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Hoofdartikel 
 
 

VERWONDERING 
Het is al enkele weken geleden dat we de geboorte van Jezus Christus vierden. 
Maar het nieuwe jaar is nog jong. Een moment om nog eens terug, maar vooral 
vooruit te kijken. We wensen u elf maanden van kinderlijke vreugde en 
vertrouwensvolle verwondering toe. 
 

In het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen (UZA) noemden wij het 
Kerstfeest dit jaar ‘Het feest van de 
verwondering’. En kijk, hoe mooi kan 
het zijn: koning Filip riep in zijn 
kersttoespraak ook op tot 
VERWONDERING. Hoe zou het 
komen dat we blijkbaar niet de 
enigen zijn die weer terug willen gaan 
naar de verwondering. Zoals we dat 
vroeger, in onze eerste levensjaren, 
zo goed konden: Verwonderd en blij 
zijn over kleine en grote dingen. Niet 
redeneren, niet kritisch of cynisch 
doen, niet achterdochtig naar het 
‘waarom’ zoeken maar gewoon 

verwonderd zijn.  
Het kerstverhaal speelt zich af ‘in de dagen van Herodes’. Dan weet je genoeg. 
Een grotere bruut dan de bestuurder van Galilea en vazal van Rome  kun je je 
amper voorstellen. En in die dagen gaat God in de stilte aan het werk. Terwijl 
mensen wellicht roepen en bidden: ‘Waar bent U, God? Ziet U niet wat een 
rotzooi het is in onze wereld?’ 
En in dat stille werk van God raken mensen verwonderd. Maria, de herders, 
Jozef. Verwondering alom. ‘En zij verwonderden zich.’  
Zou dat het geheim zijn van Kerst? Dat we ons laten verwonderen door de 
geboorte van deze Zoon van God? 
Dat we niet gaan redeneren of dit allemaal wel kan… of niet kan. Of het wel 
echt zo kan gebeurd zijn of net niet… 
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Nee, dat we het wonder van de geboorte van dit Kind, de beloofde Messias, 
vol verwondering beleven en het net als Maria in ons hart bewaren. Het hele 
jaar door. Tot het volgende Kerstfeest leven in verwondering. In het geloof dat 
God grote dingen doet, maar anders dan wij denken. In stilte. Door de 
geboorte van een Kindje in de nacht, in een stal. Stiller kan niet.  

Laten we zo dit nieuwe jaar beleven: als het feest van de verwondering. 
Ons leven is wellicht verwarrend, we voelen ons machteloos bij het zien van 
leed en onrecht. Of we lopen rond met een stil verdriet.  
We vragen ons af waar God dan is.  
En we kunnen op zoek zijn naar wie we zélf nou eigenlijk zijn. 

God breekt daar allemaal doorheen. Hij laat Zijn Zoon midden in onze ellende, 
midden in de modder van ons bestaan geboren worden. Dat zegt het 
evangelie. 
En wij mogen ons verwonderen. Wij mogen ons LEREN verwonderen.  
Misschien is het dáárom dat Jezus zei dat we moeten worden als een kind. Een 
kind dat zich verwondert zonder zich verder vragen te stellen. En daar blij van 
worden! 
 
En misschien heeft koning Filip daar ook aan gedacht toen hij in zijn mooie 
kersttoespraak zei:  
'Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je 
zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven' 
 
Mede namens mijn collega Peter Dierckx wens ik ons allemaal een jaar vol 
verwondering toe! 
 

Ria van Belzen 
Pastor UZA 
 
(Foto: Kerstaltaar in het UZA) 
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten januari 
De kerkdienst van 7 januari werd geleid door Ds. R. Koreneef en de preek 
handelde over Johannes 1, 29-52: verzen waarin veelvuldig het woord ‘zien’ 
wordt gebezigd: “En toen hij (Johannes) Jezus zag gaan, zeide hij: ‘Zie, het lam 
Gods!’” De ogen zijn de vensters van de ziel: als Hij u ziet , dan voel je dat Hij 
als ’t ware met heel zijn wezen op je betrokken is en je er gelukkig van wordt, 
zoals in de priesterlijke zegen: En de Here verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede. 
Op 14 januari ging Ds. F. van  Roest voor aan de hand van  de schriftlezing in  
Lucas 2: 40- 52 : “En het geschiedde na 3 dagen (zoeken) dat zij Hem vonden in 
de tempel , waar Hij zat te midden van de leraren.” In  Lucas 1: 80: “Het kind 
(Johannes) groeide op en werd gesterkt door de Geest . En hij vertoefde in de 
woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israel vertoonde.” Zowel Johannes de 
Doper als Jezus zochten de stilte op. En het is ook voor ons mensen nodig 
regelmatig stil te worden en God te zoeken. Het is Gods Geest die onze geest 
versterkt. 
Op 21 januari mochten we Dhr. T Overbeeke verwelkomen in onze kerk. Het 
motto van zijn preek was: Verblijdt u. Ook als het tegenzit? In Mattheus 2: 1-15 
verschijnt een engel des Heeren aan Jozef in een  droom en zegt: “Sta op en 
vlucht naar Egypte” (voor Herodes): een plotse dramatische wending in het 
leven van Jozef en Maria  te midden van het prille geluk van een pas geboren 
kind! Zulk een plotse wendingen kunnen zich ook voordoen in ons leven , maar 
in Filippenzen 4: 4-9 staat “Wees in geen ding bezorgd, maar verblijdt u, de 
Here is nabij.”  
Op 28 januari was ds. Johan Visser weer in ons midden. Hij legde een verband 
tussen Genesis 33: 1-17 (Esau en Jacob) en Lukas 15: 11-20 (de parabel van de 
verloren zoon): “Verzoening is genade. Het is een genade, elkaar in de armen 
te vallen en samen te bidden.” Doorheen het gezicht van een ander kan je het 
aangezicht van God zien. Met de ‘vraag van de week’: “Op welke manier kunt u 
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het gezicht von God voor anderen zijn?” stappen wij hoopvol en gemotiveerd 
de maand februari in. 
 
 

KERKDIENSTEN IN FEBRUARI    
De volgende gastprekdikanten gaan onze diensten in januari voor: 
 
Op 4 februari: Ds. A. Slingerland, viering Heilig Avondmaal  
Op 11 februari: Ds. T. Schouten 
Op 18 februari: Ds. G. Kamphuis 
Op 25 februari: Ds. M. Pool  
Op 4 maart Ds. J. Visser, viering Heilig Avondmaal  
 
We danken Mevr. Sonja Sluijs van Santen voor haar niet aflatende zoektocht 
naar waardige voorgangers in deze tussentijd van beroeping. En wij zijn 
dankbaar dat de gemeenteleden blijven zorgen voor een goede opkomst in 
deze overgangstijd en dat er verder schouders worden gezet onder het 
catechisatie en jeugdwerk. Kortom voor de solidariteit en het heerlijke 
gemeenschapsgevoel in onze gemeente, veel dank! 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
• Bijbellezen voor anderstaligen: op 2 februari, 16 februari en 2 maart in onze 
kerk. 
• Samen bidden in de gebedskring: op woensdag 21 februari om 10.30 uur in 
onze kerk. 
• Bijbelgesprekskring op 8 en 22 februari in de kerk. 
• De 50+ kring gaat door op 17 februari in het centrum van de Lange 
Winkelstraat. 
• Catechisatie voor de groep van 12-15 jaar: 10 februari en 24 maart  van 11 tot 
13.30 uur in de kerk aan  de Bexstraat. De groep van 16 jaar en ouder wordt 
geleid door Naomi en gaat door in februari. 
 
 

PASTORAAT  
Ds. T. Schouten is slecht ter been wegens  een beenwonde en kan daardoor 
een deel van haar activiteiten niet meer uitoefenen.  



6 

We leven mee met Jacques Seys wiens gezondheidstoestand heel ernstig is. 
Op dit moment (28 januari) verblijft hij in de afdeling Palliatieve Zorgen van 
het Sint-Vincentiusziekenhuis. We denken in ons gebed aan hem en zijn 
echtgenote Lidwina. 
 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
• De kerkenraad gaat door op 6 februari  
• De beroepingscommissie komt terug bijeen op 27 februari. Er zijn goede 
vorderingen: naar aanleiding van de vacature zijn er diverse reacties 
ontvangen en deze werden onderzocht en geselecteerd.   
 
 

VERJAARDAGEN 
Op 2 februari is Hugo Van Pelt jarig en op 28 februari Frans Ringoot. Hartelijk 
gefeliciteerd! 
 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 
 

 
 

AFSCHEID VAN KOSTER EDMOND MAZET 
Aan het einde van 2017 heeft dhr. Edmond Mazet aan de kerkenraad, de 
bestuursraad en enkele gemeenteleden te kennen gegeven dat hij zijn taken 
binnen de Christusgemeente neerlegt, en dit per 31 december j.l. Dit betreft 
zijn taken als koster en poetser van de kerk en voorzitter van de bestuursraad. 
Hij geeft aan altijd met zeer veel enthousiasme zijn taken te hebben 
uitgevoerd maar dat de laatste maanden een gebrek aan voldoening is 
ontstaan. Dit, samen met andere argumenten heeft hem tot deze beslissing 
doen komen. Wij betreuren zijn beslissing zeer en hebben uiteraard hierover 
met hem gesproken, en geprobeerd hem te behouden.  
Wij zijn Edmond Mazet zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de kerk en 
gemeente heeft betekend. Voor de schermen was hij vaak onopvallend 
aanwezig, maar des te meer werk verzette hij achter de schermen. Veel 
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kleinere en grotere herstellingen werden doorgevoerd zonder dat we het 
merkten, maar eens ze doorgevoerd waren merkten we het verschil! Tijdens 
zijn bestuurstijd en voorzitterschap werden belangrijke beslissingen genomen 
en zijn we gestart met het opstellen van subsidiedossier voor restauratie van 
de kerk – een groot project.  
Edmond, nog veel meer heb je voor ons gedaan en betekend, maar dat valt 
niet altijd in woorden te beschrijven. Namens de hele gemeente, bedankt! Een 
bedankje komt nog je kant op.  
(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:marcel.pool@telenet.be
mailto:josee.rigtering@skynet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
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De Wijngaard  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 

EEN TERUGBLIK 
(Door Tetty Rooze) 
Bekomend van alle feestdrukte bij het begin van het nieuwe jaar was de 
tweede zondag, 14 januari voor de Sanderusstraat een bijzondere startzondag 
met receptie met kaas en samosa’s. De voorganger die zondag, kwam 
kennismaken met de Wijngaard als geloofsgemeenschap. De gemeente kreeg 
een bemoedigende preek, als kleine geloofsgemeenschap in een grote stad, 
vanuit het verhaal over de bruiloft te Kana. Ondanks dat er in de grote wereld 
niet altijd zoveel reden is om feest te vieren of dat men echt niet zit te wachten 
op zo’n feest, was het in dat verhaal van mensen heel belangrijk. Hij verbond 
het met het zoeken van God naar zijn volk Israël als Bruidegom en Bruid. Als 
kleine geloofsgemeenschap is het ook belangrijk God en elkaar pastoraal en 
spiritueel te zoeken en die ontmoeting te vieren. Vanuit die kracht durf en kun 
je dan ook openstaan voor misschien vreemde opdrachten (vaten vullen met 
water, als de wijn op is) en verrassende ontmoetingen met mensen in de stad. 
Daar op ingaan kan heel verrassend zijn en doet gewone dingen veranderen in 
speciale momenten, zoals water in wijn.  
 
Op de volgende zondag tijdens de gemeentevergadering op 21 januari na de 
dienst schetste Thamar Blokland, als voorzitster van de kerkenraad, de 
bezinningsperiode na het vertrek van de vorige dominee waarin we als 
gemeente kozen hoe we verder willen gaan. De beroepingscommissie startte 
haar activiteiten in het najaar van het vorige jaar en was gaan luisteren bij twee 
kandidaten. Een van hen kwam de vorige zondag kennismaken. De gemeente 
sprak zich positief uit om een voorstel van beroep uit te brengen voor deze 
dominee. Deze wens is doorgegeven aan de Synodale Raad en Commissie 
Ambten, maar natuurlijk ook aan de kandidaat zelf. Hij mag zich nu 
voorbereiden op een kerkelijk examen over specifieke onderwerpen van ‘het 
kerk zijn’ in België op basis van wat vroeger de ‘doos’ werd genoemd, en nu 
blijkbaar ‘in een tas met boekenlast’ wordt mee gegeven. Als dat allemaal 
positief verloopt, kunnen we als kerk van Antwerpen Zuid overgaan tot een 
officieel beroep. Ons geduld wordt dus nog even op de proef gesteld, maar we 
zijn vol goede moed en hoop. We besloten de gemeente vergadering met het 
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protestantse lijflied; ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land..’ 
 

Op het lijf geschreven 
Behalve dit lijflied klonken op die ‘Gebedszondag voor de Eenheid’ 
verschillende teksten die ons als kerk op het lijf geschreven staan. Deze 
oecumenische gebedszondag op 21 januari had een liturgie uit de Caraïben 
mee gekregen. Centraal stond het lied van Mozes en Miriam, waarin zij zongen 
door God bevrijd te zijn van hun onderdrukkers. Voor mensen die slavernij, 
armoede, honger, natuurrampen in hun geschiedenis hebben meegemaakt, 
zoals in de Caraïben, roept dit herkenning op. Deze problemen zullen niet het 
laatste woord krijgen. Petra Schipper als dominee legde ons uit dat wij als 
gemeenschap ook uitgenodigd zijn ons te voegen in de reien van Mirjam om 
die verlossing, bevrijding van onderdrukking, dood en verderf met hen mee te 
vieren.  

In een levensgroot silhouet aan de muur van 
een dansende Mirjam (foto) stonden teksten 
geschreven die we wilden mee nemen in ons 
gebed voor de eenheid, zoals 1 Corinthe 12. 
Daar stond ook de tekst van Mattheus 25-34-
41 ingeschreven.  
In deze speciale oecumenische gebedsdienst 
voor de eenheid was de Ethiopische 
Evangelische kerk onze gast. Kort legde Challa 
Tesfaye, een van de voorgangers, uit waar ze 
vandaan kwamen: Ethiopië, een land van 104 
miljoen mensen in de Hoorn van Afrika, 35 
maal zo groot als België. Het land telt 83 talen 
en de officiële omgangstaal is Amharic. 
Ethiopië is een christelijk land met een rijke 
geschiedenis.  
De Ethiopische Orthodoxe kerk is de grootste 
geloofsgemeenschap in het land. In de 
afgelopen 25 jaar zijn er echter steeds redenen 

geweest die mensen op de vlucht hebben doen slaan. Met veel pijn in het hart 
hebben ze familie moeten achterlaten, ook familieleden verloren. Ze verloren 
hun werk, hun thuis, hun toekomst en het was niet zo evident dat hier terug te 
vinden in België. Sinds 11 jaar biedt de Ethiopisch Evangelische gemeenschap 
landgenoten in diaspora een ontmoetingsplaats, waarin ze moed en steun 



10 

vinden in het geloof en elkaar als gemeenschap. Zij zijn de kerk van Antwerpen 
Zuid heel dankbaar dat ze de mogelijkheid hebben gekregen om het 
kerkgebouw te delen. Zij ervaren het als een omzien naar elkaar op het 
moment dat je eenzaam, ziek, hongerig bent en daarom schreven ze Mattheus 
25 op het lijf van de dansende Mirjam. 
 
 

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST IN SINT-LAURENTIUS 
Dezelfde Bijbelteksten kwamen die zondagnamiddag ook aan bod tijdens de 
oecumenische viering in de Sint-Laurentiuskerk, maar hier stond vooral de 
tekst van de Romeinenbrief 12 vers 14 centraal. Daarin wordt aangehaald dat 
leven vanuit de Geest je niet langer slaven laat zijn van de angst. De bisschop 
van Antwerpen, Johan Bonny, schreef de woorden dialoog, spiritualiteit en 
diaconie op als kernwoorden voor samen-kerk-zijn in onze stad. Daarbij mag 
ieder vanuit de Geest zijn accenten, talenten en prioriteiten gebruiken om 
complementair tot een christelijke aanwezigheid in de stad te komen.  
In de lijn van de Caraïben, waar de liturgie vandaan kwam, riep hij op dat in de 
toekomst in het oecumenisch vieren en samenwerken ook plaats is voor het 
geloofservaren van nieuwe geloofsgemeenschappen in de stad, door 
bijvoorbeeld negrospirituals en gospelsongs naast Orthodoxe psalmen te laten 
horen. Zijn warme oproep nieuwe mensen te betrekken bij het oecumenisch 
gebeuren is ook een opdracht voor onze kerk, want echt veel protestanten 
waren er niet te ontmoeten in deze viering.  

De collecte was voor initiatieven 
die zich inzetten voor mensen die 
in armoede leven. Zelfs in 
Antwerpen groeit, volgens ‘Kind 
en Gezin’, 27% van de jonge 
kinderen op in kansarmoede. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op 
onderzoek in 2015. Dat was 0,7 % 
meer dan het jaar daarvoor. In 
vijf jaar tijd steeg de 
kansarmoede met 4,4 procent 

 

KOMENDE DIENSTEN 
Het is Thamar als preekvoorzienster weer gelukt om voorgangers te vinden 
voor de zondagen dat het bij ons ‘kerk’ is.  
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Op 4 februari gaat ds. Ina Koeman voor en vieren we Avondmaal.  
Op 11 februari is er in onze kerk geen dienst, maar als u ergens op bezoek 
gaan bij een andere kerk of viering, kunt u een deel van die inspiratie misschien 
ook mee terug nemen via een verslagje of foto.  
Op 18 februari begint de lijdenstijd. De vastentijd – zoals onze katholieke 
medegelovigen zeggen – is een tijd van stilstaan bezinnen waar geloven over 
en om gaat. Prof. Rudy van Moere gaat die zondag bij ons voor.  
Op 25 februari gaat Kelly Keasberry voor en is de collecte voor het Studiefonds 
van de VPKB ‘Ik help een kind’, voor jongeren in Rwanda.  

In Rwanda is er een schoolplicht tot het 
3°middelbaar. De lagere school is gratis. 
Nadien wordt de school betalend. Sinds 1997 
steunt het Studiefonds ‘Ik help een kind’ 
jongeren, voor wie verder studeren niet 
evident is, om hun middelbare school af te 
maken. In 2016 ontving dit fonds 37.392 €. 
Het streefbedrag vorig jaar was 40.000 €. 
Het is nog niet duidelijk of dat gehaald is. In 
november 2017 stond de teller op 23.000 €. 
Vorig jaar slaagden 71 jongeren voor hun 
examen secundair onderwijs en nieuwe 
jongeren konden met behulp van het fonds 
verder studeren. In totaal worden er nu 293 

studenten gesteund. Giften voor dit project kunt u ook storten op rekening van 
Protestantse Solidariteit: BE38 3104 9936 4372, o.v.v. Ik help een kind. Bij een 
gift van 40 € of meer ontvangt u een fiscaal attest.  
Op 4 maart gaat ds. Van Hees voor en vieren we terug avondmaal. Nadat 
Petra Schipper op 4 februari afscheid neemt van Boechout, wordt zij als 
stadspredikant op 4 maart om 15 uur bevestigd in de lange Winkelstraat. U 
bent allen voor deze dienst uit genodigd 
 
 

PASTORALIA 
De familie Pervaiz Shahid heeft na hun erkenning tijdelijk een huis 
toegewezen gekregen in Mol. Van hieruit hopen ze een woning te vinden waar 
ze als familie 6-8 personen kunnen wonen. De vader vindt het erg belangrijk 
om na de moeilijke en onzekere periode van de afgelopen jaren als gezin een 
gezamenlijke start te maken in België. Daarvoor zoekt hij een huis van 5 
slaapkamers, wetende dat dat geen sinecure is. Elke tip is welkom.  
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Ook de familie Farsoudeh is verhuisd naar een ‘Lokaal opvang initiatief’ in 
Heist -op-den-Berg. Het OCMW daar helpt hen een appartement te vinden, 
wat waarschijnlijk betekent dat ze daar blijven wonen. Taghy heeft wel laten 
weten dat hij toch graag aan de kerk in de Sanderustraat verbonden blijft en 
zal proberen zoveel mogelijk zondags in de dienst aanwezig te zijn. De familie 
van Chamran Morteza wacht nog steeds op een antwoord i.v.m. hun 
asielaanvraag. Wachten is soms moeilijk. Ons gebed steunt hen in deze 
periode om vol te houden.  
Met zowel Rina Vredenbregt als Hans van den Berg gaat het naar 
omstandigheden wel. Laten we bidden dat dit zo mag blijven. 
We mogen ook Susanne Blokland niet vergeten die de laatste tijd weer pijn 
aan haar heup heeft. We hopen dat dit snel mag verbeteren. 
 
 
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 

 

 

VOOR JE HET WEET IS HET PASEN, DIT JAAR… 

 
Halverwege de maand februari begint de 40-dagentijd. We zijn vroeg, dit jaar. 
We zullen ons moeten haasten om nog wat onbevangen 
´verschijningsverhalen´ van Jezus te lezen, over die sprankelende tijd van 
Jezus´ eerste optreden: de verbazing meemaken van het begin. Wat zegt Hij 
nu, wat doet Hij; kan Hij dan alles? Het overrompelende van de studententijd: 
de wereld gaat voor je open, alles wil je ontdekken. Het Markus-evangelie 
komt helemaal tegemoet aan dat gevoel. Als een turbulentie van kracht en 
inzicht en weldadigheid gaat Jezus door het land. En de mensen weten niet 
wat hen overkomt. Dit is nog eens goed nieuws, zeggen ze… Proef het op je 
tong, voel het trillen in je ziel, laat het resoneren in je bestaan! Goed en 
nieuws! 
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KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 
Zondag 4 februari vieren we Avondmaal. 
Zondag 11 februari zal dr. Wursten 
voorgaan. Dan, met de 40-dagentijd mee 
wil ik  stukken gaan lezen uit de 1e brief van 
Paulus aan de Korintiërs: de lezingenserie 
over Paulus is dan al van start gegaan (zie 
daarover rubriek Verdieping en vorming), en 
het lijkt me  relevant om een tijdje met 
Paulus samenop te lopen. De man heeft 
humor en hij heeft zeldzaam goed in de 
gaten gehad waar het Jezus om ging… 
zullen we ontdekken. 

Houdt 4 maart open, dan zal om 15.00 uur ds. Petra Schipper intrede doen als 
stadspredikant. Voor zangers wijs ik alvast  op zondag 25 maart, palmpasen. 
Dan zingen we weer  passieliederen, in afwisseling met het lijdensevangelie: ik 
stuur nog een e-mail over oefenen vooraf. 
 
 

NAGESPREK… 
Iemand vroeg, kunnen we niet eens napraten, na de dienst, over de preek en 
alles van de dienst? Dat hoeft u mij maar een keer te vragen: ik stel voor dat we 
dat doen na de dienst van 18 februari, gewoon, na een bakje koffie. Maar wel 
een beetje gestructureerd: met de vraag, wat heeft de tekst u gedaan? Een 
half uur, drie kwartier misschien, langer hoeft niet. U vind het, merk ik, ook wel 
prettig als de preek niet te lang duurt… En ik preek al twee maal zo kort als 
toen ik begon!!! Maar ik denk dat u gelijk hebt: het zou best korter kunnen. Als 
het maar spits is en diepgang, gelaagdheid houdt: dat is de kunst van preken.  
 
(We hebben nog wel ruimte in deze rubriek: ik zal u zeggen dat ik mij heb 
voorgenomen, een jaar voordat ik met pensioen ga, en niemand weet nog 
wanneer dat is… om te gaan doen wat ik een collega in de klein Italiaans dorpje 
heb zien doen: ik vond dat toen indrukwekkend en inspirerend, juist omdat het 
zo natuurlijk was: die man zei gewoon iets persoonlijks over de tekst, en 
besprak dat met de dorpsgenoten in de kerk, die hij vast van haver tot gort 
kende: zeg nou zelf… wat zou jij doen als Jezus dit tegen jou zei? En allerlei 
mensen in de kerk reageerden, niet door iets terug te zeggen… dat levert 
alleen maar wat gebabbel op… Maar ik zag dat ze daar intens  mee bezig 



15 

waren. Voor mij is dat het hoogst denkbare van goed preken, maar of ik dat 
ooit zal bereiken…???) 
 
 

SLOPERS, STUKADOORS, VERVERS EN  
AANPAKKERS GEZOCHT! 
Naast de grote kerkzaal beschikt onze kerk ook over 
een transept, ook wel de oude consistorie genoemd. 
De buitenkant van dat gebouwtje is onlangs prachtig 
gerestaureerd, maar de binnenkant schreeuwt om een 
stevige opknapbeurt. De benedenzaal is vrij eenvoudig 
om te vormen tot een fraaie dagkapel, en boven  is de 
ruimte geschikt voor ontmoetingsplek, maar het vraagt 
om een verfje, of soms een grote sloophamer: verlaagd 

plafond, schrootjes wanden… Als u er een kijkje neemt  jeuken uw handen: wel 
kom dan helpen! In de loop van februari zou het spektakel kunnen beginnen. 
Laat me weten als u mee wil doen! 
 

AUGUSTINUS LEZEN 
Ik weet al van drie mensen die belangstelling hebben 
uitgesproken om samen eens een boek van 
Augustinus te gaan lezen: close-reading heet dat 
deftig. Ik doe mee: dan zijn we al met vier. Wilt u ook 
mee doen, laat het weten. We lezen  de Belijdenissen, 
het beroemde boek van hem, in de uitgave van Gerard 
Wijdeveld,  nieuw uitgebracht in 2016, bij uitgeverij 
Ambo (32,99 €), maar ook tweedehands verkrijgbaar. 
Even zoeken en u hebt het voor 5 € in uw bezit.  
 
 
 

 
TERUGKIJKEND… 
…zijn we blij met de grote belangstelling voor het orgelconcert op 12 januari. 
Het vervolg daarop is een  gesprek met bevoegde instanties, orgeladviseur en 
commissieleden over  de aanpak  van een volledige restauratie van het orgel. 
Het kan nog fraaier klinken dan nu, maar vooral, het moet in gebruik 
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betrouwbaarder worden. Als er even niet naar gekeken wordt piept en ruist 
het weer van alle kanten, functies vallen weg, het ene moment doet alles het, 
en een dag later weer niet: kortom, het moet grondig worden aangepakt. 
Daarover zal het gesprek gaan. 
Bijzonder was ook de gezamenlijke oecumenische dienst op 21 januari in de 
Pius X kerk in Wilrijk. Bijzonder, vanwege het gezamenlijke karakter, zowel in 
de voorbereiding als bij de dienst zelf. Wie in de keuken van de oecumene kan 
kijken, begrijpt hoe gevoelig sommige zaken zijn. Zo hoorde ik bv. dat in de 
vaste liturgie rond de eucharistie fijngevoelig de roep om voorbede voor 
bisschop en paus was aangepast: we baden nu voor de leiders van de kerk. Al 
met al kwam  een open gevoel van welkom-zijn ons tegemoet, en waardering 
voor de mogelijkheid om de dienst zo gezamenlijk te houden. Dit smaakt naar 
meer. 
 
 
Hartelijke groet, 

Ds. J.P. Neels 
Predikant de Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
(op dit moment de enige – overgebleven – echte gemeentepredikant van  
VPKBAntwerpen en omstreken…) 
 
 
 

 
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 
 
 

PROTESTANTEN EN KATHOLIEKEN ZETTEN HUN BESTE 
BEENTJE VOOR TIJDENS DE BIJBELQUIZ 
Was u er niet op 26 januari in de Sanderusstraat? Bij de jaarlijkse Bijbelquiz? 
Dan heeft u wel wat gemist!  
We waren met zes groepen: Druifjes van Antwerpen-Zuid, de Slimmerikskes 
van de Bijbelbabbel, de Olijfjes van Antwerpen-Noord, Verweggistan uit 
Boechout, De Oostvaarders van de Pius X en tot slot de Bexstreetgirls uit 
Antwerpen-Oost. 
De koffie was lekker. De wijn was goed. De cake en chipsjes prima… Hartelijk 
dank daarvoor, lieve Druifjes! 
U had er ook wat kunnen leren. Wist u bv dat: 
…er in de Bijbel al sprake was van pestgedrag? (vgl Elisa en de zaak ‘kaalkop’) 
…er veel brieven geschreven worden in de Bijbelverhalen? 
…allerlei muziekinstrumenten een rol spelen in de psalmen?  
Er was sprake van Bijbels dubbelspel en bij het uitbeelden van Bijbelse figuren 
werd Mesach met zoveel ‘vuur’ voor het voetlicht gebracht dat er een stoel 
sneuvelde. 
 

De winnaar van vorig jaar, de PSC Bijbelbabbel, ging deze 
keer roemloos ten onder. Ze hadden hun beste krachten 
ingezet om dit jaar de vragen te maken en de quiz te 
leiden. Bedankt daarvoor, het zat goed in elkaar en de 
stemming was opperbest. 
De felicitaties gaan naar de winnaars van dit jaar: ‘De 
Olijfjes’ hadden 109 punten en gingen met de prijzen 
lopen. Er was wel een nieuwe ‘wissel-mezoeza’ (foto) 
aangeschaft, want één van de Bijbelbabbelaars vond dat 

de vorige zoveel geluk had gebracht aan haar huis, dat ze ‘em echt niet kon 
lossen! 
Op hun schouders rust de taak het spel volgend jaar te organiseren. Begint u 
zich maar vast warm te lopen. Op naar de Bijbelquiz 2019! Ik kijk ernaar uit. 
(Jenny Meyer) 
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BIJBELS KOKEN… MMMM LEKKER! 
Zal het er dan toch van komen? 
Hopelijk lukt het deze keer wel. 
Wij gaan het nu echt proberen: op 
een andere manier samenwerken 
en samen smullen rond een verhaal 
uit de Bijbel. We zullen het verhaal 
van Jakob en zijn vlucht vertellen en 
de daarbij behorende gerechten 

proeven!  
Het is de bedoeling dat de kokers en kooksters samenkomen om 16.00 uur – 
de ingrediënten staan dan al klaar – en zij die willen komen eten zijn om 18.00 
uur welkom, zij mogen de tafels dekken... Wie mee kookt en/of aanschuift bij 
de maaltijd, mag zich laten verrassen door speciale ingrediënten en spannende 
uitprobeersels. 
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! 
 
Bijbels koken zal doorgaan op 28 februari in de Lange Winkeklstraat.  
We beginnen met koken om 16.00 uur, de maaltijd is om 18.30 uur. Einde 
20.30 uur. 
De kosten? 3 euro (!) 
Inschrijven kunt u bij de stadspredikant: ds. Ina Koeman (tel: 03/236.74.76, 
GSM 0486/83.47.88, e-mail: inakoeman@hotmail.com) . Graag voor 25 
februari! 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Zaterdag 20 januari in de Lange Winkelstraat. 
Buiten regent en waait het. Binnen wordt alles in 
gereedheid gebracht voor een middag met 
stadspredikante ds. Ina Koeman. Zal er iemand 
komen met dit weer? Ja toch wel. Een kwartiertje 

later zitten met niet al te veel mensen gezellig in een kring te praten en 
koffie/thee te drinken, en te wachten op wat Ina voor ons in petto heeft. 
Laat het nu juist op deze huiverige middag gaan over mensen die altijd buiten 
zijn, weer of geen weer, winter of zomer. Ina gaat ons namelijk meenemen 

mailto:inakoeman@hotmail.com
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naar de wereld van de daklozen. We hebben ze allemaal wel gezien, op straat, 
in een station of bij de prémetro. Mensen waar we liefst snel aan voorbij gaan. 
Deze middag kwamen ze even bij ons in het vizier. 
Gelukkig zijn er in onze stad hier en daar plaatsen waar ze welkom zijn, waar 
ze hun hart kunnen uitstorten, waar er naar hen geluisterd wordt. Een van die 
plaatsen is ’t Vlot in de Lange Beeldekensstraat. Een open deur, een gezellige 
huiskamer, een stille kapel en wijze, warmhartige mensen, zoals de katholieke 
stadspastores Niek en Jan (op de LO), vrijwilligers en onze stadspredikant Ina 
Koeman. 
Graag vertelt ze ons over dit mooie maar ook moeilijke werk met de daklozen. 
Deze keer vooral over de jaarlijkse uitstap naar de abdij van Averbode. Dat is 
echt één van de hoogtepunten voor de mannen en vrouwen van de straat en 
zeker ook voor de pastores en vrijwilligers. 
Stel u voor, 15 mannen en vrouwen, die bijna altijd alleen en op straat zijn, 
gaan nu samen met evenveel mensen van ’t Vlot drie dagen op stap! Jan De 
Cock, sterk betrokken bij gevangenen, werkt deze keer met hen het thema 
‘VERZOENEN’ uit. Hij doet dat op zijn eigen vrolijk/serieuze manier. Er is wat 
gelachen, gepraat, samen gedaan en misschien ook wel geweend. Stil hebben 
we geluisterd naar de belevenissen en verhalen. Ze hebben meegemaakt dat 
het ook goed is om met elkaar dingen te doen, hier tellen ze gewoon mee, hier 
mogen ze iemand zijn. Na een hartelijk afscheid is het weer voorbij. Iedereen 
gaat weer zijn eigen weg, de straat op, een slaapplaats zoeken, proberen te 
overleven. Maar wat ze meegemaakt hebben kan niemand hen afnemen, dat 
gaat met hen mee. Ook wij hebben deze middag veel meegekregen om over 
na te denken. Heel veel dank, Ina. 
 
Op 17 februari is de volgende ontmoeting van 50+. Dan is het de beurt aan Het 
Vlaams Bijbelgenootschap, een organisatie met oude papieren. Wist u dat ze 
al 200 jaar aan het werk zijn? Eerst in Londen, daarna in snel tempo overal op 
de wereld tot in Karakalpakstan. 
Weet u waar dat ligt? We gaan er over horen en zien op 17 februari. 
Zoals altijd: van 14.30 tot 16.30 in de Lange Winkelstraat. Tot ziens! 
(Dini van Os) 
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 Verdieping en vorming 
 
 

KLOOSTERWEEKEND: NAAR DE STILTE… 
De kloosterdata zijn inmiddels 
bekend: we zijn vanaf vrijdagavond 
27 april tot zondagmiddag 29 april 
(na de lunch) welkom in het Klooster 
van Westmalle. Het is  later dan in het 
overzicht van de gezamenlijke 
aktiviteiten gemeld staat, maar het 
kon niet eerder. We zullen die dagen 
vullen, door mee te doen met de 

getijdegebeden – zelfs de nachtwake van 4 uur, niemand zal u beletten die ook 
mee te vieren…  en verder zullen we  een aantal meditatieve momenten 
hebben rondom dat intrigerende hoofdstuk 1 Koningen 19, waar Elia in de 
stilte God ontmoet. 
Opgeven kan vanaf nu , bij ds. Hans Neels, neelslos@gmail.com 
of Martine Meijers, martinemeijers505@gmail.com. 
Kosten zijn € 70,- voor logies en maaltijden: wie een luxe kamer wil € 90,-   
 

LEZINGEN OVER PAULUS  
Donderdagavond 15 februari gaat de eerste van drie lezingen over Paulus 
door. Deze keer als introductie, een algemeen overzicht, vooral over wat hij 
betekend heeft voor de kerk en de verwerking van het geloof in Jezus Christus. 
Dr. Henri Veldhuis uit Culemborg  zal laten zien dat Paulus niet zomaar een 
enthousiaste  bekeerling was uit de begintijd van de kerk, maar echt een 
apostel die grondleggend de betekenis van Jezus  heeft gepeild en concreet 
gemaakt voor zijn tijd, en de eeuwen na hem. Dr. Veldhuis is 
gemeentepredikant in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Via een 
powerpoint-presentatie  krijgen we een indruk van de enorme reizen, die 
Paulus ondernam, en wat hij dan toch precies zei, wat zoveel reactie los 
maakte, bijval en weerstand, maar altijd heftig.  
Datum:  15 februari 
Locatie:  Gemeentezaal van de Protestantse kerk, lange Winkelstraat 
Tijd:   Aanvang 20.00 uur 
De volgende lezingen gaan door op 15 maart en 18 april. 

mailto:neelslos@gmail.com
mailto:martinemeijers505@gmail.com
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                 Kerkdiensten 

 
 

 
 

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 

 
Zondag 11 februari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Schouten   Collecte: Kerk en zending 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Dr. D.Wursten    Collecte: Kerk en Cibels 
 
Sanderusstraat 77 
Geen dienst 
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Zondag 18 februari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. G. Kamphuis    Collecte: Kerk, investeringsfond 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en patrimonium 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Prof. Rudy Van Moere   Collecte: Kerk en diaconie 
 

Zondag 25 februari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Pool     Collecte: Kerk en PSC 
 

Lange Winkelstraat 5    11.00 uur (!)   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en orgel 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Mevr. Kelly Keasbury   Collecte: Kerk en lepra 
 

Zondag 4 maart 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser     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. J. Van Hees    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    15.00 uur 
Voorgangers: ds. Petra Schipper, ds. Ina Koeman, ds. Jelle Brouwer 
Intrededienst nieuwe stadspredikant 
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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 
1 februari: Voorganger: Jean Marie Houben, diaken (R.K.) 
8 februari: Voorganger: Ds. Hans Neels, predikant 
Antwerpen Noord (VPKB) 
15 februari: Voorganger: Jozef Barzin, Deken Antwerpen-
Noord 
22 februari: Voorganger: Dr. Egbert Rooze 
(afscheidsviering Sectretaris en Voorzitter A.R.K) 
1 maart: Voorganger: Veronica Kuchenbecker t.a.v. de 
Wereldgebedsdag voor Vrouwen 

  

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

 
 

HET ZAL JE MAAR GEBEUREN (1) 
Een tijdje geleden werd ik aangesproken door 
Hayat, een Marokkaanse buurvrouw. Zij heeft 
onlangs een kleine organisatie opgericht, ‘De 
actieve wereldburgers’ genaamd. Ze vroeg me of 
ik vrouwen kende die mee konden zingen in een 
koortje bij het feestelijke kampvuur dat ze op ‘t 
Laar zouden laten knetteren. We moesten wel 
‘christelijke liedjes’ zingen, zei ze. Ik was verrast 
door haar vraag en zag mezelf nog niet zo staan 
knetteren, maar ja… waarom ook niet. Ik vond 
een paar vrouwen, die zin hadden en we gingen 
zingen. ‘Kumbaya’ stond bovenaan het lijstje, 
maar ook ‘Kom zing een vredeslied’ en ‘Ik wens je 
vrede van God’, dat we ook in het Hebreeuws 
zongen. 

 
Wat een gebeurtenis! Hoewel het niet bij het 
kampvuur doorging (daarvoor was het weer te 
slecht), was het een zeer warm gebeuren. Er waren 
ongeveer zestig mensen. Een paar mannen maakten 
Anasheed muziek (islamitische religieuze muziek), ze 
hadden prachtige stemmen en de muziek was 
pakkend. En dan wij (uiteindelijk met vier)…we 
zongen de longen uit onze lijven en op ’t laatst zong 
iedereen mee… ‘Kumbaya’ was de max, maar ook het 
Joodse ‘Hevenu shalom aleichem’ werd uit volle borst meegezongen. Eén van 
ons, Catherine uit Kameroen (links op de foto), zong nog solo een Kameroense 
gospel… ’t Kon niet meer stuk!  
Het was een eenvoudige soep- en chocomel-avond, maar ’t was zo diep 
menselijk, zo mooi! Een echte ontmoetingsavond waar christenen en moslims 
plezier maakten en elkaars religieuze muziek beleefden! 
Als dat geen genade is… 
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HET ZAL JE MAAR GEBEUREN (2) 
Op 21 januari moest ik in Dongen dienst doen. Dongen is één van de vijftien 
gemeenten in Noord-Brabant en Zeeuws Vlaanderen waar ik ieder jaar een 
keer voorga om de relatie met het PSC te bevestigen. Meestal is de collecte in 
zo’n dienst voor een projectje van het PSC en ik krijg uitgebreid de kans om 
het werk in Antwerpen weer es in het licht te zetten. Ik ga graag naar die 
gemeenten, en ik denk dat ze het ook fijn vinden als ik er “weer es” ben. 
Tenminste…dat zeggen de meesten toch. 

Afgelopen zondag kreeg ik echter na 
de dienst de schrik van mijn leven, 
want opeens werd ik letterlijk in de 
bloemetjes gezet. Ze hadden gehoord, 
dat ik op pensioen ging… Het was dus 
opeens een voorproefje van mijn 
afscheidsdienst, maar zo onverwacht 
dat ik er confuus van was. Ik kreeg een 
foto en bloemen en een dikke zoen. ’t 
Was mooi om hen te mogen bedanken 
voor de jarenlange solidariteit met ons 

PSC en het werk van al die jaren… Ze gaan er zeker mee door, hebben ze 
beloofd. En ik ga er ook nog wel es preken in de toekomst… Maar dit was even 
een duidelijke lijn en zo gaat dat kennelijk als je met pensioen gaat. 
 
 

EEN SERIEUS DEBAT 
Op 6 februari om 19.30 uur is er een debat over het thema 'Basisinkomen 
versus menswaardig leven'. 
De Adventscampagne van Welzijnszorg '1 op 7 haalt de meet niet' legde de 
vinger op de wonde. Het inkomen voor 1 Belg op 7 is te laag. Maar hoe zit het 
met het basisinkomen? Is dat het juiste antwoord op de vraag naar een 
menswaardig leven? Welzijnszorg zet een boeiende combinatie van 
deskundigen rond de tafel. En ze laten graag ook het publiek aan het woord.  
De inleider van deze avond is Wim Van Lancker, socioloog Centrum Sociaal 
Beleid Herman Deleeck UAntwerpen en KULeuven. 
Daarna gaan Nele Lijnen, kamerlid Open VLD en auteur 'Win for Life', Lucie 
Evers, sociaal ondernemer, LUDI educatieve winkel en Marc Justaert, 
voorzitter Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede met hem in debat. Ook het 
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publiek wordt daarna uitgenodigd mee te debatteren. De moderator is Chris 
De Nijs, VRT journalist,  sociale zaken. Een kleine receptie sluit de avond af.  
Wanneer?  Dinsdag 6 februari om 19.30 uur 
Waar?  Auditorium Syntra, Syntra AB Campus Antwerpen,                 

Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen 
Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht, dat kan via de website 
www.samentegenarmoede.be. 
Kom gerust, ik hoop u daar te ontmoeten. 
 
 

WAARDIG AFSCHEID VAN AL WIE STIERF OP STRAAT 
Op vrijdag 2 maart zullen we weer de mensen gedenken die op straat of totaal 
onderkomen in een kraakpand of een studio stierven. Vaak alleen, zonder 
iemand die hun handen vasthield of hun gezicht zachtjes kuste.  
Het ‘waarom’ achter deze bijzondere herdenkingsviering is dat er in de winter 

meestal behoorlijk wat media-
aandacht voor dakloosheid is, 
maar als het lente wordt ebt die 
aandacht weg. En dak-en 
thuislozen zijn er het hele jaar 
door. Ze leven en ze sterven… 
het hele jaar door. Het leven op 
straat is niet alleen hard in het 
putteke van de winter, het is 
gruwelijk hard het hele jaar 
door.  
De ontberingen van lange 

periodes op straat veroorzaken ziektes, vroegtijdige veroudering en al te vaak 
de dood. En deze doden, deze niet langer overlevenden willen wij bij hun naam 
noemen. Hen gedenken… van over de dood heen roepen ze ons toe: 
remember us! En dat doen we op 2 maart om 16.00 uur op het 
Conscienceplein! U bent hartelijk welkom om dit ingetogen moment mee te 
maken. Uw beide stadspredikanten kunt u er alvast verwachten. 
 
 Er stierf een man vorige week. Een mooie man, een warme man. 
 Een koppige man, een moeilijke man, een dronken man. 
 Wij klopten op zijn raam. Op zijn deur. 
 Wij stuurden berichten. 
 Maar niets was genoeg om zijn verdriet te verzachten. 
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 Wij zeiden dat we hem misten, dat we hem nodig hadden. 
 Dat er naar hem gevraagd werd. 
 Dat we ons zorgen maakten. 
 We trakteerden op telefoonkaarten en koffietjes in de stationshal. 
 We luisterden of trokken aan zijn mouw. 
 Er stierf een man vorige week. 
 Gesloten ramen, gesloten deur. 
 Gevonden niet gered. 
 Er klopt iets niet. 
 Er klopt iets niet 
 als aankloppen 
 niet genoeg 
 is 
 (Tekstje van Silvie n.a.v. "Remember us") 
 
 
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 
 
 

ZONDAG 4 MAART: STADSPREDIKANT PETRA SCHIPPER 
DOET HAAR INTREDE 
Ds. Petra Schipper, tot nu toe predikant in Boechout, wordt onze nieuwe 
stadspredikant. We zijn er blij mee en trots op dat zij dit wil doen. Vanaf 1 
februari zal ze al in dienst komen van het PSC. De eerste maanden van haar 
nieuwe engagement zal ze ‘meelopen’ met ds. Ina Koeman, maar ook zelf al 
nieuwe horizonten gaan verkennen. Eind juni vertrekt de oude stadspredikant 
en zal Petra haar eigen weg met ons gaan. We zijn blij dat we deze 
overgangsperiode op  twee stadspredikanten mogen rekenen. Petra zal een 
groot deel van haar tijd besteden aan exposure, dat betekent onderdompeling. 
Ze zal zich onderdompelen in Antwerpen-Noord, in de stad, bij groepen, 
gezinnen, in organisaties… ’t Zal spannend zijn. 
Op zondag 4 maart is de intrededienst. Petra zal bevestigd worden door ds 
Jelle Brouwer, vicevoorzitter van de Synodale Raad. De Commissie 
Stadspredikant en het PSC-bestuur werken mee aan de dienst, waarin de 
beide stadspredikanten samen zullen voorgaan. We hopen van harte dat u 
erbij bent op 4 maart. Om 15.00 uur in de kerk aan de Lange Winkelstraat. Na 
de dienst bent u allemaal uitgenodigd op een heerlijke receptie.  
 
 

VALENTIJNSDINER  
Het is weer zover: de jongerenwerking pakt uit met hun jaarlijkse prachtige 
avond: het Valentijnsdiner. Als u het al eens heeft meegemaakt loopt het 
water u al in de mond en voelt u uw buik alweer kriebelen. Als u nog niet de 
kans heeft gehad om er bij te zijn, dan weet u door de zin hiervoor, dat u dit 
zichzelf niet langer mag misgunnen. 
Kom! Beleef het thema mee: Love each other in life! Live together in love! Wat 
wil je nog meer… 
Het diner gaat door op zaterdag 24 februari in twee shiften, van 17-19 uur en 
van 20-22 uur. Er zijn drie gangen. Ook vegetariërs komen tot hun recht. 
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Je kunt je inschrijven voor 18 februari bij joke.anthonissen@cawantwerpen.be. 
Laat dan ineens weten met hoeveel personen u komt, welke shift uw voorkeur 
heeft en of u vegetarisch eet. De prijs voor het driegangendiner is 17 euro. 
 

De opbrengst komt ten goede aan het 
zomerkamp van de jongeren. 
Zoals u weet gaan de jongeren elke zomer op 
kamp. Een prachtige ervaring, waarnaar altijd 
met verlangen wordt uitgezien. Even 
helemaal vrij en jong zijn, de zorgen aan de 
kant en plezier maken. ‘Chillen’ zoals dat 
tegenwoordig wordt genoemd. Elk mens 
heeft daar wel eens behoefte aan, maar zeker 
jongeren, die vaak alleen aan zichzelf zijn 
overgelaten. Ze moeten zoveel alleen 
verstouwen in hun jonge leven en ze moeten 
zelf zoveel regelen… Om dat alles een weekje 
te mogen en te kunnen loslaten is 
noodzakelijk om je eigen kracht weer te 
ontdekken. 

Met het geld dat het Valentijnsdiner opbrengt kan de jongerenwerking dit ook 
deze zomer weer waarmaken. U helpt door gezellig te komen eten! Houdt u 
dus niet in, maar kom en doe mee! 
 
 

LUNCHGESPREK IN HET PSC 
Recht voor de raap: dit gesprek is een aanrader.  
Zeker voor hulpverleners en vrijwilligers die hun 
houding, ideeën en vooronderstelingen willen toetsen 
aan het criterium ‘omgaan met diversiteit’. Maar zeker 
ook voor andere geïnteresseerden.  
De basis voor divers hulpverlenen ligt bij de hulpverlener 
of de vrijwilliger zelf. In het boek ‘Mijn held is een 
hulpverlener – Over zorg in een superdiverse wereld’ van 
Fanny Matheusen wordt er uitgebreid bij stilgestaan. 
Wat zijn mijn roots, waarden, overtuigingen? Hoe ga ik 
daarmee om als ik de ‘ander’ ontmoet? 

mailto:joke.anthonissen@cawantwerpen.be
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Deze vragen zijn niet alleen belangrijk voor hulpverleners en vrijwilligers, maar 
voor alle mensen, die zich aangesproken voelen door onze superdiverse 
samenleving. 
Kom en doe mee met ons lunchgesprek. Je bent van harte welkom. 
Waar? Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen 
Wanneer?  Woensdag 7 maart van 11.30 – 13.30 . Koffie staat klaar om: 
11.15u! 
Prijs?  Gratis en nog een broodje ook. 
Vanwege het laatste is het fijn als je je even inschrijft: 
inakoeman@hotmail.com of een berichtje naar 0486/83.47.88. 
 
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
mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 
 

WEETJES OVER HET BIJBELHUIS 
• Op zondag 28 januari j.l. werden in Brussel drie 
mannen gedoopt die betrokken zijn bij de 
Arabische groep in het Bijbelhuis. Een bijzonder 
moment voor hen, de Bijbelhuisgemeenschap en de 
Arabische kerk van Brussel! 
• De buurtmaaltijd op woensdag 14 januari was een 

fijn moment voor de jongens van de jongensclub. Samen met studenten van 
Ichthus verzorgde het Bijbelhuis een gevarieerde maaltijd. 
De eigenaresse van een lunchroom in de buurt, die hoorde van de maaltijd, wil 
graag een volgende keer haar medewerking verlenen. 
• Met de vrouwen van het donderdagse naaiatelier volgen we nu ook een 
aantal breilessen volgen. Gezelligheid troef! 
• Het blijft bijzonder om telkens de gastvrijheid van de gezinnen die we 
bezoeken te mogen ervaren. 
• Mensen die al geruime tijd niet meer in het Bijbelhuis geweest zijn vinden 
toch altijd weer de weg naar de Lange Dijkstraat weten te vinden. Dit maakt 
ons altijd weer extra blij. 
• Belangrijk: We zijn op zoek naar een conciërge en vrijwillligers voor de 
kinder- en meisjesclub. Contact: zie colofon hieronder. 
 
Beste groeten van het hele Bijbelhuisteam, 

Willem, Inge, Ernst, Thera 
 
 
 
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 
 
 

VERHALEN VAN HOOP 
2018 is al een maand geleden begonnen. Wat gaat het brengen?  
Wij herinneren de tijd van vroeger en nemen de lessen van de mooiste 
ervaringen mee. Gelukkig, er is altijd veel meer dan wat wij eerst dachten te 
hebben. 
Mevrouw Vandevyvere is lid van de kerk in de Lange Winkelstraat. Zij is 85 jaar 
en schrijft prachtige gedichten. Twee gedichten wil ik met u delen: 
 

WARMTE  
De zon schijnt voor iedereen 
Maar we schenken er vaak te weinig aandacht aan. 
Pas als het regent,  
Beseffen we hoe leuk zonnestralen zijn. 
 

WIT TAPIJT 
Het eerste wat ik zag 
vandaag 
Was een wit tapijt 
Hoopte dat het lang 
mocht blijven 
Of juist toch niet 
De zon vertelt me dat 
alles vlug uitgewist zal 
zijn  
Sneeuwklokjes, teken 
van nieuw leven. 
                                                                        
 
 

 

Dank aan God, 2018 is goed begonnen. In december hebben wij een prachtig 
kerstfeest in de Sanderusstraat gehad, ook samen met de mensen vanuit 
meerdere woonzorgcentra’s. Het was bijzonder om rond de feestelijke grote 
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tafel te zitten, lekkers te eten en samen met de leden uit de verschillende 
kerken in Antwerpen te mogen zingen en naar het Woord te luisteren. Het 
deed deugd voor de gelovige WZC-bewoners om de kale dagen van het 
dagelijkse leven tegen te gaan: weer in de kerk te zijn, in Gods huis! Voor 
sommigen, na vele gesprekken, was het voor het eerste keer in hun leven! Een 
bijzondere ervaring en een mooie start in het nieuwe jaar. 
In de herfst heb ik meerdere mensen in de intensieve afdeling bezocht. 
Sommigen lagen daar 2-3 weken en sommigen 2-3 maanden. Dat was te lang 
en spannend vanwege de onzekerheid of de patiënt ooit de intensieve mocht 
verlaten. Ik was zeer blij toen iemand van daar weg mocht gaan. Wanneer 
broeders en zusters weer thuis, thuis mogen zijn vind ik dat een zegen.  
In augustus heb ik in de gangen van het Middelheim-ziekenhuis ‘toevallig’ een 
Hongaarse vrouw ontmoet. Ik kwam te weten dat ze protestants is en wij 
ontdekten gezamenlijke verre kennissen. Zij vroeg te bidden voor haar man 
die plotseling met spoed was opgenomen op de intensieve. Zij spreekt geen 
andere taal behalve Hongaars (mijn moedertaal). In deze moeilijke tijden 
konden wij samen bidden. Een onbekend virus had de sterke man binnen 
enkele uren helemaal kapot gemaakt. Het was de vraag of hij het zou 
overleven. Eindelijk, na lange maanden mocht de patiënt naar een andere 
afdeling. Wat fijn! Toch was hij nog zwak en moest hij revalideren. Dat ging 
langzaam en na een paar weken doken de symptomen van de crisis weer op; 
het was spannend. De vrouw had veel vertrouwen in de Heer en zij heeft haar 
best gedaan om haar echtgenoot goed te begeleiden. De man vroeg ook om 
voor hem te bidden. In kleine stappen was hij weer beter, beetje bij beetje. Na 
vierenhalf maanden mocht hij voor kerst naar huis. Zijn nieuwjaarstelefoontje 
uit Budapest klonk fantastisch en hij is dankbaar aan Jezus dat hij een nieuw 
leven heeft gekregen. Laten wij dat ook zijn! 
Begin januari bezocht ik in een rusthuis een dame van iets boven de zestig die 
meer dan twee maanden op de intensieve was en daarna drie keer per week 
een nierdialyse kreeg. Ze was uitgeput maar blij dat zij in leven is en geholpen 
wordt. Tot mijn verrassing heb ik haar in een zeer gelukkige staat gevonden: 
zij is echt verbeterd en moet enkel voor controles terug naar het ziekenhuis. 
Wij loven Gods naam hiervoor!  
Verfrissende moed, gezondheid, beterschap, veel gezelligheid en liefdevolle 
warmte wens ik u toe met die verhalen van hoop! 
 
Hartelijke groeten, 

Tünde Boelens 
Ziekenhuis- en rusthuispastoor   
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HAVENPASTORAAT 
 

 
OECUMENE IN DE PRAKTIJK 

Net zoals elk jaar heeft de Bidweek voor de Eenheid onder 
de Christenen plaats gevonden van 18 tot 25 januari. Deze 
Bidweek kwam tot stand in 1908. Sindsdien is het een vaste 
gewoonte geworden voor christenen van verschillende 
kerken om samen te komen in deze week. Priesters en 
pastores van verschillende kerkgenootschappen worden 

uitgenodigd om voor te gaan in parochies of gemeenten van andere 
christelijke denominaties. Dit alles in de geest van de bede van de Heer: opdat 
zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één 
zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt (Joh.17:21). 
 
Het oecumenisch elan is in de loop van de jaren verminderd. Het lijkt alsof het 
enthousiasme van de jaren zestig en zeventig stevig is gedaald, tesamen met 
een steeds kleiner en ouder wordende groep van aanhangers die nog elk jaar 
samenkomen in de gemeenschappelijke gebedsvieringen tijdens de Bidweek. 
Oecumene dient echter meer te zijn dan het deelnemen aan liturgische 
samenkomsten. Oecumene moet zich uiten in de praktijk. 
Het havenpastoraat is een van de voorbeelden bij uitstek van samenwerking 
over de kerkelijke en leerstellige grenzen heen. Vele zeemansmissies werden 
in de 19e eeuw opgericht vanuit grote kerken, zoals de Rooms-Katholieke Kerk 
(Apostolatus Maris), de Anglicaanse Kerk van Engeland (Mission to Seafarers), 
de Duitse Lutherse Kerk (Deutsche Seemannsmission), de Scandinavische 
Lutherse kerken (Deense, Finse, Noorse en Zweedse Zeemanskerken) en de Vrije 
Kerken in Groot-Brittannië (Sailors’ Society). 
Toen deze zeemansmissies voet aan de grond kregen in Antwerpen zonden zij 
hun predikanten en priesters daar naar toe. Deze havenaalmoezeniers, zoals 
ze hier werden genoemd, kwamen allemaal terecht op een voor hen vreemde 
bodem. Vermits zij zich allen met eenzelfde beroepsgroep bezig hielden – 
zeelieden – ontstond al snel een bepaalde familiariteit. 
 
Het Tweede Vaticaans Concilie in de vroege jaren zestig gaf een impuls tot de 
oprichting van een Working Group of Pastors, een werkgroep veelal bestaande 
uit buitenlandse geestelijken waarvan havenaalmoezeniers een belangrijk deel 
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uitmaakten. Zij kwamen bijeen om samen te bidden en Bijbelstudies te 
houden. Deze werkgroep was een van de leidende krachten voor de oprichting 
van de Antwerpse Raad van Kerken in 1972. 

Tot op vandaag 
staat het 
Antwerpse 
havenpastoraat 
bekend als 
rolmodel voor 
oecumenische 
samenwerking. 
Een groep van 
anglicaanse, 
gereformeerde, 
lutherse en 

rooms-katholieke pastores en vrijwilligers bekommert zich om het welzijn van 
zeelieden, op geestelijk en praktisch vlak. Op de foto ziet u de de 
oecumenische groep van aalmoezeniers en vrijwilligers die zijn basis heeft in 
het Antwerp Seafarers’ Centre, tesamen met enkele welfare collega’s van het 
Antwerp Harbour Hotel. De zeemansmissies hebben de haven verdeeld in 
gebieden. Elke aalmoezenier heeft zijn eigen gebied waarin hij / zij schepen 
bezoekt. 
Dit is een flexibel systeem waarin elkeen zijn eigen arbeid plant en verricht. 
Indien vereist, bijvoorbeeld bij noodgevallen, kunnen andere aalmoezeniers 
worden gecontacteerd om gezamenlijk op te treden ten behoeve van 
bemanningen of individuele zeelui. 
 
De zeemansmissies hebben als opdracht de liefde van Christus te tonen aan 
zeelieden, in Woord en daad. De oecumene is de manier om deze bediening 
naar behoren uit te kunnen voeren. Zo werkt het in Antwerpen al meer dan 
veertig jaar. Wij hopen dat deze oecumenische arbeid voort mag worden gezet 
naar de verre toekomst toe. 
 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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Nieuws van de VPKB 
 

 
 

OVER HOOP EEN HUIZEN: MINDER VLUCHTELINGEN, 
MAAR DE NOOD BLIJFT GROOT 

Nadat er in 
augustus 2015 
tienduizenden 
vluchtelingen 
België binnen 
kwamen, nadat ze 
vaak een helse 
tocht hadden 
overleefd, was de 
Synodale Raad 
van de VPKB 
ervan overtuigd 
dat we deze ramp 

niet onverschillig links konden laten liggen en richtte toen een werkgroep op 
met mensen uit de kerken en commissies die hier aan mee wilden werken. 
De nieuwe projectgroep, ‘Over Hoop en Huizen’, kwam al snel tot de 
vaststelling dat de huisvesting voor pas erkende vluchtelingen, een van de 
dringendste behoeften zou worden en dat hierbij de kerkgemeenschappen 
een belangrijke rol zouden kunnen spelen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Via de verschillende verslagen en publicaties van onze 
kerk werd er regelmatig verslag uitgebracht over de ervaringen van deze 
projectgroep. 
 
Nu, na twee jaar activiteiten, kunnen we op het volgende resultaat 
terugkijken: 
• Dertig gezinnen werden gehuisvest onder bescherming en met medewerking 
van een vijfentwintigtal VPKB-gemeenten 
• Door giften, collectes, brocantes, concerten, enz. werden er ruim 60.000 
euro bij elkaar gesprokkeld 
• Aan de bovengenoemde interventies werd bijna al het gecollecteerde geld 
goed besteed 
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• De bijwerkingen van deze solidariteit waren en zijn nog steeds 
hartverwarmend 
• De meeste vluchtelingen gaven er de voorkeur aan om te worden gehuisvest 
rondom of in de grote steden, zoals Brussel, Gent en Antwerpen en dit vooral 
met het oog op contacten, onderwijsmogelijkheden en latere 
tewerkstellingsmogelijkheden. We zijn er echter van overtuigd dat ook in 
kleine steden en gemeentes mogelijkheden zijn. 
• De voornoemde activiteiten werden en worden nog steeds met 
enthousiasme door een aangroeiende groep vrijwilligers uitgevoerd. 
 

Verder gaan of stoppen? 
Het vluchtelingenprobleem bestaat nog steeds ook al is het aantal 
asielzoekers dat nu binnen komt in België veel minder dan in 2015-2016. Ook 
in 2017 zijn we nog regelmatig gevraagd om te helpen. We weten dat er ook nu 
in 2018 vluchtelingengezinnen zijn die hopen op ons te kunnen rekenen. 
Huisvesting brengt financieel, praktisch en psychologisch heel wat zorgen met 
zich mee in deze tijd. 
 

 
 
Belgische geloofsgemeenschappen, hiertoe opgeroepen door Sint Egidius, zijn 
in 2017 ook op een andere manier aangesproken om kwetsbare vluchtelingen 
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op een veilige manier naar hier over te brengen via de Humanitaire Corridors. 
In samenwerking met de federale overheid, worden 150 vluchtelingen in staat 
gesteld om op een veilige manier over te komen via humanitaire visa, op 
voorwaarde dat deze gemeenschappen instaan voor de opvang en 
begeleiding. 
Onze VPKB staat achter deze bijkomende inspanning om vluchtelingen een 
veilige overtocht te bieden. Immers het helpen van medemensen in nood blijft 
voor christenen een prioriteit. 
Het is tof te ervaren dat kerken aan deze noodkreet ook gehoor geven. Op 22 
december zijn de eerste twee gezinnen vanuit Libanon naar hier over gevlogen 
(zie De Band januari).  
 

Een warme oproep 
Het meedoen met deze opvang via ‘Humanitaire Corridors’ betekent wèl dat  
daar meer geld voor nodig is dan er nu nog in kas zit. Voor de toegezegde 
opvang van twee gezinnen is zeker nog 20.000 euro nodig. We vertrouwen op 
een (w)barmhartig engagement van verschillende kerken, klein en groot. 
Naast de spontane bijdragen en giften die we al mochten ontvangen, vragen 
wij de gemeentes, vooral degenen die nog niet hebben meegedaan, dit jaar 
minstens een collecte voor dit goede doel te houden. Kerkleden mogen ook 
aangespoord worden mee acties op te zetten of persoonlijke giften over te 
maken op rekeningnummer BE06 3100 0835 5022, van UNIPROBEL VZW, 
m.v.v. Over Hoop en Huizen. 
 
Wij willen iedereen namens de vluchtelingen bedanken, die heeft mee gewerkt 
in de afgelopen periode en horen graag voor het eind februari of kerken zich 
hiervoor (opnieuw) willen engageren via de regionale contactpersonen:  
Dirk Hartkamp (fr): 0498/20.32.02, email:  dirk.hartkamp@skynet.be 
Tetty Rooze (nl): 0468/25.53.68, email: tettyrooze@gmail.com 
 
(http://nl.protestant.link/hoop-en-huizen-en-corridor-humanitaires/) 
  
 
  

mailto:tettyrooze@gmail.com
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OECUMENE 
 
 

RELIGIE ONMISBAAR 
Een moderne seculiere staat moet niet alleen de vrijheid van godsdienst 
garanderen, maar mensen ook aanmoedigen zorg te dragen voor hun culturele 
en religieuze wortels. Want deze wortels zijn goed voor existentiële 
gezondheid en voor actief burgerschap. Dat zei Antje Jackelén, aartsbischop 
van Uppsala (Zweden) in de oecumenelezing 2018 in de Geertekerk in Utrecht. 
 

  
 
Antje Jackelén is sinds 2014 de eerste vrouwelijke aartsbisschop in de kerk van 
Zweden. Zij werd in brede kring bekend toen ze in 2016 samen met paus 
Franciscus in Lund de Reformatiedag vierde (foto). De aartsbisschop was in 
januari enkele dagen in Nederland onder meer om de eucharistische 
gastvrijheid te bezegelen van haar kerk met de Oud-Katholieke Kerk. Voor de 
Raad van Kerken sprak ze op 20 januari over Europa als een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de wereld van vandaag. 
Daarbij refereerde ze aan de Reformatie, waar haar eigen kerk mee is 
verbonden. 
 
Jackelén hield een positief pleidooi om religie recht te doen als je de 
samenleving wilt opbouwen. Ze signaleerde vier ontwikkelingen in het Europa 
van vandaag: er is sprake van populisme, polarisatie, protectionisme en een 
post-waarheids-denken (“de vier gevaarlijke P’s”) Ze geven een crisis in de 
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democratieën van het westen. Want een democratie kan niet bestaan in een 
vacuüm. Ze moet steeds weer gevoed worden vanuit waarden, waarvan er 
verschillende een religieuze basis hebben. Ze wees het idee af dat je een 
democratie kunt ontwikkelen in een neutrale seculiere ruimte. Ze sprak van 
een ‘inferieur alternatief’, omdat religie spirituele diepgang en morele kracht 
inbrengt. “Er is een versterking nodig van het partnerschap tussen de staat en 
de civil society, inclusief een versterking van het partnerschap met de 
relligieuze gemeenschappen. Een goed bestuur vraagt om vaardigheden niet 
alleen op het gebied van de economie, de politieke realiteit en de sociale 
verantwoordelijkheid, maar ook in spiritualiteit.” 
 
Om de nieuwe rol te kunnen duiden die religie heeft te spelen in de post-
seculiere context moet de religieuze geletterdheid toenemen. Jackelén brak 
dan ook een lans voor voortgaande educatie. Als mensen kennis vergaren, 
kunnen ze onafhankelijk denken en dankzij deze kennis van het hart is er 
vrijheid voor mensen. Ze waarschuwde voor een eenzijdige kennis van 
wetenschap en technologie ten koste van de menselijke waarden. Een 
samenleving dient op dit punt in balans te zijn, zo stelde ze. Zelfs een 
catechismus, bij uitstek geloofsdocumenten, hebben een educatieve rol 
gespeeld in het verleden en zijn daarin van “buitengewone betekenis”. 
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INTERVIEW 
 

Marnix Visscher 
Marnix (38), is lasser bij Blommaert in Wijnegem. Daarnaast studeert hij 
ook criminologie aan de VUB als avondstudent. In de kerk van Antwerpen-
Oost staat hij ingeplant als koffie-medewerker. Vervoeren doet hij zichzelf 
met de fiets of met de motor. Als hij vrije tijd heeft leest hij graag een boek 
of kijkt een film. 

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Een verhaal waar Jezus aan het spreken is. Dat zou mooi 
zijn om dat een keer mee te maken. De Bergrede of het 
verhaal van vijf broden en twee vissen. Eigenlijk alle 
verhalen waar Jezus zelf in voorkomt.  

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Van de christelijke muziek vind ik Elly en Rikkert eigenlijk 
erg goed. Ik ben laatst nog naar een optreden van hen 
geweest. Ze zijn nog steeds goed moet ik zeggen. Het 
lied ‘Water werd wijn’ op de CD Al je haren zijn geteld is 

een van mijn lievelingsnummers.  

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Bijvoorbeeld tegen euthanasie bij psychisch lijden. Dat vind ik onzin.  

Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik geloof dat het goed is om naar de kerk te gaan. Daarnaast ook om samen te 
zijn met gelijkgezinden.  

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Het Woord van God. In de bijbel lezen is brood voor de geest. Ik merk duidelijk 
het verschil als ik dat een paar keer oversla.  

Wat ga je morgen doen? 
Werken, dan terug naar huis, eten, studeren, beetje dvd kijken, pitten. Ik heb 
ook een vijftal ratten die ik onderhoud. Het vrouwtje heeft net weer kinderen 
gekregen (van haar eigen zoon nog wel!). Gelukkig kan ik deze afgeven bij de 
marktkoopman die een blije afnemer is van deze inteelt. 

Bid u wel eens? 
Ik bid iedere avond voor het slapen gaan. De uitdaging voor mij is nog om iets 
minder robotachtig te bidden en wat meer vanuit het hart.  
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/02 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
04/02 15.00 u Afscheidsdienst ds Petra Schipper (Boechout) 
05/02 16.00 u Commissie Stadspredikant (Lange Winkelstraat) 
06/02 19.30 u Debat rond basisinkomen (Syntra, Berchem) 
06/02         20.00 u Kerkenraad (O)   
08/02 20.00u Vergadering PSC Bestuur (PSC) 
08/02 20.00 u Bijbelgesprekskring (O)  
10/02 11.00 u Catechesatie 12-15 jaar (O) 
14/02 10.30 u Gebedskring (O) 
15/02 20.00 u  1ste lezing Paulusreeks (Lange Winkelstraat) 
16/02 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
17/02 14.30 u 50+ Kring (LWS) 
21/02 09.30 u Bijbelbabbel (PSC) 
22/02 20.00 u Bijbelgesprekskring (O) 
24/02 17.00 u Valentijnsdiner (PSC) 
28/02 16.00 u Bijbels koken (Lange Winkelstraat) 
02/03 16.00 u Straatdodenherdenking (Conscienceplein) 
02/03 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
02/03 20.00 u. Wereldgebedsviering – centrale viering in Bextraat 
04/03 15.00 u Bevestigingsdienst ds Petra Schipper (LWS) 
05/03 14.00 u Commissie Stadspredikant (Fruithoflaan) 
06/03 14.00 u Gesprek rond migratiecoalitie (Mattheushuis      
Borgerhout) 
 
 
 
 
 
 





 

 

  



 

 

 

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 |  0468/48.13.48 |  

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 maart-nummer: 22 februari 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

	EEN TERUGBLIK
	Zondag 4 maart: stadspredikant Petra Schipper doet haar intrede
	Ds. Petra Schipper, tot nu toe predikant in Boechout, wordt onze nieuwe stadspredikant. We zijn er blij mee en trots op dat zij dit wil doen. Vanaf 1 februari zal ze al in dienst komen van het PSC. De eerste maanden van haar nieuwe engagement zal ze ‘...
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	De basis voor divers hulpverlenen ligt bij de hulpverlener of de vrijwilliger zelf. In het boek ‘Mijn held is een hulpverlener – Over zorg in een superdiverse wereld’ van Fanny Matheusen wordt er uitgebreid bij stilgestaan. Wat zijn mijn roots, waarde...
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