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Paaslied 
 

De steppe zal bloeien   
de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht. 

De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 
 

 
 

De ballingen keren, 
zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
een voor een, en voorgoed, 

die keren in stoeten. 
Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
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Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 
 

De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 

 

 
 

Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
(Huub Oosterhuis, Tussentijds lied 49) 
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maart 2011                               kerkdienstenr 

 
20     Voorganger:  Ernst Veen 
              Ouderling:  Joëlle Segier 
              Organist:   Henk Corporaal  
              Teksten:   Ex. 24: 12-18; Filipp.3:7-14; Matt.17:1-9.   
              Collecte:            Gebouwen (kerk en pastorie) 
              Kindernevendienst: Ida 
 

27     Voorganger:  Ernst Veen 
              Ouderling:  Marcel Breem 
              Organist:   Edy Kühn  
              Teksten:   Ex.17:1-7; 1Kor.10:1-13; Joh.4: 5-26(42). 
              Collecte:            Protestantse Solidariteit 
              Kindernevendienst:      Michiel 
 

april 2011                               r 
 
3    Voorganger:  Ernst Veen   Avondmaal  
              Ouderling:  Philipp Bratfisch 
          Organist:  Chris Klein 
  Collecte:                       Algemene Kerkvergadering (AKV) 
              Teksten:   1 Sam16: 1-13; Ef. 5: 8-14; Joh.9,1-13 & 26-39 

 Kindernevendienst:      Jelske 
  
10    Voorganger:  Antoon Schoors 
              Ouderling:  Dirk Panhuis  

          Organist:  Henk Corporaal  
              Teksten:   Ezech.37:1-14; Rom.8: 8-11;  
      Joh.11:1-4 & 17-44 
  Collecte:  Rwanda 
  Kindernevendienst:      Ida 
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17    Voorganger:  Frank Marivoet 
             Ouderling:   Joëlle Segier 

Organist:  Edy Kühn     
Teksten:  Jesaja 50:4-7; Filipp.2:5-11; Matt.21: 1-11             
Collecte:  Gebouwen (kerk en pastorie)  

             Kindernevendienst:       Michiel 
              
24 Voorganger:  Ernst Veen                  Avondmaal / Pasen 
             Ouderling:  Marcel Breem  
             Organist:   Chris Klein  
             Teksten:   Ex.14:9-14; Kol.3:1-4; Joh.20:1-18. 
              Collecte:   Itabire (jumilage) 
              Kindernevendienst:      Jan 
 
  mei 2011                               r 

             
1     Voorganger:  Ernst Veen      Avondmaal 
              Ouderling:  Joëlle Segier  
              Organist:   Henk Corporaal  
              Teksten:   Gen. 8: 6-16; 1 Petrus 1:3-9; Joh. 20:19-23 
              Collecte:            Protestantse Solidariteit 
              Kindernevendienst:      Jelske 
 
8            Voorganger:  Ernst Veen 
              Ouderling:  Dirk Panhuis 
              Organist:   Edy Kühn 
              Teksten:   Jes. 43:1-12; 1 Petrus :17-23; Joh. 21:1-14 
      Collecte:            Rwanda 
              Kindernevendienst:      Ida 
 
15    Voorganger:  Antoon Schoors 
              Ouderling:  Philipp Bratfisch 
          Organist:  Chris Klein 
              Tekst:  Neh 9: 6-15; 1 Petrus2: 19-25; Joh.10: 1-10 
     Collecte:            Gebouwen (kerk en pastorie) 
              Kindernevendienst:      Michiel 
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22 Voorganger:  Ernst Veen 
             Ouderling:  Marcel Breem 
             Organist:  Henk Corporaal  
             Teksten:   Deut.6: 20-25; 1Petrus2: 1-10; Joh.14:1-14 
             Collecte:  Diaconaat 
             Kindernevendienst:       Jan 
              
29 Voorganger:  Ernst Veen 
             Ouderling:  Philipp Bratfisch 
             Organist:  Edy Kühn 
             Teksten:   Jes 41: 7-20; 1Petrus3: 8-18; Joh.16:16-24 
             Collecte:  Gebouwen (kerk en pastorie) 
             Kindernevendienst:      Jelske 
 
  juni  2011                               r 

             
5 Voorganger:  Ernst Veen                        Avondmaal 
             Ouderling:  Joëlle Segier 
             Organist:  Chris Klein 
             Teksten:   Ez 39: 21-29; 1Petrus 4:12-19; Joh17: 1-13 
             Collecte:  Protestantse Radio-omroep (PRO) 
             Kindernevendienst:       Ida 
 

12 Voorganger:  Ernst Veen           Avondmaal/Pinksteren 
             Ouderling:  Dirk Panhuis 
             Organist:  Henk Corporaal  
             Teksten:   Ez.11: 17-20; Hand.2: 1-24; Joh.14: 23-29 
             Collecte:  Gebouwen (kerk en pastorie) 
               Kindernevendienst:      Michiel 
 
19 Voorganger:  Antoon Schoors 
             Ouderling:  Marcel Breem 
             Organist:  Edy Kühn  

             Teksten:   Ex.34: 4-9; 2 Kor.13:11-13; Matt.28:16-20 
             Collecte:  Diaconaat 
               Kindernevendienst:      Jan 
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Oikocrediet 
 
Bij rampen geven we gul voor noodhulp. 
Voor boeiende projecten helpen we mensen in ontwikkelingslanden met 
giften. 
Maar het kan ook door krediet te verlenen. 
 
“Oikocredit” is een van de oudste en belangrijkste ontwikkelingsfinanciers. 
Mensen in de Derde Wereld, die geen waarborg of eigendom hebben, 
kunnen dankzij Oikocredit toch een lening krijgen om zelf een bedrijfje op 
te zetten of uit te bouwen. De voorwaarde is wel dat daardoor de armen aan 
het werk kunnen met een behoorlijk loon en dat de ontwikkeling van hun 
dorp of streek bevorderd wordt. 
 
Ook in Vlaanderen zijn er aandeelhouders in Oikocrediet. 
“Oikocredit” is een oecumenische ontwikkelingscoöperatie, opgericht 
vanuit de Wereldraad van Kerken. De wereldraad van Kerken groepeert de 
Protestantse, Orthodoxe en Anglicaanse kerken wereldwijd. Het 
hoofdkwartier is in Genève. 
Op de Algemene Vergadering in Uppsala, Zweden, 1968 werd door de 
kerken beslist een kredietbank voor de armen op te zetten.  
Het idee was zo ongehoord, dat de banken in Zwitserland er niet van 
wilden weten. 
In 1975 was het dan toch zover. Het hoofdkantoor kwam in Amersfoort, 
Nederland. 
 
Voor meer informatie: www.oikocredit.be 
Contact: Bert van Tienen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, 
tel.0478 500 438 bvantienen@oikocredit.org 
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Beste grote mensen, 
 
20 februari hadden wij het in de Kinderkerk (- 12) over Paulus.  Paulus 
heeft van de gemeente in Korinthe een schrijven ontvangen, waarin ze 
nogal hoog oplopen met hoe goed ze het wel doen (opscheppen dus), hoe 
prima alles wel gaat met hen. 
 
Paulus heeft daar zo zijn vraagtekens bij en schrijft hen een antwoord. 
Hierin stelt hij dat het met hem niet zo goed gaat, dat hij hard moet werken 
voor zijn brood, dat hij dakloos is, dat veel mensen mopperen als hij over 
Jezus vertelt.  Maar....dat vindt Paulus niet zo erg, want als je een leerling 
van Jezus bent, hoort dat er een beetje bij. 
 
 

 
 
 
De grote kinderen van onze kerk in Leuven kregen als opdracht een 
bemoedigende brief aan Paulus te schrijven.  Wij laten U mee genieten van 
één brief, ongecensureerd.  De schrijfster is Anna Matejka: 
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Een grimmig sprookje bij GM Antwerpen: Wat blijft e r over na de 
tover? 

 
 
Een halve eeuw geleden, in 1965, verdwenen met Oorderen, Wilmarsdonk 
en Oosterweel, drie mooie Antwerpse polderdorpjes aan de Schelde. Ze 
dienden plaats te ruimen voor de industriële aspiraties van de haven. De 
inwoners verloren have en goed en moesten noodgedwongen elders hun 
toevlucht zoeken. Het betrof hier hard labeurende boeren die, zeker ook in 
het verleden, vochten tegen wateroverlast, die het land inpolderden, en die 
na elke tegenslag opnieuw met heel veel moed en doorzettingsvermogen 
herbegonnen. Ze werkten op het ritme van de tijd. 
 
Op een dag moest alles wijken voor een ander soort tewerkstelling, in naam 
van de vooruitgang (ja, met een wagen van "Generaal" motors ga je 
inderdaad sneller vooruit dan met paard en kar). Een boer werd ingeruild 
voor 4 arbeiders bij General Motors. "Creatieve""destructie" wordt dat 
heden ten dage genoemd, om zelfs wat vernield wordt, ook aan menselijke 
waardigheid, nog een positieve (creatieve) bijklank te geven. Niets is echter 
bestendiger dan de illusie van de creativiteit. 
 
Geleidelijk aan werden de werknemers bij GM overgeleverd aan 
inleveringen in afleveringen, tot zelfs van het halveren van de 
tewerkstelling bij GM toe. Nu wordt zelfs de ganse fabriek gesloten.  Zodat 
wat in naam van de vooruitgang zoveel jaren geleden gebeurde - het 
ontwortelen en overplanten van de oorspronkelijke bevolking - jaren later 
opnieuw  gebeurt in opdracht van "vreemde" bazen. Dit alles in naam van 
de economie, de vooruitgang, werk in eigen streek, enz.  

 
Maar WAT BLIJFT ER OVER NA DE TOVER ??? 
 
Wat me vooral uit de geschiedenis van die polderdorpen trof en bijbleef 
was het intense, echte, diepdoorvoelde leven van deze mensen, die elke 
tegenslag manmoedig en vrouw-hartelijk te lijf gingen. Elk einde was voor 
hen een nieuw begin. Steeds opnieuw. 
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Nu zijn mensen gepromoveerd (in het economisch taaljargon) tot "human 
resources" of menselijk kapitaal (ook wel "human assets" genoemd, en ik 
vraag me dan altijd wel af hoeveel "asset" zo een mens zich voelt, en van 
wie hij dan wel de “bezitting” is). Deze menselijke middelen kunnen (naast 
het aandelenkapitaal of "capital resources") als pionnetjes op een 
schaakbord, al of niet willekeurig overgeplaatst of geschrapt worden, in 
naam van de grote economische principes - niet van winst maar van nog 
veel meer winst en van maximalisatie van overheidssubsidies en van 
bonussen van de directieleden van een bedrijf dat over de ganse lijn 
misdadig gefaald heeft. Mensen worden niet meer ontslagen, want dat komt 
hard aan, maar vloeien (bijna pijnloos) af, mensen worden simpelweg 
"afgeschreven".  
 
De "onzichtbare hand" die het individu drijft zou volgens Adam Smith 
(1776) resulteren in meer algemene welvaart. Maar naast deze onzichtbare 
hand is er een al even doeltreffende "onzichtbare voet" die de mensen 
zomaar in de goot stampt (en ze behandelt als grof vuil). De mens is er niet 
voor de economie, maar juist andersom en bovendien niet uitsluitend voor 
de mens van deze generatie, maar ook van de komende generaties. 
 
Chris Lefebvre 
Leuven, december 2010 
 
 
 

 
 

Adam Smith 1723-1790 
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Pasen: Kies dan het leven… 
 
Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het 
leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. (Deut. 30: 19) 
 
Die oproep uit de Tora zou als Paasthema niet misstaan. Bovendien is het 
ook een oproep die “uit het leven gegrepen is”. Want iedereen kent 
perioden van meer dood dan levend te zijn, van zich gekist te voelen. Het 
gevoel niet meer verder te kunnen, geen uitweg meer te zien. Vast te zitten 
in een uitzichtsloos stramien van sleur, zinloosheid, conflict of lethargie, en 
er niet uit te kunnen ontsnappen, in de omgang met jezelf of in de relaties 
en verbanden waarin je leeft, in werk, kerk, school, dorp, stad, vereniging, 
huwelijk, gezin, familie of vriendenkring en vult u zelf maar in. En soms is 
dat gevoel van uitzichtsloosheid, van levend dood te zijn, zo groot dat 
mensen ook letterlijk het graf in vluchten. 
 
Telkens weer op de loer 
Nee, het is daarom werkelijk geen loze kreet als er in de bijbel te lezen staat 
“kies voor het leven”. Die oproep uit het bijbelboek Deuteronomium staat 
er niet voor niets. Want ook de bijbelschrijvers wisten maar al te goed dat 
de dood telkens weer op de loer ligt en lonkt. Niet alleen de letterlijke 
dood, maar ook de figuurlijke dood die in duizend-en-één dingen zit: in 
sleur, kwaad, onrecht, wanhoop, lijdzaamheid, fatalisme, kortom in alles 
wat het leven wurgt en de pas afsnijdt. In dictatuur en repressie, in 
onverschilligheid, onbewogenheid, verstarring… Dat geldt voor het 
individu, maar ook voor politieke systemen, instituten en godsdiensten. 
Jezus doorbrak bv. de verstarring van een godsdienst die gestold was tot 
een doods stelsel van regels en rituelen. Hij liet zien wat de geest was van 
de Wet. Dat de wet er was voor de mens en niet omgekeerd.  
 
Hij koos toch voor het kruis?  
Van Jezus kunnen we daarom met recht zeggen dat hij koos voor het leven. 
Maar is dat wel zo, zullen weer anderen vragen. Hij koos toch voor het 
kruis? Is Pasen niet onlosmakelijk met het kruis, de dood, verbonden? En 
Jezus zei toch ooit tot Zijn leerlingen: “Wie Mij volgen wil, moet zijn kruis 
op zich nemen.” ?  
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In botsing met de gevestigde machtsstructuren 
Dat klopt, maar daarmee bedoelde Jezus niet: als je mij wil volgen, leg je 
dan maar neer bij de dood en berust dan maar in je kruis, in je noodlot. 
Integendeel. Wie Jezus op zijn levensweg volgt, ziet keer op keer dat Hij de 
nood juist níet passief aanvaard, maar dat Hij aanwezig is en ingrijpt, daar 
waar mensen lijden en gebukt gaan. Melaatsen en marginalen geeft Hij 
weer een plaats in de samenleving. Hongerenden en dorstigen geeft hij te 
eten en te drinken. Verlamden richt hij op. Onrechtvaardigheid klaagt Hij 
aan. Steeds weer kiest Jezus voor de mens en de menselijkheid, óók als Hij 
daarbij in botsing komt met de religieuze en wereldlijke leiders en met de 
gevestigde machtsstructuren. Steeds weer kiest Hij voor het leven, ook als 
Hij daarbij in botsing komt met de dood.    
 
Donkere keerzijde 
Juist daarom sprak Hij tot Zijn discipelen: “neem je kruis op.” Want Jezus 
wist dat die keuze voor het leven, voor de ware menselijkheid, een donkere 
keerzijde had. De keerzijde van de tegenstand en de rivaliteit. De keerzijde 
van het machtsmisbruik door hen die de touwtjes in handen hebben en die, 
om hun privileges en tirannieke systemen te beschermen en aan anderen op 
te leggen, zich bedien(d)en van de dood. Ook Jezus heeft dat aan den lijve 
moeten ondervinden. Hij werd gedood door zijn keuze voor het leven en 
door zijn verzet tegen de gevestigde tirannieke structuren van zijn tijd. 
Helaas is er dienaangaande niets nieuws onder de zon. Schrijnende 
eigentijdse voorbeelden stonden en staan de jongste tijd vooraan in de 
nieuwsberichten over de volksprotesten tegen de dictaturen in het Midden-
Oosten.   
 
Tegen het dictaat van de dood 
Voor Jezus was het kruis het regelrechte gevolg van zijn bewuste keuze, 
niet voor de dood, maar voor het leven. Hij kwam aan het kruis terecht 
mede als gevolg van het feit dat hij het bv. niet nam dat mensen uit de boot 
vielen, verstoten werden of onderdrukt, honger leden of ziek waren. Dat hij 
niet wilde aanvaarden dat mensen ondergeschikt gemaakt werden aan 
wetten in plaats van andersom. Omdat hij het niet accepteerde dat mensen 
geslachtofferd werden op het aambeeld van de willekeur of onrecht werd 
aangedaan. Hij keerde zich tegen onrechtvaardigheid en tirannie. Tegen het 
dictaat van machtsmisbruik, lijdzaamheid, het noodlot en de dood 
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De dood van het kruis 
En daar waar wij ónze wegen zien doodlopen, trekt Jezus het spoor verder. 
Jezus’ kruisdood was immers ook de dood van het kruis en het begin van 
het wérkelijke, door God bedoelde leven. En het verhaal van Zijn 
Opstanding met Pasen, Zijn overwinning op de dood, is in diepste essentie 
de uitdrukking van Zijn keuze voor het leven. Voor ware menselijkheid 
naar Gods bedoeling. Een keuze die ook ons uitnodigt om op te staan, 
teneinde voor het leven te kiezen en de dood te boven te komen.    
 
Om op te staan 
Om op te staan uit alle gedaanten van de dood in ons leven. Uit het 
fatalistische idee dat de dood, de letterlijke zowel als de figuurlijke, het 
laatste woord heeft. Uit haat en kwaad, onrecht en onmenselijkheid, 
(doods)angst en fatalisme, machtswellust en liefdeloosheid. Om op te staan 
tegen het failliet van de humaniteit. Tegen alles wat het leven de pas 
afsnijdt. Om te kiezen voor geloof, hoop en liefde, voor de weg naar het 
Beloofde Paasland van het ware, door God bedoelde leven. 
 
Ernst Veen.  
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Het Hugenotenkruis 
 
Ieder jaar wordt in de paasliturgie onze Paaskaars vernieuwd. Op die kaars 
staat een afbeelding van wat genoemd wordt: het ‘Hugenotenkruis’. Dat 
verdient een woordje uitleg.   
 
De naam 'Hugenoten' is waarschijnlijk een verbastering van het Zwitserse 
'Eidgenossen' (Iguenots). In de 2de helft van de 16de eeuw komt deze naam 
voor als een ietwat denigre-rende aanduiding voor de Franse protestanten. 
Deze bijnaam wordt vervolgens door henzelf als erenaam aanvaard (vgl: 
"les gueux", de bedelaars, de geuzen als erenaam van de Vlaamse 
protestanten). Als gevolg van de onderdrukking en vervolging worden in de 
16de en vooral in de 17de eeuw vele Hugenoten gedwongen te vluchten 
naar gebieden waar geloofsgenoten wonen of waar een grotere tolerantie 
heerst dan in Frankrijk. Daar stichten zij dan vaak eigen 
'vluchtelingenkerken' (Églises du Refuge, vandaar 'réfugiés').  
 
De  Hugenoten kozen vanwege deze onderdrukking voor een eigen kruis, 
omdat men wel christenen wilde zijn, gekenmerkt door het kruis, maar niet 
door het 'Latijnse' kruis, het 'roomse'. Het Hugenotenkruis wordt 
gekenmerkt door het Maltezerkruis. Dat was het kenteken van de ridders 
van Malta, een geestelijke ridderorde uit de Middeleeuwen. Het kruis heeft 
gelijke armen, wijd uiteenlopend aan de top; misschien een figuur, die 
verkregen is door vier pijlpunten naar het midden te keren. Het 
maltezerkruis wordt gezien als symbool der wedergeboorte. De acht punten 
stellen voor de acht zalig-sprekingen uit het Evangelie (Mt. 5:3-10).  
 
De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies 
(lisbloemen) of harten, symbolen van reinheid en trouw. Het 
oorspronkelijke aanhangsel onderaan was peervormig, volgens sommigen 
een kruikje (teken van de zalving van de Franse koningen? of met de 
Geest?), volgens anderen een traan (teken van het lijden der Franse 
protestanten). Omstreeks 1688 is dit peervormig aanhangsel vervangen 
door de duif, het symbool van de Heilige Geest.  
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Telt men alle punten (parels en lelies) bij elkaar op, dan krijgt men het getal 
12: overeen-komstig de 12 stammen van het Oude Israël, de 12 discipelen 
van Jezus en ook overeen-komstig de 12 artikelen van het 'algemeen en 
ongetwijfeld christelijk geloof’, waarvan de Hugenoten zich belijders 
wisten. 
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Aankondigingen 
 

Interlevensbeschouwelijke viering: “Grenzen bewegen”.  

 
Op zaterdag 7 mei 20110 vindt er een interlevensbeschouwelijke viering 
plaats. Thema is: “Grenzen bewegen”.   
 
Deze viering start om  16 uur met een interactief gebeuren aan de trappen 
van de St-Michielskerk  (Naamsestraat). 
 
Er wordt halt gehouden om 18 uur voor een  rustpunt van bezinning met 
getuigenissen en muziek in de St.- Antoniuskerk  (Damiaanplein). 
 
De afsluiting is om 19 uur  in de ontmoetingsruimte van het  
Damiaancentrum met een glaasje en een praatje. 
 
“Grenzen bewegen”  is een  initiatief van verschillende mensen en groepen  
die vanuit  hun levensbeschouwing geïnspireerd worden door de veelzijdige 
figuur van Damiaan. Vorig jaar werd voor het eerst in Leuven  een 
feestelijke avondviering opgezet  voor  de samenkomst van een 
verscheidenheid  aan deelnemers, waaronder Baha’is, Mormoonse en 
Hindoestaanse  gemeenschap , moslimgemeenschap  Al Daliel, Protestantse 
Kerk, Vrijzinnig Humanisten, ACW Leuven en het Damiaancentrum. Dit 
rond wat voor elke van deze verschillende levensbeschouwingen het 
gegeven van ” Damiaan verlegt grenzen”  vandaag nog betekent in hun 
engagement.  
 
Iedereen van harte uitgenodigd.  
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Bestuursraadsverkiezingen 
 
In april zijn er weer verplichte bestuursraadsverkiezingen. Dat wil zeggen 
dat de termijn van twee leden ten einde loopt en dat er dus ook twee leden 
verkozen moeten worden. De uittredende leden (te weten: Arie Plaisier en 
Anton Gazenbeek) mogen zich, indien zij dit wensen, opnieuw kandidaat 
stellen. De nieuw verkozenen krijgen een mandaat van 6 jaar tot april 2017. 
In april 2014 wordt dan de grote helft vernieuwd tot april 2020. Vandaar 
dus bij deze een oproep voor nieuwe bestuursraads-kandidaten. Uw 
kandidatuur kunt u opgeven bij Ernst Veen (ernst.veen@telenet.be of 016-
22.98.83) of noteren op de inschrijvingslijst boven de infotafel in de kerk. 
Deze informatie kunt u daar ook nog eens nalezen. Bij voorbaat hartelijk 
dank!  
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Interreligieuze viering 
  
Hoe wordt er in verschillende religies omgegaan met de zoektocht naar 
geluk? Welke religieuze "sleutels" worden hiervoor aangereikt?  
 
Op donderdag 17 maart om 19 u. in de Verbeeckzaal van het 
kunstencentrum  het STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven, wordt u van 
harte uitgenodigd op de interreligieuze viering met als thema: “In the 
pursuit of happiness”.  
  
Samen vieren met mensen van andere religies is een boeiend en rijk 
avontuur. Mensen van alle religies zijn welkom; De organisaties die dit jaar 
meewerken aan deze viering zijn ACW Leuven, de Verenigde Protestantse 
kerk van Leuven, de Universitaire Parochie en de moslims van Al-Daliel.  
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Maria Kapel  
 
Zoals vermeld in de vorige Kerkbrief luidt de prognose van de architect die 
verantwoordelijk is voor de aanpassingswerken aan de Maria Kapel, dat 
deze werken niet lang na de zomervakantie, waarschijnlijk in de herfst van 
2011 zullen kunnen beginnen. Hieronder vindt u twee tekeningen van hem: 
één van de bestaande situatie en een van de situatie zoals deze zal worden. 
Ook wie de technische kant van het lijnenspel niet tot in de details doorziet 
zal, na vergelijking, allicht een idee kunnen krijgen van de aanpassingen. 
 
 
 

 
Bestaande Mariakapel 
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Protestantse radio en televisie-uitzendingen 
  
 
Radio: 
productie Frank Marivoet. 
VRT – Radio 1 – woensdag om 20u.04 
wo. 23 maart: Bijbel actueel (Joh.4:5-42): Ge hebt geen emmer en de put is 
diep! 
wo. 13 april: Mens voor de mensen zijn: De ander uitnemender achten dan 
zichzelf.  
zo. 24 april om 11u.03: Paasviering – ds. A.R. Beukenhorst.  
wo. 27 april: Bijbel actueel (Joh.20: 19-31): Spilfiguur Tomas.  
 
 
TV-EREDIENSTEN : 
productie Nora Nys. 
VRT "één" op zondag om 10u00 
zo. 24 april: Paasviering in Eurovisie. 
verzorgd door TSR (Zwitserland) 
Vertaling en toelichting:  Frank Marivoet 
Verantw.Uitg.:F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee. 
Secr.:H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 MIDDELKERKE 
Tel.: 059/30.84.33 
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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”. 
 
 
 

 
 

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar 
Bijdragen voor komende nummers kunt u respectievelijk inleveren vóór 1 maart, 1 
juni, 1 september of 1 december. 
 
Secretariaat 
Dirk Vercruysse 
Lipsestraat 121 
3150 Tildonk 
kerkbriefvpkbleuven@hotmail.com 


