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Hoofdartikel 
 
 

KERST… VER WEG VAN HUIS 
 
In verschillende opzichten is familie belangrijk voor zeelieden. Vele zeelui 
komen uit ontwikkelingslanden en daar is het begrip familie nog belangrijker 
dan in onze meer geïndividualiseerde gewesten. Voor West-Europese 
zeelieden is de weg naar zee steeds een vrije keuze, ingegeven door interesse 
en drang naar avontuur. Voor zeelui uit Oost-Europa, Azië en Afrika wordt het 
dit leven meestal opgelegd door economische motieven. 
 

 
Kerstfeest in het Antwerp Seafarers’ Centre. 

 
Vele gesprekken heb ik gevoerd met zeelui uit Bulgarije, Indonesië, de 
Filippijnen, Roemenië en zovele andere landen. Ware het niet voor het geld, 
dan zaten ze niet op zee! Dat geldt voor meer dan negentig percent van alle 
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zeevarenden waarmee ik ooit heb gesproken. Het geeft ook aan dat ik niet 
veel zeelieden uit West-Europa ontmoet in het gebied waarin ik schepen 
bezoek. West-Europeanen zijn immers duur. Vele rederijen gaan liever op zoek 
naar andere nationaliteiten die men langer en goedkoper aan boord kan 
houden. 
 
Familie is belangrijk voor de keuze van zeelieden. Het blijkt dat het hebben van 
een zeeman (vader, broer, oom, …) in de familie, aanzet tot eenzelfde keuze, 
al wijst dit lichtende voorbeeld de beslissing van zijn jongere familielid soms af. 
Jazeker, de meeste zeelui wijzen hun familie er op wat de schaduwkanten zijn 
van het leven op zee: een lange tijd ver weg van huis, leven en werken in een 
beperkte, stalen ruimte met weinig comfort, geconfronteerd worden met 
natuurkrachten die soms verschrikkelijk kunnen uithalen, … 
 
De jongeren worden soms verblind door het geld want zeelieden uit arme 
landen verdienen vaak een veelvoud van het gemiddelde loon. Wanneer ze 
niet werken, worden zeelieden echter niet betaald, wat de meeste dwingt om 
na twee of drie maanden wederom het ruime sop te kiezen. Jongeren dromen 
er vaak van al varend de wereld te kunnen zien. Door de korte aanmeertijden 
en de snelle goederenbehandeling, komen ze dikwijls niet verder dan de kaai 
van de terminal. 
 

Motivatie en stabiliteit 
Familie is belangrijk want daar doen zeelieden het voor! Soms investeert de 
gehele familie in de opleiding van de zeeman en daar hoort natuurlijk wel iets 
voor terug. De zeeman werkt niet alleen voor zijn gezin maar ook voor de 
uitgebreide familie: ouders, schoonouders, broers, zusters, neven en nichten. 
Zelfs vrienden die geld komen lenen kunnen in bepaalde culturen niet zomaar 
afgewimpeld worden. 
 
Het gezin is belangrijk voor zeelieden wan het geeft de nodige motivatie en 
stabiliteit. De lange afwezigheden zorgen echter voor twijfel en angst, zowel 
bij de zeeman als bij het thuisfront. Echtgenotes twijfelen soms over het 
gedrag van de zeevarende partner ver weg van huis. Tijdens zijn afwezigheid 
voelen zij zich soms geremd in hun sociale activiteiten, bang om verkeerde 
signalen uit te lokken. Vele gezinnen zijn het zo gewoon geworden het 
huishouden te regelen zonder de zeeman, dat zijn terugkomst de harmonie 
danig verstoort. 
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Bij thuiskomst hebben vele zeelui tijd nodig om te reïntegreren. De gezinnen 
moeten zich aanpassen aan het familielid dat na zes of negen maanden is 
teruggekeerd. En die aanpassing moet opnieuw wanneer de zeeman terug aan 
boord gaat. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Een Poolse kapitein 
verwoordde het ooit als volgt: Aan boord ben ik meester na God, maar thuis zegt 
men: Ga maar op de sofa liggen want we kunnen het wel zonder je af! 
Sommige zeelieden kunnen hun plaats in het gezin niet vinden. Door de korte 
aanwezigheden thuis zijn ze ook niet in staat om vriendschappen aan te gaan. 
Soms kiezen ze er voor terug naar zee te vluchten! 
 
Gelukkig ken ik vele zeevarenden die het evenwicht tussen zeemansleven en 
gezin hebben weten te bewaren. Via Facebook ben ik vaak getuige van 
verjaardagswensen die door zeelieden aan hun gezinsleden worden gestuurd 
en omgekeerd. Met Kerst en Nieuwjaar vliegen de boodschappen van hoop en 
liefde via elektronische kanalen van het ene continent naar het andere. 
 

1200 kerstpaketten 
Kerst is een moeilijke periode voor vele zeelieden uit culturen die sterke 
familiebanden kennen. Elektronische communicatie, tegenwoordig vooral 
door het internet, is een grote hulp maar kan op zulke speciale momenten niet 
altijd de fysieke aanwezigheid vervangen. Zeemansmissies doen hun uiterste 
best om gedurende de Kersttijd extra aandacht te schenken aan zeelieden die 
ver weg zijn van huis. Ook dit jaar heeft het Antwerp Seafarers’ Centre op 
verschillende manieren bijgedragen aan het geestelijke welzijn van zeelieden. 
 
Zo ontving ik van mijn zeemansmissie, de Sailors’ Society, vanuit ons 
hoofdkwartier in Southampton, twaalfhonderd kerstpakketten om uit te 
delen. Deze bevatten elk een wollen muts, balpen en enkele andere praktische 
zaken. Na enkele dagen waren al deze geschenken aan boord weggegeven (zie 
foto). In de grote haven van Antwerpen hebben we er immers nooit genoeg. 
Tevens werden uitnodigingen rondgedeeld voor Kerstavond. 
 
Kerstavond is voor het Antwerp Seafarers’ Centre dé avond van het jaar. Op 24 
december mochten wij een honderdtal zeelieden ontvangen. De avond begon 
zoals steeds met een oecumenische viering waaraan de havenaalmoezeniers 
van de verschillende zeemansmissies deelnamen (zie foto). Na een korte 
pauze met drank en versnaperingen deed de Kerstman zijn intrede. 
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De Kerstman nodigde de diverse nationaliteiten uit om liederen van eigen 
bodem te zingen. De aanwezige zeelieden zongen enthousiast uit volle borst. 

Als beloning kregen ze van de Kerstman meerdere cadeaus. Daarna hadden de 
zeelieden de gelegenheid om hun geliefden te contacteren via wifi of telefoon. 
Aan het eind van de avond werden ze door onze havenbussen teruggebracht 
naar het schip. 
 
Tijdens en na Kerstavond ontvingen de aalmoezeniers meerdere 
dankbetuigingen van zeelieden voor al hetgeen voor hen werd gedaan. Een 
korte tijd was het Antwerp Seafarers’ Centre voor hen een thuis… ver weg van 
huis. ATV wijdde een kort nieuwsitem aan ons kerstevenement, te vinden op 
het webadres  https://atv.be/nieuws/kerst-ver-weg-van-huis-53574  Meer 
informatie over het Antwerp Seafarers’ Centre is beschikbaar op onze 
Facebookpagina  https://www.facebook.com/antwerpseafarerscentre/  
 
 
Met Gods zegen voor een voorspoedig 2018! 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 

https://atv.be/nieuws/kerst-ver-weg-van-huis-53574
https://www.facebook.com/antwerpseafarerscentre/
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten december 
Hoe hebben we in deze sombere dagen van december niet getracht naar het 
licht! En zie: met elke adventszondag kwamen we dichter bij het ‘feest van het 
licht’! Kerstfeest. Tijdens de verschillende adventsdiensten kwamen de 
kinderen ook aan ‘t woord: elke zondag mochten ze een pakje van de 
kerstboom openen en deze rijkten telkens een ander prachtig verhaal aan: van 
Zacharias, Johannes, de engel Gabriel … tot … De eerste adventszondag werd 
ingezet met viering van het Heilig Avondmaal door Ds. Johan Visser; want, 
zoals de apostel Paulus op zijn zendingsreizen Korynthe en Efeze bezocht en 
ook door zijn brieven aan de Galaten, Colossenzen en Efeziers deze 
gemeenten bleef steunen, ook vanuit Rome in gevangenschap, zo komt ook 
onze voormalige voorganger zijn oude gemeente nog een hart onder de riem 
steken! Op 3 december vertelde hij het mooie verhaal van de oude en 
rechtvaardige priester Zacharias en zijn onvruchtbare vrouw Elisabeth, over de 
boodschap van de engel en de geboorte van Johannes; hoe God inbreekt in 
een leven dat teveel draait om jezelf en dus ook onvruchtbaar is en zo een 
einde maakt aan deze onvruchtbaarheid.  
Op 10 december ging ds. D. Van Leeuwen  voor en las voor uit de schrift over 
Hoop en Verwachting: Jesaja 40 v1-11 en 2 Petrus 3 v 8-15 dat ‘een dag bij de 
Here, is als duizend jaar en duizend jaar als één  dag’ en uit Marcus 1 v 1-8, 
waar geschreven staat: Ik (Johannes ) heb gedoopt met water, maar Hij zal u 
dopen met de Heilige Geest. 
Op zondag 17 december ds. A. Poldervaart: Jesaja 4 v 2-6 en Korinthiërs 4 v 1-
5; ziet de Heer komt en al zijn gunstelingen met Hem, op die dag schijnt een 
magnifiek licht; indien dan nog een evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen 
die verloren gaan … 
Ds. T. Schouten ging op 24 december voor over Genesis 12 v 1-3,  de roeping 
van Abram en onderhield ons over Mattheus 1 v 1-6 : het geslachtsregister van 
Jezus Christus: weliswaar saaie kost:  3 keer 14 geslachten van  Abram  over 
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David tot Christus… Maar  gaandeweg wordt ons duidelijk dat het heil van 
Christus is bestemd voor de toekomst, voor Israel, maar ook voor de volkeren 
De wording van Israel kan allen maar begrepen worden vanuit het Oude 
Testament. 
 

De kerstdienst werd geleid 
door Ernst van Velsen en  
opgeluisterd door  
prachtige kerstliederen en 
een kerstverhaal uitgebeeld 
door de kinderen (foto). En 
er werd gezongen! ‘Eer zij 
God’, ‘Ik kniel aan uwe 
kribbe neer’, ‘Komt allen 
tezamen’, ‘O kom o kom 
Immanuel’, ‘Midden in de 
winternacht’ en nog meer… 
En het maakte ons licht en 
warm tegelijk van binnen. 

De preek van Ernst was nochtans ernstig: in deze tijden van Aleppo en 
toenemende spanning zijn mensen hun hele mensbeeld kwijt, op wie willen we 
lijken?  Wat is onze identiteit ? We hebben onszelf verantwoordelijk gemaakt, 
maar de gevolgen zijn ook voor ons. We vergeten in elkaar het beeld van God 
te zien. Jezus is de persoon aan wie we onze identiteit ontlenen en we zijn door 
Zijn genade gered.    
 
Op de drempel van het nieuwe jaar 31 december mochten we  nogmaals ds. T. 
Schouten ontvangen in onze kerk  met schriftlezingen uit Efeze 2 v 17- 22 en 
Lucas 2 v 21-24: in het evangelie van de Griek Lucas wordt de nadruk gelegd 
op het menszijn van Jezus en wordt ook de besnijdenis vermeld, en besnijdenis 
betekent getekend worden door de Thora (verwijst weer naar O.T.). Als we 
Christus volgen, belijden we de God van liefde en genade, maar ook de wet, de 
regels en aanwijzingen in de oude geschriften zijn belangrijk.  
 
 

KERKDIENSTEN IN JANUARI    
De volgende gastprekdikanten gaan onze diensten in januari voor: 
7 januari: ds. R. Koreneef, viering Heilig Avondmaal  
14 januari: ds. F. van Roest  
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21 januari: dhr. T. Overbeeke 
28 januari: ds. J. Visser       
4 februari: ds. A. Slingerland, viering Heilig Avondmaal   

 
 
ANDERE ACTIVITEITEN 

• Bijbellezen voor anderstaligen: op 12 januari en 26 januari om 20 uur in onze 
kerk  
• Samen bidden: gebedskring: iedereen welkom op woensdagmorgen 17 
januari om 10.30 uur in de kerk 
• De bijbelgesprekskring begint in februari 
• De 50+ kring gaat door op 20 januari van 14.30-16.30 uur in de Lange 
Winkelstraat. Ina Koeman komt daar vertellen over haar werk.   
• Catechisaties: voor de groep van 12-15 jaar op 6 januari en 10 februari van 
11.oo- 13.30 uur in onze kerk.  
 
 

BEROEPINGSCOMMISSIE 
De beroepingscommissie komt bijeen op 16 januari, om nieuwe stappen te 
ondernemen, op zoek naar een nieuwe pastor.  
   
 

VERJAARDAGEN 
Jarige van de maand is Wietske Ouding, Kapellensteenweg 367/3, 2920 
Kalmthout en wel op 4 januari. 
 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 
 

 

NIEUWS VAN DE BESTUURSRAAD 
Via deze weg een update van de laatste ontwikkelingen in de bestuursraad, en 
een oproep. Allereerst betreuren we het besluit van dhr. E. Mazet om zijn 
mandaat binnen de bestuursraad neer te leggen. Wij respecteren zijn keuze en 
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zullen hem zeker missen. Edmond, we zijn je zeer dankbaar en erkentelijk voor 
de vele jaren dat je je hebt ingezet voor bestuursraad, waarvan vele jaren als 
voorzitter. Dank! 
Dan willen wij u nu alvast via een voor-oproep warm maken om te helpen 
klussen in de pastorie aan de Kortemarkstraat. Vanaf februari/maart 2018 
zullen we enkele kleine en grotere klussen uitvoeren, denk aan schilderen, 
kleine herstellingen in elektriciteit en deurposten, enz. Vele handen maken 
licht werk, en ook als u of jij slechts 1 dag(deel) komt helpen zijn we al blij! 
Meer info volgt, aanmelden kan natuurlijk al via aaltjanvanroest@gmail.com. 
Als laatste nog 2 dingen: zoals wij eerder al berichtten, stellen wij momenteel 
een subsidiedossier op voor restauratie van de kerk. Dit vergt tijd, geduld en 
accuratesse. Na nuttig commentaar van de Monumentenzorg zal hopelijk in 
januari 2018 de definitieve versie ingediend worden. Tevens hebben we een 
ontruimingsplan geschreven voor de kerk voor geval van nood. Deze zullen we 
op later moment nog aan u toelichten. 
(Aalt Jan van Roest, namens de bestuursraad Christusgemeente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost 
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be 
 
Predikant vacant 
Consulent Ds. Marcel Pool, marcel.pool@telenet.be / 0472/33.54.38 
Scriba  Josée Rigtering, Paleisstraat 29, 2018 Antwerpen,  

03/244.01.16 | josee.rigtering@skynet.be 
Penningm. Dhr. W. Sluijs, Fruithoflaan 3 bus 11, 2600 Berchem, 03/827.30.28 | 

wimsluijs@skynet.be  
Bank  IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Koster  N.N. 
  

mailto:aaltjanvanroest@gmail.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:josee.rigtering@skynet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
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De Wijngaard  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

KERKDIENSTEN IN DECEMBER: NOG EVEN TERUGKIJKEN  

 

Advent leidde ons naar een aantal Kerstmomenten die ons hebben opgeladen 

voor en op weg gezet naar het Nieuwe Jaar.  

De kerstnamiddag op 20 december bracht 25 mensen bij elkaar aan tafel om 

de kerstperiode te openen. Het was weer een supermiddag voor de bejaarden 

en alleenstaanden onder leiding van onze consulent ds. Petra Schipper. Tussen 

de verschillende gangen door zongen we kerstliederen, werden er gedichten 
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voorgedragen en mochten we luisteren naar een prachtig kerstverhaal. De 

hoofdbrok van een diner is natuurlijk het eten en dat was door Thamar weer 

klaargemaakt om duimen en vingers af te likken. Dank aan allen die ervoor 

gezorgd hebben dat we weer een fantastische middag mochten beleven.  

(Susanne Blokland)                   

Op 25 december genoten we van een warme start van het kerstfeest in de kerk 
(zie foto vorige pagina). Net als Jozef en Maria werden we geteld niet voor de 
belastingen maar omdat God ons en wij elkaar nodig hebben om te bidden, te 
danken en te vieren. De dienst wordt muzikaal omlijst door een extra bijdrage 
van de organist van dienst Leo Ketellapper, Jan Snijder en Eric Stoker op 
basklarinet en klarinet en het koortje van de familie Pervaiz.   
De familie Pervaiz (Pakistan) en Farsoudeh (Iran) lieten ons weten hoe 
dankbaar ze waren voor het bidden van en in de gemeente vanwege hen. Ze 
lieten ons delen in hun geluk nu ze erkend zijn als vluchteling. Taghy 
Farsoudeh vertelde dat hij tot het Christendom was gekomen op 22 december 
2016 en dat precies een jaar later op diezelfde dag de brief met de positieve 
beslissing door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen was 
verstuurd. Beide families zijn erkend vanwege hun christelijk geloof.  
 
Op 31 december sloten samen met de getuigenis van de profetes Anna en 
Simeon het jaar af. Christus erkennen als Heer is blijkbaar zowel een val als een 
opstanding/bevrijding binnen en buiten de geloofsgemeenschap volgens deze 
wachters op hoge leeftijd.  
(Tetty Rooze) 
 

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE START!? 
• Op 7 januari gaat er op de eerste zondag van het nieuwe jaar opnieuw een 
gezamenlijke dienst door met Antwerpen Zuid en Noord, dit maal  in de Lange 
Winkelstraat. Ds Hans Neels gaat voor.   
In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er twee diensten waar we hopen 
dat er veel mensen van de Wijngaard aanwezig zullen zijn:  
• Op 14 januari gaat ds. Bert Dicou uit Hoorn (NL) voor en vieren we samen 
avondmaal. Ds. Dicou komt die zondag bij ons op beroep preken. Wil je 
luisteren naar en kennis maken met deze kandidaat voor de Sanderusstraat, 
dan is daarvoor zeker de gelegenheid tijdens de dienst en de 
Nieuwjaarsreceptie erna.  
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• Op 21 januari, de gebedszondag voor de eenheid, komen een aantal mensen 
van de Ethiopische gemeente die ook in onze kerk bidden, zingen en preken, 
met ons mee vieren.  Na de dienst is er een gemeentevergadering om te 
beslissen of we ds. Dicou gaan beroepen.  
• Op 28 januari komt de Synodevoorzitter, Steven Fuite,  bij ons preken. 
Natuurlijk hopen we ook tijdens deze dienst dat iedereen aanwezig kan zijn. 
(Tetty Rooze) 
 

PASTORALIA 
Rina Vredenbregt kan door gezondheidsproblemen nog steeds niet naar de 
kerk komen. Ze mist zeker ook het sociaal contact. Wij hopen met haar dat 
daar snel verbetering in mag komen. Hans van den Berg kon wegens zijn 
slechte gezondheid de kerstvieringen in de kerk niet meemaken. Gelukkig 
gaat het ondertussen naar omstandigheden weer een stuk beter met hem. Wij 
bidden dat het zo mag blijven. En in het gezin Arie Van den Akker waren de 
laatste weken ook een paar zieken, gelukkig gaat ook daar alles weer goed.  
Egbert Rooze kwam net voor kerst lelijk ten val.  Hij is net geopereerd aan zijn 
elleboog.  Wij wensen hem sterkte en een spoedig herstel toe. 
 
Hartelijke groet, 

Thamar Blokland 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Zuid 
 
 
 

 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant vacant 
Consulent Ds. Petra Schippers | tel. 03/454.40.14 
Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningm. Dhr. P. Osterrieth, Doornelei 5/3, 2018 Antwerpen 
  tel. 03/237.08.11 | paul.osterrieth@belgacom.net 
Bank  IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Diaconie IBAN BE95  7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:heleen@pobox.com
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De Brabantse Olijfberg 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 

 

NIEUWJAAR… 
Het is pure suggestie, en 
toch werkt het: we 
beginnen aan een nieuw 
jaar en we laten het oude 
jaar achter ons, en 
warempel… zo voelt het 
ook. Allerlei dingetjes, 
waar we vorig jaar een 
beetje in bleven hangen, 
gaan nu op de schop: ‘t is 
afgelopen met dat 
geneuzel en gezeur: 

aanpakken, weg ermee!  
En alles wat we voor ons uitschoven, omdat we er niet aan toe kwamen… wat 
een fratsen: gewoon mee beginnen…, niet meer roken, één alcoholvrije dag in 
de week, gaan zwemmen, vaker de fiets, lezen dat boek, en niet elke keer 
weer dat spelletje. En…, warempel, we doen het: we beginnen eraan. En nou 
niet gaan zeuren over hoelang: het begin is er. Klaar. 
Benedictijns leven, noemt men dat wel: zoals monniken (foto) dat doen, 
volgens de Regel van Benedictus. Als je iets moet doen: niet uitstellen, gelijk 
beginnen, maar beheerst! Ook op tijd weer ophouden. Als het klokje gaat, leg 
je je werk neer en ga je naar de kerk. Ook al is het werk niet af. 
En, nog zo´n sterkte troef: transparantie. Wees eerlijk voor jezelf. Doe je niet 
groter voor dan je bent, maar maak je ook niet klein, want dat is niet nodig. 
Van Christus leren wij een merkwaardig soort eerlijkheid, een eerlijkheid voor 
God. En God kent ons, gewoon: Hij kent ons. Het geeft een enorme spirit aan 
ons mens-zijn. Dat Iemand, die jou heel goed kent, zegt: jij bent naar mijn 
beeld geschapen… nou ja, wat een preek zeg, zo vroeg in het jaar.  
U merkt, ik vind het wel leuk, al die fratsen van het nieuwe jaar: ik heb daar wel 
plezier in. U alle goeds gewenst, in dit jaar onzes Heren (anno Domini) 2018. 
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KERKDIENSTEN IN JANUARI 
Zondag 14 januari gaat evangelist Ernst van Velzen van het Bijbelhuis voor. 
Het is een gewone kerkdienst, maar het is ook een gelegenheid om iets over 
het Bijbelhuis te vernemen, want dat is een pilot-project van de drie 
Antwerpse kerken. 

Voor zondag 21 januari uw bijzondere aandacht! Dan 
gaan we uit: we gaan op visite, maar eigenlijk is dat 
veel te banaal gezegd: we houden dan een 
oecumenische dienst en gaan daarvoor naar de Pius X-
kerk, een katholieke kerk in Wilrijk, 
Groenenborgerlaan 214 (foto). Het is een open 
oecumenisch ingestelde katholieke parochie. Het is die 
week, de week van gebed om eenheid van de kerken. 
In die zin dus heel waardevol, om daar op deze wijze 
invulling aan te geven. Het is ook een dienst met 
communieviering: wij zijn daar te gast, en welkom aan 
tafel. Vraag is nog wel even: hoe komen we daar met 
z´n allen? Dat ga ik hier niet regelen: dat moeten we 

zondag 14 januari in de kerk maar doen. De dienst in Wilrijk begint om 11.00u. 
De zondagen daarop zijn we weer gewoon `thuis´ in de Lange Winkelstraat, 
met op 4 februari de maandelijkse avondmaalsviering. 
Informatie over de oecumeneviering op zondag 21 januari om 15.00 uur in de 
St. Laurentiuskerk aan de Markgravelei leest u in de rubriek Voor allen. 
 
 

ORGELCONCERT 
Onze oude 112-jarige houdt zich 
kranig: het orgel is weer eens 
liefdevol nagekeken door 
orgelbouwer Schumacher uit 
Eupen, die ook werkt aan het 
grote kathedraalorgel in het 
centrum van Antwerpen. De 
orgelcommissie durft het 
daarom aan om een, zij het 

bescheiden concert uit te schrijven. Op vrijdagavond 12 januari, om 19.30 uur 
zal Willem Ceuleers werken spelen van o.m. Max Reger (foto) en van hemzelf. 
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De orgelbouwer zal iets vertellen over het orgel, en we drinken een glaasje op 
een goeie voortzetting. 
 
Hier het programma: 
 
Max Reger (1873-1916) 
uit '12 Stücke für die Orgel, opus 65, Heft 2' (1902): 
opgedragen aan Josef Vockner 
 nr. 7, Präludium: vivace 
 nr. 9, Canzone: andante sostenuto, ma con moto 
uit 'Monologe für Orgel, opus 63, Heft 2'(1902): 
opgedragen aan Hermann Robert Frentzel 
 nr. 6, Passacaglia: andante con moto 
uit '10 Stücke für die Orgel, opus 69' (1903): 
opgedragen aan Otto Becker 
 nr. 4, Moment musical: andantino con moto 
  
Philipp Wolfrum (1854-1919) 
uit 'Dritte Sonate f-Moll, opus 14' (1883): 
opgedragen aan Johannes Brahms 
 III. Thema, 9 Variationen und Coda 
 
Willem Ceuleers (°1962) 
uit '15 Orgelstukken, opus 780' (2012): 
hommage aan Reger 
 nr. 1, Praeludium: allegro moderato 
 nr. 2, Passacaglia: moderato 
 
Van harte welkom. De inkom is vrij. 
 
 

DE FOLDER ‘GEZAMENLIJKE AKTIVITEITEN 2018’ IS UIT 
U vindt in dit kerkblad (p. 20) een overzicht van aktiviteiten, die de drie kerken 
gezamenlijk opzetten. Het gaat om bezinning, lezingen, maar ook wat lossere 
bijeenkomsten zoals bijbels koken, een quiz en bibliodrama.  
Wij hopen dat deze aktiviteiten in een behoefte voorzien: volgens ons, Ina 
Koeman, Sonja van Santen, Thamar Blokland, Lida Blommaert en ik zijn het 
stuk voor stuk leuke en interessante bijeenkomsten. Van harte aanbevolen! 
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GROET 
Zelf kijk ik toch wat verbaasd en 
voldaan terug op de afgelopen 
kersttijd: dat we dit allemaal 
voor elkaar konden krijgen! 
Vooral het ‘Festival of Nine 
Lessons and Carols’, in 
samenwerking met de 
anglicaanse en katholieke 
zangers heeft mij veel gedaan. 

Leuk dat dat kan. Het schept saamhorigheid over kerkmuren heen.  
Op naar 2018. U weet - daar ben ik diep van doordrongen - dat wij alleen 
gezamenlijk als christenen verder komen, in deze tijd. En… geen tijd om te 
somberen. Wie er oog voor heeft, ziet dat er in dat opzicht veel gebeurt, ook 
zomaar onder ons! 
 
Hartelijke groet, 

Ds. J.P. Neels 
Predikant de Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
 
 
 
 
 
 

 
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
Predikant Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Scriba  Mevr. A. Lenstra-Blommaert, Eikenlaan 7, 2920 Kalmthout  
  tel. 03/666.49.02 | lida.blom@telenet.be 
Bank  IBAN BE19 0000 1498  7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen  
  BIC BPOTBEBB 
Diaconie IBAN BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen 
  BIC GKCCBEBB 
Koster  Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen 
  tel. 0468/48.13.48, email: sandervanlangevelde@outlook.com 
Orgelkring Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be 
  

mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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Voor allen 
 
 

BIJBELQUIZ: U KAN ZICH NOG INSCHRIJVEN! 
De bijbelquiz! In de maand december kondigden we het al aan: natuurlijk komt 
er weer een Bijbelquiz… De voorbereidingen kosten heel wat hoofdbrekens.  
De Bijbelbabbel heeft de laatste keer gewonnen, dus het is aan ons om die te 
organiseren.  
Een avond leren en ontspanning rond de Bijbel.  
In de quiz zit humor, er zijn doordenkertjes en interessante weetjes en we 
zullen zorgen voor enkele illustraties, en voor mooie puzzeltjes. Uw 
verbeelding wordt nog verder uitgedaagd!  

Een voorproefje: wie liep er over water? Jezus? 
Noach, Mozes en Jezus? Mozes, Jakob en 
Jezus? Petrus en Jezus? Mozes, Petrus en 
Jezus? 
Uit al die antwoorden kiest u het juiste… Als u 
het antwoord zeker weet, weet u ongeveer of 
u kans maakt op de eerste prijs! Kom en doe 
mee! 
Een kerk, een groep, een kring enz. kan zich 

inschrijven met een team van 6 personen. Welk team scoort het hoogst? De 
winnaars gaan natuurlijk naar huis met een prijs. 
Wanneer?  Vrijdag 26 januari 2018 van 20-22 uur 
Waar?  Sanderusstraat 77, Antwerpen 
Kosten:  10 € per team (inclusief consumptie) 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 20 januari): ds. Ina Koeman, 
inakoeman@hotmail.com, tel. 0486/83.47.88 of 03/236.74.76 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Wat een mooie kerstviering en –diner was het, toen 
we op 20 december van het vorige jaar te gast 
waren in ‘De Wijngaard’. Een lange feestelijk 
gedekte dis stond klaar. Na samen gezellig een 
glaasje gedronken te hebben, was het tijd om 

plaats te nemen. Het programma van de kerstviering met veel zingen, een 

mailto:inakoeman@hotmail.com
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bezinning, gedichten en een kerstverhaal werd onderbroken met een 
feestelijke maaltijd. Het was goed om elkaar op deze manier te ontmoeten en 
zo samen het feest van de geboren Vredevorst te vieren.  
Een woord van hartelijke dank aan iedereen die meegeholpen heeft er iets 
moois van te maken! Zoals altijd hebben we weer genoten van de kookkunst 
van Thamar Blokland. Een dikke merci, Thamar! 
 
Op zaterdag 20 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten. Uittredend 
stadspredikant Ds. Ina Koeman komt dan bij ons om, zoals beloofd, haar 
vorige ‘verhaal’ over haar werk en ontmoetingen met mensen uit de rafelrand 
van ’t Stad af te maken.  
We zien er naar uit en verwachten u allemaal weer in de Lange Winkelstraat . 
Aanvang 14.30 uur, naar huis om 16.30 uur.  
(Dini van Os) 
 
 

WEEK VAN HET GEBED 
VOOR DE EENHEID 
In de Week van Gebed voor de 
eenheid op 21 januari 2018 om 
15.00 uur zal de Antwerpse Raad 
van Kerken haar jaarlijkse 
Oecumenische Viering houden. 
Dit jaar gaat ze door in de Sint-
Laurentiuskerk, Markgravelei 
95, 2018 Antwerpen. 
Deze viering wordt elk jaar door 
een ander kerkgenootschap 
ergens op de wereld voorbereid. 
Dit jaar zijn het de kerken in het 
Caribisch gebied.  
Zij kozen als titel: Recht door 
zee. 

De rechterhand van God. Wijst ons wegen om te gaan. 
De rechterhand van God. Richt op wie vallen één voor één. 
De rechterhand van God. Heelt ons naar lichaam, ziel en geest 
De viering zal worden opgeluisterd met het Vocaal ensemble Voces Capituli 
U bent allen van harte welkom 
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ORGELCONCERT 
Na afronding van de herstellingswerken aan de orgel van de kerk Lange 
Winkelstraat 7 nodigt de Orgelkring uit op een concert op vrijdag 12 januari. 
De ons welbekende organist Willem Ceuleers speelt werken van Max Reger, 
Philipp Wolfrum en van hemzelf. Aanvang om 19.30 uur. De inkom is vrij. 
Iedereen is hartelijk uitgenodigd. 
 
 

ABONNEMENTSTARIEVEN 2018 
Met deze eerste De Band van het nieuwe jaar krijgt u als herinnering ingesloten 
een overschrijvingsformulier voor betaling van het abonnement 2018. 
Wij zouden erg blij zijn als jullie het bedrag onmiddelijk betaalden. Anders 
moeten we de druk- en verzendkosten (weer) voorschieten en dat is niet 
gemakkelijk voor ons. 
Het tarief voor Belgie blijft zoals vorig jaar op minimaal 16 euro maar het zou 
wel prettig zijn als het wat naar boven afgerond kan worden. Met dank aan alle 
mensen die dat vorig jaar ook deden. 
Voor verzending naar het buitenland zijn we genoodzaakt het tarief te 
verhogen van 28 naar 30 euro, dit vanwege de gestegen posttarieven. 
Hartelijke groet, de administratie 
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 Verdieping en vorming 
 
 

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
Die drie Antwerpse stadsgemeenten – Noord, Oost en Zuid – organiseren ook dit 
jaar weer een aantal activiteiten samen. U zult in uw kerk de folders kunnen 
vinden, waarin alles (data, adressen etc.) precies staat vermeld, maar hieronder 
vindt u alvast een korte samenvatting op een rijtje. 
’t Is echt de moeite waard. Schrijf de data alvast in uw agenda! We hopen u te 
mogen begroeten op één of verschillende bijeenkomsten. 
 
 

Bijbelquiz 
Kent u uw Bijbel? Een kerk, een groep, een 
kring enz. kan zich met een team van 6 
personen inschrijven voor het jaarlijkse 
bijbelquiz. Welk team scoort het hoogst? 
De winnaars gaan natuurlijk naar huis met 
een prijs. 
De quiz gaat door op vrijdag 26 januari in 

de kerk Sanderusstraat 77, Antwerpen. Deelname: 10 € per team (inclusief 
consumptie). Informatie en inschrijving (uiterlijk 20 januari): ds. Ina Koeman, 
inakoeman@hotmail.com | 0486 834788 of 03/2367476 
 
 

Drie lezingen over Paulus 
Paulus, de apostel, schrijver van enkele 
ingrijpende brieven aan de eerste christenen. 
Groot denker of dor dogmaticus? Anti-joods, 
anti-vrouw, of juist volstrekt zijn tijd vooruit? 
Heeft hij nou Jezus niet, of juist heel goed 
begrepen?  
Over Paulus doen de wildste verhalen de 
rond, maar kennen wij hem wel echt? In drie 
lezingen vragen wij aandacht voor deze 
centrale figuur uit de christelijke bijbel.  
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Donderdagavond 15 februari opent dr. Henri Veldhuis de reeks, met een 
inleiding over zijn denken en betekenis. Wat bewoog hem; waarom maakte hij 
al predikend die enorme reizen, en wat zei hij dan precies, en waarom vonden 
de mensen dat zo heftig? Dr. Veldhuis  schreef het boekje ‘Kijk op geloof – 
Christelijk geloof uitgelegd’ waarin hij helder en begrijpelijk een aantal 
christelijke grondgedachten uiteen zet. Hij is predikant in Culemborg (NL). 
Donderdag 15 maart komt Paul Scheelen, pastor van de Antwerpse Sint-
Pauluskerk laten zien hoe deze apostel wordt verbeeld in de christelijke kunst, 
de eeuwen door. 
Donderdag 18 april besluit Prof. Gert- Jan van der Heiden, hoogleraar 
fundamentele filosofie aan de Radbout Universiteit in Nijmegen de reeks met 
een lezing rond de vraag, waarom hedendaagse denkers en moderne filosofen 
opnieuw zoveel belangstelling hebben voor  deze oude apostel. 
 
 

Zinnig gesprek 
Gespreksavonden door en voor mensen van 
rond de dertig. De groep bespreekt zinnige 
onderwerpen, die voor geloof, maatschappij en 
kerk relevant zijn. Elke keer wordt in onderling 
overleg een onderwerp gekozen. De laatste 
keer ging over vrijheid van meningsuiting in 
een individualistische samenleving. De eerste 
in 2018 zal plaatsvinden op donderdag 18 
januari. 

 
 

Retraite in Westmalle 
Een weekend van stilte, aan tafel, in de 
kerk, in een omgeving van rust en wijding. 
Met onderlinge gesprekken in de groep, 
en tijd voor bezinning in je cel. Een 
weekend in de 40-dagentijd van 2018 
willen we met een groep  van vrijdag tot 
zondagmiddag naar het klooster van 
Westmalle.  
Wanneer: een weekend tussen 18 
februari en 18 maart. 
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Vieringen in de goede week 
Tijdens de stille of goede 
week, de week voor Pasen, 
wordt er dagelijks een kort 
avondgebed gehouden om 
samen stil te worden en toe te 
leven naar het Paasfeest. Op 
de avond van Goede Vrijdag is 

er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal. (Christuskerk) 
 
 

Bijbels koken… mmmm lekker! 
Zou het dit jaar toch lukken? Wij gaan het gewoon een paar 
keer proberen. Op een andere manier samenwerken en 
samen smullen rond een verhaal uit de Bijbel.  
We starten met een eenvoudige maaltijd: hoe zat het ook 
alweer met ‘dat rode, dat rode daar’? De bedoeling is om 
ervoor te zorgen dat u na afloop met een schat aan nieuwe 
smaken, verhalen en ervaringen huiswaarts gaat.  Geniet 

mee van samen koken en samen eten. Samen eten verbindt! 
 

Bibliodrama 
Het wordt zo langzamerhand een vaste 
waarde in ons vormingsaanbod: deze 
andere manier van Bijbel lezen, ervaren, 
beleven… Door je in te leven in een 
personage uit een verhaal, ontdek je 
zoveel nieuwe dingen in een –soms- al 
zolang gekend verhaal. Een Bijbels verhaal 

gaat opnieuw voor je leven…  
Iedereen is welkom. Je kunt gewoon jezelf zijn. 
We komen samen op drie maandagavonden: 30 april, 7 en 14 mei van 19.00-
21.30 uur. 
 
Hartelijke groet namens de drie stadskerken,  

Ds. Ina Koeman 

Stadspredikant 
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                 Kerkdiensten 

 
 

 
 

Zondag 7 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. R. Koreneef   Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Kirinda 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Zuid, nieuwjaarsdienst 
 
Sanderusstraat 77 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Noord 

 
Zondag 14 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. F. van Roest    Collecte: Kerk en zending 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Evangelist E. van Velzen   Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Bert Dicou    Collecte: Kerk, Hoop & Huizen 
Viering Heilig Avondmaal 
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Zondag 21 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. T. Overbeeke   Collecte: Kerk en De Overzet 
 

Lange Winkelstraat 5    11.00 uur (!)   
De kerk van Antwerpen-Noord houdt een oecumenische dienst in de PiusX-
kerk, Groenenborgerlaan 214, te Wilrijk. 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Petra Schipper   Collecte: Kerk, A.R.K. 
 

Zondag 28 januari 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser     Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Lange Winkelstraat     10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en ziekenhuispast. 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. S. Fuite     Collecte: Kerk, Ik Help een Kind 

 
Zondag 4 februari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Slingerland   Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur    
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk, Zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
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ANDERSTALIGE KERKDIENSTEN IN HET ANTWERPSE 
 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB) 
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr 
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 (Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi) 
 
English services 
Antwerp International Protestant Church – Every Sunday at 10.45h 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 

 
 

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN DE KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
11 januari: Voorganger: John van der Dussen, secretaris 
Federale Synode van Prot. en Evang. Kerken 
18 januari: Voorganger: Michel Franzen, bestuurslid 
Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) 
25 januari: Voorganger: Ds. Ina Koeman, stadspredikant 
1 februari: Voorganger: Jean Marie Houben, diaken (R.K.) 
8 februari: Voorganger: Ds. Hans Neels, predikant 
Antwerpen Noord (VPKB). 

  

http://www.degpa.be/
http://www.aipchurch.org/
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       Stadspredikant 
Kerk in de stad 

 
 

TREFDAG ATTENT 
Attent is de diaconale werkgroep van het bisdom Antwerpen. In deze 
werkgroep zijn ook protestanten vertegenwoordigd. Jenny Meijer is er altijd bij 
en ik zit momenteel in het dagelijks bestuur. Op 9 december ging de jaarlijkse 
trefdag door rond het thema Eenzaamheid. 
Natuurlijk ging ik vol verwachting naar deze dag, samen met Dini van Os en 
twee mensen van Welzijnsschakel, met wie ik samen een workshop zou geven. 
Prof. Dirk De Wachter, die zichzelf ‘verdrietdokter’ noemt, hield er een dijk van 
een toespraak.  
Enkele stukjes wil ik hier graag citeren, ook als een toonzetting voor het 
nieuwe jaar misschien. Voor het hele verslag van de dag verwijs ik u graag naar 
de website van Attent. 
 

Prof. De Wachter vertelde vlot en vol 
humor.  Hij stond geen moment stil. 
Er klonken heel wat lachsalvo’s. Toch 
was het een zeer ernstig onderwerp, 
met als titel: ‘Geluk maak je niet zelf’.  
 
“Waarom is er, in heel de westerse 
wereld, steeds meer werk voor 

psychiaters? Hoe zorgen we ervoor dat dit afneemt? Ik denk dat het komt 
omdat de westerse mens obsessioneel bezig lijkt te zijn met geluk. Geluk dat 
hedonistisch, egoïstisch, egocentrisch en materialistisch wordt ingevuld én 
wordt verbonden met het idee dat dit geluk maakbaar is. De westerse mens 
meent dat je geluk zelf een richting kan geven.” Voor de professor is dit 
verkeerd: "Ik ben geboren in een land waar geen oorlog was, geen grote 
epidemieën, geen reusachtige armoede. Ik ben hier terecht gekomen, zonder 
dat ik vooraf een formulier had ingevuld om te bepalen: daar wil ik geboren 
worden. Die noodlottigheid is mij overkomen. Ik kan daar niets aan doen.” 
Vervolgens spreekt hij over de “chance” van een warm gezin en een goed 
verstand, zodat hij nu het mooiste beroep van de wereld heeft. Hij besluit dat 
de westerse mens zich beter moet realiseren dat een groot stuk van zijn 
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geluk genade is, in plaats van trots te beweren: zie, ik heb dit geluk 
gemaakt, het was allemaal mijn prestatie, waarvoor ik ook nog een bonus 
wil. “Dit vind ik zeer problematisch. Ik zie ook elke dag mensen die veel minder 
‘chance’ hebben met hun hersenweefsel, met hun talent en land, met hun 
oorsprong in gezinnen waar het veel minder plezant was, waar traumatische 
ervaringen een dagelijkse realiteit waren”. 
 
Ook valt het Dirk De Wachter op dat mensen niet meer ‘content’ kunnen zijn. 
“Gewoon geluk lijkt banaal en vervelend. Alles moet altijd fantastisch zijn en 
daarvoor zoekt men naar het bijzondere, het straffe, naar nog grotere kicks.” 
Vroeger, toen geluk gewoon ‘content’ zijn was, was er nog altijd het paradijs, 
het hemelse geluk. Maar dat paradijs willen we niet later, maar nu. En dit is 
een probleem, omdat het aardse nu eenmaal gebrekkig is. Het bestaan is altijd 
bij momenten echt lastig. “Zelfs zonder tegenslagen in het leven, is het aardse 
bestaan moeizaam, strompelend, moerassig. Echt waar, het kan niet anders. 
We willen dat het leven altijd ongelooflijk is, interessant, fantastisch. Maar dat 
is een verkeerd idee.” 
Onze cultuur duwt de lastigheid van het aardse leven en de mislukking weg. 
Daar is geen plaats voor in een maatschappij die inzet op ‘fantastigheid’. En 
wanneer geluk wordt gezien als een eigen gemaakte prestatie, dan wordt 
mislukking al snel gezien als een persoonlijk falen en je ongelukkig voelen 
wordt iets wat niet normaal is. “Het lijkt alsof de gewone lastigheden van het 
leven alleen nog maar kunnen begrepen worden in de vorm van ziekte. Dat is 
de psychiatrisering van de wereld. Alles wordt psychiatrie – het einde van de 
normaliteit.”  
“In plaats van na te denken over een moeilijk gevoel, vlucht de mens weg in 
een leeg genieten. Maar daar zit de oplossing niet in. Dus is mijn stelling: Laat 
ons alsjeblieft een beetje ongelukkig zijn. Geef ongelukkigheid een plaats. 
Ban de kwetsbaarheid, lastigheid, moeilijkheid niet uit het leven. Het leven 
is ook de ‘ambetantigheid’ meenemen. Dat lijkt mij de echte kunst van het 
leven. En ik denk zelfs dat in de aandacht voor die lastigheid de echte liefde 
voor mekaar verschijnt. Liefde is te vinden in de doodgewone dagelijkse 
lastigheden, waarin we mekaar kunnen zien. Liefde is oog hebben voor de 
barsten in de zelfgenoegzaamheid, is kunnen delen in de kwetsbaarheid.” 
 
Heel graag zou ik meer van deze toespraak willen vertellen, maar dat wordt 
teveel. Maar ik hoop dat de toon u aanspreekt. Mij gaf het in ieder geval veel 
vreugde onder zijn gehoor te mogen zitten. 
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WELZIJNSSCHAKEL BORGERHOUT  
VOLGT WELZIJNSZORG 
In de Welzijnsschakel van Borgerhout hadden we een mooi gesprek rond de 
campagne van Welzijnszorg. Over die campagne schreef ik vorige maand in De 
Band. 

We waren samen met de soepgroep, zoals 
we ons noemen. Een groep van ongeveer 
twintig ouderen, die al of niet in armoede 
leven en elkaar elke week ontmoeten. 
Enkele vrijwilligers zorgen voor koffie, 
brood en soep… De gezelligheid en het 
‘gedeeld verlangen’ komen dan meestal 
vanzelf. 
In december zetten we ons rond de drie 
krachtwoorden, die Welzijnsschakel deze 
keer aan de campagne had meegegeven: 
HOOP, KRACHT en WARMTE. 

Lut, een van de vrijwilligers, bracht eerst een interessante uitleg over de 
campagne en over armoede in België (het meeste daarvan is terug te vinden 
op de website van Welzijnsschakel: www.welzijnszorg.be).  
De groep reageerde ondertussen een enkele keer:  
“Welzijnszorg is er om mensen uit de armoede te halen, maar ze kunnen niet 
tegen de regering op! Die heeft beloofd – bij de regeringsverklaring – om alle 
uitkeringen op te trekken tot de Europese armoededrempel, maar dat is helemaal 
niet gebeurd. Dan blijf je wel lekker bezig!” 
“Soep die we samen eten is een teken van ‘we laten mekaar niet los’”. 
“Kiezen voor een samenleving zonder armoede is een zaak van de hele 
samenleving om schouder aan schouder te staan!” 
Herman* en Simonne* vertellen: “Wij hebben armoede meegemaakt toen we 
een kind kregen…Ik vroeg een voorschot aan het OCMW…treute maor, niks van 
jong… En dan probeerde je wat bij te verdienen om toch voor dat kind te kunnen 
zorgen…en weet je wat? Dat trokken ze gewoon af van die uitkering!”  
Magda*: “Ik ben alleen met mijn vier kinderen achtergebleven na de veels te 
vroege dood van mijn man. Gelukkig hadden we wel een huis. Ik ben gaan zitten 
en heb alles opgeschreven wat binnen kwam en daarna welke ik uitgaven ik dan 
zeker had. Dan zat ik maar te rekenen wat ik over had…en dat kon ik dan 
uitgeven voor eten, kleren enzo. Ik heb altijd alles zelf gemaakt. Er was nooit 
kinderopvang. Er was nooit geld voor vakantie, maar we gingen wel elke dag 

http://www.welzijnszorg.be/
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naar ’t Rivierenhof als ze niet naar school hoefden. Ik had vier schoolgaande 
kinderen, ik ben er fier op dat ik het gered heb…ik ben fier op mijn kinderen. En 
weet je…mijn kinderen hebben het toen nooit geweten… ze zeggen nu tegen mij: 
mamma je het goed gedaan!” 
(* Omwille van de privacy werden de namen door de redactie veranderd.) 

 
Daarna keken we naar de drie bovenstaande woorden en schreef ieder op een 
briefje wat die voor hem of haar betekenden. Nadien overliepen we samen de 
briefjes, we hoorden: 

 Door warmte word je een ander mens…ik mis warmte in mijn leven. 

 Warmte is: om hier te zijn en mensen te ontmoeten. 

 Ik voel me aanvaard hier, ik sta niet alleen… dat is warmte. 

 Ik hoop op iets beter, daar wacht ik op …voor alle mensen. 

 Als ik hier binnenkom dan heb ik hoop en kracht en voel ik warmte. 

 Warmte leidt naar solidariteit. 

 Jullie aanwezigheid geeft me kracht om te leven. 

 In kinderen in Chili heb ik de kracht gezien om te willen leven. 

 Kracht geeft warmte. 

 Warmte geeft hoop en kracht. 
Het was een goeie voormiddag. Toen we 
later samen aten voelden we de warmte, 
kracht en hoop om ons heen. 
Diezelfde kracht en hoop deden ons 
enkele weken later moed verzamelen om 
in een plensbui naar de markt in 
Borgerhout te fietsen en daar onze actie 
van ‘soep op de stoep’ te doen. En 
gezellig dat het was! De zon kwam er 
zelfs nog even door. We verkochten soep 
en kruidendoosjes voor Welzijnszorg. Dat 
was onze bijdrage om al de projecten te 
steunen met wie wij samen tegen 
armoede strijden.  

 
 

TENSLOTTE: GELUKKIG NIEUWJAAR 
Tijdens de Adventsperiode vond ik een tekst, die mij op dat moment erg 
aansprak. Ik weet niet wie deze tekst geschreven heeft. Door enkele woorden 
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te veranderen kan deze voor mij ook dienen als een tekst die ik u en mezelf wil 
meegeven voor het nieuwe jaar. Ik wens u van harte veel heil en zegen, vrede 
en alle goeds! 
 
We moeten een weg bereiden. 
Paden recht maken, die onbegaanbaar worden 
door onze zelfzucht en behoeften. 
 
We vergaten de ruimte waar genade woont, 
en de boodschap van de engel: ”Vrees niet!” 
We zijn bang voor de boodschap die ze belooft. 
 
We vrezen de reis, 
de zware tocht, de bittere kou, 
de deuren die voor onze neus dichtgeslagen worden. 
Dat we zullen gaan bevallen: het jaagt ons angst aan. 
En toch: in ons binnenste zuchten en dorsten we naar onschuld. 
 
We moeten de donkere stal van ons hart ingaan, 
het oude stro van boosheid en trots wegdoen, 
onze handen vies maken en moeite doen 
om het frisse, geurige hooi van welkom te vinden, 
een kandelaar van hoop aan te steken, 
en in eenvoud te wachten op de komst van de Verwondering.  
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman 

Stadspredikant 
 
 

 
Stadspredikant 
Predikant: Ds. I. Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 
  tel. 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 
Commissie stadspredikant:  
  Voorzitter: Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com  

Penningmeester: Thamar Blokland | 0496/26.91.50 | thamar13@hotmail.com 
Secretaresse: Tetty Rooze | 0468/25.53.68 | tettyrooze@gmail.com 

Bank:   Commissie stadspredikant Antwerpen, IBAN: BE11 7310 3722 6248,  
BIC: KREDBEBB, tnv commissie stadspredikant 

mailto:inakoeman@hotmail.com
mailto:thamar13@hotmail.com
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               Protestants       
Sociaal Centrum 

Kerk in de stad 
 
 

’T FRAKSKE IS VERHUISD! 
 U heeft het misschien al 
gemerkt: ’t Frakske is 
verhuisd. 
Tegenwoordig kunt de 
tweedekanswinkel vinden 
op de Turnhoutsebaan 
112, 2140 Borgerhout. Op 
het raam staat: Travant 
Concept Store, maar ook ’t 
Frakske wordt nog 
vermeld! ’t Is de moeite 
waard om er een keertje 

(of vaker) langs te fietsen.  
Volgende maand hoop ik een interview met de winkelverantwoordelijke Ingrid 
te mogen afnemen. U hoort er dus nog wel meer van! 
 
 

OVER VERLANGEN EN VERTROUWEN 
Allang voordat bekend werd dat ik met pensioen zou gaan, en ook dus ook 
allang voordat bekend wie mij zou opvolgen, engageerden ds. Petra Schipper 
en ik ons tot een gezamenlijke lezing over vertrouwen. U kunt deze lezing 
meemaken op 30 januari in de Singel. Spannend. 
De inhoud van de lezing is in ’t kort: In elke mens is het verlangen aanwezig om 
‘ergens bij te horen’. Bij een persoon of bij een groep, bij een buurt of een 
gemeenschap… To belong to… het diepste verlangen…. 
Dat verlangen wordt vaak de kop ingedrukt door niet-vertrouwen… Wie kun je 
in onze tijd nog vertrouwen?, vragen mensen zich vaak af. Ze trekken zich 
terug op/in hun eigen bastion/territoium en komen vervolgens om van 
eenzaamheid. 
Wat hebben we nodig om te leren vertrouwen?  
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Om te vertrouwen moet je minstens al met twee zijn. Een relatie is gebaseerd 
op vertrouwen. Als je mekaar niet meer vertrouwt, is de relatie om zeep.  
Vertrouwen kun je leren. Van iemand anders, met iemand anders. Maar dan 
moet je je ook durven openstellen. En wanneer ga je dat durven? 
Verlangen om ergens bij te horen… Dat toegeven. Daarin de ander te zien in 
zijn/haar kwetsbaarheid. Je eigen kwetsbaarheid in de ogen zien. Een nieuw 
geloof, een nieuw elan! 
Geloven is vertrouwen. Op de A(a)nder – en ook weer op jezelf. 
Vertrouwen is liefhebben. Is durven loslaten. Vertrouwen is antwoorden op het 
verlangen van de ander(en) en van jezelf. Vertrouwen opent deuren. Je blijft 
niet bij die ene… Je ziet meer, anderen, een buurt, een stad, een wereld… 
Vertrouwen maakt je solidair. Je wordt een liefhebbend mens, die zijn/haar 
verlangen naar een goed leven, graag deelt met anderen. 
In de Bijbel zien we het begrip chesed. Het Hebreeuwse woord chèsèd (gr. 
agapè) is een woord dat zin krijgt in een relatie.  In de eerste plaats tussen G’d 
en mens: een mens antwoordt op de liefde van God.  God is niets zonder een 
antwoordend mens, een mens is niets zonder een solidaire God.  In de Bijbel is 
het zo, dat de relatie tussen God en mens pas betekenis krijgt als die zijn 
weerslag krijgt op de relatie tussen mens en mens.  Hier – met de voeten in de 
aarde – moet solidariteit gevierd, geleefd worden, anders leeft het niet.  Ik ga 
pas bestaan omdat er een jij is, een tegenover.    En deze tegenover maakt mij 
tot ik en ook tot jij.  Ik en G/gij.  Een relatie.  Daarover gaat het dus in “voor 
vertrouwen moet je met twee zijn”. 
Hartelijk welkom aan u allen! 
 
 

KERSTINN 2017 
Het bestuur van het PSC heeft deze keer 
het de Kerstinn zelf georganiseerd.  
Het was een tof feest!  
We hadden gekozen voor een nieuw 
concept: i.p.v. de vrijwilligers van het PSC, 
die deze activiteit altijd organiseerden 
samen met het team van ACM en PSC 
Open Huis, wilde het bestuur ditmaal 
graag het Kerstfeest aanbieden aan de 
vrijwilligers, de teams en de bezoekers.  
Het werd een zeer gezellig samenzijn, 
waarin het elkaar ontmoeten centraal 
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stond. Mensen vanuit verschillende groepen 
ontmoetten elkaar rond muziek, hapjes en 
drankjes, het werd een echt  vredesfeest. De 
positieve geluiden en blije gezichten 
spraken boekdelen. 
De muziek was formidastisch…  
Salon, een ensemble bestaande uit vier 
virtuoze musici speelde heerlijke Kletzmer, 
afgewisseld met zigeunermuziek en Wannes 
Van De Velde… En zelfs kerstliedjes 
kwamen eruit. We zongen samen. Tof! Dank 
aan ieder die dit feest tot een echt feest 
hebben gemaakt, zonder al die vrijwillige (kerk)handen was het nooit gelukt. 
Dank u allemaal hartelijk voor de lekkere cakes!   
 
 

CADEAUS VOOR 22 KINDEREN! 
Het lijkt stilaan een beetje een traditie te 
worden: de samenwerking met de kerk van 
de Zevendedagsadventisten.  
Al enkele jaren na elkaar schenken zij ons 
een aantal cadeaus voor kinderen tussen 3 
en 12 jaar.  
Dit jaar mochten wij er 22 verdelen. Ze 
kwamen terecht bij kinderen, die via 

verschillende kanalen op ons pad zijn gekomen.  
Samen met Lucia, onze nieuwe AFSter, bracht ik zeven cadeautjes bij de 

kinderen, die in ‘onze appartementen’ wonen. Sinds de 
zomer van vorig jaar beschikt het PSC over 5 
appartementen via de Ideale Woning, een Antwerpse 
maatschappij voor sociale woningen. Daarin mogen 
erkende vluchtelingen-gezinnen gehuisvest worden 
voor een beperkte tijd. We werken dit project steeds 
verder uit. U hoort er nog wel meer van in de 
toekomst. 
Andere cadeautjes werden verdeeld door de mensen 
van de kerk zelf en ook door vrijwilligers van Onthaal 
Sint-Joris/ Parochie Sociaal, een project van De 
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Loodsen. Een bont geheel van blije kinderen en even blije uitdelers. Kerst 
brengt vrede, warmte en liefde… dat ontdekten we samen opnieuw. 
Ontzettend bedankt, lieve Zevendedagsadventisten! Jullie brachten weer veel 
blijdschap met je gulle gebaar.  
 
 

TENSLOTTE: GELUKKIG NIEUWJAAR 
Recht wensen we: volle vrede 
Liefde wensen we: warme solidariteit 
Plezier wensen we: heerlijke humor 
Een andere wereld wensen we: een plek voor alle, alle mensen! 
 
Dat wensen we u allen! Een gezegend 2018! 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman  

namens het team en het bestuur van het PSC Antwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestants Sociaal Centrum 
www.pscantwerpen.be 
 
Adres  Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05 
Coördinator vluchtelingenwerk  
  Mevr. Meron Knikman | psc.vluchtelingenwerk@cawantwerpen.be 
Coördinator PSC Open huis 
  Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
Stadspredikant  Ds. I. Koeman (PSC Antwerpen vzw) | inakoeman@hotmail.com 
Bank  IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB  

t.n.v. Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen 
Minke Zuidemafonds (schoolfonds): zie hierboven, m.v.v. MZF    

  Aftrekbare giften (min. 40€): IBAN: BE93 7775 9057 3967, BIC: GKCCBEBB 
  t.n.v. CAW Antwerpen, m.v.v. PSC  

mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 
 

EEN GETUIGENIS 
Thomas van Vianen neemt sinds september regelmatig deel aan de 20+ groep 
van het Bijbelhuis. Hij vertelt aan 0ns wat deze groep voor hem betekent. 
 “Sinds enkele maanden ga ik op dinsdagavond naar de 20+ groep in het 
Bijbelhuis. Voor mijn stage vanuit school woon ik een halfjaar in Antwerpen en 
via evangelist Ernst van Velzen ben ik bij het Bijbelhuis en de 20+ groep terecht 
gekomen.  
Ondertussen heb ik een aantal weken de Bijbelstudies meegemaakt en ga ik er 
altijd nog met plezier heen. Het is bijzonder hoe mensen met verschillende 
achtergronden en culturen met allen hetzelfde doel naar de Bijbelstudie 
komen: de Heere Jezus beter leren kennen.  
Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende 
onderwerpen die naar voren komen in de Bijbeltekst die we lezen. Elke week is 
er weer een andere samenstelling en zie ik weer nieuwe gezichten op de 
dinsdagavond, waardoor ik ondertussen al veel christenen van verschillende 
achtergronden heb mogen ontmoeten.  
Dit getuigt van hetgeen wat het Bijbelhuis is: iedereen is welkom!” 
(Zie ook het interview op p. 43) 
 
 

WEETJES OVER HET BIJBELHUIS 
• De Arabische groep van het Bijbelhuis 

onderneemt stappen om te komen tot 

een Arabische Kerk in verbondenheid 

met de VPKB. 

• Inge en Willem hebben enthousiast 

het kinder-en tienerwerk opgepakt. De 

activiteiten die zij organiseren zijn: 

kinderwerk, meisjesclub, jongensclub, huiswerkbegeleiding, voetbal 11+. 

• In januari worden diverse moslims gedoopt in Brussel en Goes (NL). 
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• Thomas van Vianen zal zich na zijn stage bij Opel Kontich 3 weken inzetten 

voor het Bijbelhuis en zal zich blijvend inzetten voor het verkrijgen van 

financiele steun. 

• Het huidige VZW-bestuur wordt gevormd door Truus Schouten, Nelleke 

Moens, Raf Raes en Jeroen Dondorp. Tom Decraene adviseert het bestuur op 

het gebied van fondswerving en werkt mee om te voorzien in de nodige 

financiele middelen. 

• Het Bijbelhuis hoopt op uw gebed en steun in het nieuwe jaar. 

• U bent hartelijk welkom om het Bijbelhuis te bezoeken! 

 

Elk gift is welkom. Het rekeningnummer van de VZW Bijbelhuis Antwerpen is: 

IBAN: BE57 3630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen vzw  

BIC: BBRUBEBB 

 

De Zegen van God wensen wij u toe! 

Inge, Willem, Thera, Ernst 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijbelhuis 
www.bijbelhuisantwerpen.be 
 
Adres  Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen |03/233.62.82 
Evangelisten Fam. Van Velzen | 0496/53.46.04 | ernst.van.velzen@telenet.be  
Kinder- en jongerenwerkers Willem Maertens en Inge Groeneveld  
Bank  IBAN BE57 3630 8840 5335 t.n.v. VZW Bijbelhuis Antwerpen, Antwerpen 
  BIC BBRUBEBB  
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Ziekenhuispastoraat 

Kerk in de stad 
 
 

BIJBELS VOOR HET UZA 
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen..’ 
Met deze schreeuw naar God zijn we in het afgelopen jaar de Adventstijd 
ingegaan. Nergens zal intenser worden gebeden dan in een ziekenhuis. In onze 
vieringen wordt soms geschreeuwd, letterlijk. Door Robert bijvoorbeeld, die 
plots werd geconfronteerd met een hersentumor en complicaties tijdens de 
operatie. Lang lag hij op Intensieve Zorgen van het UZA (Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen) maar nu komt het besef van zijn situatie meer en meer 
boven. Hoe nu verder met zijn zorg voor zijn jonge kinderen? Soms kan hij het 
uiten maar vaak ook niet. Tijdens onze vieringen luistert hij aandachtig en dan, 
als zoveel mensen hem de vredewens komen brengen, hem omhelzen of op 
een andere manier hun liefde tonen, wordt het hem teveel en schreeuwt hij 
het uit.  
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’ Dat U eens naar 
beneden komt in de modder van het bestaan in het UZA.  
 
Ik loop over de gangen op die vroege eerste Adventszondag. Met mijn hoofd al 
bij de preek over dat schreeuwen en bidden. Ik bots bijna op een 
verpleegkundige die net uit een kamer komt. “Hé Ria, ik loop net aan jou te 
denken. Want ik moet je wat vragen. Kom eens even…” Het is even stil. Ze 
zoekt naar woorden. Dan zegt ze: “Ik wil zo graag bidden maar ik weet niet 
hoe. Kunnen we eens afspreken deze week? Het is me nooit geleerd maar ik 
heb er zo’n behoefte aan…” 
En zo is de toon gezet voor Adventstijd in het UZA.  
 
Paus Franciscus heeft de bisschoppen gevraagd om één zondag in het jaar de 
Bijbel en het bijbellezen centraal te stellen. Om mensen te stimuleren om de 
Bijbel te gaan lezen.  
De bisschoppen in België besloten om daarvoor de eerste Adventszondag te 
houden. Hoe kun je beter het nieuwe kerkelijk jaar beginnen dan met een 
oproep tot bijbel lezen?  
Een week voordat we dit bericht kregen, kwamen twee mensen van de 
Gideons vragen of ze Bijbels mochten afgeven voor het UZA. Of er 
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belangstelling voor was.  We 
werden er helemaal blij van. En 
zij ook  want ze kwamen net van 
een ander ziekenhuis in 
Antwerpen vandaan waar hun te 
verstaan was gegeven dat ‘men 
neutraal moest blijven’, dus daar 
hoorden geen Bijbels bij. Hoe 
neutraal is ‘neutraal’… 
Wij bestelden een paar dozen 
met Bijbels. Blauwe met grote 
letters, kleine witte om mee te 

nemen in je jaszak. Engelstalige, Franstalige…  Ze liggen al een paar weken in 
de Stille Ruimte en vinden gretig aftrek.  
En op die 1e Adventszondag kreeg iedereen een Bijbel mee.  
 
God zorgt en voorziet. In Bijbels en in liefde en in mensen die Zijn liefde willen 
doorgeven. 
Hoopvol leefden we naar het Kerstfeest toe.  
Want Kerstfeest vieren in een ziekenhuis is het mooiste wat er is. 
 
We wensen u allemaal veel zegen toe in het nieuwe jaar. 

Peter Dierckx en Ria van Belzen 
Pastors UZA 
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Nieuws van de VPKB 
 

 
 

HUMANITAIRE CORRIDORS: VEILIGE ROUTES  
VOOR MENSEN OP DE VLUCHT  
(door Greet Heslinga, lid van de VPKB-werkgroep Over Hoop en Huizen) 
In november jl. heeft de VPKB gehoor gegeven aan de oproep van de 
Gemeenschap van Sant'Egidio, om mee te doen met het project ‘Humanitaire 
Corridors’. De bedoeling is om 150 kwetsbare vluchtelingen (christenen zowel 
als moslims) via veilige routes uit Turkije en Libanon in België op te vangen. 
Ook andere  kerken en de Joodse- en de moslimgemeenschap doen mee. De 
VPKB heeft zich in eerste instantie geëngageerd voor 2 gezinnen (maximal 10 
personen). 
 

 
 
De eerste twee gezinnen kwamen op vrijdag 22 december aan op de 
luchthaven van Zaventem. Omdat deze gezinnen de eersten waren in het 
kader van dit project , was er een speciaal gezamenlijk onthaal georganiseerd 
door de initiatief nemers van dit project: de Gemeenschap van Sant'Egidio. De 
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leiders van de kerken en gemeenschappen, die mee doen, waren 
vertegenwoordigd op de luchthaven. Ds. Steven Fuite was als voorzitter van 
de VPKB aanwezig samen met Dirk Hartkamp van de projectgroep Huizen van 
Hoop en Greet Heslinga van de Werkgroep Kerk in de Samenlaeving. Één van 
de twee gezinnen bestaande uit een vader, moeder en een kindje van 11 
maanden, afkomstig uit Hama in Syrië, wordt door de VPKB opgevangen. Zij 
zijn van christelijk origine en spreken een beetje Frans. De mensen van de 
VPKB gemeenten in Courcelles en Marchiennes hebben alles in orde gemaakt 
voor hun opvang. Ook zij waren aanwezig om hen te verwelkomen.  Dit 
onthaal was een bijzonder gebeuren. Zie de bijgaande foto’s. 
In de loop van februari 2018 verwachten we het tweede gezin, waarvoor VPKB 
zorg draagt. Voor dat gezin kunnen we alvast rekenen op gemeente in Gent. 
Het eerste jaar staat de VPKB in voor de huisvesting, levensonderhoud en 
begeleiding. Voor de opvang van deze twee gezinnen kunnen we uw steun 
goed gebruiken. We zullen ongeveer 20.000 Euro nodig hebben. 
 

 
 
 

Wilt u een bijdrage geven , een collecte of een andere actie organiseren? Uw 
steun kunt u storten op de bankrekening van UNIPROBEL VZW, 
rekeningnummer BE06 3100 0835 5022 o.v.v. Overhoop en Huizen.   
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OECUMENE 
 
 

WELK THEMA STELLEN WIJ AAN DE ORDE,  
IN DIT NIEUWE  JAAR? 
Een bijdrage van de oecumene over de grens door Klaas van de Kamp, algemeen 
secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. 

Eén van de uitdagingen waarvoor we in 2018 staan is de vraag of we het 
gesprek tussen de generaties weten te voeren. 

Kennis groeit exponentieel. Iedere tien, vijftien jaar meldt zich een nieuwe 
generatie. Mensen van veertig zijn al weer gedateerd als je kijkt met de ogen 
van een twintiger. Het gesprek tussen de generaties stokt. Jonge mensen 
lopen trends na, die weinig culturele impact krijgen. Ouderen leven met kennis 
van een cultuur die te vondeling is gelegd. 

De kerk heeft het in zich een plek te zijn waar de generaties elkaar ontmoeten. 
Ze kan daarbij aansluiten bij een unieke oriëntatie op de bronnen van leven. 
Deze dagen uit om boven een enkele generatie uit te zien. 

Tijdens een gesprek van de landelijke Raad van Kerken met 
vertegenwoordigers van het jeugdwerk viel op dat verschillende kerken het 
gesprek tussen de generaties op de agenda zetten. 
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De trendgevoelige predikant ds. Ruben van Zwieten praktiseert het al langer 
op de Zuid-as in Amsterdam. Hij brengt op Valentijnsdag jonge mensen en 
oude mensen met elkaar in contact en laat hen speeddaten om hen vervolgens 
in tweetallen een dag gezamenlijk te laten optrekken. Het maakt dan eigenlijk 
niet zoveel uit waar ze samen heengaan: Het onderlinge gesprek en het elkaar 
verstaan zijn de sleutel voor het opbouwen van een samen-leving. 

De provinciale Raden van Kerken komen één keer per jaar bijeen in 
Amersfoort. Tijdens de afsluitende vesper werd er de laatste keer een stukje 
gelezen uit het geslachtsregister van Genesis 11. ‘Sem verwerkte Arpaksad’, 
‘Arpaksad was vijfendertig toen hij Selach verwerkte’. Schier eindeloos reien 
de generaties zich aaneen. 

Eén van de wonderlijke details is de hoge leeftijd die de mannen bereiken. Ze 
zijn amper dertig als ze een kind verwekken. En ze leven nadien maar zo 
vierhonderd, vijfhonderd jaar. Wij zijn gewend aan drie generaties, die elkaar 
kennen. Omdat Sem 600 jaar werd en hij dus lang leefde, heeft hij meer dan 
tien generaties meegemaakt. Rond Sem heeft zich een heel volk verzameld 
van nakomelingen. Zelfs Abram is een tijdgenoot van hem. Als Abram zich 
afvraagt hoe het was in de ark, heeft hij geen bijbel om te raadplegen. Hij kan 
het gewoon zijn over-over-overgrootvader Sem vragen. Sem 
vertegenwoordigt voor hem het evangelie. 

 
Dat we in 2018 mogen groeien in het besef dat de generaties boodschap 
hebben aan elkaar. Dat we elkaar durven vragen: ‘Hoe ervaart u dit / hoe 
ervaar jij dat….?’ De vierde levensfase wordt dan een gevierde levensfase. 
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INTERVIEW 
 
 

Thomas van Vianen 
Thomas studeert International Business Management in Rotterdam. Sinds 
augustus j.l. loopt hij stage bij een bedrijf in Kontich. Eind januari keert hij 
terug naar Nederland. Hij is (en blijft!) verbonden aan het Bijbelhuis. 
 

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Ik denk dat ik de doortocht van het volk Israël door de 
Rode Zee wel graag had meebeleefd. Dit is natuurlijk een 
wonder dat alleen God kan verrichten, en het lijkt mij 
bijzonder om mee te maken hoe zoiets krachtigs als een 
zee, letterlijk aan de kant wordt gezet voor Gods plan.  

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Een specifiek lievelingslied heb ik niet echt. Wel zijn er 

een paar artiesten waar ik graag naar luister. Een daarvan is Keith Green, zijn 
muziek vind ik erg inspirerend en bovenal wordt de naam van onze Heere 
Jezus Christus groot gemaakt in zijn muziek.  

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Voor het Evangelie.  

Waarom gaat u naar de kerk? 
Om God te eren en omdat de kerk het lichaam van Christus is, waar ik door 
genade aan deel mag nemen.  

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
De liefde. Zoals de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 13:13: ‘’En nu blijven 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’’  

Wat ga je morgen doen? 
Morgen ga ik naar de kerkdienst van de Christusgemeente in de Bexstraat.  

Bid u wel eens? 
Ja, elke dag. Gebed is heel belangrijk voor mij, omdat ik dan echt contact heb 
met mijn Vader. Ook wil ik door alles in gebed te brengen, God betrekken in 
alles wat ik doe en denk.  
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
06/01 11.00 u Catechesatie 12-15 jaar – consistorie kerk (O) 
08/01 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
09/01 19.30 u Bestuursraad (N) 
10/01 12.00 u Nieuwjaarsreceptie in De Loodsen 
12/01 09.30 u Presentiecursus (De Loodsen) 
12/01 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
12/01 19.30 u Orgelconcert (N) 
16/01 20.00 u Beroepingscommissie (O) 
17/01 09.30 u  Bijbelbabbel (PSC) 
17/01 10.30 u Gebedskring (O) 
19/01 09.30 u Presentiecursus (De Loodsen) 
19/01 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
20/01 14.30 u 50+ bijeenkomst (Lange Winkelstraat) 
21/01 15.00 u Oecumenische gebedsdienst (St Laurentius) 
24/01 20.00 u Bestuursraad (O) 
26/01 09.30 u Presentiecursus (De Loodsen) 
26/01 20.00 u Bijbelquiz (Sanderusstraat) 
30/01 19.00 u Lezing over vertrouwen door ds. Ina Koeman en ds.     
Petra Schipper (deSingel) 
31/01 20.00 u Protestants Beraad Antwerpen (Sanderusstraat) 
08/02 20.00 u PSC bestuur (PSC) 
25/01 20.00 u Oecumenische gebedsviering (O - Heilige Geestkerk, 
  Mechelsesteenweg)       
  
Om alvast te noteren: 
24/02 17.00 u Valentijnsdiner (PSC) 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTEN 
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Predikant  Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Koster    Sander van Langevelde |  0469/48.13.48 |  

sandervanlangevelde@outlook.com 
De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Petra Schipper | tel. 03/454.40.14 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Marcel Pool | marcel.pool@telenet.be | 0472/33.54.38 
Koster   N.N. 
Stadspredikant Ds. I. Koeman | 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 
 

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 
Adres           Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | 03/235.34.05 
Coördinatie           Mevr. Meron Knikman | 

psc.vluchtelingenwerk@cawantwerpen.be  
Dhr. E. Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 

 

BIJBELHUIS       
Adres  Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen | 03/233.62.82 
Evangelisten Fam. Van Velzen | 0496/53.46.04 | ernst.van.velzen@telenet.be  
 

ZIEKENHUISPASTOR 
     Ds. T. Boelens-Csákány | 0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be 
     Mevr. R. van Belzen | 03/821.41.07 | ria.van.belzen@uza.be 

Dhr. H. Fresen | 0487/31.65.03  | herman.fresen@telenet.be  
 

   GEVANGENISPASTOR  
     Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
 

   HAVENPASTOR 
Ds. M. Schippers | 0495/18.56.91 | mschippers@scarlet.be 

 

DE BAND Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

Eindredactie: Mevr. M. Schmitz-Reiners | 03/324.96.38 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline februari-nummer: 25 januari 2018 
Administratie: Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
Abonnement: 16 € per jaar (buitenland 30 €) 
Bank:  IBAN: BE33 3630 6137 2546, BIC: BBRUBEBB, t.n.v. Band, Antwerpen 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Ds. Ina Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 

mailto:neelslos@gmail.com

