel) mag er zijn en op dit
moment is het wachten op de toestemming vanuit het Stadsbestuur, opdat
deze interieur-aanpassingen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
E.V
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Gemeente-uitstap naar Antwerpen

Naar jaarlijkse gewoonte ging onze gemeente in mei op gemeente-uitstap.
Dit keer viel de datum onbedoeld samen met Moederdag: zondag 10 mei.
Niettemin zat ‘s middags, in aanloop naar een bezoek aan de Portugese
synagoge van de Sefardische Joden in Antwerpen, de hele zijvleugel van
het koshere joodse restaurant Hoffy’s in Antwerpen vol met gemeenteleden
uit onze kerk.
Van moderniteit naar oude traditie
In slagorde waren we met de auto rond 10u.30 vertrokken vanuit de
parkeerplaats van het Jezuietenhuis en wisten dankzij de moderne techniek
die “gps” heet, probleemloos onze eerste pleisterplaats te bereiken en
werden daar, via overheerlijke culinaire weg, verplaatst van de
hedendaagse moderniteit naar de oude traditie van de joodse spijswetten,
gebaseerd op teksten uit de Thora. Onze maaltijd was immers volledig
“kosher”, dat gold zowel voor de maaltijden mét vlees, als voor de (enige)
vegetarische schotel waarmee ik verwend werd.
Spijswetten
Eén van de twee zaakvoerders, de joods-orthodoxe broers Hoffmann
(waarna het restaurant genoemd is), kwam tijdens de maaltijd bij onze grote
ovale groepstafel staan en gaf spontaan uitleg over de complexe
bereidingswijzen en achtergronden van kosher eten. Bijvoorbeeld de
noodzakelijke inspanningen en procedure om elk stukje vlees te ontdoen
van bloedresten (teruggaand naar Gen.9:4 waar geschreven staat: “vlees
waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten”.) Of de
toelating om vissen te eten, maar alleen als zij schubben hebben (“alles wat
in het water leeft en vinnen en schubben heeft mag u eten, maar dieren
zonder schubben of vinnen niet” - Deut.14:9). En ook het feit dat
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Denkrimpels
Dat deze nauwe precisie en de strikte wettische toepasssing van het koshere
eten op het gelaat van sommige vrijdenkers onder ons een extra denkrimpel
veroorzaakte, behoeft voor de moderne westerse mens geen verbazing te
wekken. Onze joodse gastheer en uitlegger dacht daar echter anders over en
vroeg plotseling aan zo’n nietsvermoedende denker onder ons: “U zit nog
met kritische vragen en bedenkingen”, waarna de gastheer nauwelijks
wachtte op antwoord, maar zich omkeerde, en de denker en zijn
tafelgenoten beduusd en met nog meer denkrimpels achterliet.
Profetenrol
Daarna was het hoog tijd voor het bezoek aan de synagoge. Dit keer
(anders dan zeven jaar geleden) niet naar de Asjkenazische, maar de
Sefardische synagoge van de oorspronkelijk Portugese en Spaanse Joden.
We werden er gastvrij ontvangen door de joods-orthodoxe gastvrouw
Iarchy. Zij plaatste eerst de vrouwen en mannen (laatstgenoemden mét
hoofdbedekking) uit ons gezelschap in gescheiden zitgedeelten en vertelde
energiek over de synagogale gewoonten en gebruiken. Speciale
bijzonderheid was dat zij ons een heuse perkamenten profetenrol liet zien,
iets wat normaal gezien niet mogelijk is, daar de rollen enkel tevoorschijn
mogen worden gehaald tijdens de Sabbatsvieringen. Deze rol was echter
niet meer in gebruik en had daarom, naar orthodox-joods
voorschrift,‘begraven’ moeten worden. Betreffende rol was echter, bij
wijze van uitzondering, behoedzaam bewaard, speciaal voor
geïnteresseerde gasten.
Geworteld
Na afloop van deze gemeente-uitstap waren wij zowel naar lichaam als
geest gelaafd met (iets) meer traditie en kennis omtrent (een bepaald
segment uit) het Jodendom, waarin ook wijzelf, als christenen, wellicht
dieper dan wij beseffen, geworteld zijn.
E.V.
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Bereikbaarheid kapel

Volg op de ring van Leuven richting Namen. Aan de Naamsepoort (bij de
Delhaizewinkel) verlaat u de ring en neemt de Naamsesteenweg (N251) tot
voorbij de spoorweg.
Vanaf deze steenweg rijdt u naar de Waversebaan via
- de Hertogstraat (loopt uit op de Waversebaan, sla linksaf)
- de Koning Leopold III-laan (Waversebaan is de 3° links)
Aan de rechterzijde ziet u het Jezuïetenhuis (zie foto). Ga op de meest
linkse parkeerplaats staan. Het pijltje op de foto geeft de toegangssdeur aan.
Ga rechtsaf de gang in, door de dubbele deur, tot u aan een open ruimte
links komt. Daar is de grote ingangsdeur van onze kapel, “de crypte”.

