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▪ Aan de synodeleden 2018 
▪ Aan de afgevaardigden van de zusterkerken 
▪ Aan de coördinatoren 
▪ Aan de voorzitters van commissies en werkgroepen 
▪ Aan de districtsvoorzitters 
▪ Aan het moderamen van de Synodevergadering 
▪ Aan de tolken 
▪ Aan de aalmoezeniers 
▪ Aan de VPKB-organisaties die een stand willen plaatsen op de Synodevergadering 
▪ Aan het personeel van het Huis van het Protestantisme       
      
 
SHF/bsb SV/2018 
Brussel, 5 september 2018. 
 

Document A.1 
Uitnodiging tot de Synodevergadering 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het moderamen van de Synodevergadering nodigt u uit voor de volgende zitting van de Synodevergadering, die 
zal plaatsvinden op  

17 en 18 november 2018 in het 
Centrum La Foresta 

Prosperdreef 9 
B – 3054  Vaalbeek 

 
Als bijlage ontvangt u het verplicht inschrijvingsformulier, de agenda en het Vademecum van de 
Synodevergadering. 
 
Om de Synodevergadering zo goed mogelijk te laten verlopen, vestigen wij uw aandacht graag op volgende 
punten.  
 
1. Vervangingen 

Wanneer men zich kandidaat gesteld heeft als afgevaardigde en men wordt daartoe verkozen, dan is het 
een eer en een plicht om aan de werkzaamheden van de Synodevergadering deel te nemen. Indien u om 
ernstige redenen verhinderd bent om aan deze vergadering deel te nemen, dan kunt u enkel vervangen 
worden door één van de personen, die bij de moderator of op het synodebureau OP VOORHAND opgegeven 
werden door uw districtsvergadering of door de betrokken verantwoordelijke van de bijzondere opdracht. 
Gelieve in dit geval uw synodestukken rechtstreeks aan uw vervanger te geven (of indien echt nodig een 
bijkomend stel documenten op te vragen op onderstaand adres van het synodebureau). 
 



 
2. Werkzaamheden van de Synodevergadering 

Zoals altijd vragen wij de afgevaardigden, dat hun opmerkingen duidelijk, respectvol, constructief en 
concreet zouden zijn. Samen moeten we immers - op basis van sterke en toekomstgerichte argumenten - 
wijze en belangrijke beslissingen nemen, die noodzakelijk zijn voor de toekomst van onze VPKB. 

 
 

3. Verblijf 
De prijs voor alle maaltijden en koffiepauzes voor dit weekend komt op  € 50 per persoon. De overige kosten 
(overnachting (+ lakens en handdoeken), tolkmateriaal…) worden door de centrale kas gedragen. 

 
▪ Wij verzoeken iedereen, die naar de Synodevergadering komt, bijgaand inschrijvingsformulier, 

ingevuld, uiterlijk 31 oktober 2018 terug te zenden naar het Huis van het Protestantisme. Bent u 
districtsafgevaardigde, dan wordt de rekening later vereffend met de districtspenningmeester.  

 
Afgevaardigden van een bijzondere opdracht richten hun inschrijvingsformulier én betaling uiterlijk 
31 oktober 2018 rechtstreeks tot het Huis van het Protestantisme met vermelding van 
“Synodevergadering 2018 La Foresta”, Brogniezstraat 44 – 1070 Brussel 
 

 

Rekeningnummer :  IBAN: BE 06 3100 0835 5022 
    

  
 
Wij hopen u te ontmoeten op de Synodevergadering. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het moderamen van de Synodevergadering, 
 
Rudy Liagre, 
Moderator. 



 

 
P r o s p e r d r e e f 9 
3 0 5 4 V a a l b e e k  
Tel ..+ 32 16 40 24 91 
Fax .+ 32 16 40 08 83 

Wegbeschrijving 
• Gegevens voor de GPS :  

o Kloosterweg, 3054 Vaalbeek - België 
o Op het einde van de kloosterweg komt u uit op La Foresta. 
 

• Met de auto: 
o   autostrade E40 Brussel – Luik 
o   afrit 23 Haasrode 
o   volg de N25 richting Namen / Waver tot aan de eerste lichten (Blanden-Vaalbeek) 
o   draai rechts in en volg de weg (Naamse steenweg) richting Leuven 
o   neem de eerste straat links (Brainestraat) (juist voorbij Total) 
o   en direct rechts de Kloosterweg 
o   neem vóór de ingang van het klooster links de (zand)weg (Prosperdreef) 
o   na 50 m hebt u rechts de parking en ingang van La Foresta 
o   zie zo nodig routeplanners zoals Maporama, Mappy, Via Michelin...  

 
• Met het openbaar vervoer: 

o   de trein naar Leuven 
o   bus De Lijn 5 Wakkerzeel - Vaalbeek, richting Vaalbeek (niet op zaterdagen) 
+ bushalte Blanden-Brainestraat 
+ neem de Onze-Lieve-Vrouwstraat richting Oud-heverlee, wandel tot aan Prosperdreef, dit is 2 straten 
verder 
+ na een 10 minuten heb je aan de linkerzijde La Foresta 

 
o   bus TEC 18 Jodoigne (ook op zaterdagen) 
+ bushalte Brainestraat 
+ neem in de Brainestraat de eerste straat rechts, Kloosterweg en volg zoals beschreven voor de reis 
met de auto 
+ na een 10 minuten stappen komt u aan in La Foresta 
 
o de trein naar Leuven 
+ taxi 
 
o Voor meer informatie: 
+ treinen: NMBS 
+ bussen De Lijn met routeplanner 
+ bussen TEC  

  



 
 

 
  



Inschrijvingsformulier  
Synodevergadering 2018 

 
 

Mevrouw/Mijnheer  ................................................................................................ 

lid van de plaatselijke gemeente te ........................................................................... 

 

() vertegenwoordiger van het district ……………………………………………………………………………………… 

() vertegenwoordiger van de bijzondere opdracht ……………………………………………………………… 

() lid van de synodale raad ……………………………………………………………………………………………………… 

() andere ................................................................................................... 

 

Adres    ........................................................ 

    ........................................................ 

Telefoonnummer  ........................................................    

GSM-nummer  ........................................................ 

e-mail    ........................................................ 

 

 zal deelnemen aan de synode te Vaalbeek op 17 en 18 november 2018 
 
Gelieve hieronder aan te kruisen waarvoor u zich inschrijft: 
 

16-17/11 17 november 17-18/11 18 november 

Overnachting 
+ ontbijt 

Koffie 
8:15 

Koffie 
10:40 

Warme Lunch 
12:30 

Koffie 
16:15 

Maaltijd 
18:30 

Overnachting 
+ ontbijt 

Koffie 
11:15 

Warme Lunch 
12:30 

Koffie 
15:30 

 
Tijdstip van 
aankomst ? 
 
 

         

 
Opmerkingen (bijvoorbeeld : vegetariër) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

____________________________________________________________________________________________ 

Verplicht inschrijvingsformulier uiterlijk 31 oktober a.s. terugsturen naar :  
 
Verenigde Protestantse Kerk in België 
Synodevergadering 2018 Brussel 
Brogniezstraat 44 - B - 1070  Brussel 
+32 2/511.44.71 - bureau@protestant.link 


