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Go, tell it on the mountain 
 
Refrein: 
Go, tell it on the mountain,  
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
1 While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 

Refrein 
 

2 The shepherds feared ans trembled 
 when lo above the earth, 
 rang out the angel’s chorus 
 that hailed our Saviour’s birth!  
Refrein 
 

3 Down in a lowly manger 
 the humble Christ was born, 
 and God sent our salvation 
 that blessed Christmas morn  
Refrein 
 

Nieuwe Liedboek 2013 
Negro spiritual 

Lied 484 
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KERKDIENSTEN 

 
 
December 2021 
 
24 Kerstavonddienst, wit 
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marjan Blok.      
 Organist:       Joop van der Horst. 
 Teksten:         Jes.9:1-6; Luc.2:1-20.  
 Collecte:      Vluchtelingenhuis inWilsele 
 Kindernevendienst: Michiel/Jelske.  
 
25 Kerstmis, wit.      
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.       
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:         Jes.52:7-10; Hebr.1:1-5; Luc.2:1-20.  
 Collecte:      Buurthuis ’t Lampeke.  
 Kindernevendienst: Michiel/Jelske. 
 
26  Zondag na Kerstmis, wit. 
 Geen dienst 
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Januari 2022  
 
02  Epifanie, wit.        
 Voorganger:    Luc D’Hoe.  
 Ouderling:       Marjan Blok.     
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:         Jes.60:1-6; Ef.3:1-12; Matt.2:1-12.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie)  
 Geen kinder/jongerenkerk (Kerstvakantie) 
 
09 1e zondag na Epifanie, groen.      
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.      
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:    Jes.40:1-11; Titus 3:4-7; Luc.3:15-16&21-22. 
 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  
 Geen kinder/jongerenkerk (Kerstvakantie) 
 
16 2e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:      Gerke Visser. 
 Organist:       Henk Corporaal. 
 Teksten: Jes.62:1-5; 1Kor.12:1-11; Joh.2:1-11. 
 Collecte: Vluchtelingenhuis Wilsele.  
 Kindernevendienst: Jan (12-min) 
 
23 3e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.       
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:         Jes.61:1-9; 1Kor.12:12-27; Luc.4: 14-21.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie)  
 Kindernevendienst: Michiel (12-min); Ida? (12-plus) 
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30 4e zondag na Epifanie, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok.     
 Organist:       Joop van der Horst. 
 Teksten:         Jer.1:4-10; 1Kor.12:27-31a; Luc.4:21-32. 
 Collecte:      Protestantse Solidariteit.  
 Kindernevendienst: Jelske (12-min);  
 
Februari  
 
06 5e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Kelly Keasberry  
 Ouderling:       Gerke Visser.     
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten:         Jes.6:1-8; Luc.5:1-11.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie)  
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 
13 6e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.     
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:  Jer.17:5-10; Ikor.15:12-20; Luc.6:17-26. 
 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB)  
 Kindernevendienst:  Michiel (12-min). 
 
20 7e zondag na Epifanie, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.     
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten:  Jes.34:1-4&35:1-10; 1Petr.3:8-12; Luc.6:27-38. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  
 Kindernevendienst: Jelske (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
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27 8e zondag na Epifanie, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marjan Blok.     
 Organist:       Chris klein. 
 Teksten:         Jer.7:1-15; Luc.6:39-49.  
 Collecte:      Diakonaat.  
 Kindernevendienst: Jan (12-min). 
 
Maart 
 
06 1e zondag in de Veertigdagentijd, paars.  
 Voorganger:    Mieke Felix. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.    
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten:         Deut.5:6-21; Rom.10:8-13; Luc.4:1-13.  
 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO) 
 Kindernevendienst: Michiel (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 
13 2e zondag in de Veertigdagentijd, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Gerke Visser.     
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:         Ex.34:27-35; 1Kor.13:1-13; Luc.9:28-36.  
 Collecte:      Diakonaat.  
 Kindernevend.: Jelske (12-plus). 
 
20 3e zondag in de Veertigdagentijd, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch. .   
 Organist:       Chris klein.    
 Teksten:         Ex.6:2-8; :1-15; Rom.5:1-11; Luc.13:1-9.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie)   
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus).   
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27 4e zondag i.d. 40dgtijd, ‘Laetare’, paars.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok. 
 Organist:       Henk Corporaal.     
 Teksten:   2Kron.36:14-23; 2Kor.5:14-21; Luc.15:11-32. 
 Collecte:      Diakonaat.   
 Kindernevendienst:  Jelske (12-min). 
 
April 
 
 03 5e zondag in de Veertigdagentijd, paars.     
 Voorganger:    Kelly Keasberry. 
 Ouderling:       Henk Corporaal.    
 Organist:       Joop van der Horst.    
 Teksten:         Jes.58:7-10; Filipp.3:7-14; Luc.20:9-19.  
 Collecte:       Algemene Kerkvergadering “Profest”.   
 Kindernevendienst: Michiel 12-min; Ida/Wolf (12-plus). 
 
10 6e zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag, rood.  
 Voorganger:    Mieke Felix. 
 Ouderling:       Gerke Visser.   
 Organist:       Chris Klein.   
 Teksten:         Zach.9:9-10; Filipp.2:5-11; Luc.19:29-40.  
 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB)   
 Geen kinder/jongerenkerk (Paasvakantie) 
 
17 PASEN, wit.    
 Voorganger:    Steven Fuite. 
 Ouderling:       Marleen Jannis    
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:         Jes.51:9-11; Kol.3:1-4; Joh.20:1-18.   
 Collecte:      Huizen van Hoop. 
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
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24 2e Paaszondag, ‘Quasi modo geniti’, wit.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  
 Organist:       Joop van der Horst. 
 Teksten:   Gen.28:10-22; Openb.1:12b-20; Luc.24:13-35. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: Jelske (12-min).  
 
Mei 
 
01 3e Paaszondag, ‘Misericordia’, wit.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Chris Klein.    
 Teksten:   Jer.32:36-41; Openb.5:6-14; Luc.24:35-48.  
 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO)   
 Kindernevendienst: Michiel (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 

08 4e Paaszondag, ‘Jubilate’, wit.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Gerke Visser.   
 Organist:       Henk Corporaal.    
 Teksten:  Num.27:12-23; Openb.7:9-17; Joh.10:22-30. 
 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB)   
 Kindernevendienst: Jelske (12-min). 
 
15 5e Paaszondag, ‘Cantate’, wit.   
 Voorganger:    Helen Blow.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.     
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:         Deut.6:1-9; Openb.19:1-9; Joh.13:31-35. 
 Collecte:      Prot.Theol. Faculteit Brussel (UFPG)  
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
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22 6e Paaszondag, ‘Rogate’, wit.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.   
 Organist:       Chris Klein.    
 Tekst: Joël2:21-27;Openb.21:10-12&22-27;Joh.14:23-29.   
 Collecte:      Diaconaat.   
 Kindernevendienst: Michiel (12-min).  
 
29 7e Paaszondag, ‘Exaudi’, wit.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marjan Blok.    
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten: 1Sam.12:19b-24;Openb.22:12-21;Joh.14:15-21.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  
 Kindernevendienst: Jelske (12-min); Ida/Wolf (12-plus).  
 
Juni 
 
05 PINKSTEREN, rood.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Gerke Visser.    
 Organist:       Joop van der Horst.    
 Teksten:         Joël 3:1-5; Hand.2:1-11; Joh.20:19-23.  
 Collecte:      Kirinda (partnerschap)  
 Kindernevendienst: Jan (12-min). 
 
12 Trinitatis, rood.   
 Voorganger:    Jart Voortman. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.   
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten:         Spr.8:22-31; Openb.4:1-11; Joh.3:1-16.  
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: Michiel (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
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GEMEENTENIEUWS 
 

Corona en de kerken 
Kort na de zomer, vanaf zondag 3 oktober, golden er in de 
kerken geen stricte coronaregels meer. Wie afstand wilde 
houden of mondmaskers wilde dragen kon dat uiteraard blijven 
doen, maar het was niet meer verplicht. De stoelen stonden nog 
wat uit elkaar en ook werd er nog niet rondgegaan met 
collectezakken en bleef de viering van het Avondmaal nog 
achterwege. En zo leek het dat we op weg waren naar steeds 
minder inperkingen en een lossere greep van het coronavirus 
op ons leven. Dat was echter niet gerekend met de ontplooiing 
van de virusvarianten die, stuk voor stuk, de één nog (veel) 
meer dan de ander, besmettelijker bleken te zijn dan het 
oorspronkelijke coronavirus. Terwijl ik dit schrijf heeft de 
regering in Nederland opnieuw aangekondigd in een heuse 
lockdown te gaan. In België zal het hopelijk zover niet hoeven 
te komen omdat in ons land een groter percentage van de 
bevolking reeds een derde ‘boosterprik’ gekregen heeft dan bij 
onze Noorderburen. Volgens wat de wetenschappers op dit 
moment menen te weten levert die derde prik een, althans 
voorlopige, (niet volmaakte maar wel redelijke) bescherming 
tegen al te ernstige complicaties, ook ten aanzien van de 
omikronvariant. Daarnaast zijn de veiligheidsmaatregelen (zie: 
https://arpee.be/heropstart/) om samen te kunnen komen weer 
opnieuw ingesteld en zelfs verstrengd, in zoverre dat het 
dragen van mondkapjes in de samenkomst verplicht is vanaf de 
leeftijd van zes jaar. En al beperken die maatregelen onze 
bewegingsvrijheid, ze zijn niet bedoeld om onze 
bewegingsvrijheid te beperken! Dat wil zeggen: niet om elkaar 
te bestrijden, maar het virus. En ze houden tot nu toe (in deze 
coronacrisis hebben we immers geleerd om in de voorlopige 
wijs te spreken!) wel de mogelijkheid open om nog steeds live 
samen te mogen komen en dat is ook wat waard! 
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Huidige coronamaatregelen in onze kerk:  
 

 CO2-meters in de kerkdienst en ook in de kinder-en 
jongerendienst; 

 minstens 1,5 m afstand tot elkaar;  
 mondmaskers (vanaf 6 jaar) op gedurende de gehele 

kerkdienst; 
 niet komen als u ziektesymptomen hebt;  
 verzoek om, als u niet gevaccineerd bent, u 24 uur van 

te voren te (laten) testen en niet te komen als die test 
positief bleek;  

 hoesten in elleboog of zakdoek; 
 goede handhygiëne (alcoholgel aan de ingang 

aanwezig); 
 groeten op afstand (d.w.z.: geen fysiek contact); 
 verplaatsingen zoveel mogelijk beperken en niet door 

elkaar heen lopen;  
 het toilet na gebruik graag schoonmaken 

(schoonmaakproducten aanwezig);  
 permanente en voldoende ventilatie van de kerkzaal; 
 collectezakken zullen niet rondgaan, in plaats daarvan: 

twee collectebussen aan de uitgang;  
 geen avondmaal; 
 geen koffiedrinken na de dienst; 
 na de kerkdienst a.u.b. niet in de kerk blijven 

rondlopen; 
 
Doop (1) 
In de dienst van 3 oktober, werd de kleine Viktor (geboren op 
30 juni 2021) de jongste zoon van Peter van Helden en Line 
Coppens, feestelijk gedoopt. Hij trad daarmee in het voetspoor 
van zijn oudere broer, Floris, die in 2019 in onze kerk werd 
gedoopt. 
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Doop (2) 
In de dienst van zondag 12 december werd de kleine Bjorn 
(geboren 30 mei 2021), de jongste zoon van Henk-Jan Bassa  
en Annemarie Bassa-Barendrecht, feestelijk gedoopt. Ook hij 
trad daarmee in het voetspoor van zijn oudere broer, Arthur, die 
in 2018 gedoopt werd in onze kerk.  
 
Overleden 
Op zaterdag 27 november bereikte ons het droevige bericht dat 
de schoonvader van Dirk Vercruysse, de heer Jean Loockx, op 
de leeftijd van 78 jaar onverwacht is overleden. Van hieruit 
wensen wij de familie van harte ons medeleven en de troost 
van de Blijde Boodschap dat niets, zelfs de dood niet, ons kan 
scheiden van de liefde van God.   
 
Startzondag 
Op zondag, 10 oktober, organiseerden wij de (n.a.v. het WK-
wielrennen uitgestelde) startviering voor het nieuwe seizoen. 
Vanwege de al wat koudere (en regenachtige) weergesteldheid 
hielden we geen barbecue, maar bleven we binnen en werd er,  
naast koffie, ook broodjes en soep geserveerd.  
 
Gesprekskring 
De eerste cyclus van onze gesprekskring ligt alweer achter de 
rug. Daarin lazen en bespraken we gedurende 5 avonden het 
boek het boek ‘Weerbarstig geloof’ (geschreven door het 
echtpaar Hans Geybels en Ellen Van Stichel), waarin wij de 
vorige keer door de lockdown van 2020 in gestrand waren.  
 
De nieuwe cyclus van de lees- en gesprekskring begint (indien 
de coronabeperkingen het toelaten) in de maand februari 2022. 
Tijdens die cyclus gaan we gedeelten lezen uit het boek “Jezus” 
van Harry Kuitert (uitg. Ten Have, 1998). We kiezen 
traditiegetrouw weer voor vijf maandag-avonden, te weten op 
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de maandagen 7 febr.;  21 febr.;  7 mrt.; 21 mrt.; en 28 mrt. Als 
reservedatum (mocht een andere datum uitvallen): 25 april 
2022.  
De gesprekskring staat steeds open voor iedereen, zowel bin-
nen als buitenkerkelijken, ook als u er de vorige keren niet bij 
was. Locatie: ontmoetingszaal van de Mariakapel, Telkens van 
20u tot 22u. 
 
Website 
Sinds het tweede kwartaal van 2014 nam dhr. Freddy 
Verhoeven het onderhoud en ontwerp van onze website over 
van Carola Rummens die de eerste website van onze kerk in 
2003 ontwierp en meer dan 10 jaar nauwgezet onderhield. Eind 
dit jaar heeft Freddy het webmasterschap neergelegd. Hij heeft 
dus bijna 8 jaar lang onze website onderhouden en hertekend 
en deed dat al evenzeer bijzonder nauwgezet, waarvoor wij 
hem vanaf deze plaats zeer van harte bedanken. Een goede 
website is in deze tijd immers van niet te onderschatten 
‘publicitair’ belang! Het webmasterschap werd intussen 
overgenomen door Jos Teunissen. Ook aan hem onze hartelijke 
dank! 
 
Multireligieuze vredesviering: “Vrede heeft vrouwen nodig” 
Op donderdagavond 11 november 2021 werd in de Sint 
Pieterskerk te Leuven een multireligieuze vredesdienst gevierd 
met als thema: “Vrede heeft vrouwen nodig”. Met deze viering 
wilde de multireligieuze geloofsgemeenschappen hun 
eendrachtige streven naar gelijkheid en wereldvrede uitdrukken 
en tevens bijklank geven aan de onthulling van het beeld “De 
onbekende oorlogsvrouw” (gebeeldhouwd door kunstenares 
Liliane Versluys) dat eerder op die dag op het voormalige 
Benedenplein (naast het treinstation, tegenwoordig “Jeanne 
Devosplein) in Leuven door de Leuvense Vredesbeweging 
i.s.m. de Stad Leuven werd onthuld.  
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Vanwege het thema werden de bijdragen van de verschillende 
gemeenschappen hoofdzakelijk door vrouwen gepresenteerd. 
Namens onze kerk sprak Marjan Blok indringend over de 
Kanaänitische vrouw en speelde Anne Merel Meijer daarna 
gloedvol op de altviool. Aan de dienst deden mee: ICEL 
(International Church of Evangelicals in Leuven); IMSAL 
(Internationale Moslim Studenten Associatie Leuven - 
studentenmoskee); VPKB-Leuven – Mariakapel; Oekraïense 
Grieks-Katholieke kerk te Leuven; de Bahá’i gemeenschap van 
Leuven; Christ-centered Church in Leuven; Chinese 
protestantse kerk: Anglicaanse kerk St.Martha en St.Mary’s in 
Leuven; Hindoe-gemeenschap van Leuven; Katholieke 
pastorale zone Leuven a/d Dijle. En al celebreerden ze dit jaar 
niet mee, net als vorig jaar was ook de Joodse gemeenschap 
Ohel Yachdav nauw bij de voorbereiding van deze vredes-
viering betrokken. En ook het interlevensbeschouwelijke 
KULeuven LifestanceNnetwork, de Leuvense vredesbeweging 
en de Stad Leuven gaven hun steun aan deze viering.  
 
De dienst is op video genomen en is te zien op youtube via de 
link:  https://www.youtube.com/watch?v=D8M5lWDoCUg 
 
Hieronder de tekst van de bezinning die Marjan die avond  
uitsprak: 
 
“Beste toehoorders, lieve mensen,  
 
Er staat een opmerkelijk verhaal in het Nieuwe Testament, te 
boek gesteld door zowel Marcus (7:24-30) als Mattheüs 
(15:21-28): het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een 
vrouw waarvan Marcus schrijft dat zij van Griekse en Syro-
Fenicische afkomst was. Door Mattheüs wordt zij een 
Kanaänitische genoemd. Op dat volk werd in die dagen neer-
gekeken. Hoe dan ook, duidelijk is dat zij niet van joodse maar 
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van vreemde en heidense komaf was. En dan was ze dus, 
temidden van een wereld waarin mannen het voor het zeggen 
hadden, ook nog een vrouw.   
 
Als deze vrouw de hulp van Jezus vraagt voor haar zieke 
dochter, ziet Jezus haar eerst niet staan. Hij keurde haar geen 
woord waardig. “Stuur haar toch weg”, zeggen zijn leerlingen, 
we hebben al de handen vol met onze eigen mensen. Jezus zegt 
vervolgens tot de vrouw: “Ik ben alleen gezonden naar de 
verloren schapen van het volk Israël.” (Mt.15:24). En Hij voegt 
er bovendien met niet mis te verstane woorden aan toe: “Het is 
niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de 
honden te voeren.” Een nogal beledigende vergelijking. Jezus 
vergelijkt het volk waar die vrouw van afstamt met honden. Zo 
kennen we Hem niet. Jezus die zich opstelt als een 
fundamentalist voor wie het heil alleen zou gelden voor het 
eigen volk.        
 
Maar de vrouw geeft het niet op en antwoordt heel spits en met 
de nodige humor: “Heer, de honden onder de tafel eten toch de 
kruimels op die de kinderen laten vallen.” En ja, dan geeft 
Jezus zich gewonnen. Hij laat zich door deze vrouw op andere 
gedachten brengen. Jezus zegt tot haar: “Dat hebt u goed 
gezegd.” En: “Wat u verlangt, zal ook gebeuren.”  
 
Het is volgens dit verhaal dus een ‘heidense’ vrouw en vreem-
delinge geweest die Jezus tot inkeer en tot het besluit deed 
komen: nee, ik ben niet alleen tot de verloren schapen van het 
huis van Israël gezonden, maar ook tot de andere volkeren. 
God, mijn Vader, is de God van alle mensen.  
 
Zo, met haar grote en volhardende vertrouwen in de mens-
lievendheid van Jezus, stond deze heidense en Kananese vrouw 
dus niet minder dan mee aan de wieg van Jezus’ missie als de 
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Christus. Het beroep dat deze vrouw op Jezus deed om haar 
dochter te genezen, zette Jezus aan om zijn missie zo te 
verstaan dat Hij begreep dat de ontferming en goedheid van 
God niet alleen bestemd was voor een handjevol uitverkorenen, 
maar voor ieder mensenkind.”                                           
 
Oecumenische Te Deumviering 
Op maandag 15 november vierden we, samen met de  
Katholieke pastorale zone Leuven a/d Dijle, in de Sint 
Pieterskerk te Leuven, weer de jaarlijkse oecumenische Te 
Deumviering naar aanleiding van de dag van de dynastie. 
Marleen Jannis was daarbij ‘onze’ zeer oratorische lector.    
 
Kerstzang 
Sinds 2017 vieren wij, onder leiding en op initiatief van Joop 
van der Horst, tijdens de Adventstijd vier drukbezochte 
kerstzangavonden. Marjan Blok ontwierp telkens de affiches 
met de aankondigingen die breed verspreid werden. De 
kerkenraad zorgde, met de hulp van vrijwilligers, steeds voor 
de presentatie van warme chocolademelk en kerstkoekjes die 
na de zangavond de gezellige kerstsfeer nog eens extra 
benadrukten in een feestelijk samenzijn in de ontmoetings-
ruimte van onze kerk.  
 
In 2020 konden deze zangavonden als gevolg van de lockdown 
niet doorgaan. En dit jaar was er, als gevolg van de 
rondwarende nieuwe virusvarianten, voor gekozen om de vier 
avonden terug te brengen tot één zangavond. Helaas moest 
zelfs deze, vanwege de sterk toegenomen besmettingscurves, 
worden geannuleerd.   
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Kerstavond- en Kerstmorgendienst  
Op vrijdag 24 december 2021 wordt er in onze kerk, evenals 
vorig jaar, weer een kerstavonddienst gehouden. Deze begint 
om 19:00 uur.  
Op zaterdag 25 december 2021 vieren we, zoals altijd op eerste 
kerstdag, onze kerstochtenddienst. Aanvang 10:00 uur.  
Allen steeds van harte welkom! 
 
Kinder- en jongerenkerk 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er sinds half november een 
nieuwe naam prijkt op onze lijst van begeleiders van de kinder- 
en jongerenkerk: Wolf Jacobs. Wolf draaide al vele jaren mee, 
eerst als “12-minner” in de kinderkerk, daarna als “12-plusser” 
en nu dus ook als begeleider in onze 12-plus-jongerenkerk! 
Toen Ida aan Wolf vroeg of hij begeleider van de 12-plus wilde 
zijn, hoefde, aldus Ida, Wolf niet lang na te denken, maar stelde 
zich meteen enthousiast beschikbaar. Bij zijn eerste aantreden 
pakte hij daarbij al meteen het lang niet gemakkelijke, maar 
ook altijd actuele thema van “de zondebok” (o.a. uit het 
moeilijke bijbelboek Leviticus) met de jongeren op, die daarin, 
aldus Wolf, ook zeer geïnteresseerd bleken. Dit bovendien op 
een intensievere wijze dan eerst voorzien was, omdat Ida 
intussen tijdelijk niet mee kan draaien, daar zij herstellende is 
van een ingreep in het ziekenhuis. Binnen onze begeleiders-
groep en in de kerkenraad zijn we Wolf zeer dankbaar voor zijn 
engagement! Tenslotte nog dit: in het dienstenrooster dat in 
deze Kerkbrief staat afgedrukt staat de naam van Ida niet 
vermeld bij de 12-min-beurten, maar zodra zij weer hersteld is 
van haar medische ingreep, zal zij ook weer graag in dat 
rooster meedraaien! We wensen haar vanaf deze plek van harte 
spoedige beterschap!    
 
Nieuwjaarsreceptie 
Normaal gezien houden wij in januari altijd onze nieuwjaars-
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receptie. Gezien de huidige covid-ontwikkelingen zal dat dit 
jaar vermoedelijk niet door kunnen gaan. We houden u op de 
hoogte.    
 
Oecumenische dienst 
Onze gezamenlijke voorbereidingen met al onze “oecumeni-
sche partners” voor de jaarlijkse oecumenische viering 
(gepland op zondag 23 januari) in de Internationale Bidweek 
om de Eenheid  waren reeds begonnen, maar intussen zagen we 
ons genoodzaakt om, vanwege de zich snel verspreidende 
omikronvariant, dit initiatief, net als vorig jaar,  ook voor dit 
jaar te annuleren.    
 
Jubileumviering GrenzenBewegenLeuven 
Op 10 februari 2022 viert de interlevensbeschouwelijke ver-
eniging GBL (“GrenzenBewegenLeuven”) haar 10-jarige 
bestaan. Deze vereniging is tien jaar geleden opgericht vanuit 
de gedachte dat in deze tegenwoordige tijd van polarisatie en 
het al te zeer benadrukken van “eigen identiteit” het brood-
nodig is dat mensen en gemeenschappen van velerlei 
verschillende strekkingen laten zien dat zij, ondanks hun grote 
diversiteit, toch ook, als mensen die dezelfde aarde “bewonen 
en bewerken”, nauw met elkaar verbonden zijn als leden van 
de éne familie “mens”. Haar tienjarige bestaan viert ze middels 
een receptie in het (oude) Stadhuis van Leuven die haar door 
het stadsbestuur is aangeboden. Aanvang 19:00 uur. 
GrenzenBewegenLeuven bestaat uit een veelkleurige 
verzameling van levensbeschouwelijke gemeenschappen: Het 
Damiaancentrum; Bahá’i-gemeenschap Leuven, Hindoe-
gemeenschap Leuven; Moslimgemeenschap Leuven; VPKB-
Leuven; HuisvandeMens Leuven; De kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen; KULeuven Lifestance 
Network; ORBITvzw; Dienst diversiteit en gelijke kansen stad 
Leuven; Beweging.net Leuven. Wie wil komen moet zich van 



19 

te voren opgeven via: grenzenbewegenleuven@gmail.com. Als 
gevolg van de toenemende covidbesmettingen zal het aantal 
bezoekers mogelijk sterk beperkt worden.                    

  EV 

Meditatie 
 
Laat er licht zijn! 
 
De evangelist Lucas laat er geen misverstand over bestaan:  
Jezus’ geboorteverhaal speelt zich af, niet in de volle zon, niet 
op een stralende zonovergoten dag, niet op het moment dat de 
zon triomfantelijk in het Zenit, aan de hoogste hemeltop, staat 
(wat je immers zou kunnen verwachten in het geboorteverhaal 
van een Vredevorst die het Licht der wereld wordt genoemd), 
nee, Lucas laat Hem zijn voetje op de aardse wal zetten in het 
duister van de nacht. So what?, zouden we kunnen zeggen. Er 
worden zoveel baby’s in de nacht geboren. Lucas geeft gewoon 
een tijdsaanduiding. Maar dan vergissen we ons in de strekking 
van zijn teksten en auteurschap.  
 
Literaire hommage 
Lucas is geen verslaggever, maar schrijft, bij wijze van 
eerbetuiging aan Jezus, een geboorteverhaal. Niet als exact 
verslag maar als hommage. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. 
Dat grote mensen postuum, na hun dood, een geboorteverhaal 
kregen, waarin reeds de kiemen van hun bijzondere leven 
werden samengevat. Bij wijze van literaire hulde. En zo 
schreef ook Lucas (vele jaren nadat Jezus op aarde had 
rondgelopen), geïnspireerd door de verhalen dat Jezus zich met 
hart en ziel had ingezet voor marginalen en daklozen, armen en 
verschoppelingen, een bijzonder geboorteverhaal waarbij hij 
het nieuws van Jezus’ geboorte aan de onaanzienlijke herders 
melden. Door een engel, een godsbode, want dat was de manier 
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van de bijbelschrijvers om duidelijk te maken dat zij geloofden 
dat God zelf aan ’t werk was.  
 
Opletten geblazen 
In dat geboorteverhaal laat Lucas Jezus veelbetekenend 
geboren worden in het duister van de nacht. En bij zo’n 
vermelding en begrip als het woordje “nacht” is het in de 
Bijbel opletten geblazen. Want dat gaat over meer dan een 
tijdsaanduiding. Dat gaat over de strekking en de betekenis van 
de komst van dit Kind. Dat gaat over de wereld waarin Jezus 
binnenkomt. Geen wereld van licht, maar van duisternis. In die 
tijd heel specifiek de wereld van Romeinse bezetting en harde 
dictatuur. Geen wereld waarin alles koe en ei is, pais en vree, 
maar een wereld vol onvrede en onrecht die, evenals onze 
wereld vandaag, nog heel veel te wensen overlaat. Een wereld 
waarin we elkaar met recht en reden vrede en geluk, 
gezondheid en de allerbeste wensen toedichten, juist omdat die 
wensen zozeer op de tocht staan. Op die manier van vertellen, 
houdt Lucas ons voor: God heeft weet van de duisternis op 
aarde. De gebrokenheid van de wereld laat God niet koud. 
Integendeel, God treedt in die duistere wereld binnen om haar 
tot het licht te heffen. Dat is de boodschap van Lucas.  
 
Bijbelse oerwoorden 
Hetzelfde is te horen bij de profeet Jesaja. “Het volk dat in 
duisternis wandelt zal een groot licht zien!” (Jes.9:1). Dat nu, is 
niet de taal van de natuurkunde, noch van de nostalgie of de 
romantiek, Het zijn Bijbelse oerwoorden. Het zijn woorden die 
op de eerste bladzijde van de Bijbel al geijkt worden: “De 
aarde was woest en ledig, en duisternis was over de afgrond. 
Maar God zei: licht, en er was licht.” (Gen.1:3). Dat zijn, in de 
Bijbel, de allereerste woorden die God uitspreekt: “laat er licht 
zijn!”. En dat ook is de strekking van het geboorteverhaal van 
Jezus: “er zal licht zijn”. 
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Belofte én opdracht 
Naast belofte is dat meteen ook opdracht: dat wijzelf licht 
verspreiden. “Er zal licht zijn”, anders gezegd: er dient licht te 
worden verspreid. Daarvoor is bv. nodig om ook het duister 
onder ogen te zien en het te benoemen. Om het bv. te benoe-
men als mensen langs elkaar heen leven. Om onvrede en 
onrecht aan te klagen. In het klein, in de wereld van gewone 
mensen onderling, maar evenzeer in het groot, in de wereld van 
de politiek, in de wereld waarin honger en armoede, 
vluchtelingenstromen en economische crisis wijzen op de 
schending van mensenrechten.   
 
Tekenen van licht 
Daarnaast vragen deze teksten ons ook om te kijken, niet alleen 
naar de duisternis, maar ook naar de tekenen van licht, die er 
zijn. Naar vriendschap en liefde. Naar zorgzaamheid, levens-
vreugde en medemenselijkheid. Naar mensen die omzien naar 
elkaar, die elkaar tot zegen zijn. Die vrede scheppen in plaats 
van conflict. Verbondenheid in plaats van polarisatie. Mensen 
die waarlijk samenleven zoals God het heeft bedoeld. Die 
opkomen voor gerechtigheid, voor eerlijke verdeling van de 
aardse rijkdommen, voor een natuurvriendelijke omgang met 
ons leefmilieu, voor pastorale aandacht. Overal waar dat 
gebeurt, daar straalt licht in de duisternis. En in deze tijd 
mogen we onderstrepen: daar straalt het licht van Kerst. 

 

Ernst Veen 
 

Woorden van de kerk 50 
 
Een nieuwe psalmberijming 
Wij zingen de psalmen in de berijming van 1968. Die berij-
ming is dus intussen meer dan een halve eeuw oud. Dat geldt 
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ook voor mijzelf, en daarmee allicht, hier en daar, een beetje 
ouderwets. Nee, het is niet zo gek als er eens wordt nagedacht 
over een modernere berijming. 
 
En zo is er dit jaar (2021) inderdaad een compleet nieuwe 
psalmberijming verschenen. Die is gemaakt door een negental 
dichters en berijmers, en nog eens goed nagekeken door een 
groep van zo’n 25 theologen, musici, neerlandici en dichters. 
En uitgegeven door de Stichting “Dicht bij de Bijbel” bij 
KokBoekencentrum Utrecht. 
 
Ik citeer uit hun voorwoord: 
 

“Een psalm berijmen is verbazend moeilijk. J.W. Schulte 
Nordholt - een van de dichters die meewerkten aan het Lied-
boek voor de Kerken - heeft het berijmen van een psalm ver-
geleken met het lot van Simson: ‘de dichter wordt met zeven 
touwen gebonden: de tekst, de melodie, de maat, het ritme, het 
rijm, de getrouwheid en de aanspreekbaarheid. En als men dan 
goed vastzat werd er geroepen: de Filistijnen over u, en dat 
waren dan de critici’ (...). Die worsteling hebben ook de 
dichters van De Nieuwe Psalmberijming ervaren. U heeft dan 
ook geen perfecte berijming in handen, er blijft altijd ruimte 
voor verbetering. 
 
Om eenheid binnen de berijmingen te bevorderen hebben de 
dichters gezamenlijk uitgangspunten opgesteld: hoe geven we 
de Godsnaam weer, hoe definiëren we eigentijdse taal, van 
welke rijmvormen maken we gebruik enzovoort. 
 
Alle uitgangspunten zijn te vinden op de website van De 
Nieuwe Psalmberijming. Ik noem er hier één. Er is naar 
gestreefd de berijmingen dezelfde boodschap en emotie mee te 
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geven als de onberijmde teksten. De woorden ‘dezelfde bood-
schap’ geven al aan dat het niet gaat om zo letterlijk mogelijk 
berijmen (dat zou eerder een vertaling opleveren dan een 
berijming), maar om zorgvuldig weergeven van de strekking. 
Hierbij is de poëtische aanpak meestal vrij compact. Dat wil 
zeggen: liever de onberijmde tekst samenvatten en eventueel 
details weglaten, dan uitweidingen toevoegen, bijvoorbeeld 
omwille van rijm of strofebouw. Hierdoor is deze berijming 
compacter dan de meeste andere, met als voordeel dat in de 
eredienst vaker de hele psalm gezongen kan worden in plaats 
van enkele verzen.” 

 
 
Tot zover iets over de opzet van deze nieuwe psalmberijming. 
Ik denk dat het nog wat te vroeg is voor een gewogen oordeel. 
Mijn eerste indruk is dat hier een knap werkstuk op tafel ligt; 
dat de taal inderdaad vaak wat frisser en moderner is dan die 
van 1968. En zonder meteen al te evangelisch-fris te worden. 
Maar anderzijds bevatte ook de berijming van 1968 volgens 
mij wel hoogtepunten. Ze hebben, dunkt me, allebei hun sterke 
kanten. Het zou in ieder geval niet slecht zijn, lijkt me, als we 
af en toe in onze kerkdiensten eens zouden proeven van deze 
nieuwe psalmberijming. Ik geef hieronder een paar voorbeel-
den. Dan kunt u zelf het verschil beoordelen. (Het beste zou 
zijn als u ze ook zingt!). 
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(1968)     (2021) 

Psalm 103:1 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren Lof aan de Heer voor al zijn zegeningen 

laat al wat binnen in mij is Hem eren,         Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid  Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  Hij doet niets liever dan je schuld vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven  Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven, 

verlost en kroont met goedertierenheid.  Hij is het die van ziekte je geneest. 

Psalm 8:1 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  Heer, onze Heer, uw naam is groot en machtig, 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven  Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 

machtige God, Gij die uw majesteit  U maakt uw glorie wereldwijd bekend 

ten hemel over ons hebt uitgebreid.  De hemel laat ons weten wie U bent. 

 

Psalm 66:1 

Breek, aarde, uit in jubelzangen,   Juich, aarde, om Gods naam te prijzen; 

Gods glorierijke naam ter eer.   eer Hem op ieder continent 

Laat van alom Hem lof ontvangen.  Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen 

Geducht zijn uwe daden, Heer.   hoe ontzagwekkend groot U bent. 

Uw tegenstanders, diep gebogen,   De hele wereld is getuige; 

aanvaarden veinzend uw beleid.   uw vijand knielt zelfs voor U neer. 

Heel de aarde moet uw naam verhogen,  Laat alle mensen voor U buigen, 

psalmzingen uwe majesteit.   uw naam bezingen tot uw eer.’ 

 

Lof aan de Heer 

 
       
 

Joop van der Horst 
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Ingezonden 
 
Recente situatie van de kerken in Kirinda 
 
De Covid-19-pandemie heeft de Rwandese samenleving in het 
algemeen en de kerken in het bijzonder voor een aantal uitda-
gingen gesteld. De pandemie heeft al 1.226 levens geëist, men-
sen tot wezen, weduwes en weduwnaars gemaakt. Ook heeft de 
pandemie geleid tot werkloosheid, tot de sluiting van scholen, 
kerken en bedrijven, en heeft ze inkomsten genererende projec-
ten verlamd... 
 
In de Presbytery Kirinda danken we de Goede God omdat 22 
van de 23 kerken momenteel kunnen functioneren op grond 
van de inspectie die door de administratieve autoriteiten is 
uitgevoerd om te zien hoe de Kerken voldoen aan de 
maatregelen die zijn genomen om de pandemie in te dammen. 
Natuurlijk verkeren de kerken in moeilijke omstandigheden, 
aangezien ze twee dagen per week open mogen en een beperkt 
aantal gelovigen mogen verwelkomen, waarbij de ouden van 
dagen en de kinderen zijn uitgesloten. De gebedskringen en de 
kleine gemeenschappen ontmoeten elkaar niet meer, hoewel dat 
de beste gelegenheden waren voor samenkomsten van gelovi-
gen in hun eigen omgeving. De situatie, zoals hierboven be-
schreven, had en heeft een ernstige impact op het functioneren 
van de kerken. 
De kerken hebben niet langer de middelen om de armen te 
helpen, de ingezamelde donaties zijn schaars en dit alles tast 
ook de levensomstandigheden van predikanten aan omdat ze 
hun salaris niet meer regelmatig ontvangen. 
 
Hoe het leven ook verloopt, we stellen alles in het werk om het 
werk van de kerk gaande te houden met de schaarse middelen 
die ons ter beschikking staan. We hebben de voorbereidingen 
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voor het kippenfokkerij-project afgerond en we hopen dat het 
project snel van start gaat. We zijn onze vrienden in ABL altijd 
dankbaar voor hun steun aan dit project. Ook zijn we ons ervan 
bewust dat onze broeders en zusters in ABL voor ons blijven 
bidden zoals wij voor hen doen. We blijven hopen dat de 
pandemie snel onder controle is of dat we in staat zullen zijn 
om ermee te leven. 
 
Moge de Here God ons allemaal gezond houden. 
 
Jumelagewerkgroep Kirinda 
 
 

 
 
 

Plaat voorkant:  
 

Rembrandt Harmensz. Van Rijn: “De aanbidding der herders.” 
 

ca 1654 
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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 

Maarten Wilbrenninck 
 

Redactie Kerkbrief  Joop van der Horst 
    Ida van Dessel  

Ernst Veen   
 ernst.veen@telenet.be 

 
Vrijwillige bijdragen  Belfius 
    IBAN BE93 0680 7857 4067 
    BIC GKCCBEBB 
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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). 
 
 


