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Mijn leven is een splinter aan de tijdMijn leven is een splinter aan de tijdMijn leven is een splinter aan de tijdMijn leven is een splinter aan de tijd 
 

Mijn leven is een splinter aan de tijd 
een oogwenk slechts van een oneindig heden. 

Een verre ster, stofje van eeuwigheid, 
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden. 

 
Mijn toekomst komt nu ik geboren ben: 

genadig ogenblik tussen de tijden. 
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem 

ben ik, een grasje uit zijn weidse weide. 
 

Mijn tijden zijn in Gods verheven hand. 
Geluk van uren duurt als duizend jaren. 

De tijd ontschiet mij gaande naar het land 
van God. Altijd zal hij mij wél bewaren.  

 

 

 

Wonno Bleij 

Uit: Tussentijds, lied 199 

Kok / Kampen 2005 
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KERKDIENSTEN 
 

 

 

 

April 

 

16 PASEN, wit.    Avondmaal  
 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.  

 Organist:       Henk Corporaal. 

 Teksten: Ezech.2:8-3:3; Openb.5:1-5; Mc.16:1-8. 

 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  

 Kindernevendienst: 12-min: Jelske; 12-plus: Hans&Ida. 

 

23 Beloken Pasen, (Quasi Modo Geniti), wit. 
 Voorganger: Ernst Veen.   

 Ouderling:   Henk Corporaal.  

 Organist:   Edy Kühn.  

         Teksten: Gen. 8:6-16 / 1Petrus 1: 3-9 / Joh. 20: 19-31. 

 Collecte:  Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: Michiel.  
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30 3
e
 Paaszondag, (Misericordia Domini), wit. 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch. 

 Organist:       Chris Klein. 

 Teksten: Jes.43: 1-12; 1Petrus 1:17-23; Joh.21:1-14.    

 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO)  

 Kindernevendienst: 12-min: Jelske; 12-plus: Hans&Ida. 

 

Mei 

 

07 4
e
 Paaszondag (Jubilate), wit.  Avondmaal 

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Adri Leemput. 

 Organist:       Joop van der Horst.  

 Teksten:  Neh.9: 6-15; 1Petrus 2:19-25; Joh.10:1-10. 

 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB). 

 Kindernevendienst: Ida.  

 

14 5
e
 Paaszondag (Cantate), wit.  

 Voorganger:    Frank Marivoet. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  

 Organist:       Henk Corporaal.  

 Teksten: Deut.6:20-25; 1Petrus 2:1-10; Joh.14:1-14. 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: 12-min: Michiel; 12-plus: Hans&Ida. 

 

21 6
e
 Paaszondag, (Rogate), wit.  

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Marleen Jannis.  

 Organist:       Edy Kühn. 

 Teksten: Jes.41: 17-20; 1Petrus 3: 8-18 Joh.16:16-24. 

 Collecte:      Diaconaat. 

 Kindernevendienst: Ida. 
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28 7
e
 Paaszondag, (Exaudi), wit.  

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Marjan Blok. 

 Organist:       Chris Klein.  

 Teksten: Ezech.39:21-29; 1Petrus 4:12-19 Joh.17:1-13.   

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: 12-min: Jan; 12-plus: Hans&Ida. 

 

Juni 

 

04 PINKSTEREN, rood.  Belijdenis en Avondmaal  
 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marleen Jannis.  

 Organist:       Joop van der Horst. 

 Teksten: Gen.11:1-9; Hand.2:1-13; Joh.14:23-29.  

 Collecte:      Kirinda (partnerschap)  

 Kindernevendienst: Ida. 

 

11 1
e
 zondag na Pinksteren, rood. 

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.  

 Organist:       Henk Corporaal. 

 Teksten: Hos.11: 1-11; 2 Kor.13:11-13; Matt.28:16-20. 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  

 Kindernevendienst: 12-min: Michiel; 12-plus: Hans&Ida. 

 

 18 2
e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marjan Blok.  

 Organist:       Edy Kühn. 

 Teksten: Jes.12:1-6; Rom.5:6-11; Matt.9:35-10:15. 

 Collecte:      Diakonaat.  

 Kindernevendienst: Jelske. 
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25 3
e
 zondag na Pinksteren, groen.   

 Voorganger:    Ernst Veen. 

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  

 Organist:       Chris Klein. 

 Teksten: Jer.12:1-6; Rom.5:15-19; Matt.10:16-33.   

 Collecte:      Univ. Fac. Prot. Godgeleerdheid, Brussel. 

 Kindernevendienst: Jan.  

 

Juli 

 

02 4
e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal  

 Voorganger:    Frank Marivoet.   

 Ouderling:       Marleen Jannis. 

 Organist:       Joop van der Horst. 

 Teksten: Jer.29:1,4-14; Rom.6:3-11; Matt.10:34-42. 

 Collecte:      Kirinda (partnerschap)  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

09 5
e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.  

 Organist:       Henk Corporaal. 

 Teksten: Zach.9: 9-12; Rom.6:16-23; Matt.11:25-30. 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

 16 6
e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Philipp Bratfisch. 

 Organist:       Edy Kühn. 

 Teksten: Jes.55:6-13; Rom.7:21-8:6; Matt.13:1-9, 18-23. 

 Collecte:      Prot. Sociale Centra.  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 
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23 7
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Frank Marivoet.  

 Ouderling:       Marjan Blok. 

 Organist:       Joop van der Horst.  

         Teksten: Jes.40:12-25;Rom.8:18-25;Matt.13:24-30,36-43 

 Collecte:      Univ. Fac. Prot. Godgeleerdheid, Brussel.  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

30 8
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marleen Jannis. 

 Organist:       Chris Klein.   

         Teksten: 1Kon.3:5-12;Rom.8:26-30; Matt.13:44-52. 

 Collecte:      Ruanda. (zusterkerk VPKB). 

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

Augustus 
 

06 9
e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal   

 Voorganger:    Frank Marivoet. 

 Ouderling:       Marjan Blok.  

 Organist:       Henk Corporaal. 

 Teksten: Neh.9:15-20; Rom.8:31-39; Matt.14:13-21.   

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

13 10
e
 zondag na Pinksteren, groen. 

 Voorganger:    Frank Marivoet.  

 Ouderling:       Adri Leemput.  

 Organist:       Edy Kühn.  

 Teksten: Jona 2:2-11; Rom.9:1-5; Matt.14: 22-33.     

 Collecte:      Diaconaat. 

 Kindernevendienst:  / (zomervakantie) 
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20 11
e
 zondag na Pinksteren, groen.   

 Voorganger:    Frank Marivoet.  

 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  

 Organist:       Chris Klein.  

 Teksten: Jes.56:1-7; Rom.11:13-24; Matt.15:21-28.    

 Collecte:      Prot.Sociale Centra.  

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

27 12
e
 zondag na Pinksteren, groen.   

 Voorganger:    Frank Marivoet.  

 Ouderling:       Marleen Jannis.   

 Organist:       Joop van der Horst.  

 Teksten: Jes.51:1-6; Rom.11:25-36; Matt.16:21-27. 

 Collecte:      Gevangenispastoraat.   

 Kindernevendienst: / (zomervakantie) 

 

September 
 

03 13
e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal   

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.   

 Organist:       Henk Corporaal.  

 Teksten: Jes.6:8-13; 2Kor.3:4-9; Marc.7:31-37. 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).   

 Kindernevendienst: wordt in voorzien. 

 

10 14
e
 zondag na Pinksteren, groen.  

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Henk Corporaal.   

 Organist:       Edy Kühn.  

 Teksten: Jes.33:2-10; Gal.3:15-22; Luc.10: 23-37. 

 Collecte:      Prot. Sociale Centra.    

 Kindernevendienst: wordt in voorzien.  
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17 15
e
 zondag na Pinksteren, groen.    

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marjan Blok.   

 Organist:       Joop van der Horst.   

 Teksten: Ex.32:7-14; Rom.14:5b-12; Matt.18:21-35.   

 Collecte:      Univ. Fac. Prot. Godgeleerdheid, Brussel. 

 Kindernevendienst: wordt in voorzien.  

 

24 16
e
 zondag na Pinksteren, groen.    

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marleen Jannis.  

 Organist:       Chris Klein.    

 Teksten: Jona 3: 10-4:11; Rom.5:12-16; Matt.20:1-16.    

 Collecte:      Kirinda (partnerschap) 

 Kindernevendienst: wordt in voorzien.  

 

Oktober 

 

01 17
e
 zondag na Pinksteren, groen.  Avondmaal   

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Marjan Blok. 

 Organist:       Henk Corporaal.    

 Teksten: Ezech.18:1-4&25-32;Filip.2:1-13;Matt.21:23-32 

 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 

 Kindernevendienst: wordt in voorzien.  

 

 08 18
e
 zondag na Pinksteren, groen.     

 Voorganger:    Ernst Veen.  

 Ouderling:       Adri Leemput.  

 Organist:       Edy Kühn.     

 Teksten: Jes.5:1-7; Filip.2:14-18; Matt.21:33-43. 

 Collecte:      Diaconaat. 

 Kindernevendienst: wordt in voorzien. 
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Gemeentenieuws 
 

Lees- en gesprekskring 

(1
e
 cyclus): de Bijbel 

Tijdens de eerste cyclus 

van de lees- en gespreks-

kring lag het boek “De 

Bijbel” van de bekende 

Karen Armstrong op onze 

kringtafel. Op maandag-

avond 24 april is alweer de 

laatste zitting van die 

eerste cyclus. Iedereen van 

harte welkom, zowel bin-

nen- als buitenkerkelijken. 

Locatie: Ontmoetingszaal 

Mariakapel, Matadilaan (6) 

Heverlee. 20u tot 22u.  
 

Belijdeniskring 
De zittingen van de belijdenisgroep (18-plus) worden voort-

gezet na de Paasvakantie, op dinsdagavond 25 april en (mede 

ter voorbereiding van de belijdenisdienst) op donderdagavond 

11 mei. Locatie in de ontmoetingsruimte van de Mariakapel. 

Van 19.30 – 21:30 uur. 
 

AKV 
Op hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vindt de tweejaarlijkse 

Algemene Kerkvergadering (AKV) plaats, georganiseerd door 

de VPKB-districten Antwerpen-Brabant-Limburg en Franstalig 

Brabant. De AKV is een Belgische Kerkendag waar protestan-

ten vanuit Vlaanderen en Wallonië samenkomen om één dag 

samen het geloof te vieren, te leren en te delen. Locatie: cam-

pus UCL in Brussel (bij het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc 

in St. Lambrechts-Woluwe). Van 09:30u)17:00u. Het program-
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ma vindt u op het prikbord in de ontmoetingszaal van onze 

kerk. Op de infotafel in de kerk vindt u tevens het inschrij-

vingsformulier.   
 

Gemeente-uitstap 
Op zondag 28 mei dan wel op zondag 11 juni (die datumkeuze 

zal nog worden besproken tijdens de gemeentevergadering van 

30/4) zal onze jaarlijkse gemeente-uitstap worden georgani-

seerd. Dit keer heeft de kerkenraad een bestemming gekozen 

die zowel voor onze volwassenen als (jonge) jongeren/kinderen 

iets te bieden heeft: een uitstap naar dierentuin Planckendael in 

Mechelen. Ook in 2006 heeft onze gemeente deze dierentuin al 

eens bezocht. Oud én jong vonden dat toen een groot succes en 

voor herhaling vatbaar!   
 

Open Kerkendagen 
Op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2016 worden opnieuw de 

landelijke Open Kerkendagen gehouden. Ook onze kerk doet, 

net als vorig jaar, weer mee. Het programma en activiteiten-

rooster van die twee dagen zal later nog bekend worden ge-

maakt.     
 

Huwelijk  
Op zaterdag 1 juli wordt het huwelijk ingezegend tussen Esther 

Fuite en Thomas Brever. De feestelijke oecumenische huwe-

lijksviering vindt plaats in de St.Martinus/St.Ludovicus kerk in 

de Annonciadenstraat te Everberg. Aanvang 15u. Voorgangers 

zijn pastoor Patrick Maervoet en ds. Ernst Veen.  
 

Openbare geloofsbelijdenis 
Op Pinksterzondag 4 juni vieren we niet alleen het geloof dat 

Gods Geest in ons midden woont, maar daarnaast zullen op die 

zondag vier personen uit onze kerk van dat geloof ook 

‘openbare getuigenis’ afleggen: Gijs Bleijenberg, Alice 

Crossman, Annerie van Gorsel, en Margo Pretorius.      
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Jaarvergadering en verkiezingen bestuursraad 
Op zondag 30 april zal onze jaarvergadering 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. “kleine helft” van 

de bestuursraad, te weten: Anton Gazenbeek en Maarten 

Willbrenninck. Zij werden verkozen op zondag 3 april 2011 en 

hun (zesjarig) mandaat eindigt in april 2017. Tot onze vreugde 

hebben zij zich beiden herverkiesbaar gesteld.  
  

Agenda jaarvergadering 2017 

 1. Welkom en opening.  

 2. Goedkeuring van de agenda.  

 3. Mededelingen.  

 4. Inhoudelijk jaarverslag 2016.  

 5. Financiën.  

 6. Bestuursraadsverkiezingen. 

 7. Rondvraag.  

 8. Sluiting. 
 

Te Deum 
Op de nationale feestdag, vrijdag 21 juli, vindt er in de St. 

Pieterskerk te Leuven weer een oecumenische Te Deumviering 

plaats. De viering wordt traditiegetrouw geleid door katho-

lieken (deken Dirk De Gendt), protestanten (ds. E. Veen) en dit 

jaar mogelijk ook nog door vertegenwoordigers van andere 

religies. Aanvang: 10:50. Iedereen van harte welkom.     
 

Lees- en gesprekskring (2
e
 cyclus): Terug naar de wortels 

De tweede cyclus van de lees- en gesprekskring start traditio-

neel pas na de zomervakantie (in oktober) maar voor wie zich 

alvast een beetje wil voorbereiden vermelden we reeds hier het 

voorstel voor het te lezen en bespreken nieuwe boek. 
 

Wie iets wil begrijpen van zijn eigen cultuur en religie gaat bij 

voorkeur ‘terug naar de wortels’. In ons geval dus: terug naar 

het ‘oerchristendom’, nog van voor de tijd dat de evangeliën op 
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schrift werden gesteld. Over dat vroegste christendom zijn 

echter heel weinig boeken geschreven, mede omdat er over die 

periode weinig bronnen (leken te) bestaan. Daardoor kon, 

zonder veel tegenspraak, het beeld ontstaan van een zich van 

aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk.  

 

De historicus Jacob Slavenburg laat in zijn nieuwe boek (aan 

de hand van uitgebreid bronnenonderzoek) Het verguisde 

Christendom zien dat dit een vals beeld is. Op de achterflap 

van dit (zeer toegankelijk en helder geschreven) boek staat te 

lezen:   

 

“Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken 

van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De oudste 

'christenen' zouden zich op geen enkele wijze in de kerk-

diensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie 

was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een 

canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake. De auteur 

legt een fascinerend beeld bloot van de oergemeente voor de 

val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van 

Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste 

leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spi-

ritueel leidsman van de gezamelijke gemeenten. (…)”  
 

En aan het slot van het boek lezen we: 
 

“We hebben gezien dat de geschiedenis van het vroegste 

christendom niet goed te reconstrueren is zonder inzicht in het 

joodse christendom. We bemerkten dat hier in de meeste 

onderzoeken naar het vroegste christendom helemaal niet of 

slechts zeer beperkt aandacht aan wordt besteed. Wel is er 

diepgravende literatuur over het verschijnsel zelf, dat daardoor 

enigszins geïsoleerd dreigt te worden tot een ‘ding-an-sich’. 

Ook bemerkten we dat veel onderzoekers geneigd zijn de 

vroegste bronnen te lezen door de bril van de latere traditie en 
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zeker door die van de evangelisten.”  

 

Literatuur: Jacob Slavenburg, Het verguisde Christendom – 

oorsprong en teloorgang van de vroegste ‘kerk’. WalburgPers, 

2016.   

EV 

 

Meditatie 
 

PASEN TUSSEN HOOFD EN HART 
 

Het Paasverhaal vertelt van een God-met-ons, hier en nu, maar 

ook: over de dood heen. Begrijpelijk dat dit voor ons, 

sterfelijke mensen, onbegrijpelijk is. Betekent dit dat we aan-

gaande Pasen dan maar beter afzien van onze pogingen tot 

begrip? Volgens sommigen wel. Een protestantse collega zei 

mij ooit: “Pasen hoeven we niet te begrijpen. Pasen mogen we 

beleven. Vertel de Bijbelverhalen degelijk en kleurrijk  na, 

zoals ze ons zijn overgeleverd,  maar maak in de prediking niet 

teveel werk van de uitleg, dat staat de beleving van de verhalen 

maar in de weg.” 

 

Schrappen 
Ik had die collega nog willen vragen wat hij precies bedoelde. 

Maar onze treinen stonden op vertrekken. Was het niet al te 

gemakkelijk, als je iets niet begreep, om het begrijpen dan 

maar te schrappen en enkel het beleven over te houden? En kon 

je trouwens iets beleven wat je niet begreep? En was het, naast 

de ruimte voor beleving, niet juist één van de wezens-

kenmerken van het protestantisme om ook steeds rationeel door 

te willen dringen tot het begrip en de betekenis van Bijbel-

teksten? Terwijl we het loutere beleven, het ritueel en het 

mystieke, liever overlieten aan onze broeders en zusters van 

voor de Reformatie? 
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Hoofd en hart 
Toen onze treinen ieder een andere kant opreden dacht ik: daar 

wordt weer eens het hart tegen het hoofd en het hoofd tegen het 

hart uitgespeeld. En ik moest weer denken aan de theologische 

colleges die ik als student volgde over het zgn. onbijbelse (lees: 

on-oudtestamentische) ‘Grieks/Helleense dualisme’ dat er met 

name bij de apostel Paulus was ingeslopen: een tweedeling tus-

sen hoofd en hart, hersens en gevoel, rede en mystiek, lichaam 

en ziel, vlees en geest. Men zou die tweedeling bij Paulus dan 

met name terugvinden in zijn gebruik van de begrippen “vlees” 

en “geest” (vgl. bv.  Rom.7:26 of Rom.8:5-13) als twee ver-

meende tegengestelde zijden in de mens.  

 

Vlees 
In de modernere theologie is echter het gezichtspunt doorge-

drongen  dat niet Paulus dualistisch dacht, maar dat dit dua-

lisme een deel was van de Hellenistische cultuur waarbinnen 

deze apostel werkte. En dat Paulus zelf de mens allerminst 

dualistisch wilde opdelen in hetzij het vleselijke of het gees-

telijke, maar het begrip “vlees” gebruikte in omvattende zin. 

Dat wil zeggen: “Vlees” in de zin van héél de mens: de totale 

mens in heel zijn zowel fysieke als geestelijke existentie. Waar-

mee Paulus dan dus toch aansloot bij de oudtestamentische 

traditie, waarin de mens een ondeelbare eenheid is tussen vlees 

en geest, hoofd en hart, doen en denken, begrijpen en voelen… 

 

Wat geen oog heeft gezien 
Intussen is dit geen pleidooi dat wij alles maar moeten 

begrijpen. Mijn collega had een punt: we kunnen niet alles 

begrijpen. Misschien dat ook Paulus dat bedoelde toen hij 

schreef: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 

en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft 

bereid…” (1Kor.2:9). Maar dit respect voor het goddelijk 

mysterie wil nog niet zeggen dat wij de poging tot begrijpen 
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dan maar moeten laten varen ten voordele van wat men dan, 

onderscheiden (!?) van het begrijpen, noemt: het beleven. 

 

Samenspel 
Zoals dikwijls ligt de waarheid naar mijn inzien ook hier in het 

midden: niet in de concentratie op enkel ‘hoofd’, noch in de 

concentratie op enkel ‘hart’, maar in het samenspel tussen 

hoofd en hart. Rede en gevoel zijn verstrengeld.  De mens is 

immers één geheel. We hoeven het begrijpen en beleven dus 

niet tegen elkaar uit te spelen. 

 

Hart én verstand 
Ook in de Bijbel zelf is ‘geloven’ noch louter een kwestie van 

begrijpen (verstand) noch louter van beleven (hart), maar van 

een samengaan daarvan, getuige alleen al het centrale gebod 

waarin de mens wordt opgeroepen om God lief te hebben met 

geheel zijn hart, ziel, kracht en ja ook: verstand (zie bv. 

Marc.12:30). ‘Geloven’ is in de Bijbel dus een kwestie van 

“heel” de mens. Van hoofd én hart. Toegegeven: al mag dat 

laatste in de protestantse liturgie en spiritualiteit, met haar 

nadruk op de dienst van het woord (Woord), misschien ook wel 

eens iets meer tot uiting komen in aandacht voor mystiek en 

ritueel…   

 

Emmaüsgangers: begrip én beleving 
Een mooie illustratie van dat samenspel tussen begrijpen én 

beleven vinden we in het verhaal van de Emaüsgangers. 

(Luc.24: 13-31). Zij begrepen niets van Pasen. Zij hadden 

gedacht dat Jezus Israël verlossen zou. Maar het was, naar hun 

inzicht en beleving, naar hun gevoel en begrip, niets geworden. 

Teleurgesteld wandelen ze weg van Jeruzalem naar Emmaüs. 

Maar dan komt er ineens een man in hun midden, en die 

wandelt een eind met hen mee. En dan vraagt die man aan hen: 

“Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip 



17 

dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?” En 

daarna begint deze man, voor het goede begrip, de Schriften uit 

te leggen. Maar naast die uitleg is er echter ook plaats voor de 

beleving, want dan breekt Hij met hen het brood. Het gevolg 

van dat samenspel tussen begrip en beleving is dat, zoals er 

staat:  ‘hun ogen werden geopend, waarna zij Hem herkenden.’ 

 

Tussen begrijpen en beleven 
Ooit schreef Huub Oosterhuis een kort versje dat zich eveneens 

beweegt binnen de ruimte tussen begrijpen en beleven, tussen 

weten en geheimenis, hoofd en hart. Het zou als poëtisch 

slotakkoord en dichterlijke samenvatting bij het verhaal van de 

Emmaüsgangers niet misstaan:  

 

Niemand weet wat leven is 

Alleen dat het gegeven is 

En dat van dit geheimenis 

God begin en einde is 

Ernst Veen 

 

 

Woorden van de kerk 

 
ONZE VADER 
 

Ik ben het hardgrondig oneens met de Congregatie voor de 

Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 

gevestigd in Rome. 

 

Eerlijk gezegd wist ik tot voor kort zelfs niet dat er zo’n Con-

gregatie bestaat. Maar dat is niet erg. Ik veronderstel namelijk 

dat die Congregatie evenmin weet van mijn bestaan. Door een 

nieuwsbericht in de krant weet ik er nu van. 
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Wat is de kwestie? Ik zal het uitleggen. Onze Rooms-Katho-

lieke vrienden in Nederland bidden een iets ander Onze Vader 

dan de dito hier in België. Het verschil is niet fameus, maar er 

is inderdaad verschil. Ik heb de twee teksten onderaan dit 

stukje voor u overgeschreven. Kijk zelf maar en zoek de ver-

schillen. 

 

Deze toestand bestaat al heel lang, maar heeft bij mijn weten 

nimmer geleid tot gewapend conflict of massale geloofsafval. 

Niettemin vindt genoemde Congregatie de toestand hoogst 

onwenselijk. Zij wil dat in een taalgebied overal hetzelfde 

Onze Vader gebeden moet worden. Daarom is een commissie 

aan het werk gezet om een nieuwe tekst te schrijven, nu dezelf-

de voor Vlamingen en voor Nederlanders. Einde vorig jaar was 

die tekst gereed. (Zie ook onderaan dit artikel). Volgens het 

persbericht zijn alle parochies in Nederland en Vlaanderen nu 

"verplicht" deze nieuwe tekst te bidden. Laten we hopen dat het 

woordje "verplicht" door de journalist is toegevoegd en niet uit 

een bisschoppelijk schrijven stamt. 

 

Maar dan gebeurt wat de Congregatie niet heeft zien aankomen 

(en ik gerust had kunnen voorspellen als de Congregatie mij 

tijdig geraadpleegd had): lang niet alle Rooms-Katholieke 

vrienden zijn gelukkig met de nieuwe tekst. Prompt komt er op 

internet een actie op gang "NEEN tegen BEPROEVING in het 

ONZE VADER". Zodat er daar nu, per saldo, drie Onze Vaders 

zijn. 

 

Met die actiegroep ben ik het trouwens ook niet eens. Als je 

geloof afhangt van dit of dat woord, en schade lijdt door een 

andere formulering, dan ruikt dat eerder naar fundamentalisme 

en letter-fetisjisme dan naar een levende overtuiging. 

 

Bezwaarlijker vind ik het standpunt van die Congregatie. Daar 
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lijken ze te denken dat God het beste gediend wordt als we 

unisono bidden. Of dat het voor ons eigen heil beter is als we 

exact hetzelfde bidden als de buren. Ik denk precies het 

omgekeerde. Hoe veelstemmiger ons gebed is, hoe beter. Beter 

voor ons en voor de wereld, en God zal het allemaal wel 

kunnen verstaan. Ik geloof in Pinksteren. Gewoon alle versies 

door elkaar. En niet enkel de Nederlandse en de Vlaamse, de 

drie Rooms-Katholieke, de protestantse en de oecumenische, 

maar gerust ook de Groningse, de West-Vlaamse, de 

Limburgse en de Katwijkse. En het begint pas helemaal vaart te 

krijgen als er, tegelijk en door elkaar, ook in het Frans, het 

Duits, het Turks en het Swahili wordt gebeden. Ik weet niet 

waar God van houdt, maar ik stel me zo voor dat Hij die 

kakofonie beter weet te waarderen dan de oplossing die wordt 

voorgesteld door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 

en de Discipline van de Sacramenten. Als ik het mis heb, moet 

u het maar zeggen. 

 

Joop van der Horst 
 
Nederlandse tekst           Vlaamse tekst  
Onze Vader            Onze Vader 

die in de hemelen zijt,           die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd,          geheiligd zij uw naam,  

uw rijk kome,             uw rijk kome, 

uw wil geschiede,           uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel.          Op aarde als in de hemel. 

Geef ons heden            Geef ons heden   

ons dagelijks brood           ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schuld,          en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij aan anderen          gelijk ook wij vergeven 

hun schuld vergeven:           aan onze schuldenaren: 

en leid ons niet in bekoring          en leid ons niet in bekoring 

maar verlos ons van het kwade.          Maar verlos ons van het kwade. 
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Nieuwe Nederlands-Vlaamse tekst 

       Onze Vader 

       die in de hemelen zijt, 

       geheiligd zij uw naam, 

       uw rijk kome, 

       uw wil geschiede, 

       op aarde als in de hemel. 

       Geef ons heden 

       ons dagelijks brood 

       en vergeef ons onze schulden, 

       gelijk ook wij vergeven 

       aan onze schuldenaren: 

       en leid ons niet in bekoring 

       maar verlos ons van het kwade. 

 

 

Kompaskampen (VPKB-ProJOP) 
De kompaskampen worden al sinds 1959 jaarlijks georgani-

seerd. Wat kan men van het kamp zoal verwachten? Strate-

gische bosspellen, een waterestafette in het zonnetje of regen-

spelletjes in de tent, een heuse fakkeltocht, een doldwaze sport-

dag, een ferme dagtocht waarin we de omliggende natuur 

verkennen, maar vooral: eindeloos veel plezier met leeftijds-

genootjes! 

 

Als er iets is waarvoor alle kinderen blijven terugkomen is het 

wel de onvervangbare kompassfeer. Samen tetteren in de tent 

tijdens de siësta, een spannende match op het zelfgebouwd 

volleybalveld/voetbalveld, dampende chocomelk `s avonds bij 

het kampvuur, BBQ’s, een frisse beek… het ontbreekt nooit en 

maakt de sfeer op kamp uniek en zo gezellig. 

 

De leiding bestaat uit een enthousiaste groep verantwoordelijke 

jonge mensen. Onze vzw is van oorsprong protestants. Kom-
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paskamp is echter een plek waar iederéén welkom is – waarden 

als vriendschap en respect staan er centraal. 

 

DATA ZOMERKAMPEN 2017:  

* Duplekskamp (8 – 11 jaar) 8 t/m 15 juli 

* Triplekskamp (12 – 15 jaar) 15 t/m 22 juli 

* Ouwe Bollenkamp (voor gezinnen) 1 t/m 8 juli 

Het kampterrein bevind zich vlakbij Gembes, een dorpje in de 

provincie Luxemburg. We rijden er samen heen met de bus, 

vertrekkende vanuit Brussel-Noord. 

 

De kampprijs bedraagt 159€. Het derde kind van eenzelfde 

gezin kan mee aan halve prijs. Elke deelnemer is verzekerd 

tegen ongevallen. 

 

Inschrijven via:  http://www.kompaskamp.be/contact-2/ 

e-mail: de.kompaskampen@gmail.com 

http://projop.be/jongeren/kompaskamp/ 

http://www.kompaskamp.be/ 

 

Vluchtelingen 
Er zijn heel wat mensen die de vluchtelingen in ons land graag 

zouden willen steunen, maar niet weten hoe dat kan. De VPKB 

biedt in haar project “Overhoop en huizen” informatie en 

suggesties aan om steun te bieden aan vluchtelingen. Bijvoor-

beeld: eenmaal erkende vluchtelingen helpen zoeken naar een 

geschikte huurwoning.  Inlichtingen daarover vindt men in het 

krantje “Woning gezocht – Buren gevonden” op de infotafel in 

de kerk en aan het grote prikbord in de ontmoetingszaal. In dat 

krantje staat o.a. te lezen: “Zodra vluchtelingen erkend worden 

moeten zij de asielopvang binnen de twee maanden verlaten. 

Velen slagen er echter niet in om binnen deze korte termijn een 

kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning te vinden. Een aantal 

vluchtelingen, waaronder ook gezinnen met kinderen, werden 
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zo al dakloos. Je vindt in dit krantje ervaringsverhalen en 

praktische tips waarvan we hopen dat ze je stimuleren om mee 

te doen en te denken om vluchtelingen onder dak te brengen.” 

Voor meer inlichtingen, zie:  http://www.woninggezocht.be/ik-

doe-mee/3-trajecten/ 

 

Maar er zijn ook plaatselijke initiatieven. In het maartnummer 

van het Stadsmagazine van en over Leuven (LVN) lezen we in 

verband met het hulp bieden aan vluchtelingen: “Wat kan jij 

doen? De medewerkers van de stad en het OCMW kunnen niet 

alle problemen oplossen. Gelukkig steken ook veel gewone 

Leuvenaars de handen uit de mouwen. Je kan vrijwilliger 

worden bij Het Woonanker, deelnemen aan praatgroepen 

waarin vluchtelingen hun Nederlands kunnen oefenen, 

kinderen helpen met huiswerk, fietslessen geven, een woning 

verhuren, peter of meter worden van een niet-begeleide 

minderjarige. De stad start binnenkort met een Onthaalwerking 

Nieuwkomers: die verwijst mensen met vragen door naar de 

juiste organisatie. Er komt ook een buddywerking, waarbij 

vrijwilligers als buddy aan een nieuwkomer gekoppeld worden. 

Alle informatie en contactgegevens staan ook op 

www.vluchtelingenleuven.be.”    
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Routebeschrijving naar Mariakapel 

Matadilaan 6, 3001 Heverlee  

 

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoost-

kant 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 Park-

poort, 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 Gelde-

naaksebaan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie boven). 
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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   http://www.vpkleuven.be 

Locatie Kerk   Mariakapel 

    Matadilaan (6), Heverlee 

     

Predikant   Ernst Veen 

    L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 

    016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be 

Samenstelling kerkenraad Marjan Blok 

    Philipp Bratfisch 

    Henk Corpopraal 

    Marleen Jannis 

    Adri Leemput   

    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 

    ernst.veen@telenet.be 

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) 


