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Geef aan de wereld vrede, Heer 
 

Geef aan de wereld vrede, Heer 
in deze donkere tijden: 

de groten slaan de kleinen neer 
en honen en bestrijden 

wie uw vrederijk belijden. 
 

Zie, koning Jezus, hoe zij staan 
gewapend tot de tanden 
en offeren de volken aan 

het vuur waarvan zij branden,- 
red uw wereld uit hun handen! 

 
En doe ons voor een ander vuur 

in gloed staan hier op aarde, 
gelouterd, - dat wij in dit uur 

de strijd voor ’t rijk aanvaarden, 
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden. 

 
Geef ons uw vrede in het hart 

En liefde, Heer, voor allen 
die door de groten zijn verward; 
laat, waar hun leuzen schallen, 

ons niet aan hun waan vervallen. 
 

Uw rijk, Heer, komt en het is nu: 
in ’t onaantastbaar heden 
van uw genade zien wij U 

gegord met recht en rede 
voor ons uit, -een vorst van vrede. 

 
Uit het  Lieboek voor de kerken 2013 

Lied 1012 “Geef aan de wereld vrede, Heer” 
Tekst: Ad den Besten 

Melodie 16 eeuw – ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ 
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KERKDIENSTEN 

 
 

April 
 
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: PSC Antwerpen: opvang oorlogsvluchtelingen. 
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 
24 2e Paaszondag, ‘Quasi modo geniti’, wit.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten:   Gen.28:10-22; Openb.1:12b-20; Luc.24:13-35. 
 Collecte:      ProFest (Algemene Kerk Vergadering)) 
 Kindernevendienst: Jelske (12-min).  
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Mei 
 
01 3e Paaszondag, ‘Misericordia’, wit.  
 Voorganger:    Gijs Bleijenberg. 
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst.    
 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:       Marjan Blok.  
 Organist:       Henk Corporaal.    
 Teksten:  Num.27:12-23; Openb.7:9-17; Joh.10:22-30. 
 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB)   
 Kindernevendienst: Ida (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). 
 
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:      Kirinda (partnerschap).   
 Kindernevendienst: Michiel (12-min).  
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29 7e Paaszondag, ‘Exaudi’, wit.  
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Gerke Visser.   
 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); Ernst (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. (1e na Pinksteren)  
 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). 
 
19 2e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:      Philipp Bratfisch.     
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten:         Jes.65:1-9; Gal.3:23-29; Luc.8:26-39.  
 Collecte:      Annai Erica. 
 Kindernevendienst: Jelske (12-min).  
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26 3e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.     
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:     1kon.19:19-21; Gal.5:1&13-25; Luc.9:51-62.  
 Collecte: Prot.Theologische Faculteit Brussel. 
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 
 Juli 
 
3 4e zondag na Pinksteren, groen. 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Henk Corporaal.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:   Gen.8:1-18; Gal.6:1-10&14-18; Luc.10:1-20.  
 Collecte:      Kirinda (partrnerschap). 
 Kindernevendienst: / 
 
10 5e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen 
 Ouderling:       Gerke Visser.    
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten:   Deut.30:9-14; Kol.1:1-14; Luc.10:25-37.    
 Collecte:      Gebouwen (kerk & pastorie). 
 Kindernevendienst: / 
 
17 6e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst.    
 Teksten:           1Sam.1:1-20; Kol.1:21-27; Luc.10:38-42. 
 Collecte: PSC Antwerpen: opvang oorlogsvluchtelingen. 
 Kindernevendienst: / 
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24 7e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:           Psalm 88; Rom.11:33-36;  Luc.11:1-13.  
 Collecte:   Prot. Theologische Faculteit Brussel. 
 Kindernevendienst: / 
 
31 8e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Luc D’ Hoe 
 Ouderling:       Marjan Blok.     
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten:    Pred.2:1-11;Kol.3:12-17; Luc.12:13-21. 
 Collecte:      Ruanda (zusterkerk VPKB). 
 Kindernevendienst: / 
 
Augustus 
 
07 9e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Petra Schipper.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten:    Jes.65:17-25; Hebr.11:1-16; Luc.12:32-40.   
 Collecte:      Gebouwen (kerk & pastorie). 
 Kindernevendienst: / 
 
14 10e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Petra Schipper. 
 Ouderling:       Gerke Visser.    
 Organist:       Chris Klein.    
 Teksten:    Jer.23:23-29; Hebr.11:17-29; Luc.12: 49-56. 
 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  
 Kindernevendienst: / 
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21 11e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Christian Bultinck.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten:    Jes.30:15-21; Hebr.12:22-29; Luc.13:22-30.  
 Collecte:      PSC-Brussel. 
 Kindernevendienst: / 
 
28 12e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen 
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:    Deut.24:17-22; Hebr.13:1-6; Luc.14:7-14. 
 Collecte:      Gevangenispastoraat. 
 Kindernevendienst: / 
 
September 
 
04 13e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Gerke Visser.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:    Deut.30:15-20; Filémon 1-20; Luc.14:25-33. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: wordt voorzien.  
 
11 STARTZONDAG  - 14e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marleen Jannis. 
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten: Jona 3:1 - 4:4; 1Kor.13:1-13; Luc.15:11-32.                     
 Collecte: PSC Antwerpen: opvang oorlogsvluchtelingen. 
 Kindernevendienst: wordt voorzien.   
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18 15e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.    
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:    Amos 8:4-7; 1Tim.2:1-8; Luc.16:1-17.   
 Collecte:  Prot. Theologische Faculteit Brussel (UFPG) 
 Kindernevendienst: wordt voorzien.  
 
25 16e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Kelly Keasberry. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:    Amos 6:1-10; 1Tim.6:11b-19; Luc.16:19-31.  
 Collecte:      Kirinda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: wordt voorzien.  
 
 

GEMEENTENIEUWS 
 

Corona 
De verplichte corona-basisregels voor kerkelijke samenkomsten 
werden op maandag 7 maart 2022 door de regering (voorlopig) 
afgeschaft. Het daarbij aansluitende  protocol van de VPKB 
luidde toen: “Alhoewel handhygiëne, afstand houden en ventilatie 
van de lokalen belangrijk blijven, zijn er geen specifieke regels 
meer. Het is natuurlijk ook niet verboden om een mondkapje te 
dragen en voorzichtig te zijn. (zie: https://arpee.be/2014/wp-
content/uploads/2022/03/ARPEE-richtlijnen-erediensten-
20220308.pdf 
 
Sindsdien (en tot heden toe) bleven de regering en virologen, op 
grond van de besmettingsstatistieken, aanmanen tot voorzichtig-
heid, zodat de kerkenraad besloot om het gezamenlijke avond-
maal nog even op te schorten (evenals het rondgaan met collecte-
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zakken). Wij hopen dat we binnen korte termijn weer, zij het met 
aparte kleine bekertjes, veilig het gezamenlijk avondmaal zullen 
kunnen vieren.       
 
Geboorte 
Chris Klein en Gart Stockbroeckx kregen, kort na elkaar, de 
heuglijke tijding van familie-uitbreiding met twee kleinkinderen:  
Op 10 november 2021 werd in Stockholm baby Ella geboren, 
dochter van Ruben en Stien Klein Vanhoutte, en zusje van Kai.  
Op 8 februari 2022 werd in Lacey (Washington, USA) Arlo Rain 
geboren, zoon van James en Hannah Kahler-Klein, en broertje 
van Aiden, Mateo, Lukas en Finn. Van harte gefeliciteerd! 
 

Klimaatsynode 
Op zaterdag 19 maart 2022 vond in de protestantse VPKB-kerk te 
Brussel een Buitengewone Synodevergadering van de Verenigde 
Protestantse Kerk in België (VPKB) plaats, die speciaal gewijd 
was aan het klimaat en waaraan niet alleen vertegenwoordigers 
van al onze VPKB-kerken meededen, maar eveneens vertegen-
woordigers van Protestantse kerken in Nederland. En ook de 
bekende klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele was 
uitgenodigd en gaf die dag een heldere uiteenzetting en stand van 
zaken inzake de klimaatverandering.   
 

Waarom een (kerkelijke) synodevergadering gewijd aan het 
klimaat? Moeten de kerken zich niet aan hun kerkelijke/bijbelse 
leest houden? Natuurlijk. Maar precies een van de elementen van 
die kerkelijke/bijbelse leest is de opdracht die de mens, al in het 
boek Genesis (hfdst. 2:15) krijgt, nl. om de aarde niet alleen te 
bewerken (hetgeen de mens op uitvoerige wijze doet), maar ook 
te bewaren (waarvan de mens de noodzaak pas in onze tijd echt 
begint in te zien, gelet op de opwarming van de aarde en vanuit 
het besef dat die opwarming is toe te schrijven aan het 
broeikaseffect dat door de activiteiten van de mens steeds meer 
(onnatuurlijk) toeneemt).  
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Dus vanuit die twee inzichten is de zorg voor het klimaat ook de 
zorg van de kerk. Kort samengevat: 

(1) vanuit de opdracht om de aarde te bewerken én te bewaren 
(een opdracht die overal in de Bijbel, in allerlei variaties, 
is terug te vinden).  

(2) vanuit het inzicht dat de mens zelf bijdraagt tot de (onna-
tuurlijke) toename van het broeikaseffect (en daarmee aan 
alle gevolgen die dat met zich meebrengt).  

 
Tienjarig jubileum oecumenische samenwerking  in Leuven 
Op donderdag 24 maart 2022 vierde de interlevensbeschouwelijke 
vereniging “GrenzenBewegenLeuven” (waar onze kerk ook lid 
van is) in de ontvangsthal van het oude Stadhuis van Leuven haar 
10-jarig bestaan. Er werd een powerpointpresentatie getoond van 
de interlevensbeschouwelijke hoogtepunten van de afgelopen tien 
jaar en onze predikant hield een openingstoespraakje waar we 
hieronder een samenvatting van afdrukken: 
 

Allen van harte welkom op deze 10-jarige jubileumviering van de 
interlevens-beschouwelijke vereniging GrenzenBewegenLeuven. 
Als dominee van de Verenigde Protestantse kerk in Leuven die ook 
lid is van GrenzenBewegen, is mij het woord gegeven u namens 
deze vereniging even toe te spreken.  
 

Furthermore, a special welcome to our Ukrainian neighbors. 
Today they and their families and all their fellow citizens are 
being severely tested by tyranny and brutal violence and so now 
we will hold one minute silence for all the victims of the war in 
their country....... 
 

GrenzenBewegenLeuven is (meer dan) tien jaar geleden opgericht 
vanuit de gedachte dat in onze tijd van het al te zeer benadrukken 
van “de eigen, exclusieve identiteit”, gepaard gaande met 
opvallend toenemende polarisatie, het broodnodig is dat mensen 
en gemeenschappen van velerlei verschillende strekkingen laten 
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zien dat zij, ondanks hun grote diversiteit, toch ook, als mensen 
die dezelfde aarde bewonen, nauw met elkaar verbonden zijn als 
leden van de éne wereldwijde familie “mens”, waarvan de leden 
alleen al daarom nauw aan elkaar verbonden zijn vanwege het 
feit dat zij allemaal, mens voor mens, hoezeer verschillend ook 
van afkomst, gedachte, kleur, of cultuur, mensen zijn.  
 

En zo is GrenzenBewegenLeuven in de voorbije 10 jaar uitge-
groeid tot een veelkleurig samengaan van levensbeschouwelijke 
gemeenschappen:  
 

Het Damiaancentrum;  
Bahá’i-gemeenschap Leuven,  
Moslimgemeenschap Leuven;  
De Hindoes en Boeddhisten in Leuven 
De Verenigde Protestantse kerk van Leuven 
De vrijzinnige humanisten en het HuisvandeMens in Leuven.  
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.   
Ook met de katholieke universitaire parochie van Leuven en haar 
Lifestance Network (waarin ook weer vele diverse levensbeschou-
wingen zijn vertegenwoordigd) werken we regelmatig samen, 
evenals met ORBIT-vzw en Beweging.net en last but not least met 
de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven.  
 

De verbinding en dat gemeenschappelijke ten aanzien van al die 
verschillende stromingen en vertakkingen is, zoals gezegd: dat wij 
allemaal, wie we ook zijn, wat we ook denken of waarvandaan we 
ook komen, lid zijn van de ene familie mens.   
 

En naar aanleiding daarvan en tot slot nog even de volgende 
overweging. Weliswaar begint die overweging in de religieuze 
traditie waar ikzelf toevallig lid van ben, nl. de protestants-
christelijke bijbelse traditie, maar ze vormt onmiddellijk ook een 
brug over alle grenzen heen naar ons allemaal, ook naar de niet-
religieuze levenbeschouwingen.  



13 

Hoe zit dat? Nu, de gedachte dat het in de bijbel eerst en vooral 
over God gaat en dan pas over de mens, lijkt vrij diep geworteld 
in ons collectieve bewustzijn. Maar niets is minder waar. Al 
meteen in het begin, in het scheppingsverhaal, in het begin van 
het boek Genesis, wordt God door de bijbelschrijver de volgende 
woorden in de mond gelegd: “laat Ons mensen maken”. Je zou 
het de ultieme kern van het bijbels partijprogramma kunnen 
noemen: “Laat Ons mensen maken.”  
 

Of, om het te zeggen in gewoon Nederlands: “laat Ons 
menselijkheid scheppen.”  “Laat Ons bouwen aan menszijn en 
menselijkheid”. Daar is God volgens de bijbelschrijvers op uit: 
om samen met de mens ware menselijkheid en ware humaniteit op 
aarde te scheppen. 
 

Vandaag betekent dat heel concreet dat we, hoe verschillend en 
divers we ook zijn, we toch één zijn in het gezamenlijke streven 
om de grote vragen waar de mensheid zich vandaag voor gesteld 
ziet samen op te lossen: het dringende klimaat-vraagstuk, de geo-
politieke verhoudingen in de wereld, de polarisatie in onze 
samenleving, de democratieën die wereldwijd onder druk staan, 
het acute vraagstuk van oorlog en vrede, kortom: daarin kunnen 
we elkaar, hoe anders of divers we ook zijn, vinden: in het samen 
scheppen van een leefbare wereld van werkelijke humaniteit voor 
de wereldwijde familie die mens heet, inbegrepen al het leven op 
aarde.  

EV 
********** 

 
Jaarvergadering en kerkenraadsverkiezingen 
Op zondag 24 april wordt, na de kerkdienst, onze jaarlijkse 
gemeentevergadering gehouden. (met presentatie kerkelijk 
jaarverslag en financieel verslag 2021 en kerkenraadsverkiezin-
gen. De kerkenraadsmandaten van Henk Corporaal, Marleen 
Jannis en Philipp Bratfisch lopen van april 2018 – april 2022 en 
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moeten dus dit jaar vernieuwd worden. Zij stellen zich alledrie 
opnieuw verkiesbaar. We kijken tevens uit naar mogelijke nieuwe 
kandidaten.    
 

Vlaams Brabantse Interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag 
Op zondag 22 mei doet onze kerk (net als vorig jaar) weer mee 
aan de Vlaams Brabantse Interlevensbeschouwelijke ontmoetings-
dag (VBIO). Aan die dag werken mee: Bahá'i gemeenschap 
Leuven, Hindoe gemeenschap, HuisvandeMens Leuven, IMSAL 
moskee, Al Fath moskee, Al Ihsaan moskee, Al Salam moskee, 
Eritrese Koptische Kerk, St. Marthy & St. Mary’s Anglicaanse 
kerk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, De Internationale Evangelische Kerk in Leuven (ICEL), 
Verenigde Protestantse Kerk Leuven, Universitaire parochie (UP), 
Pastorale Zone Leuven aan de Dijle, PARCUM, KU Leuven 
Lifestance Network, GrenzenbewegenLeuven, Beweging.net 
Leuven, Orbit vzw, Agentschap Integratie en Inburgering, stad 
Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen.  
Van 12-16 uur wordt er een wandel/fietstocht langs de levens-
beschouwelijke locaties (kerken en  instituten) georganiseerd (met 
de bedoeling dat de bezoekers er gastvrij onthaald worden)  en 
van 16-18 uur is er een slotmoment met alle deelnemers dat 
gehouden wordt in de Abdij van Park. 
Vooraf in te schrijven via:  grenzenbewegenleuven@gmail.com 
Komt daarna allen op 22 mei vanaf 12 u naar Rijschoolstraat 23, 
Leuven. Daar ontvangt u alle info, een stadsplan en een invulblad. 
U wandelt of fietst vervolgens langs de verschillende aangegeven 
locaties van de deelnemende levensbeschouwingen. 
Vanaf 16 uur wordt u tenslotte verwacht in Abdij van Park voor 
een interactief slotevent en ontdekt u of u een winnaar bent van de 
zoektocht. (Er zijn ook kortingsbonnen verkrijgbaar voor het 
PARCUM-museum).  
 

ProFest  
Op hemelvaarstdag, donderdag 26 mei 2022, vindt opnieuw het 



15 

(tweejaarlijkse) landelijke feest van onze VPKB plaats: “ProFest” 
(vroeger ‘Algemene Kerkvergadering’ – AKV genoemd). Het 
feest vindt plaats in “Het Arsenaal”, rue Bruno 11, 5000 Namen.  
Meer info via: https://nl.protestant.link/5937-2/ Via die website 
kunt u ook een maaltijd bestellen. Programma: 
09:00 – 09:45 Welkom (koffie). 
09:45 – 10:00 Drummen gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de VPKB. 
10:00 – 11:15 Eredienst (met Rwandees koor). 
11:15 – 12:00 Activiteit voor kleine groepen. 
12:00 – 13:30 Lunch en vrije tijd. 
13.00 – 17.00 Opening van de stands – Uitnodiging om te ontdekken. 
14:15 – 14:45 Woord van de coördinatie Kerk en Wereld. 
15:30 – 16:30 Animatie door dansers en zangers (RW en BE). 
16:30 – 17:00 Animatie door de kinderen (voorstelling van hun activiteit) met de 
monitoren. 
17:00              Afsluiting.  
 

Gemeente-uitstap 
In het jaar 2020 hadden wij reeds, traditiegetrouw, een gemeente-
uitstap naar Abdij van Park gepland op zondag 17 mei 2020. Die 
uitstap kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dat gold ook voor 
het jaar 2021. Dit jaar ziet het er echter naar uit dat er weer een 
jaarlijkse gemeente-uitstap mogelijk is. Daarom heeft de kerken-
raad deze gepland op zondag 19 juni 2022, waarbij we de  (uitge-
stelde) uitstap gaan maken naar Abdij van Park en het Parcum-
museum (het door de Vlaamse overheid erkende museum en 
expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur). Programma:  
11:00 Eucharistieviering in de Abdijkerk.  
12:30 Lunch in de brasserie van de Abdijmolen (te reserveren) 
14:00 Rondleiding met gids.  
(zie: https://www.parcum.be/on-the-move ) 
16:00 Vrij bezoek permanente tentoonstelling(en).  
(zie: https://www.parcum.be/tentoonstelling/permanent ) 
16:30 Einde. 
 

Gesprekskring 
De eerste cyclus (van 6 maandagavonden) van onze lees- en 
gesprekskring zit er bijna op. Gedurende deze cyclus lazen en be-
spraken we het boek “Wandelen over het water” (uitg. Meinema, 
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2004) van ds. Carel ter Linden (ondertitel: “Bijbelse beelden en 
hun geheim” ). De slotzitting is op maandagavond 25 april.  
De tweede cyclus van de lees- en gespreksring zal na de zomer 
plaatsvinden. Omdat we het bovengenoemde boek in de eerste 
cyclus nog niet geheel uitgelezen hebben, zal dat zelfde boek ook 
tijdens de tweede cyclus nog op  onze lees- en gesprekstafel 
liggen. En daarna tevens het vervolg ervan “Desgevraagd” – 
reacties op “Wandelen over het water”. (Meinema 2009). We 
noemen hier alvast de data van de tweede cyclus, zodat u deze 
tijdig kan noteren:  om de twee weken op de maandagavonden: 26 
sept.; 10 okt.; 24 okt.; 7 nov.; 21 nov.; reservedatum: 28 novem-
ber.  
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. 
 
Startzondag 
Op zondag 11 september hopen wij na de kerkdienst onze 
startzondag te kunnen vieren. Of dat feestelijk in onze 
zonovergoten kerktuin, compleet met barbecue, zal kunnen 
doorgaan, dan wel binnen gevierd moet worden vanwege regen en 
kou, hangt af van de grillen van ons klimaat. Wij houden u op de 
hoogte.  

EV 
********** 

 
Het Annai Erica fonds  
Onze Seniorengroep ondersteunt twee kinderen in Trichy, India, 
in het kindertehuis “ANNAI ERICA”. Deze kinderen gaan naar 
de Annai Erica School waar meer dan 500 kinderen een kans 
krijgen om aan de armoede te ontsnappen en een echte toekomst 
op te bouwen. 
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De kinderen komen uit de allerarmste bevolkingslaag en velen 
zijn wees- of semiweeskinderen. Voor € 10,- per maand kunnen 
we een kind naar school laten gaan en bovendien voor onderdak, 
eten, kleding en medische verzorging instaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie belangstelling heeft om ook maandelijks een kindje te 
steunen, kan contact opnemen met Marjan Blok, Philipp 
Bratfisch, of Wolf Jacobs. 
 
Omdat het Annai Erica Fonds geheel op vrijwilligerswerk 
gebaseerd is, komen alle fondsen zonder verdere overheadkosten 
bij het kindertehuis terecht. 
 
Zie ook de informatie op ons mededelingenbord in de ontmoe-
tingsruimte van onze kerk! 
 

Marjan Blok 
 

Meditatie 
 
Van graf naar tuin 
 
Het Paasverhaal, of men het nu leest in de historische of in de 
literaire toonaard, getuigt er van, dat heel onze door dood en 
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onheil verduisterde en bedreigde bestaan, definitief en voor 
eeuwig is aangeraakt door het licht van God. Niet alleen in het 
Nieuwe maar ook in het Oude Testament lezen we er over, 
bijvoorbeeld in die meeslepende en poëtische taal van de profeet 
Jesaja: dat God de sluier van alle volkeren zal wegnemen, dat Hij 
voor eeuwig de dood teniet zal doen en dat Hij de tranen van alle 
aangezichten zal afwissen. (Jes.25:6-8). Dat geloof is al eeuwen 
lang het geloof van Israël. Jezus zelf heeft eruit geleefd en na 
Hem is dat bijbelse geloof de wijde wereld ingegaan.  
 
Het oude geloof vernieuwd 
In essentie ontstond er na Jezus’ dood zelfs geen hagelnieuw 
geloof, maar zette het oude geloof zich in hernieuwde gedaante 
voort. Het evangelie vindt z’n fundament en oorsprong in het 
geloof in de God van het Oude Testament. Een God die de mens 
heeft geschapen voor het leven en niet voor de dood. Die, zoals de 
psalmist dat zegt, nooit zal loslaten het werk dat Zijn hand 
begonnen is (Ps.138:8) En dat was ook het geloof van de vrouwen 
en mannen die Jezus volgden en van dat geloof leggen zij op hun 
eigen evangelische wijze getuigenis af.  
 
Tuin 
In het Johannesevangelie, bijvoorbeeld, eindigt het verhaal van 
Jezus niet in de stinkende kuil waarin de Romeinse bezetter, ter 
afschrikking van het volk, de lijken van de ter dood veroordeelden 
in gooiden (ten prooi aan gieren en honden) maar, integendeel, het 
verhaal eindigt met een stralend witte gestalte in een geurige tuin. 
Om hun verhaal op die wijze te kunnen voltooien moesten de 
vertellers niet alleen een graf, maar dus ook nog een tuin hebben. 
En dat was in die omstandigheden allesbehalve vanzelfsprekend. 
Want de Romeinse bezetter liet niet met zich spotten. Het vonnis 
van de kruisdood werd ter afschrikking aangevuld met de 
vernedering dat men geen graf kreeg. En de volgelingen van Jezus 
hadden niet het geld of de invloed om Jezus na zijn executie die 
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vernedering te besparen. Zij die de macht hadden waren zijn 
vrienden niet en zijn vrienden hadden geen macht.  
 
Jozef van Arimathea 
Marcus (datering ca. 70 n.Chr.), de eerste evangelist voert daarom 
een zekere Jozef van Arimathea ten tonele, “een vooraanstaand lid 
van de Raad”, zoals Marcus schrijft.  Let wel: van de Raad die 
voor Jezus’ kruisiging geijverd had. Maar Marcus vertelt er wel 
bij dat deze Jozef toch “het koninkrijk Gods verwachtte”. 
Misschien had hij deze Jozef zich bekeerd en spijt gekregen? Hoe 
dan ook, hij kocht een stuk linnen voor Jezus, wikkelde Hem 
daarin en legde Hem, aldus Marcus, in een graf. 
 
Lucas (datering ca. 80 n. Chr.) handhaaft in zijn evangelie dat 
Jozef van Arimathea een lid was van de Raad die Jezus kruisiging 
wenste, maar voegt er wel aan toe deze Jozef niet had ingestemd 
met die handelswijze van deze Raad.  
 

Mattheus (datering ca. 80-90 n. Chr.) wijzigt het verhaal van 
Marcus. Hij laat Jozef van Arimathea geen lid van de Raad zijn, 
maar volgens Mattheus is deze Jozef niet alleen een leerling van 
Jezus, maar ook nog “een rijk man”, zodat hij dus een graf kon 
betalen.  
 

Johannes (datering ca. 90-100 n. Chr.) schrijft als laatste zijn 
verhaal, Bij hem is Jozef van Arimathea opnieuw “een leerling 
van Jezus”, maar dan wel in het geheim, uit vrees voor de Joden. 
Deze Jozef legt samen met Nicodemus, die een schat aan 
specerijen aanvoert om Jezus’ lichaam te balsemen, Jezus in Zijn 
graf. “In een tuin”, zo voegt Johannes er veelbetekenend aan toe. 
Veelbetekenend omdat een tuin in het bijbelse spraakgebruik niet 
zelden verwijst naar de nieuwe aarde, een nieuwe tuin van Eden.  
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Tuinman 
Op die wijze heeft de 
evangelist Johannes het para-
dijselijke (tuin)decor ont-
worpen voor zijn Paas-
verhaal. Veelbetekenend is 
daarbij ook dat hij over Maria 
vermeldt dat zij dacht dat 
Jezus de tuinman was. In zijn 

Paasverhaal, immers, treffen we Maria van Magdala aan in die 
tuin van Jozef van Arimathea, bij het graf van Jezus. Deze Maria 
staat wenend bij dat graf. Zij ziet er twee godsbodes in witte 
kleren, maar geen Jezus. Het graf blijkt leeg. Dan staat er dat ze 
zich omdraait en een man ziet staan. Die man zegt tegen haar: 
“’Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij?’ Maria, in de 
veronderstelling dat het de tuinman was zegt tegen hem: ‘Heer, 
als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij hem hebt 
neergelegd en ik zal hem wegnemen”’.  
 
Ik heb u bij uw naam geroepen 
Vervolgens spreekt die ‘tuinman’ opnieuw en zegt: “Maria” Het is 
maar een enkel woord. Echter niet zomaar een woord. Hij noemt 
Maria bij haar naam. Dat doet meteen denken aan God, de grote 
Tuinman zelf die in het profetenboek Jesaja tot Isräel zegt: “Ik 
heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij.” Een soort 
intentieverklaring met als betekenis: Ik noem je bij je naam. Dat 
wil zeggen: Ik herken en erken je bestaan. Je bent van Mij. Je bent 
geborgen in de palm van mijn hand. Jouw naam spreek ik uit, een 
naam die nooit meer zal worden uitgewist, zelfs niet door het graf, 
maar voorgoed zal bloeien en groeien in Gods grote mensentuin, 
waarvan God zelf de “Tuinman” is.   
 
Een nieuwe aarde 
En zo zien we die twee, Jezus van Nazareth en Maria van 
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Magdala, daar in die tuin van Arimathea: als het ware een nieuwe 
Adam (vgl. 1Kor.15:45) en Eva in een nieuwe tuin, een nieuwe 
hof van Eden. Maar dan wel een hof waar niet langer de mens, 
maar wel de dood en de slang (het kwaad) voorgoed uit 
verbannen zijn. Een nieuwe aarde, waar de graven leeg zijn en 
waar Gods mensentuin, zoals dat in Genesis zo mooi verwoord 
wordt, wemelt en krioelt van het nieuwe leven, waarvan de 
Hovenier met een hoofdletter, alweer net als in Genesis, maar dit 
keer definitief, zal kunnen zeggen: “zie het is zeer goed.” 

 
Ernst Veen.  

 

Woorden van de kerk 
 
Alle bijbels 
 

Mijn ouders zijn getrouwd in 1939. Bij die gelegenheid kregen zij 
een trouwbijbel. Dat was, toen, uiteraard de Statenvertaling.‘t Is 
te zeggen: de Statenvertaling met alle aanpassingen die er in de 
loop van de 18de en de 19de eeuw (veelal stilzwijgend) in 
aangebracht zijn. 
 

In 1951 verscheen een nieuwe vertaling, de NBG-vertaling, des-
tijds toepasselijk de “Nieuwe Vertaling” geheten. Maar omdat 
de trouwbijbel van mijn ouders nog lang niet versleten was, en 
een nieuwe bijbel best duur, werd mijn hele jeugd voorgelezen uit 
die “Oude Vertaling”. Schoenen doe je ook niet weg als ze nog 
bruikbaar zijn, en zo is het met Oude Vertalingen ook. Elke dag 
na het avondeten een stukje. Dan ben je in ongeveer drie-en-half 
jaar rond. Mijn vader noteerde op het schutblad, met potlood, 
wanneer er aan een nieuwe ronde werd begonnen. Ik moet de 
complete Oude Vertaling circa vijf keer bewust aan mij voorbij 
hebben horen trekken. 
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De“Nieuwe Vertaling”kwam bij mij pas in beeld toen ik naar 
de middelbare school ging. Dat was een “Christelijk Lyceum”, 
en op de verplichte boekenlijst stond ook een NBG-bijbel. Die 
hadden we. Mijn twee oudere broers hadden het pad al eerder 
bewandeld, en ik erfde gewoon hun NBG bijbel. Met “gebruiks-
sporen”. Dat wil hier zeggen: het kaft voor en achter was zoek-
geraakt, alsmede de laatste paar Openbaringen. Maar er bleef 
volgens mijn vader genoeg over om daarmee te volstaan. 
 
Later, in mijn eerste huwelijk, geraakte ik in meer katholieke 
sferen, en we hanteerden toen de Willibrord vertaling. Dat heeft 
een tiental jaren geduurd. 
En nog weer later verscheen de “Groot Nieuws Bijbel”. Eerlijk 
gezegd nog steeds een verademing en een weinig geëvenaard 
wonder van frisheid. 
 
Theologische vrienden (op de een of andere manier heb ik altijd 
theologische vrienden gehad, ik weet niet hoe dat komt), theolo-
gische vrienden dus hebben mij geregeld enthousiast proberen te 
maken voor de zogenaamde“Naardense Bijbel” van Pieter 
Oussoren. Zonder succes overigens. 
 
Dan was er in 2004 een Nieuwe Nieuwe Vertaling. Daarmee kon 
de NBG-vertaling terug naar de boekenkast. 
 
Gelukkiger ben ik met de “Bijbel in gewone taal” (anno 2014). 
Dit is de eerste vertaling waarin Abraham een tent opzet (zelfs de 
Groot Nieuws Bijbel heeft deze revolutionaire terminologie niet 
aangedurfd, ofschoon ook in 1982 een gewoon mens zijn tent al 
lang opzette, en niet opsloeg. Je tent opslaan is iets voor de 
winterberging). 
 
En tenslotte is de“Nieuwe Nieuwe Vertaling”van 2004 recente-
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lijk in conservatieve geest weer van allerlei hoofdletters voorzien 
(anno 2021). En Abraham slaat weer zijn tent op. Ja, daar kon je 
op wachten. 
 
Hoezo tenslotte? Het is zomaar mogelijk dat ik nog eens een 
nieuwere bijbelvertaling ga meemaken. Ik heb geen bezwaar. Hoe 
meer vertalingen, hoe beter. 
 
Wel besef ik dat mijn ouders, en ook mijn grootouders, en ook 
mijn overgrootouders, hun hele leven uit een en dezelfde bijbel 
gelezen hebben. Wat allicht de vertrouwdheid met bewoordingen 
ten goede komt. Ik, en velen met mij, wij lezen intussen al de 
vierde of vijfde vertaling van ons leven. 
 
Er valt voor allebei wel iets te zeggen. 
 

Joop van der Horst 
 
Geknipt voor u       
 
KIES VOOR HET LEVEN  
 
Op verzoek van de synodevoorzitter van de VPKB, ds. Steven 
Fuite, schreef de VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving 
(afgekort KidS), waarin ook “onze” Chris Lefebvre zetelt, een 
‘discussie-nota’, getiteld: “Kies voor het leven” (vgl. Deut. 
30:19). Van deze nota drukken wij hieronder een (aanzienlijk) 
ingekorte versie af. Wie graag de volledige versie wil lezen kan 
deze opvragen bij Ernst Veen (ernst.veen@telenet.be) 
 
Klimaatverandering 
Over de zeer verontrustende effecten van klimaatverandering 
kunnen we in deze nota kort zijn; hierover vernemen wij bijna 
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dagelijks in de media. Het is duidelijk dat wij op de verkeerde 
weg zijn en dat drastische maatregelen nodig zijn. Niet in de 
toekomst, maar nu. Nog meer dan anderen beseffen de jongeren 
dat de toekomst van de aarde en daarbij hun eigen toekomst op 
het spel staat. Het daarom niet verwonderlijk dat zij voorop lopen 
in de vele klimaatmarsen die overal in de wereld worden 
gehouden. 
 
Schepping 
Als VPKB willen we nadenken over onze verantwoordelijkheid 
als geloofsgemeenschap. Velen gingen ons daarbij al voor. Reeds 
in de zeventiger jaren van de vorige eeuw verscheen de 
milieuproblematiek op de agenda van de Wereldraad van Kerken. 
Het thema van de Schepping kreeg speciale aandacht in het 
Conciliair Proces dat vanuit de Wereldraad van Kerken werd 
gestart in de jaren tachtig. De Belijdenis van Accra, die in 2004 
werd aangenomen door het Wereldverbond van Reformatorische 
Kerken, ziet het omgaan met de Schepping als een zaak van 
belijden. En in 2015 verscheen de indringende encycliek van paus 
Franciscus, “Laudato Si”, met als ondertitel “Over de zorg voor 
ons gemeenschappelijk huis”. Die encycliek is niet enkel gericht 
aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld. Het is nu 
ook aan de VPKB om na te denken over de vraag hoe ons geloof 
in de ‘God van het leven’ ons denken en handelen bepaalt in een 
tijd waarin het leven op aarde op grote schaal wordt bedreigt. 
 
Klimaatgerechtigheid 
De overstromingen in juli 2021 in België en Duitsland, die geleid 
hebben tot tientallen doden, tonen nog maar eens aan dat geen 
enkel gebied in de wereld veilig is voor de nefaste effecten van 
klimaatverandering. Tegelijkertijd is duidelijk dat de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen  het zwaarst getroffen worden. Dit 
terwijl zij verantwoordelijk zijn voor een zeer beperkte uitstoot 
van schadelijke broeikasgassen. Zij wonen vaak in gebieden die 
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gevoelig zijn voor overstromingen of juist voor grote droogte, en 
lijden het meest onder voedseltekorten. Hun middelen van bestaan 
zijn sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, traditionele 
landbouw, visvangst en bosbouw. Voor hen is het zeer moeilijk 
zich aan te passen aan nieuwe klimatologische omstandigheden 
en het hoofd te bieden aan (natuur)rampen. Het is duidelijk dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen bij de 
overgang naar een duurzame samenleving en het is evenzeer 
duidelijk dat deze lasten in de eerste plaats moeten worden 
gedragen door degenen die het meest bijdragen tot de vernietiging 
van de planeet. Daarom is het bestrijden van de opwarming van 
de aarde een zaak van ‘klimaatgerechtigheid’ en van het respec-
teren van mensenrechten. De rechten op voedsel, onderkomen en 
gezondheid van kwetsbare groepen die nu leven moeten be-
schermd worden. Maar ook de rechten van toekomstige gene-
raties moeten verdedigd worden. Zij hebben er immers recht op 
een aarde van ons te erven waarop het goed toeven is. 
 
Gerechtigheid, vrede en het bewaren van de schepping 
Klimaatverandering vormt ook een bedreiging voor de vrede. De 
concurrentie om schaarse hulpbronnen zoals water, landbouw-
grond, visserijgebieden, en schone lucht leidt nu al tot spanningen 
die kunnen verergeren wanneer het klimaat nog verder verandert. 
Vrede met de aarde wordt steeds meer een voorwaarde voor vrede 
tussen de volkeren. Het is duidelijk dat gerechtigheid, vrede en 
het bewaren van de Schepping onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn.  
 
Een systeemcrisis 
Grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis, de dramatische afname 
van de biodiversiteit, de vervuiling en vergiftiging van de aarde, 
de kloof tussen arm en rijk, het toenemend aantal vluchtelingen, 
de gezondheidscrisis (COVID-19), en conflicten tussen en binnen 
landen staan niet los van elkaar maar zijn intrinsiek met elkaar 
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verweven. Aan de basis van zulke vraagstukken ligt een nogal 
cynisch mensbeeld dat ervan uitgaat dat de mens van nature meer 
gericht is op competitie dan op samenwerking, dat de natuur 
ondergeschikt is aan de mens, en dat de mens erop uit is zoveel 
mogelijk macht te verwerven en te behouden – desnoods met 
gebruik van geweld.  
 
Een spirituele crisis 
De klimaatcrisis, tezamen met andere grote vraagstukken, maakt 
duidelijk dat ons mensbeeld ter discussie staat. Daarom vormen 
deze crises samen ook een spirituele crisis. Het gaat om 
fundamentele vragen zoals: Wat is de rol van de mens in de 
Schepping? Welke verantwoordelijkheid hebben wij voor elkaar – 
dichtbij en veraf, voor onze tijdgenoten en toekomstige gene-
raties, en voor de Schepping als geheel?  
 
Bewerken en waken 
In Genesis 2:15 staat geschreven: God, de HEER, bracht de mens 
in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 
‘Bewerken’ en ‘waken’ (‘bewaren’)  houden in dat er een relatie 
van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur 
bestaat. De mens heeft de plicht de aarde te beschermen en de 
continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige 
generaties te waarborgen. Want “aan God behoort de aarde” (Ps. 
24:1), en aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” (Deut. 
10:14). Elke pretentie van de mens op exclusief bezit wordt 
afgewezen omdat we altijd verantwoording aan God schuldig 
zijn: “Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het 
land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” (Lev. 
25:23). 
 
Verbond met alle levende wezens 
Een mooie manier om onze rol op de aarde en in de Schepping te 
zien is die als verbondspartner van God. In Genesis 6 wordt 
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verhaald hoe God zag dat de aarde door en door slecht was en dat 
iedereen een verderfelijk leven leidde. Alleen Noach vond bij de 
HEER genade. Na de zondvloed sloot God met Noach en zijn 
nakomelingen een verbond: “’En dit’, zei God, ‘zal voor alle 
komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en 
jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de 
wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de 
aarde.’” (Gen.9:12-13). Opvallend is dat God niet alleen een 
verbond met de mensen sluit maar ook met ‘de aarde’. In vers 17 
wordt dit nog eens herhaald: “’Dit’, zei God tegen Noach, ‘is het 
teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde 
gesloten heb’” (zie ook Hosea 2:20). Het verbond is een 
genadegeschenk dat niet te koop is (Jesaja 55:1). Vanuit die 
genade en als verbondspartner van God heeft de mens een 
belangrijke verantwoordelijkheid gekregen in Gods Schepping, 
vooral als we bedenken dat God ook een verbond heeft gesloten 
met alle andere schepsels op aarde.  
 
De mens in het centrum 
Sinds de tijden waarin de Bijbel tot stand kwam, heeft de 
mensheid grote ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn inderdaad 
‘vruchtbaar’ en ‘talrijk’ geworden. Dankzij het vernuft dat de 
mensheid van God heeft ontvangen, heeft de mens de aarde 
‘bewerkt’ maar of we die ook ‘bewaakt’ (‘bewaard’) hebben? De 
vraag stellen is haar beantwoorden.   
 
Zonde en bekering 
Tijdens een bezoek aan de Wereldraad van Kerken (op 24 april 
2017) verklaarde de oecumenische patriarch Bartholomeus I dat, 
in de wereld van vandaag, de kerken zich niet kunnen beperken 
tot de zorg voor het zieleheil van de gelovigen want: “De hele 
schepping van God op aarde ondergaat een ingrijpende 
verandering. Dat vereist dat de Kerken waakzaam zijn, zich 
informeren en onderwijzen over de band tussen de huidige 
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ecologische crisis en de menselijke hebzucht, het materialisme, 
het egocentrisme en de plundering van de bodemrijkdommen.” 
De oecumenische patriarch voegde daaraan toe dat de vervuiling 
en de vernietiging van het milieu zonden zijn tegen de Schepping 
en dus ook tegen God. Zoals bij elke zonde, vereist dit berouw. 
Want “een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf 
en een zonde tegen God”.  
 
Conflictueuze relatie 
De woorden van de patriarch maken duidelijk dat de vernietiging 
van het milieu een zeer ernstige zaak is die, in geloofstaal, een 
zonde kan worden genoemd. De oorspronkelijk harmonische 
relatie tussen “mens en natuur” is veranderd in een conflictueuze 
relatie (vgl. Gen.3:17-19). Een heroriëntatie, inkeer, een 
omkering, een bekering is nodig, op persoonlijk, kerkelijk en 
maatschappelijk vlak. Hierbij kan het helpen om na te denken 
over wat “leven in al zijn volheid” (Joh.10:10) betekenen kan.  
 
Hét moment (kairos) 
In de Bijbel verwijst het woord ‘kairos’ vaak naar het juiste 
moment, een scharniermoment dat ons uitdaagt om op te staan en 
te reageren op Gods roeping. Er zijn momenten die beslissend zijn 
en om actie vragen. Het Evangelie naar Marcus stelt dat Jezus de 
boodschap van God verkondigde met de woorden: “De tijd 
(kairos) is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij; kom tot 
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Marcus 1:15). De 
woorden zeggen dat “de tijd (kairos) is gekomen”. De huidige 
klimaatcrisis is zo’n ‘kairos-moment’, het aangewezen moment 
om dingen ten goede te veranderen. Hét moment om te breken 
met schadelijke en ongebreidelde productie en consumptie. Hét 
moment om werkelijke solidariteit tot stand te brengen tussen 
mensen, hier en nu, en met toekomstige generaties. Hét moment 
om vrede te sluiten met de aarde en te stoppen met haar te 
verminken en uit te buiten.  
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Daarom 
Christelijk geloof is opstandingsgeloof. Ons geloof is verankerd 
in de overtuiging dat het leven  sterker is dan de dood.  
Daarom blijven we, ondanks vele slechte berichten, geloven dat 
een andere duurzame manier van leven in onze wereld hier en nu 
mogelijk is. 
Daarom ontvangen wij ook de kracht en de moed om ons met hart 
en ziel in te zetten voor rechtvaardigheid, vrede en het bewaren 
van de Schepping. 
Daarom willen we op dit scharniermoment (kairos) van de 
geschiedenis gehoor geven aan Gods opdracht om te kiezen voor 
het leven, zodat wij en onze nakomelingen kunnen leven 
(Deut.30:19).  
 

Kiezen voor het leven 
Kiezen voor het leven is de uitdagingen aangaan in een wereld 
waar vaak onrechtvaardigheid, machtshonger en grenzenloze 
geldzucht lijken te zegevieren. 
Kiezen voor het leven is kiezen voor licht, zelfs waar er veel 
duisternis is, is kiezen voor delen in plaats van hebzucht, is kiezen 
voor solidartiteit in plaats van kortzichtig eigenbelang, is kiezen 
voor opstaan in plaats van berusten. 
Kiezen voor het leven is je niet neerleggen bij de vernietiging van 
ons milieu en de biodiversiteit, of in de onvermijdelijkheid van de 
opwarming van de aarde, maar handelen in het vertrouwen dat wij 
de kracht zullen krijgen om ons ertegen te verzetten.  
 

In onze christelijke traditie heet “kiezen voor het leven” 
“geloven.”  

Werkgroep KidS 
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Mogelijkheden tot hulpverlening aan Oekraïne 
 

Het PSC (Protestants Sociaal Centrum) in Antwerpen liet ons 
weten dat zij ca. 40 vluchtelingen uit Oekraïne (gaan) huisvesten. 
Daarvoor kregen zij van de kerken en andere instanties reeds  
hulp voor de nodige inboedel: bedden, matrassen, dekens, kleer-
kasten, stoelen, tafels, gasfornuizen, verlichtingsarmaturen, kin-
derkleding, handdoeken, keukengerei, speelgoed, fietsen enz. 
Naast deze hulp “in natura” lieten zij weten nu vooral geld nodig 
te hebben voor het gereedmaken en opknappen van de huisvesting 
waarin zij de vluchtelingen gaan onderbrengen.  Giften daarvoor 
zijn te storten op hun rekeningnummer bij de Koning Boudewijn-
stichting: BE10 0000 0000 0404 tnv Vrienden van PSC met de 
mededeling +++623/3621/70023+++ (Voor giften vanaf 40 eur 
krijgt u dan een fiscaal attest) 
 
De Synodale Raad (SR) van de VPKB heeft een noodfonds 
opgericht om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Daarmee geeft 
zij steun aan een oecumenische hulporganisatie in Hongarije met 
wie zij goede contacten onderhouden: Hungarian Interchurch Aid 
(HIA), die bijstand biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zie: 
https://segelyszervezet.hu/en/  Giften kunnen overgemaakt wor-
den op de rekening van Uniprobel:  BE06 3100 0835 5022. Met 
de vermelding ‘Steun voor Oekraïne’. Het door de kerkgemeenten 
ingezamelde bedrag zal door de SR worden verdubbeld. 
 

Ook het 12-12 Consortium, een groep van 7 humanitaire 
NGO’s,  heeft een rekeningnummer geopend voor giften. Wij 
geven u hierbij dat rekeningnummer door: BE19 0000 0000 1212. 
(Voor giften vanaf 40 eur krijgt u een fiscaal attest) 
 

Voorts heeft ook de Stad Leuven een website geopend waarop, 
i.v.m. Oekraïne, verwezen wordt naar verschillende mogelijkhe-
den van hulpverlening: van noodopvang voor vluchtelingen tot 
financiële steun. Zie: https://www.leuven.be/oekraine 
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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). 
 
Afbeelding voorkant:  
Schilderij van Rembrandt: ‘De drie Maria’s bij het heilige graf’ (1633).  
 


