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Uit uw hemel zonder grenzen
Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
Huub Oosterhuis
Uit: Liedboek, gez.527
Zoetermeer, 2013
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KERKDIENSTEN

December 2015
25

Kerstmis, wit.
Avondmaal.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten:
Jes.9:1-6; Hebr.1:1-12; Luc.2:1-20.
Collecte:
’t Lampeke.
Kindernevendienst: alle begeleiders.
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Zondag na Kerstmis, wit.
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Philipp Bratfisch.
Organist:
Chris Klein.
Teksten:
Jes.61:10-62:3; Gal.3:23-4:7; Luc.2:33-40.
Collecte:
Diaconaat.
Kindernevendienst: /
3

Januari 2016
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Epifanie, wit.
Avondmaal.
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Joop van der Horst
Teksten:
Jes.60:1-6; Ef.3:1-12; Matt.2:1-12.
Collecte:
Diaconaat.
Kindernevendienst: Ida (12-min).
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1e zondag na Epifanie, wit.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Henk Corporaal.
Organist:
Chris Klein.
Teksten: Jes.40:1-11; Titus 3:4-7; Luc.3:15-16&21-22.
Collecte:
Kirinda (partnerschap)
Kindernevendienst: Jelske (12-min); Hans, Ida (12-plus)
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2e zondag na Epifanie, groen.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten:
Jes.62:1-5; 1Kor.12:1-11; Joh.2:1-11.
Collecte:
Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst: Michiel (12-min)
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3e zondag na Epifanie, groen.
Oecumenische viering.

31

4e zondag na Epifanie, groen.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Philipp Bratfisch.
Organist:
Edy Kühn.
Teksten:
Jer.1:4-10; 1Kor.12:27-31a; Luc.4:21-32.
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Collecte:
Protestantse Solidariteit.
Kindernevendienst: Jelske (12-min)
Februari
07

5e zondag na Epifanie, groen.
Televisiedienst (VRT op Een)
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Joop van der Horst.
Teksten:
Jes.6:1-8; Luc.5:1-11.
Collecte:
Protestantse Solidariteit.
Kindernevendienst: alle begeleiders (12-min en 12-plus).
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1e zondag in de Veertigdagentijd, paars.
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Chris Klein.
Teksten:
Deut.5:6-21; Rom.10:8-13; Luc.4:1-13.
Collecte:
Ruanda (zusterkerk)
Kindernevendienst: Jan (12-min).
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2e zondag in de Veertigdagentijd, paars.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten:
Ex.34:27-35; 1Kor.13:1-13; Luc.9:28-36.
Collecte:
Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevend.: Michiel (12-min); Hans en Ida (12-plus).
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3e zondag in de Veertigdagentijd, paars.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Philipp Bratfisch.
Organist:
Edy Kühn.
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Teksten:
Ex.3:1-15; Rom.5:1-11; Luc.13:1-9.
Collecte:
Diaconaat.
Kindernevendienst: Ida (12-min).
Maart
6

4e zondag i.d. 40dgtijd, ‘Laetare’, paars. Avondmaal.
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Joop van der Horst.
Teksten: 2Kron.36:14-23; 2Kor.5:14-21; Luc.15:11-32.
Collecte:
Protestantse Solidariteit.
Kindernevend.: Jan (12-min); Ernst, Hans, Ida (12-plus).
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5e zondag in de Veertigdagentijd, paars.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Chris Klein.
Teksten:
Jes.58:7-10; Filipp.3:7-14; Luc.20:9-19.
Collecte:
Theologische Faculteit Brussel
Kindernevendienst: Jelske (12-min).
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6e zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag, rood.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Philipp Bratfisch.
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten:
Zach.9:9-10; Filipp.2:5-11; Luc.19:29-40.
Collecte:
Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevend.: Michiel (12-min); Hans, Ida (12-plus).
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PASEN, wit.
Avondmaal
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Edy Kühn.
6

Teksten:
Jes.51:9-11; Kol.3:1-4; Joh.20:1-18.
Collecte:
Diaconaat.
Kindernevendienst: Ida (12-min).
April
3

2e Paaszondag, ‘Quasi modo geniti’, wit. Avondmaal
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten: Gen.28:10-22; Openb.1:12b-20; Luc.24:13-35.
Collecte:
Kirinda (partnerschap)
Kindernevendienst: /
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3e Paaszondag, ‘Misericordia’, wit.
Voorganger: Frank Marivoet.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Chris Klein.
Teksten:
Jer.32:36-41; Openb.5:6-14; Luc.24:35-48.
Collecte:
Ruanda (zusterkerk)
Kindernevendienst: /
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4e Paaszondag, ‘Jubilate’, wit.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten: Num.27:121-23; Openb.7:9-17; Joh.10:22-30.
Collecte:
Kirinda (partnerschap)
Kindernevendienst: Jelske (12-min); Hans, Ida (12-plus).
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5e Paaszondag, ‘Cantate’, wit.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Edy Kühn.
7

Teksten:
Deut.6:1-9; Openb.19:1-9; Joh.13:31-35.
Collecte:
Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: Jan (12-min.)
Mei
1

6e Paaszondag, ‘Vocem jucunditatis’, wit. Avondmaal
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Philipp Bratfisch.
Organist:
Joop van der Horst.
Tekst: Joël2:21-27;Openb.21:10-12&22-27;Joh.14:23-29.
Collecte:
Protestantse Solidariteit.
Kindernevendienst: wordt voorzien.
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7e Paaszondag, ‘Exaudi’, wit.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Adri Leemput.
Organist:
Chris Klein.
Teksten: 1Sam.12:19b-24;Openb.22:12-21;Joh.14:15-21.
Collecte:
Ruanda (zusterkerk).
Kindernevendienst: wordt voorzien.
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PINKSTEREN, rood.
Avondmaal
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:
Marleen Jannis.
Organist:
Henk Corporaal.
Teksten:
Joël 3:1-5; Hand.2:1-11; Joh.20:19-23.
Collecte:
Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst: wordt voorzien
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GEMEENTENIEUWS
Inzameling voor de vluchtelingen
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in ons land nam
onze kerkenraad medio september contact op met het
Protestants Sociaal Centrum (PSC), Cansstraat 12 in Brussel
(zie: http://csp-psc.be/nl die ons daarbij liet weten dat zij
samenwerkten met Fedasil (Federaal agentschap voor de
opvang van asielzoekers) om verschillende verblijfsruimten
voor vluchtelingen in te kunnen richten. Daarbij gaven zij aan
dat zij alles konden gebruiken waarmee men een appartement
degelijk kan inrichten. Niet alleen speelgoed, kinder-, heren- en
dameskleding en klein huisraad zoals keukengerei, potten,
pannen, borden, bestek, maar ook meubilair, matrassen, tafels,
stoelen, enz. Vanaf 20 september hielden wij daarom een
maand lang een inzameling in onze kerk waarbij, met hartelijke
dank aan alle gevers en verzamelaars, zeer veel bruikbare
spullen bijeen gebracht zijn. Het PSC heeft zelfs twee keer met
een transportbusje tussen Brussel en Leuven heen en weer
gereden om alle spullen (uit onze kerk en ook bij sommige
mensen thuis) op te kunnen halen. Wie dat wil kan het PSC ook
financieel steunen. Zie: http://csp-psc.be/nl/giften
Vluchtelingenhuis
Een andere mogelijkheid die de kerkenraad voorstelde om (in
het Leuvense) vluchtelingen bij te staan is via steun voor het
Vluchtelingenhuis in Wilsele (Aarschotse-steenweg 366, 3012
Wilsele). Het Vluchtelingenhuis is onafhankelijk en krijgt geen
subsidie. Financiële giften (aftrekbaar v.d. belastingen) via de
volgende bankrek. (bij de Boudewijnstichting): BE10 0000
0000 0404 met de gestructureerde vermelding 128/2651/00018
(deze vermelding niet vergeten, anders komt het bedrag niet
aan bij het Vluchtelingenhuis!). Meer inlichtingen, zie:
http://www.rechtopmigratie.be/helpen
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Uitstap jongeren
Op zondag 29 november vertrokken de 12-plussers, onder
leiding van Hans en Ida, voor een leerzame uitstap vanuit onze
kerk naar het Joodse Kerkhof Schoonselhof in Antwerpen en
daarna (na een gezamenlijke picknick) ook nog het Fort
Breendonk in Willebroek. Dit fort werd in de tweede
wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als gevangenis
en executieplaats. De uitstap kaderde in het huidige lopende
thema van de jongerendienst, te weten: het Jodendom. Rond
17:30 uur waren zij weer terug bij onze kerk. Dat deze uitstap
veel indruk gemaakt heeft moge blijken uit een van de commentaren die de jongeren in het gastenboek van Breendonk
achterlieten en waarin te lezen stond dat het gewone geluk van
alledag zomaar ineens gedaan kan zijn en dat, dixit de
schrijfster, zij dit voortaan beter zou beseffen en er dankbaar
voor zou zijn.
Startzondag
Op zondag 20 september hielden wij onze startzondag. We
hoopten op een barbecue in de kerktuin, maar een koude
septemberregen hield ons binnenshuis, wat echter niet als straf
werd ervaren, gezien de dampende, warme groenten- en
tomatensoep met een keur aan allerlei broodjes met of zonder
beleg. De gezelligheid deed de rest.
Antependium
Op diezelfde zondag 20/11 verraste de seniorengroep ons met
een attente gift voor op de avondmaalstafel: een wit antependium. Een moeilijk (Latijns) woord dat letterlijk “voorhangsel” (ante = voor; pendere = hangsel) betekent. We hadden
reeds drie antipendia, corresponderend met drie liturgische
kleuren: groen, paars en rood, maar een witte ontbrak nog. Nu
dus niet meer, waarvoor veel dank aan de seniorengroep! De
oorsprong van het antependim gaat ver terug: eerst was het een
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voorhangsel in de Joodse tabernakeltent en later sierde het de
Joodse tempel. Kortom: een symbool dat recht doet aan onze
Joodse wortels van ons christelijk geloof!
Lees- en gesprekskring
Gedurende de afgelopen cyclus van de lees- en gesprekskring
(lg-kring) in 2015 lazen en bespraken wij tijdens vijf avonden
het nieuwe boek van de bekende theoloog Hans Küng getiteld
“Jezus”. (Uitgeverij Ten Have, 2013). Centraal staat daarin de
vraag: “Wie was Jezus en wat was zijn betekenis voordat hij
bedolven raakte onder de kerkelijke leer? Daar wij dit mooie
boek in de genoemde cyclus nog niet uitgelezen hebben (we
kwamen tot p.99) zal het ook in de nieuwe cyclus van de lgkring in 2016 opnieuw op onze tafel liggen. De data van
samenkomst zullen eveneens weer op maandagavonden
gepland zijn, als volgt: 22/02/2016; 7/3; 14/3; 11/4; 25/4; 23/5;
reservedatum: 6/6.
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 20:00 uur tot 22:00 uur.
Dopelingen
Op 27 december 2015, de eerste zondag na Kerstmis, zullen
twee kinderen feestelijk gedoopt worden, te weten: Amélie
Thomas Hannah Goossens, dochter van Frédéric Michel Louis
Goossens en Marie Alice Klein. En ook: Lukas Jonah Kahler,
zoon van Anthony James Kahler en Hannah Julie Klein. Deze
(doop)dienst zal geleid worden door Frank Marivoet.
Laatste uitzending Protestantse Omroep
De Vlaamse regering besliste op 24 april 2015 dat de (alle)
erkenningen van de levensbeschouwelijke verenigingen
aflopen op 31 december 2015 en niet meer zullen worden ver11

lengd. Hierbij mag zeker niet onvermeld blijven dat dit
betekent dat daarmee dus ook een einde gekomen is aan de
jarenlange verzorging van de protestantse radio-uitzendingen
via de openbare omroep (eerst op de BRT, later de VRT) door
Frank Marivoet. Frank begon met die uitzendingen in
september 1981. Een grondmotief dat Frank daarbij hanteerde
was dat hij de teksten uit het oude boek, de Bijbel, telkens
‘toepaste’ op situaties van de nieuwe mens. Situaties die uit het
actuele moderne leven gegrepen waren en waarin zeer velen
door de jaren heen (h)erkenning in vonden van hun eigen
existentiële vragen en belevenissen. Maar liefst 34 jaar heeft
Frank die door velen zeer gewaardeerde uitzendingen verzorgd,
iets wat maar weinigen hem na zullen kunnen doen.
Een andere terugtredende en eveneens zeer gewaardeerde
‘mediafiguur’ uit het VPKB-midden is Antoinette Panhuis. In
1975 deed ze al enig radiowerk en vanaf eind jaren ‘90 werkte
ze, bijgestaan door realisator/technicus David Dedecker, als
producer voor de protestantse TV-uitzendingen.
Wij zijn hen als onze ‘protestantse stem’ véél dank en waardering verschuldigd.
Televisiedienst
Op zondagochtend 7 februari 2016 zal onze kerkdienst ‘live’
worden opgenomen en uitgezonden door de VRT op Een. 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 7 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!
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Diakonaat
Waarvoor dienen de collectes voor het diaconaat? De opbrengst
van de diakonaat-collectes komen steeds in de zogenoemde
“diakoniekas” die bestemd is om diegenen op ons pad die dat
hard nodig hebben (hetzij vanwege een incidenteel noodgeval,
hetzij door structurelere omstandigheden), met financiële steun
bij te staan. Uiteraard zit er in die kas ook een bodem die nog
niet in zicht is, maar nog wel zeer goed een extra “bodembedekking” kan gebruiken. Kortom: van harte aanbevolen en
bij voorbaat veel dank.
Scheppingszondag en het klimaatakkoord
Wereldwijd werd in vele kerken in september middels een
zogenoemde "Scheppingszondag" aandacht besteed aan de
klimaatproblematiek. Ook de VPKB-commissie "Kerk in de
Samenleving" (KidS) deed dit jaar weer een oproep aan alle
VPKB-kerken om zich bij dit initiatief (onder het motto "Het
klimaat verandert ook mij.") aan te sluiten, hetgeen ook wij
deden in onze kerkdienst van 27/9. De regeringen laten weten
dat de basis betrokken is, toeziet en druk uitoefent, zodat het
wereldwijde klimaatakkoord er niet alleen komt maar ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd is van groot belang.
Ernst Veen

Meditatie
HET KIND JEZUS ALS ASIELZOEKER
Het spijt me, er is voor U geen plaats. Dat bericht viel Jezus,
ruim 2000 jaar geleden, bij zijn komst op aarde te beurt. Zou
dat in onze tijd anders zijn? Is het Licht van God welkom in
onze met de duisternis flirtende wereld? De vraag stellen is
haar beantwoorden. De eindeloze optelsom van de wandaden
van het schepsel mens is geen sterk teken van menselijke
13

gastvrijheid ten aanzien van God.
Koning der Joden
Datzelfde motief van een God-ongastvrije wereld, vinden we
ook terug in het Mattheüsverhaal (Mt.2:1-18) van de Wijzen uit
het Oosten die hulde te brengen aan het kerstkind. Zij vragen:
waar is de Koning der Joden die geboren is? Koning Herodes
verneemt dit en voelt zich in zijn koningschap bedreigt. Hij
doet daarom nauwkeurig navraag bij de wijzen en verzoekt om
hem te berichten waar hij het Kind van Betlehem kan vinden.
Zogezegd om het hulde te bewijzen, maar zijn ware
bedoelingen zijn om dit kind uit de weg te ruimen.
Vlucht naar Egypte
Herodes neemt daarbij geen halve maatregelen. Omdat hij niet
te weten komt waar het Kind Jezus zich precies bevindt,
vaardigt hij een bevel uit om alle jongens van twee jaar en
jonger in Betlehem en in het gehele omliggende land te laten
doden en wel: om maar dat ene kind te kunnen treffen. Dat lukt
hem echter niet, want Jozef en Maria, in een droom
gewaarschuwd voor het nadere onheil, vluchten met het kind
naar Egypte.
Asielzoeker
Zo wordt Jezus, als kind al, een illegaal, en een vluchteling, en
moet hij als banneling en asielzoeker naar Egypte uitwijken.
Zoals zovelen dat ook vandaag nog altijd en meer en meer
overkomt: moeten vluchten uit vrees voor tirannie en
doodsdreiging.
Omkering
Opvallend in dit verhaal is dat niet alleen de vrees van kleinen
voor groten (Jozef en Maria die met hun kind Jezus moeten
vluchten voor de geweldenaar Herodes), in de verf gezet wordt,
maar ook het omgekeerde: de vrees van groten voor kleinen
14

(Herodes die bang is dat zijn koningschap bedreigd wordt door
een pasgeboren baby). Kortom: de “natuurlijke”, gewoonlijke
orde (kleinen die groten moeten vrezen) wordt hier op z’n kop
gezet: groten die kleinen moeten vrezen. Aldus wordt die
“natuurlijke” orde onder kritiek geplaatst waarbij de boodschap
is dat machtigen die hun macht ontlenen aan het onderdrukken
van kleinen iets te vrezen hebben.
Een geweten geschopt
Zo wordt de groten die kleinen verpletteren in dit verhaal een
geweten geschopt. Dat effect wordt nog eens verstrekt door de
bizarre kluchtigheid van Herodes’ optreden. Horen we het
goed? Spoel nog eens terug!? Ja hoor, het staat er echt: om zijn
eigen macht zeker te stellen laat Herodes kleine kinderen
vermoorden! Een verhaal dat al zijn gruwelijkheid en potsierlijkheid een even indringende als actuele aanklacht inhoudt
tegen een wereld waarin zwakken vertrapt worden en sterken
hun gang gaan. Tegen het neprecht dat het recht van de sterkste
genoemd wordt. Tegen de nietsontziende zelfhandhaving van
de machtigen ten koste van onmachtigen.
Zachte krachten
Men kan zeggen: als wij in de wereld om ons heen kijken lijkt
er wat dat betreft weinig hoop. De kloof tussen machtig en
onmachtig, tussen weerbaren en weerlozen, is er sinds Matteüs
niet kleiner op geworden en de vluchtelingenstromen nemen in
onze tijd alleen maar toe. Toch roept Mattheüs in dit verhaal de
hoop in ons wakker wanneer wij van hem horen dat de
doodsbedreiger tenslotte zelf doodgaat, terwijl het ten dode toe
bedreigde Kind in leven blijft. Aldus verkondigt Matteüs dat de
toekomst niet is aan de gepantserde spierballenmacht van de
sterken voor wie een mensenleven geen cent waard is, maar
aan de ‘zachte krachten’. Zachtheid die niettemin veel
‘krachtiger’ is dan de hardheid van de machtigen omdat die
zachte krachten het leven niet vernietigen, maar hoeden en de
15

ruimte geven: de potentaat Herodes sterft, zodat het naar
Egypte gevluchte Kerstkind weer uit dat doodsland weg kan
trekken. Op weg naar het Land van Gods belofte, waar het
leven ‘thuis’ is en niemand meer hoeft te vluchten.
Ernst Veen.

Woorden van de kerk
HOOFDLETTERS
Volgens de officiële spelling en het Groene Boekje moet je God
met een hoofdletter schrijven. Ik heb daar geen moeite mee,
maar ik besef dat het van een modale heiden veel gevraagd is.
Waarschijnlijk zal die heiden niet zo vaak over God schrijven,
maar toch. Als hij het zou willen doen, en in een vrij land is dat
aan iedereen toegestaan, dan wordt van hem verwacht dat hij
een hoofdletter gebruikt. Want de spelling is voor gelovigen en
ongelovigen gelijk. Daar wringt iets. Een beetje principiële
heiden moet daar moeite mee hebben.
Onwillekeurig denk je terug aan de jaren rond 1970. Het
gebruik van hoofdletters was in die tijd ruimer dan nu. Men
schreef over de Paus, over Jezuïeten, over de Renaissance, over
Maandag en April en over het Protestantisme. Althans, de
gevestigde orde deed dat. En het klootjesvolk. Al wie vooruitstrevend was daarentegen, of jong of links, maar dat kwam
allemaal ongeveer op hetzelfde neer, schreef kleine letters.
Alleen maar kleine letters. Nergens hoofdletters. Zelfs de
eigennamen kregen geen hoofdletters. Wim de Jong werd wim
de jong en Esther van Dorp heette voortaan esther van dorp.
Het was geen gril. Er zat een gedachte achter. Of eigenlijk zelfs
een heel wereldbeeld. Hoofdletters, zo werd er gedacht, symboliseerden het gezag en de eerbied die al die gehoofdletterde
zaken en personen vereisten. De Paus is het hoofd der kerk en
16

we bewijzen Hem (!) onze gepaste eerbied door met een
hoofdletter te schrijven. Ook instanties verdienden eerbied,
zoals de Tweede Kamer, het Protestantisme of de Tachtigjarige
Oorlog. Maar de "generatie van '68" had maling aan al die
eerbied en aan al dat gezag. Het anti-autoritaire principe bracht
met zich mee dat de Paus voortaan de paus was. En meteen
werd Esther van Dorp ook maar esther van dorp.
Het heeft mij altijd verbaasd dat deze anti-autoritaire houding
niet op meer sympathie kon rekenen in protestantse kringen.
Nee, ook daar moest met er weinig van hebben. Net als van de
lange haren uit die tijd. Terwijl toch Jezus Christus op de
plaatjes van kinderbijbel ook lang haar had. Toegegeven, bij de
meesten was het lange haar niet ingegeven door de kinderbijbel
maar door de Beatles.
Intussen leven we bijna een halve eeuw verder. Het aantal
officiële hoofdletters is danig afgenomen. Maar God heeft de
Zijne (?) behouden. Voor mij is dat goed. Maar eigenlijk vind
ik dat de overheid zich er niet mee moet bemoeien. Laat iedere
heiden over god schrijven, en degene die de heer wenst te
dienen met zijn spelling, laat hij God schrijven. Dat zou het
beste zijn.
Joop van der Horst

Geknipt voor u
Het klimaat verandert ook mij
“Wij zijn de eerste generatie, die de armoede kan stoppen, en
de laatste generatie die de klimaatopwarming kan stoppen”
aldus VN secretaris-generaal Ban Ki-moon, afgelopen maand
mei (2015), toen hij een eredoctoraat kreeg van de KU Leuven.
De VPKB-commissie Kerk in de Samenleving (KidS) heeft
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daarom dit jaar als prioriteit: aandacht van kerken en gelovigen
vragen voor de zorg voor de schepping in het bijzonder voor
het klimaat. Belangrijk hierbij achten zij de overtuiging van de
samenhang van de zorg voor de schepping met vrede en
gerechtigheid. (…)
De groene encycliek
In juni jl. verscheen de encycliek van paus Franciscus ‘Laudato
Si’. Deze encycliek komt op een goed moment . ” Met de
nieuwe encycliek van paus Franciscus krijgt het thema zorg
voor de Schepping een centrale plaats. Sommigen noemen het
al “de groene encycliek “. Het geloof in God en de vriendschap
met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met een inzet
voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe
encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van.
Een korte samenvatting:
Gemeenschappelijk huis
“De titel van de nieuwe encycliek “Laudato Si' ( “Geprezen
zijt Gij”) is genomen uit het beroemde Zonnelied van
Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt:
“om de zorg van ons gemeenschappelijk huis”.
De paus noemt in zijn rondzendbrief een aantal ontwikkelingen
die hem zorgen baren:
- de vervuiling van het milieu de klimaatcrisis,
- zorgen over voldoende schoon water,
- de teloorgang van de biodiversiteit en
- de ontbossing.
- de sociaal–economische ongelijkheid in de wereld
- de aantasting van de kwaliteit van leven.
Globalisering van de onverschilligheid
Al eerder heeft de paus zijn zorgen geuit over een globalisering
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van de onverschilligheid. Het lijden van de medemens maar
ook de aantasting van de aarde moeten wij (aldus de beantwoorden met een “revolutie van de tederheid”. Tegenover de
onverschilligheid plaatst de paus een globalisering van de
barmhartigheid en de solidariteit. Het gaat de paus om een
“integrale ecologie”. In zijn rondzendbrief verbindt de paus zo
de micro-ethiek, de sociale ethiek en het thema van de duurzaamheid. Binnenkort zal de Nederlandse vertaling van de
encycliek verschijnen met een handleiding voor gesprek.
De encycliek betekent een sterke stimulans voor gelovige
mensen om extra “ zuinig” te zijn op alles wat aan onze handen
is toevertrouwd” , schreef Jo Hanssens van Pax Christi
Vlaanderen en lid van de Stuurgroep Ecokerk, waarin ook de
VPKB vertegenwoordigd is. Ecokerk nam het initiatief tot de
campagne “ Het klimaat verandert ook mij”.
(naar een tekst van de VPKB-Commissie KidS)
**********
Rik Torfs houdt vlammend betoog voor solidariteit
Op de plechtige opening van het academiejaar heeft Rik Torfs,
rector van de KU Leuven, opgeroepen om solidariteit te tonen
tijdens de vluchtelingencrisis. "De omstandigheden zijn
buitengewoon, dus moet de reactie het ook zijn. Solidariteit is,
wanneer mensen in nood verkeren, onvoorwaardelijk. Als je
zelf enigszins kan zwemmen, schiet je iedere drenkeling ter
hulp, wie hij of zij ook is."
We moeten iedereen helpen, meent Torfs, ook alleenstaande
mannen of egoïstische vluchtelingen. "Echte solidariteit is er
ook voor onaantrekkelijke, vervelende, egoïstische, baatzuchtige en gevaarlijke vluchtelingen. In onze sentimentele tijden
staat deze gedachte onder druk. Wij zijn geneigd slachtoffers
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goedheid toe te dichten, terwijl het volstaat dat ze slachtoffers
zijn."
De KU Leuven maakte vorige week al bekend dat ze samen
met de stad Leuven en Fedasil huisvesting gaat aanbieden en
dat er ook in studentenresidenties studenten met een vluchtelingenstatus zullen worden opgevangen.
Toch stelt Torfs dat we ons vragen moeten blijven stellen over
de middellange termijn. Wat vangt ons land aan met economische vluchtelingen en hoeveel vluchtelingen willen we tout
court een nieuw thuis bieden? Volgens Torfs moet zijn universiteit bij het beantwoorden van die vragen een lichtbaken zijn.
De crisis zou in elk geval niet uit de weg mogen worden
gegaan door te doen alsof er geen probleem is of alsof de
vluchtelingen per definitie de welvaartstaat bedreigen. "Doen
alsof er geen problemen zijn is fout, maar de indruk wekken
dat ze onoplosbaar zijn evenzeer. De universiteit ontmaskert
valse dilemma's. Voor alles willen we een positieve boodschap
brengen. De KU Leuven is de universiteit voor wie niemand
een vreemdeling is."
Bron:
http://www.demorgen.be/binnenland/torfs-houdt-vlammendbetoog-voor-solidariteit-a2462604/
De volledige toespraak van Torfs vindt u via deze link:
http://www.demorgen.be/opinie/kan-een-alleenstaande-manniet-in-nood-verkeren-blijft-hij-geen-mens-bf738bb2/
**********
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Voor het eerst bezit de rijkste 1 procent de helft van alle
rijkdom
De rijkste één procent van de wereldbevolking bezit 50,01
procent van alle rijkdom. Dat blijkt uit het Global Wealth
Report 2015 van kredietverlener Credit Suisse, dat de vermogens van de hele wereld in kaart brengt.
Het is voor het eerst sinds 2000 dat zo'n hoog niveau bereikt is.
Bij het begin van het millennium bezat de rijkste één procent
van de wereldbevolking nog 'maar' 48,9 procent van 's werelds
rijkdom, zo schrijft Credit Suisse. Daarna zakte dat aandeel
stelselmatig, om in 2009 een dieptepunt te bereiken op 44,2
procent. Daarna keerde de trend zich om, tot het afgelopen jaar,
met als voorlopig hoogtepunt de symbolische kaap van 50
procent die afgelopen jaar genomen werd. 1 procent van de
wereldbevolking bezit nu meer dan 50 procent van alle
rijkdom.
De top-5 procent en de top-10 procent volgde de afgelopen
jaren hetzelfde patroon. De 5 procent rijkste mensen bezitten
nu 76,6 procent van alle rijkdom, de 10 procent rijkste mensen
87,7 procent. Dat wil dus zeggen dat de overblijvende 90
procent van de wereldbevolking samen amper 12,3 procent
bezit.
Bron:
http://www.demorgen.be/economie/voor-het-eerst-bezit-derijkste-1-procent-de-helft-van-alle-rijkdom-a2489431/
**********
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PROTESTANTSE OMROEP vzw
HUIS VAN HET PROTESTANTISME
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel
www.vpkb.be
Laatste Uitzending Protestantse Omroep VRT
“Goodness and Light“
Op weg naar Kerst in de Rabot-kerk in Gent met Maria
VRT, zondag 20 december 2015, één 9.40 u
Canvas: laat avond 23.50 u
Herhaling
Zaterdag 26 december op Canvas 17.25 u
Maria Euwema studeerde zang en sociaal werk, en werd
jeugdwerkster in de Protestantse kerk. Doorheen dit programma is zij dan ook de vrolijke en zingende draad. We maken
kennis met een paar activiteiten van de kerk in de Gentse
Rabotwijk, en met dominee Marc Loos. Hij brengt ons de
kerstbezinning. En hiermee nemen we als Protestantse Omroep
afscheid. Dank voor het kijken en voor uw reacties !
Realisatie: D. De Decker, david@dddproductions.be tel 0495 412 473
Productie: A. Panhuis, antoinette.panhuis@outlook.be tel 02 230 52 22

VRT – Televisie – TV één om 10:00 uur
Zondag 25 december 2015
Kerstviering vanuit de Waldenzen Kerk in Pinerolo, Italië,
verzorgd door RAI 2 in Eurovisie (vertaling Frank Marivoet).
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven
Kerkdiensten
elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang elke zondag tijdens de kerkdienst
(niet in juli en augustus)
VPKB-Leuven
Locatie Kerk

http://www.vpkleuven.be
Mariakapel
Matadilaan (6), Heverlee
(geen postadres)

Predikant

Ernst Veen
L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven
016/22 98 83
ernst.veen@telenet.be

Samenstelling kerkenraad

Philipp Bratfisch
Henk Corporaal
Marleen Jannis
Adri Leemput
Jan ’t Lam
Ernst Veen

Samenstelling bestuursraad

Anton Gazenbeek
Chris Klein
Chris Lefebvre
Freddy Verhoeven
Maarten Wilbrenninck
Ernst Veen

Redactie Kerkbrief

Adri Leemput
Joop van der Horst
Ernst Veen
adri.leemput.kerk@gmail.com

Vrijwillige bijdragen

Belfius
IBAN BE93 0680 7857 4067
BIC
GKCCBEBB

De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.
Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:
01/06 (zomernummer)
01/09 (herfstnummer)
01/12 (winternummer)
01/03 (lentenummer)
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Routebeschrijving naar Mariakapel
Matadilaan 6, 3001 Heverlee

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoostkant daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de
Parkpoort verlaat u de stad via de Geldenaaksebaan. Dan
neemt u de eerste straat rechts (bij een bushalte): Paul Van
Ostaijenlaan. Daarna neemt u de eerste straat links (Zegelaan),
dan weer de eerste links (Matadilaan). De kerk staat op het
einde rechts: Matadilaan 6. Daar is ook parkeerplaats.
Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Parkpoort, dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van
Ostaijenlaan (zie boven): 2 km of 30 minuten.
Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op
zondag:
Bus 4, richting Haasrode-Brabanthal of Bus 5, richting
Vaalbeek tot de halte Paul Van Ostaijenlaan. In beide gevallen,
nog 370m wandelen (zie boven).
Bus 616, richting Zaventem tot de halte Parkpoort. Dan nog
555m wandelen: bij de Parkpoort oversteken, via de
Geldenaakse baan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie
boven).
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