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O kerstnacht, schoner dan de dagen, 
hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 

dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 

Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 

 

Hij poogt d’onnoozle te vernielen 
door ’t moorden van onnoozle zielen, 

en wekt een stad- en landgeschrei 
in Betlehem en op de akker 

en maakt de geest van Rachel wakker, 
die waren gaat door beemd en wei. 

 

Dan naar het westen, dan naar ’t oosten, 
Wie zal die droeve moeder troosten, 

nu zij haar lieve kinders derft? 
Nu zij die ziet in ’t bloed versmoren, 

aleer ze nauwelijks zijn geboren, 
en zoveel zwaarden rood geverfd? 

 

Zo velt de zeis de korenaren, 
zo schudt een bui de groene blaren, 

wanneer het stormt in ’t wilde woud. 
Wat kan de blinde staatzucht brouwen, 

wanneer ze raast uit misvertrouwen! 
Wat luidt zo schendig dat haar rouwt! 

 

Bedrukte Rachel, schort dit waren: 
uw kinders sterven martelaren 
en eerstelingen van het zaad, 

dat uit uw bloed begint te groeien 
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien 

en door geen tirannie vergaat. 
 

Joost van den Vondel 
(Lied 510 uit het Nieuwe Liedboek) 
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KERKDIENSTEN 

 
 

December 2022 
 
24 Kerstavonddienst, wit.      
 Voorganger: Ernst Veen.   
 Ouderling:   Marjan Blok.  
 Organist:   Henk Corporaal.  
         Teksten: Jes.9:1-6; Titus 2:11-14; Luc.2:1-20. 
 Collecte:  Buurthuis ’t Lampeke (Leuven) 
 Kinder- en jongerendienst: alle begeleiders. 
 
25 Kerstmis,  wit.     Avondmaal 
 Voorganger: Ernst Veen.   
 Ouderling:   Gerke Visser.  
 Organist:   Joop van der Horst.  
         Teksten: Ex.2:1-10; Hebr.1:1-2; Luc.2:1-20. 
 Collecte:  ‘Huizen van Hoop’. 
 Kinder- en jongerendienst: alle begeleiders. 
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Januari 2023 
 
01 Zondag na Kerstmis, wit. 
 Voorganger: Helen Blow.      
 Ouderling:    Philipp Bratfisch. 
 Organist:    Chris Klein.    
 Teksten:  Num.6: 22-27; Hand.4:8-12; Luc.2:21.      
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie) 
 Kindernevendienst: géén (wegens vakantie).  
 
08 1e na Epifanie, groen.  
 Voorganger:   Kelly Keasberry.  
 Ouderling:      Marleen Jannis.    
 Organist:      Henk Corporaal. 
 Teksten: Jes.60:1-6; Ef.3:1-12; Matt.2:1-12.             
 Collecte:      Kirinda (partnerschap). 
 Nevendienst: 12-min: Vera; 12-plus: Ida&Wolf. 
 
15 2e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok.  
 Organist:       Joop van der Horst. 
 Teksten: Jes.62:1-5; Rom.4:1-12; Joh.2:1-11.            
 Collecte:      Vluchtelingenhuis Wilsele. 
 Kindernevendienst: 12-min: Jelske.   
 
22 3e zondag na Epifanie 
 Bijwonen dienst van een andere kerk in het kader van 
          de internationale Bidweek om de Eenheid. 
 (op het moment van het drukken van deze  
 Kerkbrief is nog niet duidelijk waar deze dienst 
 zal worden gehouden, nadere informatie volgt) 
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29 4e zondag na Epifanie, groen. 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.   
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten: Sef.2&3:9-13; 1Kor.1:18-31; Matt.5:1-12.     
 Collecte:      Protestantse Solidariteit. 
 Kindernevendienst: 12-min: Ida. 
 
Februari  
 
05 5e zondag na Epifanie, groen.  Avondmaal.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marleen Jannis. 
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten: Jes.43: 9-12; 1Kor.2:1-5; Matt.5:13-16.     
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Nevendienst: 12-min: Jelske; 12-plus: Ida&Wolf. 
 
12 6e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marjan Blok.  
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten: Deut.30:15-20; 1Kor.2:6-11; Matt.5:17-26.  
 Collecte:      Ruanda; 
 Kindernevendienst: 12-min: Ida.  
 
19 7e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.  
 Organist:       Henk Corporaal. 
 Teksten: Ex.22:20-26; 1Kor.3:16-23; Matt.5:33-48.     
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  
 Nevendienst: 12-min: Vera; 12-plus: Ida&Wolf. 
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 26 1e zondag in de 40-dagentijd, paars.   
 Voorganger:    Kelly Keasberry. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch..  
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten: Gen.2:15-3:9; Rom.5:12-21; Matt.4:1-11.     
 Collecte:      Diaconaat.  
 Kindernevendienst: 12-min: Michiel. 
 
Maart 
 
05 2e zondag in de 40-dagentijd, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen 
 Ouderling:       Marjan Blok.  
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten: Ex.24:12-18; Filip.3:7-14; Mt.17:1-9.    
 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO) 
 Kindernevendienst: 12-min: Jelske; 12-plus: Ida&Wolf 
 
12 3e zondag in de 40-dagentijd, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Henk Corporaal.. 
 Teksten: Ex.17:1-7; 1Kor.10:1-13; Joh.4:5-26.    
 Collecte:      Ruanda.   
 Kindernevendienst: 12-min: Ida.   
 
19 4e zondag in de 40-dagentijd, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.  
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten: 1Sam.16:1-13; Ef.5:8-14; Joh.9:1-13&26-39.          
 Collecte:      Centrale Kas VPKB.
 Kindernevendienst: 12-min: Vera; 12-plus: Ida&Wolf.. 
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 26 5e zondag in de 40-dagentijd, paars.  
 Voorganger:    Kelly Keasberry  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch. 
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten: Ezech.37:1-14; Rom.8:8-11; Jh11:1-4&17-44.    
 Collecte:      Diaconaat.   
 Kindernevendienst: 12-min: Michiel. 
 
April 
 
02 6e in de 40-dagentijd, Palmzondag, wit.  
 Voorganger:   Ernst Veen. 
 Ouderling:      Gerke Visser.  
 Organist:      Henk Corporaal.  
 Teksten: Zach.9:9-10; Filip.2:5-11; Matt.21: 1-11.      
 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO). 
 Kindernevendienst: 12-min: Jelske; 12-plus: Ida&Wolf. 
 
09 1e zondag van PASEN, wit.    Avondmaal. 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst. 
 Teksten: Pred.3: 1-15; Kol. 3:1-4; Joh.20:1-18.            
 Collecte:     Annai Erica.    
 Kindernevendienst: Paasvakantie.    
 
16 2e zondag van Pasen,       
 Voorganger:    Kelly Keasberry. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:  Gen.8:6-16; 1Petr.1:3-9; Jh.20:19-23. 
 Collecte: PSC Antwerpen;         
 Kindernevendienst: 12-min: Vera; 12-plus: Ida&Wolf.  
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GEMEENTENIEUWS 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 15 januari 2023 houden wij na de kerkdienst onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie met een extra traktatie bij en 
naast de kerkkoffie.  
 

Oecumene 
Gedurende vele jaren organiseerde de deelnemende kerken en 
denominaties in de oecumenische voorbereidingscommissie te 
Leuven (katholieken, orthodoxen, protestanten, anglicanen, 
presbyterianen…) gezamenlijk opgestelde oecumenische 
vieringen, die, in de internationale Bidweek om de eenheid 
onder de christenen (18-25 januari), wisselend in een ander 
kerkgebouw plaatsvonden.  Vlak voor de coronacrisis uitbrak is 
in de oecumenische voorbereidingscommissie het plan afge-
sproken om het (voorlopig) anders te doen. Namelijk om elk 
jaar in de Bidweek een eigen dienst van een van de 
deelnemende kerken/denominaties (gastkerk) bij te wonen. Zo 
woonden we in 2020, op 19 januari, de dienst bij van gastkerk 
EGL (Evangelische Gemeente Leuven). Op het moment dat 
deze Kerkbrief geschreven wordt zijn de afspraken voor 2023 
nog niet helemaal rond en is nog niet bekend waar, in Leuven, 
de dienst dan zal worden gehouden. Wij houden u op de 
hoogte. (zie ook het kerkdienstenrooster) 
 

Gestorven 
Op woensdag 10 augustus 2022, kort na zijn 75ste verjaardag, 
stierf Marcel Theofiel Breem op in de palliatieve afdeling van 
het Gasthuisbergziekenhuis te Leuven.  
 

Meer dan 20 jaar lang heeft Marcel zich ingezet als raadslid, 
zowel in de kerkenraad als in de bestuursraad. Het is, in kort 
bestek ondoenbaar om alle inzet en realisaties van Marcel op te 
noemen. Hij verrichtte bovendien niet alleen vergader-, denk- 
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en bestuurswerk, maar stelde ook zijn (via opleidingen en 
permanente bijscholing telkens groeiende) technische en infor-
maticakennis ten dienste van onze gemeente en heeft 
gedurende al die jaren borg gestaan voor de praktische, tech-
nische en infrastructurele kanten van het kerk-zijn. 
 
In ons oude kerkgebouw (Amfitheater) aan de Minder-
broederstraat was hij degene die, bijvoorbeeld, de vele malen 
nadat de muizen in dat oude gebouw weer eens hadden 
geknaagd aan de draden van de microfoons, zorgde voor de 
snelle reparatie, zodat de hoorbaarheid tijdens de kerkdiensten 
bleef gewaarborgd. Hetzelfde gold voor de electriciteits-
voorziening, het sanitair, de vernieuwing en de aanpassing van 
de entree (om maar iets te noemen). En toen onze kerk in 
oktober 2004 verhuisde naar de crypte in het Jezuietenhuis, 
vervaardigde hij aldaar het spreekgestoelte, de technische 
geluidsinstallatie en de aanpassing van de (al te zwakke) 
verlichting. 
 
Ook heeft Marcel ervoor gezorgd dat onze avondmaalstafel 
niet in het Rega-gebouw aan de Minderbroedersstraat 
achterbleef. Samen met Honglin, zijn vrouw, heeft hij het 
klaargespeeld om dit grote meubelstuk met zijn kleine auto 
naar de crypte te verhuizen, zodat wij nu nog steeds, na de 
verhuizing naar de Mariakapel, kunnen genieten van een eigen 
heuse avondmaaltafel. Na al die jaren van ijver en inspanning 
besloot Marcel het daarna kalmer aan te gaan doen. Voor zijn 
inzet, teamwork en engagement voor onze kerk zijn wij hem 
veel dank verschuldigd. 
 
Wij wensen zijn vrouw Honglin en zijn familie van harte ons 
medeleven, in het vertrouwen dat ook Marcel koesterde: dat 
niets, ook de dood niet, ons ooit kan scheiden van de liefde van 
God. 
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De dankdienst voor het leven van Marcel vond plaats op 
donderdag 18 augustus 2022 in onze Mariakapel. Aansluitend 
is zijn urne bijgezet op de Stadsbegraafplaats van Leuven.   
 
Lees- en gesprekskring 
De nieuwe cyclus van de lees- en gesprekskring begint op 
maandagdagavond 13 februari 2023. Tijdens die cyclus lezen 
we verder in het boek van Carel ter Linden “Desgevraagd” – 
reacties op “Wandelen over het water”. (Meinema 2009) en 
pakken de draad op waar we in de vorige cyclus gebleven zijn. 
Als we dat boek uitlezen voor het einde van de cyclus kiezen 
we een nieuw boek. Op dit moment denken we aan (gedeelten 
uit) het boek “Ontluikend Christendom” van Daniël De Waele 
(Kok Boekencentrum 2021). Hij ontving daarvoor onlangs de 
“Prijs voor het Christelijke boek”. Dat boek handelt over het 
dagelijkse leven en denken van de heidenen, joden en 
christenen uit de tijd van het begin van onze jaartelling. We 
kiezen traditiegetrouw weer voor vijf maandagavonden, te 
weten op de maandagen 13 febr.;  27 febr.;  13 mrt.; 27 mrt.; en 
17 apr.. Als reservedatum (mocht een andere datum uitvallen): 
24 april 2023. 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 20u tot 22u. 
 
Jaarvergadering en verkiezingen bestuursraad 
Op zondag 23 april 2023, na de kerkdienst, zal onze 
gemeentevergadering worden gehouden waarop het jaarverslag 
2022 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: Cedrick Tilma, die in december 2020 het lopende 
zesjarige mandaat (van 2017-2023) van Anton Gazenbeek 
overnam, en Maarten Willbrenninck (verkozen in 2017) wiens 
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mandaat eveneens in 2023 afloopt.  Mogelijke kandidaturen bij 
voorkeur graag in te dienen in de loop van januari 2023 bij 
Ernst Veen of bij een van de bestuursleden. De mandaten van 
de “grote helft” (Chris Lefebvre, Joop van der Horst en Michiel 
Ruiter) lopen van april 2020 tot en met april 2026. 
 
Interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag “OVAAL” 
Op zondag 7 mei 2023, tussen 14 en 18 uur doen wij weer mee 
met de (derde) interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag in 
Leuven. De vorige twee edities vonden plaats onder de naam 
VBIO (=”Vlaams-Brabantse Interlevensbeschouwelijke Ont-
moetingsdag”). We organiseerden twee keer een zoektocht voor 
het grote publiek, langs een 15-tal (religieuze-humanistische) 
locaties in Leuven. Daarbij werd steeds rond een centraal 
thema (‘Zorgen voor elkaar’ in 2021 en ‘Een toekomst voor 
onze aarde’ in 2022) gewerkt. Aangaande de derde editie is het 
concept aangepast èn ook de naam.  
 
De nieuwe naam is “OVAAL”. (= “Ontmoeting Van Alle 
Andere Levensbeschouwingen”). En wat het concept betreft, 
dit jaar is er geen zoektocht langs locaties, maar worden alle 
deelnemers en het publiek verwelkomt op één centrale plaats, 
te weten: Rijschoolstraat 21, 3000 Leuven. (vóór Sporthal 
Rijschool en naast de moskee IMSAL). Van 14 - 18 uur.  
 
Daarbij wordt aan iedereen voedsel en drank verstrekt en is er 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek rond het thema 
‘eerlijk en duurzaam voedsel, delen en herverdelen, het belang 
van gastvrijheid en openheid.” Als slogan werd gekozen voor 
het gezegde: “We hebben het zout gedeeld”.  
 
Daar hoort een woordje uitleg bij: Het is een bekend 
spreekwoord uit de Marokkaanse culturele traditie maar het 
komt ook voor in andere tradities. Als je samen gegeten hebt 



 12  

(voedsel delen = zout delen), ontstaat een verbinding tussen 
mensen. Die ervaring van verbinding maakt dat je anders kijkt 
naar onenigheden en conflicten. Ruzies en twisten 
verminderen, worden gerelativeerd of worden op een open 
wijze harmonieus opgelost. Ook in Jodendom en christendom 
is de gezamenlijke maaltijd een moment van verbinding en 
gemeenschap.   
 
En zo nodigen we samen, als religieuze en humanistische 
groeperingen, het grote publiek uit om met elkaar én met ons 
“het zout te delen”. Door hen welkom te heten en samen 
voedsel (en dus het zout) te delen, en is er ook gelegenheid om 
verhalen en ervaringen te delen in de hoop dat de deelnemers 
elkaar, in al hun diversiteit, beter leren kennen. 

EV 
 

Meditatie 
 
HET GEZIN VAN JEZUS OP DE VLUCHT 
 
Het kerstfeest, en daarmee ook het thema ervan, is in onze 
maatschappij sterk verwereldlijkt. In het evangelie zoeken we 
tevergeefs naar de kerstman die als een acrobatische hemel-
bestormer  met zijn  slee, voortgetrokken door een span ren-
dieren, door de wolken en de blauwe lucht klieft.  
 
Maar toch komt soms, onverwacht en verrassend, het oor-
spronkelijke thema bovendrijven. En niet alleen in het straat-
beeld van de vele kerststallen (nu, ook dat is een ‘toevoeging’ 
nl. van Franciscus van Assisi, want in het oorspronkelijke 
verhaal lezen we nergens over een stal, maar het was wel de 
voederbak voor vee, de kribbe van Christus, die hem op dat 
idee bracht), compleet met herders en schapen op de stedelijke 
markt-pleinen, maar ook in de politiek. Zo ontstond er enkele 
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jaren geleden een felle discussie en heel wat politieke deining 
in verband met de aanwezigheid van een kerststalletje in de 
lokettenhal van het stadhuis te Holsbeek. Burgers en politici 
van verschillende signatuur vlogen elkaar in de haren. 
 
De één vond dat de neutraliteit in de publieke ruimte gewaar-
borgd diende te worden. De ander wilde juist uitdrukking 
geven aan de wortels van onze eigen cultuur. Hoe men daar 
ook over denkt, blijkbaar, en in de kerk wisten we dat al, is dat 
stalletje toch niet zou onschuldig en soft.. 
 
Zelfs een politicus zei heel gevat, zo stond in mijn ochtend-
krant, dat dat stalletje al tweeduizend jaar een symbool is van 
een gezin op de vlucht. En dat dat dus bepaald geen niets-
zeggend maar een uiterst actueel symbool is, hoef ik u verder, 
in deze tijd van zoveel mensen op de vlucht, niet te zeggen. 
 
Wie die stal in zijn leefomgeving plaatst, zegt daarmee dus 
ook, bewust of onbewust, dat de vluchtelingenproblematiek 
ons niet onverschillig mag laten. Van die stal gaat immers het 
appel uit dat wij pas in vrede met elkaar kunnen leven als elk 
mens tot z’n recht komt, als elk mens elk ander mens de ruimte 
geeft en gunt om in deze wereld menswaardig te leven. Om zo 
te zeggen: als ieder mens, niemand uitgezonderd, een mens-
waardige plaats krijgt in de grote herberg die aarde heet. 
 
Jozef en de zwangere Maria kregen echter 2000 jaar geleden te 
horen dat er voor hen in de herberg geen plaats was. Lucas 
suggereerde daarmee dat niemand minder dan God zelf in onze 
wereld geen plaats krijgt. En de vraag aan ons is: zou dat in 
onze wereld 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 toont tegelijkertijd ook dat de mens God 
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liever geen plaats geeft en buiten de deur houdt.  
 
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 bedoe-
lingen 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 gewaar-
schuwd 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 
(Jozef en Maria die met hun kindje Jezus moeten vluchten voor 
de geweldenaar Herodes), voor groten in de verf gezet wordt, 
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maar ook het omgekeerde: de vrees van groten (Herodes die 
bang is dat zijn koningschap bedreigd wordt door een 
pasgeboren baby) voor kleinen. Kortom: de “natuurlijke 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 in 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 zelfhand-
having 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 
Mattheüs niet kleiner op geworden en de vluchtelingenstromen 
nemen in onze tijd alleen maar toe. En in vele machtige landen 
zijn spitsboeven zoals Herodes de Grote aan de macht. Toch 
roept Mattheüs in dit verhaal de hoop in ons wakker omdat wij 
van hem horen dat de doodsbedreiger tenslotte zelf doodgaat, 
terwijl het ten dode toe bedreigde Kind in leven blijft. Aldus 
verkondigt Mattheüs dat de toekomst niet is aan de gepantserde 
spierballenmacht van de sterken voor wie een mensenleven 
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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 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 
 
HERVORMDEN 
 
Als kind waren hervormden minder goed dan gereformeerden. 
Hervormden waren een soort slordige gereformeerden, lieden 
die het minder nauw namen. Sloddervossen dus, die mogelijk 
wel in de hemel kwamen maar niet zonder enig goddelijk 
wenkbrauw-gefrons. Gereformeerden mochten zo doorlopen. 
 
Ik wil niet beweren dat daar ook maar enige theologische 
verantwoording voor werd gegeven; het was gewoon zo. Dat 
wist iedereen. Althans iedereen die ook gereformeerd was. 
 
Neem nu de manier van dopen. In de gereformeerde kerk werd 
een kind gedoopt kort na de geboorte. In feite zodra de moeder 
weer ter been was. Destijds werden er heel veel gereformeerde 
kinderen geboren. Misschien niet iedere week maar toch zeer 
vaak moest er dus gedoopt worden. En elke keer werd dan 
psalm 105 vers 5 gezongen (oude berijming). Nou, die kan ik 
nog steeds wel dromen. Nee, dan de hervormden. Die wachtten 
gewoon tot er weer 25 nieuwe hervormden waren, en dan 
hupsakee, in één kerkdienst alle 25 achter mekaar gedoopt. 
Deze welhaast industriële wijze van dopen werd in 
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gereformeerde kring niet hoog aangeslagen. 
 
Wat ook argwaan wekte, was de grote verscheidenheid onder 
hervormden. Aan de ene kant had je vrijzinnigen, waar 
gepreekt werd over een gedicht van Gerrit Achterberg in plaats 
van uit de bijbel, en waar de Heidelbergse Catechismus slechts 
bekend was van horen zeggen. Aan de andere kant, niet minder 
zorgwekkend, waren de hervormden die hun orthodoxie 
beleefden met in het zwart en de dames met een hoedje op naar 
de kerk te gaan, en die hun psalmen op hele noten zongen. 
 
Anderzijds hadden hervormden ook wel pluspunten. Een 
daarvan was dat het, althans in sommige hervormde kringen, 
niet verboden was op zondag te fietsen. En mijn goede vriendin 
Marjan Blok noteerde een ander pluspunt: als kind was zij 
liever hervormd, “want zij hebben deurtjes in de kerkbanken”. 
Ja, zo was het. Die deurtjes hebben mij destijds ook gefas-
cineerd. Die had ik ook wel graag gehad, en ik herinner me wel 
aan mijn vader gevraagd te hebben waarom gereformeerden 
geen deurtjes in de kerk hadden. Ik weet niet meer wat hij 
geantwoord heeft. 
 
Er zijn geen gereformeerden meer, en feitelijk ook geen 
hervormden. Opgegaan, en dat is maar goed ook, in de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN). Maar moest ik vandaag de 
dag nog kiezen, ik zou nu onvoorwaardelijk voor het 
hervormde kerkmodel kiezen: de breedheid die tolerant ver 
uiteengelegen uitersten bijeen weet te houden is een 
onwaardeerlijk goed. Dat hebben Abraham Kuyper en zijn 
volgelingen mijns inziens nooit echt goed begrepen. 
 

Joop van der Horst 
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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, 5 en 6 tot de halte Paul van Ostaijenlaan in Heverlee. 
Daarna nog 370m wandelen (zie boven). 
Bus 600 en 630 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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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   https://vpkleuven.be 
VPKB (landelijk):   https://nl.protestant.link 
  
Locatie Kerk   Mariakapel 
    Matadilaan (6), 3001 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 
    Gerke Visser   
    Ernst Veen 
 
Samenstelling bestuursraad Chris Lefebvre 
    Michiel Ruiter 
    Cedrick Tilma 
     Joop van der Horst 
    Ernst Veen 
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Plaat voorkant: De aanbidding door de koningen. Rembrandt 
van Rhijn, 1632-1633 

 

 


