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Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
 

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 
Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 

 
Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 
 

 
Uit het  Lieboek voor de kerken 2013 

Lied 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 
Tekst: William Livingstone Wallace 

Vertaling: Wim van der Zee 
    (vgl. Micha 6:8) 
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KERKDIENSTEN 

 
 

Juli 
 

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:       Gerke Visser.   
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten:    Jes.65:17-25; Hebr.11:1-16; Luc.12:32-40.   
 Collecte:      Gebouwen (kerk & pastorie). 
 Kindernevendienst: / 
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14 10e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Petra Schipper. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.    
 Organist:       Chris Klein.    
 Teksten:    Jer.23:23-29; Hebr.11:17-29; Luc.12: 49-56. 
 Collecte:      Kirinda (partnerschap).  
 Kindernevendienst: / 
 
21 11e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Christian Bultinck.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:    Jes.30:15-21; Hebr.12:22-29; Luc.13:22-30.  
 Collecte:      Prot. Sociaal Centrum (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.   Avondmaal 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:    Deut.30:15-20; Filémon 1-20; Luc.14:25-33. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: Jelske (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
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11 STARTZONDAG  - 14e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Gerke Visser. 
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten: Jona 3:1 - 4:4; 1Kor.13:1-13; Luc.15:11-32.                     
 Collecte: Prot. Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen. 
 Kindernevendienst: Vera (12-min). 
 
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. 
 Kindernevendienst: Jan (12-min); Ida/Wolf (12-plus).  
 
25 16e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Kelly Keasberry. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.   
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten:    Amos 6:1-10; 1Tim.6:11b-19; Luc.16:19-31.  
 Collecte:      Kirinda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: Michiel (12-min).  
 
Oktober 
 
02 17e zondag na Pinksteren, groen.   Avondmaal 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten:    Hab.3:1-3&16-19; 2Tim.1:6-14; Luc.17:1-10. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  
 Kindernevendienst: Jelske (12-min): Ida/Wolf (12-plus).  
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09 18e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.  
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten:  2Kon.17:24&29-34;2Tim2:8-15;Luc.17:11-21.         
 Collecte:      Diaconaat. 
 Kindernevendienst: Ida (12-min). 
 
16     19e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.   
 Organist:       Chris Klein.    
 Teksten:   Gen.32:23-32; 2Tim.3:14-4:5; Luc.18:1-8.  
 Collecte:      Protestantse Solidariteit.  
 Kindernevendienst: Michiel (12-min);  Ida/Wolf (12-plus).  
 
23 20e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger: Helen Blow.  
 Ouderling:   Philipp Bratfisch.   
 Organist:   Henk Corporaal.  
         Teksten: Jer.14:7-10&19-22; 2Tim.4:6-8&16-18; Luc.18:9-14. 
 Collecte:  Ruanda (zusterkerk VPKB). 
 Kindernevendienst: Vera (12-min). 
 
30 21e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger: Ernst Veen.  
 Ouderling:   Marjan Blok.   
 Organist:   Joop van der Horst.  
         Teksten: Gen.12:1-8; Rom.7:15-25a ; Luc.19:1-10.  
 Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).   
 Kindernevendienst: Jelske (12-min); Ida/Wolf (12-plus).  
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November 
 
06 22e zondag na Pinksteren, groen.       Avondmaal. 
 Voorganger: Rina de Bruin.   
 Ouderling:    Gerke Visser.   
 Organist:    Chris Klein. 
         Teksten: Jes.1:18-26; 2Tess.2:13-3:5; Luc.19:41-48. 
 Collecte:  Prot. Theologische Faculteit Brussel.  
 Kindernevendienst: Ida (12-min). 
 
13 23e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger: Ernst Veen.  
 Ouderling:   Philipp Bratfisch.   
 Organist:   Henk Corporaal.   
         Teksten: Ex.3:1-15; 1Kor.2:6-9; Luc.20:27-38.  
 Collecte:  Prot. Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen. 
 Kindernevendienst: Michiel (12-min); Ida/Wolf (12-plus). 
 
20 Laatste zondag v/h kerkelijk jaar. Wit.  
 Voorganger: Ernst Veen.  
 Ouderling:    Marleen Jannis.  
 Organist:    Joop van der Horst.  
         Teksten: Mal.3:19-24; Openb.3:7b-12; Luc.21:5-19.  
 Collecte:  Kirinda (partnerschap). 
 Kindernevendienst: Vera (12-min).  
 
27 1e zondag van Advent. Paars. Avondmaal  
 Voorganger: Ernst Veen.  
 Ouderling:    Gerke Visser.   
 Organist:    Chris Klein.   
         Teksten: Gen.2:4-15; Rom.13:8-14; Mattheus 24:32-44.  
         Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
 Kindernevendienst: Jelske (12-min); Ida/Wolf (12-plus).  
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December 
 
04 2e zondag van Advent. Paars.   
 Voorganger: Ernst Veen.   
 Ouderling:    Marjan Blok.    
 Organist:    Henk Corporaal.   
         Teksten: Jes.11:1-10; Rom.15:4-13; Matt.3:1-12.  
 Collecte:  Vluchtelingenhuis te Wilsele. 
 Kindernevendienst: Ida (12-min).  
 
11 3e zondag van Advent. Paars.  
 Voorganger: Helen Blow.   
 Ouderling:    Philipp Bratfisch.  
 Organist:    Joop van der Horst.  
         Teksten: Jes.35:1-10; Jac.5:7-10; Matt.11:2-11.  
 Collecte:  Kirinda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: Vera (12-min);  Ida/Wolf (12-plus).   
 
18 4e zondag van Advent. Paars.  
 Voorganger: Ernst Veen.  
 Ouderling:    Marleen Jannis.   
 Organist:    Chris Klein.   
         Teksten: Jes.7:10-17; Rom.1:1-7; Matt.1:18-25.  
 Collecte:  Ruanda (zusterkerk VPKB). 
 Kindernevendienst: Michiel (12-min).   
 
24 Kerstavonddienst, wit 
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marjan Blok.     
 Organist:       Henk Corporaal. 
 Teksten:         Jes.9:1-6; Luc.2:1-20.  
 Collecte:      Buurthuis ’t Lampeke (Leuven) 
 Kindernevendienst: alle begeleiders.  
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25 Kerstmis, wit.    Avondmaal.     
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.     
 Organist:       Joop van der Horst.  
 Teksten:         Jes.52: 7-10; Hebr.1:1-5; Luc.2:1-20.  
 Collecte:      Annai Erica.  
 Kindernevendienst: alle begeleiders.  

 
GEMEENTENIEUWS 
 

Corona 
Sinds begin maart van dit jaar konden we weer zonder (ver-
plichte) voorzorgsmaatregelen tegen coronabesmetting samen-
komen. Intussen is het volop zomer en blijkt, een beetje tegen de 
verwachtingen in (men dacht eerder aan de herfst) dat er nog heel 
wat mensen de coronagriep krijgen. Het is nog niet zo dat er 
alweer verplichte maatregelen worden ingesteld, maar het is 
natuurlijk wel verstandig om voorzichtig te blijven. In de kerk 
blijven de stoelen voorlopig op enige afstand van elkaar opgesteld 
staan en wat betreft de viering van het avondmaal blijft de 
kerkenraad de actuele situatie steeds opvolgen. Hoe dan ook: 
indien (!)  we het avondmaal vieren, zullen we voorlopig enkel en 
alleen de wijn delen middels kleine individuele bekertjes.      
 

Vlaams Brabantse Interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag 
Op zondag 22 mei jl. deed onze kerk (net als vorig jaar) weer mee 
aan de Vlaams Brabantse Interlevensbeschouwelijke ontmoetings-
dag (VBIO). Het was een dag waarbij in het Leuvense een kleine 
twintig religieuze en ook humanistische gemeenschappen hun 
deuren openden voor bezoekers, ter nadere kennismaking. Ook 
onze kerk werd daarbij door meerdere bezoekers bezocht die we 
tussen 12 en 16 uur gastvrij ontvingen en die zich tussen koffie- 
en theepot (of frisdrank) afvroegen wat die protestanten in België 
(en meer bepaald in de Mariakapel te Heverlee/Leuven) toch 
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bezielden! Van 16-18 uur volgde een slotmoment waarbij alle 
bezoekers zich verzamelden op het domein van de Parkabdij, 
waar de Leuvense schepen van diversiteit nog een toespraak hield 
en waar nog gezellig met elkaar werd nagepraat.  
 

Gemeente-uitstap 
Op zondag 19 juni 2022, organiseerden wij onze (in de corona-
lockdown uitgestelde) gemeente-uitstap naar Abdij van Park en 
het PARCUM-museum (het door de Vlaamse overheid erkende 
museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur). 
De uitstap begon met het bijwonen van een (traditionele) 
eucharistieviering in de Abdijkerk. Daarna konden we gastvrij 
terecht in de brasserie Pakenhof om na anderhalf uur alweer 
paraat te staan voor een ca. twee uur durende rondleiding met 
gids(en) in het PARCUM-museum bij de Abdij. De rondleiding 
betrof de tentoonstelling: “Ergens onderweg”. Het museum 
vermeldt daarover op haar website:  
 

“Mensen zijn al eeuwenlang onderweg. De beslissing om het 
vertrouwde achter te laten, is weloverwogen of onvermijdelijk. 
Soms spoort religie mensen aan om zich te verplaatsen. Bewogen 
of gedreven door hun geloof gaan ze op pad. In Bijbelse verhalen 
lees je over weken- of zelfs jarenlange tochten. Individuen of hele 
volkeren gaan op de vlucht voor farao’s en koningen, oorlog en 
geweld. En zelfs vandaag steken mensen zeeën en landsgrenzen 
over op zoek naar veiliger oorden (…). De tentoonstelling 'Ergens 
onderweg' belicht wat mensen dreef en drijft om op pad te gaan. 
Met welk doel voor ogen zijn ze onderweg? En hoe beleven ze 
hun geloof? PARCUM neemt je in deze expo mee op tocht langs 
religieuze wegen, heilige reisgezellen, bedevaartsoorden en 
souvenirs, attributen en rituelen. Van historische reizigers tot 
vluchtelingen vandaag.” 
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      Rondleiding door het Parcummuseum met gids(en) 
 
 

Kindernevendienst  
De begeleidersgroep van onze kindernevendienst kreeg er tot 
onze vreugde recentelijk een nieuwe vaste begeleider bij: Vera 
Bijma, die in haar beroepsleven in het prot. godsdienstonderwijs 
staat, en voortaan gaat meedraaien in het kindernevendienst-
rooster! En eveneens tot onze vreugde boden Ruth en Ezra De 
Kock aan om in de zomervakantietijd (indien zij zelf niet met 
vakantie zijn) de kinderen in onze kerk op te vangen en ze tijdens 
de eredienst naar hartelust te laten knutselen, tekenen of verhalen 
voor te lezen.! We zijn hen allen heel dankbaar dat zij dat willen 
doen!    
 

Zomerterras 
Het is intussen een zonnige traditie geworden: ons "zomerterras" 
van (bijna-) gepensioneerden uit onze kerk: een gezellige babbel-
middag in juli of augustus (tussen 14:00 en 17:00 uur) onder 
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schaduwrijke parasollen op ergens-een-stralende-middag-in-de-
zomer. Als we ons niet vergissen begonnen we ermee in 2014 of 
2015 en wordt dit dus de zevende of achtste editie. We zaten al 
een paar keer op een terras aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee, 
maar eveneens op het terras van de uitspanning "In-den-
Rozenkrans" bij de abdij van Vlierbeek. Die locatie had (m.n. 
vanwege haar ligging) de voorkeur van de meeste terrasgangers 
en is daarom ook dit keer de eerste keuze. Mocht de reservatie 
onverhoopt niet lukken, dan kunnen we altijd nog uitwijken naar 
de Zoete Waters. Datum en tijd: donderdag 18 augustus van 
14:00-17:00 uur. Locatie: “In den Rozenkrans”, Abdij Vlierbeek 
14, 3010 Kessel-Lo / Leuven.  
 

Gesprekskring 
Tijdens de eerste cyclus (van 6 maandagavonden, gedurende de 
maanden februari-april) van onze lees- en gesprekskring lazen en 
bespraken we het boek “Wandelen over het water” (uitg. 
Meinema, 2004) van ds. Carel ter Linden (ondertitel: “Bijbelse 
beelden en hun geheim”).   
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, zullen we dat tijdens 
het begin van de tweede cyclus nog doen. En daarna tevens het 
vervolg ervan “Desgevraagd” – reacties op “Wandelen over het 
water”. (Meinema 2009). Data: om de twee weken op de 
maandagavonden: 26 sept.; 10 okt.; 24 okt.; 7 nov.; 21 nov.; 
reservedatum: 28 november 2022.  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. 
 

Verlof 
Van 25/07/22 t/m 16/08/22 is dominee Ernst Veen met zijn gezin 
op vakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulp-verlening kunt u 
zich wenden tot ds. Jelle Brouwer te Mechelen (015 / 20 51 54) of 
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tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan brengen 
met andere protestantse kerken en/of predikanten uit de regio: 
VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 02-
511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar 
andere kerken en predikanten zoeken: https://nl.protestant.link 
 

Startzondag 
Op zondag 11 september hopen wij na de kerkdienst onze start-
zondag 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 
 

Meditatie 
 

Er is maar één ding noodzakelijk 
 

Hoofdarbeid wordt doorgaans, tot ergernis van velen, beter 
betaald dan zorg- en handenarbeid. Het is een van de redenen 
waarom de zorg (bezuinigingen!) het zwaar heeft in onze 
maatschappij. En zo zijn er ook mensen die zich groen en geel 
ergeren aan het evangelieverhaal (Luc.10:38-42) over Martha en 
Maria. Want ook in dat verhaal lijkt het dat Jezus het praktische 
werk van minder belang acht dan de geestelijke arbeid. En zo is 
dat verhaal in de geschiedenis van de exegese ook wel uitgelegd. 
Maar is dat terecht?      
 

We horen in dat verhaal over twee vrouwen. Over Martha als de 
vrouw die geheel in beslag genomen wordt door de zorg voor haar 
gasten, maar dan van Jezus te horen krijgt dat zij zich te bezorgd 
en te druk maakt. En over Maria die stil zit en luistert naar de 
woorden die de gast Jezus tot haar spreekt, waarover Jezus dan 
zegt dat zij het beste deel gekozen heeft, waaraan Jezus ook nog 
toevoegt:  
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“Er is maar één ding noodzakelijk”.  
 

Gaat het er in dit verhaal om, om de bezinning hoger te achten 
dan het handelen? Wie daar “ja” op zegt komt meteen in de knoop 
met het oudtestamentische idioom dat ook het idioom van Jezus 
was en waarin  waarin “woord” en “daad” één zijn. Het bijbels-
hebreeuwe begrip voor “woord” (dabar) betekent tegelijkertijd 
immers ook “daad”. Dat wil zeggen: denken en doen zijn in de 
bijbel niet van elkaar los te maken. Woord en daad zijn in de 
bijbel geen tegengestelden, maar vormen een onlosmakelijke 
eenheid. 
 

Het kan dus niet zo zijn dat Jezus hier de daad tegen het woord 
uitspeelt. Nee, de tekst van Lucas laat in feite niets aan 
duidelijkheid te wensen over. Jezus bekritiseert niet de praktische 
inzet van Martha, maar wel: dat zij zich te bezorgd en zich te druk 
maakt. 
 

Ook als moderne Westerse mens kunnen we ons dat aantrekken. 
Stress, rennen en vliegen en ons druk maken, gaat ook ons goed 
af. Jachten en jagen is een dagelijks terugkerend ritueel geworden. 
Bezinning, luisteren en contemplativiteit is hoogstens iets voor in 
onze vrije tijd. In het volle leven van onze economische verzor-
gingsstaat moet je met stilstaan en contemplatie niet te vaak aan-
komen of ze verslijten je voor lui en dromerig of voor een wereld-
vreemde wolkenfietser.   
 

En zo raakt de kritiek die Jezus op Martha heeft ook ons: maak je 
niet altijd zo druk en bezorgd om de praktische organisatie. Om 
het geoliede huishouden. Om de volle werkagenda. Er is meer 
tussen hemel en aarde dan jouw dagelijkse en praktische 
besoignes. Hoeveel tijd gunnen wij onszelf om stil te staan bij 
wezenlijke vragen? Vragen naar de bron en oorsprong van ons 
leven? Vragen naar vrede en gerechtigheid? En ook: hoeveel tijd 
nemen we om, naast ons dagelijkse rennen en vliegen, eens rustig 
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naar elkaar te luisteren en tijd te nemen voor elkaar? 
 

Ook nog op een andere wijze benadrukt Lucas dat daad en woord, 
actie en bezinning, bijelkaar horen. Hij heeft het verhaal van 
Martha en Maria in de compositie van zijn evangelie immers 
veelzeggend ingeklemd tussen twee verhalen: Eerst een verhaal 
waarin de daad, de praktische zorg en inzet, centraal staat, nl. de 
gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (dat bovendien ook nog 
eens eindigt met de veelzeggende woorden: “Doet u dan voortaan 
net zo”).  En daarna een tekstgedeelte waarin de nadruk ligt op de 
geestelijke activiteit, nl. een tekst waarin de vraag gesteld wordt 
“Heer, leer ons bidden”. En precies tussen die twee verhalen dus, 
staat het gedeelte over Martha en Maria. En zo wordt dat gedeelte 
aan de ene kant gemarkeerd door de thematiek van de praktische 
inzet en aan de andere kant de thematiek van de geestelijke inzet.  
 

Op die wijze houdt Lucas ons voor dat het een niet zonder het 
ander kan. Martha kan niet zonder Maria en omgekeerd. De 
praktijk niet zonder de theorie en vice versa. De actie niet zonder 
de bezinning. Of om het eens kerkelijk te zeggen: de diaconie kan 
niet zonder de liturgie en omgekeerd.         
 

Martha’s aanpak staat in de lijn van het verhaal dat voorafgaat: nl. 
in de lijn van de praktische aanpak van de Samaritaan: hoe kan ik 
zorg dragen voor mijn naaste? En Maria 's houding staat in de lijn 
van de vraag waarmee het verhaal vervolgt: “Heer, leer mij 
bidden”.  
 

Beide levenshoudingen hebben we nodig: Martha kan van Maria 
leren om de tijd te nemen, stil te staan, de rust te nemen, om je te 
verdiepen in de vraag naar God, in Gods bedoeling met ons leven 
en ook: om de tijd te nemen naar elkaar te luisteren. En Maria kan 
van Martha leren: om de dingen te doen die gedaan moeten wor-
den: praktische zorg bieden aan onze naasten.  
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Tot slot nog even over dat prikkelende zinnetje van Jezus:   
 

“Er is maar één ding noodzakelijk”.  
 

Uit de tekst blijkt niet persé dat Jezus met dat zinnetje verwijst 
naar de houding van Maria. Als u ’t mij vraagt is dat ene 
noodzakelijke dit:  
 

Dat woord én daad bij elkaar worden gehouden en niet tegen 
elkaar worden uitgespeeld. Dat de Martha’s en de Maria’s in ons, 
allebei evenveel tot hun recht komen. Dat we niet alleen doen en 
zorgen, maar ook: stilstaan en luisteren en omgekeerd. Dat we 
niet louter werken, maar ook bidden. Dat we niet louter bidden, 
maar ook werken. Dat ons geloof niet zonder werken is. En dat 
ons werken niet zonder geloof is. 

Ernst Veen  
 

Woorden van de kerk 
 
De nieuwe drie-eenheid 
 

Op de een of andere manier ontmoet ik in mijn leven voortdurend 
tijdschriften, krantjes, weekbladen en websites die grote nood 
hebben aan kopij. Dat is al heel vroeg begonnen met de school-
krant van mijn middelbare school. “Als jij daar nu eens af en toe 
een aardig stukje voor zou schrijven!” 
 

En zo is het gebleven. De volgende noodlijdende periodiek was 
het studentenblaadje van de Universiteit van Amsterdam. Later is 
daar het Leids Dagblad bij gekomen met het Haarlems Dagblad, 
de Leidse Kerkbode, De NOS-radio, de Standaard, een Leuvense 
studentenblad waarvan ik de naam vergeten ben, de website van 
de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, en natuurlijk de 
Kerkbrief van de vpkb van Leuven. 
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Nee, niet allemaal tegelijkertijd. Maar soms wel met overlap-
pingen. Ook verschilt het aantal bijdragen aanzienlijk. Voor 
sommige periodieken heb ik duizenden bijdragen geschreven; 
voor andere slechts enkele tientallen. Voor één blad heb ik slechts 
één bijdrage geschreven. En dat was de schoolkrant van de 
Protestants-Christelijke Schoolvereniging te Leiden. 
 

Dat was in de dagen dat mijn jongens daar juist naar de kleuter-
school gingen. Belangrijke stap in hun leven. En zoals al snel zou 
blijken, ook in mijn leven. Binnen luttele dagen kantelden 
namelijk de huiselijke gezagsverhoudingen. Niet dat mijn hui-
selijk gezag veel om het lijf hield, maar vanaf nu was het ineens 
weg. Helemaal weg. Nu kon je aan tafel ineens horen: “Dat vindt 
God niet goed!”. Of ook wel: “Ik denk dat Sinterklaas dit niet zo 
leuk vindt”. En: “De juffrouw heeft gezegd dit, en de juffrouw 
heeft gezegd dat ...”. 
 

Binnen enkele dagen moest mijn toch al geringe gezag wijken 
voor dat van God, van Sinterklaas en de juffrouw. Ik heb geen 
moeite mij te schikken naar het gezag, maar nu was het nood-
gedwongen. Indien mijn inzichten niet strookten met die van God 
of de juffrouw, dan waren mijn inzichten van nul en geender 
waarde. 
 

En zo kwam het, toen mij gevraagd werd te gaan schrijven voor 
het Orgaan van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging, dat 
mijn eerste thema was: “de nieuwe drie-eenheid”. Met God als 
God, zal ik maar zeggen, met Sinterklaas als zijn eniggeboren 
zoon, en met de juffrouw als de Heilige Geest. 
 

De Heilige Geest vond ik er het aardigste uitzien. En dat had ik 
ook opgeschreven in mijn bijdrage. Mijn eerste en enige bijdrage. 
Daarna zijn ze op zoek gegaan naar iemand anders. 
 

Joop van der Horst 
 



18 

Ingezonden      
 
Maarten Wilbrenninck vond tijdens onze gemeente-uitstap, in de kerk van Abdij van 
Park, de volgende geloofsbelijdenis en stuurde deze naar onze redactie op:   

 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
Maar ik geloof ook dat Hij zijn schepping 

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd. 
 

Ik wil meewerken om deze wereld 
meer bewoonbaar te maken. 

Ik wil mij inzetten 
voor meer levenskansen voor iedereen. 

 
Ik geloof in Jezus Christus, 
De Verlosser van de wereld. 

Maar ik ervaar ook 
dat deze wereld nog niet tenvolle is bevrijd. 

 
Ik geloof dat ik uitgenodigd word 

om mee te werken aan de bevrijding van de mensen, 
aan de opbouw van een betere wereld, 
om te kunnen leven in liefde en vrede. 

 
Ik geloof in de Geest 

die mensen wil verzamelen 
in één grote gemeenschap, 

één grote familie. 
 

Ik geloof dat deze gemeenschap 
nog tot stand moet komen 
en dat ik uitgenodigd word 

om daaraan mee te werken. Amen. 
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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 Vincent van Gogh: het uitgaan van de hervormde kerk te 
Nuenen, 1884/85 (Van Gogh museum Amsterdam) 


