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Hoofdartikel 
 
 

LEIDEN IN HET LIJDEN 
  
Kinderen lijden.  
Zoals die jongen van 13 jaar. Hij wilde een einde aan zijn leven maken omdat 
hij zijn lief was kwijtgeraakt. Hoeveel jongeren lijden niet, omdat het leven hen 
niet geeft wat ze verwachten.  
Het lijden kan uitzichtloos zijn en kan onbeantwoord blijven.  
Lijden is verdrietig en pijnlijk en kan helaas leiden tot opgave.  
 
Hoe wezenlijk is dan iemand te kennen met wie je het lijden kan delen of die 
het lijden wil dragen of iemand die het lijden perspectief biedt.  
Kinderpsychiater Peter Adriaenssens onderstreept in een interview (De 
Standaard, 8 maart 2018) het belang dat kinderen praten met opa en oma, 
omdat zij kunnen vertellen over de kwetsuren van het leven. Die gesprekken 
kunnen jongeren helpen voorkomen enkel succes en welvaart als de nullijn 
zien. 
Het helpt hen leren om te gaan met tegenslag en teleurstellingen. 
Zij zijn geholpen met lijdensverhalen. Die leiden de kinderen en bieden 
perspectief.  
 
Daarop doordenkend kom je als vanzelf bij de vraag:  
Waarom dan niet het lijdensverhaal vertellen van Jezus?  
Wat een ontdekking! Hij heeft het leven getoond in al zijn schoonheid en 
afschrikkelijkheid.  
Hij verdroeg beledigingen en afwijzingen, vernedering en spot, valse 
beschuldigingen en een wreed oordeel: kruis en dood. 
Hij gaf mensen het licht in de ogen, de kracht in hun benen, een zoon aan zijn 
moeder, een melaatse gaf Hij een reine huid. Hij wees op Zichzelf als de drager 
van de geschiedenis en beloofde Zijn Geest als de Trooster.  
Dát verhaal horen en geloven leidt in het lijden tot overgave en hoop. 
 
Voor God staat het lijden niet op zichzelf. Hij neemt het Zelf op Zich en wil dat 
dragen.  
Hij is het graan wat sterven moet om leven te wekken.  
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Zelfs het sterven kent perspectief.  
Hij ‘stapt niet over’ de dood. Hij ‘stopt niet voor’ de dood. Hij ‘staat op uit’ de 
dood! 
 “Want nu de Heer is opgestaan; nu vangt het nieuwe leven aan; en leven door 
zijn dood bereid!” 
“Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de 
heerlijkheid die geopenbaard zal worden….” schrijft Paulus.  
Die tekst zal voor sommigen niet onbekend zijn.  
Die woorden zijn geen ‘snoep’ die je wordt beloofd en toch nooit zal proeven.  
Het is de broodnodige steun en het werkelijke perspectief voor kinderen en 
jongeren (en ouderen niet minder) om het lijden te verdragen en hoop te 
houden dat het echte leven werkelijkheid zal worden.  
Dát geloof leidt ons in het lijden.  
Onze kinderen en kleinkinderen en jongeren zullen nieuwe kracht en hoop 
ontvangen van de lijdende en leidende Heer van het Leven. 
Kinderen laten spreken met mensen die lijden hebben ervaren is een 
waardevol advies. 
Maar dan is het Paasevangelie zeker de moeite om te horen.  
Jezus Christus heeft het lijden verdragen en de dood overwonnen.  
Hij is de Leider in het lijden en door het lijden.  
Jezus Christus is onze Voorganger door lijden en dood heen naar het Leven 
wat eeuwig blijft.  
Dát! gaan we (onze) kinderen vertellen! 
 

Ernst van Velzen 
Diaken 
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De Brabantse Olijfberg 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 

 

GA JE WEG MET BLIJDSCHAP! 
Leven vanuit ‘opstanding’. Augustinus noemt 
de viering van de paasdagen een soort van 
sacrament. Hij bedoelt: wie deze dagen 
intensief meemaakt, die maakt als het ware 
ook een doodservaring mee. Hoe intenser, 
hoe aangrijpender. Soms ervaren wij de dood 
in onze botten… Maar het paasfeest eindigt 
met de opstanding. Blijf dus niet staan bij het 
kruis, bij onze sores, en dat het in de wereld 
alleen maar bergafwaarts gaat. Jezus leeft, … 
en wij met Hem. Dat zeggen we niet zomaar: 

dat zijn woorden met vele lagen. Geef ze de tijd. Dit moet doorzakken van ons 
hoofd naar ons hart. Vandaar, Augustinus: dat is geheimenis, een sacrament. 
Na Pasen leven is: beseffen dat je leeft, intens beseffen dat je leeft: met 
Christus leeft. Dus, doe maar gek: zet een hoed op, of knoop een touw om je 
nek, kruis op de borst, doe een felgekleurd polsbandje om, laat van my part 
een tatoe zetten: hoe dan ook, wees hiervan doordrongen, en ga je weg met 
blijdschap. Jesus is alive!!! 
 
 

KERKDIENSTEN IN APRIL 
De volgende horde die we nemen is 
Pinksteren: daar lopen nog enkele 
besprekingen over, maar we proberen dit jaar 
Pinksteren te vieren samen met allochtone 
protestantse kerken: de Arabisch sprekende 
christenen van het Bijbelhuis, de Presbyterian 
Church of Cameroun, de Urdu Church of 
Belgium, de Ethiopische kerk wellicht. 
Maar eerst sluiten we de paasfeestcyclus af 
met zondag 8 april, en lezen dan wat Paulus 
schrijft over de opstanding: 1 Kor. 15. Blijkbaar 
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hadden de mensen toen dezelfde vragen als wij nu! Voor zondag 15 april is ds. 
A. Poldervaart de voorganger: misschien kent u hem van langgeleden toen hij 
schipperspredikant was in Antwerpen, en voorheen predikant in Genk. Zondag 
22 april zullen we weer wat terugbladerend in de Korinthebrief kijken naar 
hoofdstuk 12. Zondag 29 april zit ik met enkele gemeenteleden in het 
klooster, en ds. A.G. Los , bekend als AnneGera en predikant in Koudekerke, 
zal hier voorgaan. 
Na de dienst van zondag 6 mei houden we – zoals gebruikelijk in mei – onze 
gemeentevergadering. 
 
 

ORGEL 
Er zijn ernstige problemen geconstateerd bij het orgel. Wat de oorzaak is, is 
nog onduidelijk: het kan verband houden met de droge vrieslucht. Een 
behoorlijke domper op de vreugde, want met enkele ingrepen was het orgel de 
laatste tijd in beste staat. Nu moet de organist letterlijk met kunst en 
vliegwerk nog wat fatsoenlijks uit het instrument zien te halen. We laten het 
orgel even betijën, wachten op wat vanzelf hersteld. Dan komt adviseur Cees 
van der Poel kijken wat er verder moet gebeuren. 
 
 

OPMERKELIJK… 
In de kerkelijke pers verscheen een 
artikel dat voor veel kerkelijk 
meelevenden een eyeopener was. Het 
blijkt dat er twee vormen zijn van 
kerkelijk leven, die aanslaan. Ze 
sporen blijkbaar met onze behoefte. 
Marten van der Meulen, een docent 
aan de theologische universiteit van 

Amsterdam, vertelt dat je een ontwikkeling ziet in de samenleving, die al vanaf 
de 60-ger jaren in gang gezet is: het verenigingsmodel verdwijnt. Wij willen 
niet gebonden zijn. Allerlei maatschappelijke verenigingen zijn doodgebloed. 
De voetbalclub en de politieke partij en de kerk hebben het nog lang 
volgehouden, maar ook daar blijkt steeds duidelijker: je vindt maar moeizaam 
mensen die in de organisatie willen zitten, en de kar trekken. Wat van der 
Meulen betoogt: veel van wat wij in de kerk als moeizaam ervaren, houdt 
verband met onze behoefte de kerk als een vereniging te organiseren. Het 
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gaat nog helemaal niet over het evangelie. God zit niet vast aan ons model van 
kerkorganisatie. Dat willen we zelf. Het kan ook anders. Waarom zo zwoegen 
en sjorren om ‘onze vereniging´ overeind te houden?  
Er zijn twee kerkvormen, die wel aanspreken. Uit een onderzoek in Engeland 
blijkt dat het bezoekersaantal dat naar de kathedraal komt, toeneemt. En er 
blijkt behoefte te zijn aan kleine huisgemeente-achtige verbanden. Een kring 
van mensen,die wel hecht met elkaar optrekken en elkaar goed kennen, en 
veelal op een doordeweekse avond, met een maaltijd en een gesprek elkaar 
vinden. Anderen hebben juist vooral behoefte aan iets wat aanspreekt: een 
goed verhaal, mooie muziek, liturgie, waarin je ook met elkaar verbonden 
bent, maar niet in een dwingend keurslijf van: nu wordt opeens van alles van 
mij verwacht. In beide gevallen gaat het om inhoudelijke inspiratie. Natuurlijk 
moeten er altijd mensen zijn , die de kar willen trekken. Maar laat de 
organisatie zich toespitsen, en beperken. Bij ‘kathedraal’ moet u dan niet 
alleen aan mooie oude gebouwen in het centrum van de stad denken: ook een 
dorpskerk kan die functie hebben. Het gaat om de manier van benaderen: 
aanbieden omdat het relevant is, los van of er veel mensen op afkomen. Die 
komen wel, als God het geeft.  
Opmerkelijk… 
 
 
Met 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 
 
 

TERUGBLIK WERELDGEBEDSDAG: EN GOD ZAG  
DAT HET GOED WAS….  

Op 2 maart ging in de protestantse kerk van de 
Christusgemeente de Centrale Viering Antwerpen 
van de jaarlijkse Wereldgebedsdag door. De liturgie 
werd door vrouwen uit Suriname samengesteld, het 
thema was ‘En God zag dat het goed was’. We 
mochten ons gastvrij ontvangen weten in de 
gemeente. In het totaal mochten we een 10-tal 
personen, voornamelijk vrouwen (buiten de organist 
Gijsbertus van Hattem), verwelkomen. Deze magere 
opkomst had ALLES te maken met het slechte weer. 
Sneeuw, ijsregen en gladde wegen hielden mogelijke 

kerkgangers tegen. De lectoren, uit de verschillende kerken, brachten 
Suriname korter bij ons. Op de tafel stond de wereldgebedsdagkaars en op 
een flipchart werden posters van het land en de mooie tekening hierboven 
getoond.   
De korte overdenking werd door Josée Rigtering gebracht. De liederen waren 
vrij bekend (op een enkel lied na) en werden goed meegezongen. 
Naast de momenten van gebed en het zingen staat ook de inzameling van de 
gaven centraal in een werelgebedsdagviering. Er werd dit jaar een inzameling 
gehouden voor 2 projecten: Stichting UNU PIKIN (werk voor mensen met een 
fysieke of mentale beperking) en Voorscholen in het binnenland (bedrag: 150 
euro) 
Voordat de dienst begon kregen alle genodigden ook een briefje in de vorm 
met een mangroveboom waarop ze tijdens de dienst konden noteren, hoe zij 
zorg zouden dragen voor Gods schepping. 
Na een klein uurtje zongen we samen het slotlied, op de melodie van ‘De dag 
door uwe gunst ontvangen’, en konden we verder napraten over hetgeen ons 
heeft aangesproken tijdens de dienst achteraan in de kerk. De traditionele 
thee, koffie, fruitsap werd vergezeld van cake en taart. We kijken weerom 
terug op een mooi samenzijn en zijn dankbaar voor het feit dat het gebed 
gedeeld werd wereldwijd. Dankbaar voor de fijne bijdragen van 
gemeenteleden en het kleine wereldgebedscomité Antwerpen.  
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NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

18 maart was weer onze 50+ middag. Buiten was er 
een snijdende Oostenwind, binnen zaten niet meer 
dan 5 mensen bij de warme kachel te genieten van 
koffie of  thee. Had de kou iets met dat aantal te 
maken?  

Deze middag stond in het teken van het werk in het Bijbelhuis. Evangelist 
Ernst van Velzen was daarom onze speciale gast. Het werd een fijne en zeker 
ook leerzame middag.  
Ernst bracht  ons dichter bij zijn werk in het Bijbelhuis. Want  wat gebeurt daar 
nu eigenlijk en waarom? Wat wil het  betekenen voor de mensen rondom het 
Bijbelhuis? Hij liet ons delen in de ups en downs. Vertelde over  mensen van 
grote diversiteit  met wie contacten zijn ontstaan: mensen met verschillende  
culturen, christenen en moslims, van oud tot heel jong en alles daartussen. 
Hij benadrukte dat het een plek wil zijn waar iedereen welkom is, waar mensen 
aanvaard worden zoals ze zijn, waar naar ze geluisterd wordt in een sfeer van 
rust en liefde voor God en elkaar. 
Het hoopt een huis te zijn van God midden in een wijk waar dikwijls onrust en 
spanning is  
U leest er regelmatig over in De Band.  
Bedankt Ernst, voor je boeiende relaas over het Bijbelhuis en zijn mensen! 
 
Op 21 april is de volgende 50+ middag. Dan komt iemand die langzamerhand 
een bekende voor ons is gewordend, namelijk  dhr. Van de Veer. Deze keer 
niet over muziek, maar over het boek Judith, één van de apocriefe boeken van 
het Oude Testament, een boeiend boek over een Joodse vrouw die met gevaar 
voor haar eigen leven haar volk uit een gevaarlijke situatie redt. 
Iedereen van 50 tot 100 jaar van harte welkom! 
Info bij:  dinivanos@skynet.be of tineke@stoker.be of   

bep.verberk@telenet.be 
Plaats: Gemeentezaal van de kerk De Brabantse Olijfberg, Lange 

Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Tijd:   14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
 (Dini van Os) 
  

mailto:dinivanos@skynet.be
mailto:tineke@stoker.be
mailto:bep.verberk@telenet.be


17 

 

 Verdieping en vorming 
 
 

LEZINGEN OVER PAULUS 
Ja, het kan eigenlijk niet: afgaand op de 
belangstelling van voorgaande jaren, de 
lezingen over het Avondmaal en vorig jaar 
rondom 500 jaar Reformatie, hebben we 
voor dit jaar weer een cyclus opgezet, en 
we durfden uit te pakken, met deskundige 
inleiders, zelfs uit Nederland. Het is wel 
spijtig: maar het loopt niet. Ik wil niet 
klagen tegen u, want de Band-lezers 
komen doorgaans wel op activiteiten af: 
en als u niet komt zijn daar vast goede 
redenen voor. Maar misschien kunt u 
anderen nog eens wijzen op onze 
lezingencyclus over Paulus.  
De eerste lezing, van dr. Veldhuis uit 
Culemborg, was een hele knappe 
samenvatting van het denken van Paulus, 

en zijn relevantie voor vandaag. Met de tweede lezing keken we met de 
levendige ogen van pastor Scheelen naar afbeeldingen van Paulus uit zijn kerk, 
begeleid van teksten uit Paulus’ brieven.  
De derde lezing wordt heel speciaal: daar zal Paulus´ denken worden gelegd 
naast het denken van een aantal moderne filosofen van vandaag. Het blijkt dat 
zij verwonderlijk veel belangstelling hebben voor die oude apostel: waarom en 
hoe? Prof. Gert-Jan van der Heiden, filosoof aan de universiteit van Nijmegen 
is daar al lange tijd mee bezig. Laatst was er een conferentie rondom deze 
thematiek. Maar hij wil ook in minder wetenschappelijke kring daar over 
vertellen. Dus als we wat worteltjes eten en er goed voor gaan zitten, kan dit 
een uitermate leerzame gedachtewisseling worden. 
Wij, de gezamenlijke drie kerken van Antwerpen Zuid, Oost Noord nodigen u 
van harte uit voor de laatste lezing over Paulus: Paulus en de filosofen van nu. 
Donderdagavond, 19 april, om 20.00 uur. In de gemeentezaal van de Lange 
Winkelstraat. 
(J.P.Neels) 
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BIBLIODRAMA – OOK DIT JAAR 

 
 
Wegens overweldigend succes starten we ook dit jaar met Bibliodrama. 
Waarom Bibliodrama? Wat is dat eigenlijk? 
De mensen die er al bij waren vorig jaar weten dat het fijne, plezante, leerrijke 
avonden zijn. 
Op een totaal andere manier met de Bijbel omgaan. Opnieuw kijken wat er nu 
echt staat. Beleven hoe het was in de dagen van weleer. Zorg dat u er dit jaar 
bij bent. Neem uw vrienden mee. Bijbelkennis is niet vereist. Het kan soms in 
de weg staan. Nieuwsgierig geworden? 
Geef u op bij ds. Ina Koeman, 03/236.74.76, inakoeman@hotmail.com. Liefst 
voor 23 april. De eerste avond gaat door op maandag 30 april, daarna 7 mei en 
14 mei. Er zijn geen kosten aan verbonden. De avonden gaan door in de kerk 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen. We beginnen steeds om 19.00 uur. 
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                 Kerkdiensten 

 

 
 

Zondag 1 april - Pasen 
 

8.00 uur: paasjubel voor de kathedraal, Antwerpse Raad van Kerken 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Bennekom    Collecte: Kerk en paasproject 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels 
Om 10.00 uur: korte Avondmaalsviering, om 10.30 uur: hoofdienst, begin in 
de tuin       Collecte: kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Zondag 8 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Pastor H. Fresen    Collecte: Kerk en ziekenhuispast. 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en ziekenhuispast. 
 
Sanderusstraat 77 
Geen dienst    
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Zondag 15 april 
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. A. Poldervaart    Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Jelle Brouwer    Collecte: Kerk en werelddiaconaat 
 

Zondag 22 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. P. Schipper    Collecte: Kerk en ITABIRE 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en jeugd 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Mevr. Kelly Keasberry   Collecte: Kerk, Prot. Solidariteit 
 

Zondag 29 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Hansum    Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. A.G. Los    Collecte: Kerk en Cibels 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Don Castelein    Collecte: Kerk en PSC 
 

Zondag 6 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Vastenhout   Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
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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. Arie Poldervaar                         Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

MIDDAGPAUZEDIENST IN DE OLV-KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
5 april: Voorganger: Embrecht Van Groesen, Anglicaanse 
kerk 
12 april: Voorganger: Annie Walscharts, Ere-
aalmoezenier Bisdom bij de Krijgsmacht 
19 april: Voorganger: Jozef Van Glabbeek, Oud-
voorzitter Antwerpse Raad van Kerken 
26 april: Voorganger: Frans Van den Brande, Oud-
moderator Antwerpse Raad van Kerken 
3 mei: N.N. 

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

 
 

ONZE NIEUWE STADSPREDIKANT:  
EEN BEVESTIGINGSDIENST ZONDER WEERGA 

Wat was het allemaal prachtig! 
Ds. Petra Schipper, de nieuwe 
stadspredikant van 
Antwerpen, deed haar blijde 
intrede in een volle kerk in de 
Lange Winkelstraat, omringd 
door heel veel mensen, 
vrienden, contacten…  
Een mooie liturgie, prachtige 
(protestantse) liederen, een 
herkenbare bevestiging door 
ds. Jelle Brouwer, een kring 
van mensen van het PSC rond 

haar. Een stevige schriftlezing uit Nehemia, waaruit een kordate, inspirerende 
preek tevoorschijn kwam. Petra wordt een stadspredikant met veel 
verschillende woorden, gedachten, mensen… Ze is theoloog en 
mensenvriendin. Dit alles bleek tijdens de viering op 4 maart. De receptie, 
verzorgd door de vrouwenwerking, was heerlijk en eerlijk en de regen heeft op 
geen enkele manier de pret gedrukt. 
Wat zijn we blij dat Petra er is, dat ze dit werk wil doen. 
Nog enkele maanden samen met ds. Ina Koeman, daarna gaat ze alleen 
verder. Onze nieuwe stadspredikant. Ze gaat verder samen met de dwaze 
vrouwen en moeders (zoals die uit Nehemia 5), de zoekende jongeren, de 
bange vaders, de blije kinderen.  
Gezegend werd ze in deze dienst, tot zegen zal ze zijn. 
 
Hieronder vindt u een klein stukje uit haar preek, die u in zijn geheel kunt 
vinden op de website van het PSC en van de VPKB. 
Straffe madammen en gasten gezocht, stoute mensen, die dúrven klagen, 
aanklagen, aankaarten, aan de kaak stellen. Met feiten en al, moet Nehemia 
toegeven. Harde feiten. De cijfers liegen er ook vandaag niet om. Nog nooit is de 
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voedselschaarste zo nijpend geweest ten opzichte van de wereldbevolking, nog 
nooit lagen de prijzen van voedsel zo hoog als vandaag, nog nooit zat de 
ongelijkheid zo schandaleus in elkaar, nog nooit nam de verspilling zulke 
gigantische proporties aan. Een derde van alle voedsel in de wereld wordt 
weggesmeten, kun je je dat voorstellen?! En raad ’s wie daar de dupe van zijn… 
En pas op: het gaat, hier in dit verhaal, en àltijd, over meer dan voédseltekort 
alleen: deze vrouwen vertellen ook over verlies van eigendom, over hoe middelen 
van inkomen en autonomie hun afgenomen zijn, hoe hun huisvesting op de 
helling staat, gedoe rond formaliteiten en belastingen – het hangt allemaal 
samen. Hoe actueel is dit allemaal… 
 
…. Stellingen – wist u dat het woord ‘stelling’ in het Nederlands verre familie is 
van het woord ‘stout’? Dat woord waarmee ik begon. Stout is als je stelling 

neemt. Positief dus. Dapper. Koen 😉. Koen is stout. 😊 
 
Tegenwoordig gebruiken we dat woord ‘stout’ meestal negatief. Stout kind. Stout 
mag niet. Kinderen moeten lief zijn en braaf. Braaf betekende vroeger trouwens 
ook iets helemaal anders: denk maar aan het engelse ‘brave’: dapper. Braaf is 
dapper, stout. Straf hè, dat die woorden zo in betekenis veranderd zijn, zo slapjes 
geworden. We hebben in onze tijd stoutheid weggepoetst, uit de opvoeding, uit 
ons ideaalbeeld van hoe mensen moeten zijn. Je moet lief zijn, aangepast, ‘dat ik 
u nie hoor!’ Zie dat je niet opvalt, dat je integreert, niet negatief in het nieuws 
komt. Maar wat wordt er ondertussen toch juist veel geroépen, geschreeuwd, 
uitgekotst, in de sociale media, in het verkeer en op straat. Ik denk soms dat al die 
agressie er juist is doordat mensen zich té vaak te aangepast moeten gedragen. 
Onder hoogdruk, als menselijke robots aan de lopende band of geperst tussen de 
radertjes in de mallemolen van deze “efficiëntie”maatschappij. Niet verwonderlijk 
dat 1 op de 8 werknemers het voorbije jaar langer dan een maand ziek thuis zat. 
Die ontmenselijkende hoogdruk breekt ons allemaal op. Frustratie. Onmacht. We 
ervaren zo weinig invloed. We mogen niet gezond stout zijn. Dat is een probleem 
van de héle samenleving. Alles hangt samen. 
 
Maar kijk hier dan in dit verhaal, wat een zalig tegenverhaal. Inspirerend, ook 
voor het PSC. Wil je je samenleving weer opbouwen? Renoveren? Stutten, met 
stellingen? Wel, beste Nehemia, beste PSC, beste stadspredikanten, lieve mensen 
hier vandaag, dat staat of valt met mensen die je in de reden vallen. Die stout 
durven zijn. Die zelfs de goedwillende samenlevingsopbouwer nog komen 
ambeteren. Omdat het nodig is… 
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… Verschans je geloof dus 
niet achter muren. Geloof 
toont zich in de 
samenleving. En waar een 
hele samenleving mee 
staat of valt is dit: hoe 
gaat het met de mensen? 
Geloof neemt stelling. 
Voor mensen. Vanuit hùn 
praktijk. Daarom lijken 
onze PSC stellingen in hun 
formuleringen misschien 
nogal onreligieus. Geen 
woord over God of bijbel. 

Doen we daarmee onze protestantse identiteit tekort? Nee, de praktijk leert ons 
waar het in het geloof op aan komt. Vrouwen, kinderen en mannen houden ons 
bij de les: hé en wij? Vertaal je geloof naar òns toe, naar onze realiteit. Wees er 
voor de mensen. Kom voor hen op. In de maatschappij, de kerk, de politiek. Wees 
luis in de pels. Wees desnoods ambetant, koen, brave, stout. 
 
Stoute mensen gevraagd. Mensen op de straten en de pleinen, buiten en binnen 
de kerken, jongeren, vrouwen, mannen,… stadspredikanten, vrijwilligers, 
verenigingen, …we hebben elkaars stoutheid nodig om de samenleving in de 
steigers te zetten waar mensen en dus God zich ook in kan thuisvoelen. 
 
Doe jij ook mee? Samen stout? Want dààr zijn we ‘zoet’ mee. 
Amen. 
 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT:  
DE MANTEL WORDT OMGEHANGEN 
Sonja van Santen, voorzitter Commissie Stadspredikant, schrijft het volgende 
naar aanleiding van deze dienst:  
Kent u dat verhaal in de Bijbel over Elia en Elisa? Het staat in 2 Koningen 2. 
Hier spraken wij met elkaar over in de vergadering van februari van de 
Commissie Stadspredikant. 
Elia zal door God worden weggenomen. Zijn opvolger Elisa staat al klaar. Maar 
met de angst en de onzekerheid hoe het verder moet. Hoe hij dat grote werk 
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alleen moet doen zonder Elia, het benauwt hem. Hij kan geen afscheid nemen. 
Dat gebeurt meer in het leven. Voor een nieuwe periode staan, ernaar 
uitkijken, maar toch angstig zijn. Kan ik dit wel, doe ik het net zo goed als mijn 
voorganger? 
In dit verhaal geeft Elia zijn profetenmantel door aan Elisa als symbool dat hij 
de opdracht van God doorgeeft. Elisa maakt net als Elia gebruik van de mantel 
om zich een weg te banen door het dreigende water om zijn volk de weg te 
wijzen. 

En dan is het 4 
maart. In een 
prachtige 
intrededienst 
gebeurt 
opnieuw 
hetzelfde. 
Ontroerend 
was het om te 
zien hoe Ina 
haar stola om 
de schouders 
van Petra hing. 
Kan het 
mooier? De 

opdracht van God wordt doorgegeven… Zo werkt dat. God gebruikt mensen. 
Diezelfde God, Die met Elisa meeging, gaat nu ook met Petra mee. Dat voelt 
veilig. Hier kan je wat mee. “Want deze God is onze God” 
 
 

WAARDIG AFSCHEID VAN AL WIE STIERF OP STRAAT 
Op de ijskoude vrijdag 2 maart kwamen we samen met ongeveer veertig 
mensen om de mensen te 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. Indrukwekkend was het voorlezen van 
alle namen door Niek Everts, straatpastor. Indrukwekkend de de songs die 
klonken, indrukwekkend om de vogels die elk een dode symboliseerden te 
zien bewegen in de vrieswind. Indrukwekkend was het gedicht dat Corinne 
Vandevijvere, lid van de protestantse kerk in Antwerpen-Noord, voor deze 
gelegenheid schreef (zie ook het interview op blz. 42 van deze De Band).  
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Vermist 
er lag een man, tegen de muur 
op straat. 
twee vrouwen gingen voorbij,  
bleven even staan, 
weer een dronkaard, zegde de ene 
denk meer een gedrogeerde, 
was het antwoord van de andere. 
kinderen gingen voorbij, 
zouden we hem wakker maken? 
neen, wie weet, wil hij een van ons 
ontvoeren, om geld. 
een man kwam voorbij, luiaard, 
zou je niet beter gaan werken, 
gaf hem een stamp en ging verder. 
een man kwam van zijn werk, moe, 
zou je niet opstaan, nam zijn hand, 
ijskoud, 
met zijn gsm belde hij 
naar de polis en den ambulance 
de dag nadien in de krant 
er is een man dood op straat gevonden 
onbekend, opsporing 
 
Charlotte Escalos, alias Corinne Vandevijvere 
 

 
HERINNERING: BOEKVOORSTELLING IN DE KATHEDRAAL 

Onlangs publiceerde Attent een mooie brochure met 
de titel ‘Zelfs een mus vindt een huis. Kerk, eigendom 
en de woonnood’. Hierin worden 24 initiatieven om een 
sociaal doel te realiseren of goed en betaalbaar wonen 
mogelijk te maken uitgebreid voorgesteld. Deze 
brochure heeft zijn weg gevonden naar het initiatief 
‘Boek van de maand’ in de Antwerpse Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. De reeks wil een kennismaking 
bieden met een hedendaagse en relevante verwoording 
van Christelijk geloven.  
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Op zondag 8 april stelt Rita Boeren deze publicatie voor om 15.30 uur. Vrije 
toegang via de Handschoenmarkt. Iedereen is welkom zonder inschrijving. De 
boeken zijn verkrijgbaar in de kathedraalshop. U wordt vriendelijk uitgenodigd 
om nadien deel te nemen aan de vesperdienst om 17 uur in de kathedraal. Het 
is zeker de moeite waard om eens op deze manier kennis te maken met de 
commissie Attent.  
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadspredikant 
Predikanten: Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 

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 
 
 

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN STRAKS GEEN 
RECHT MEER OP MEDISCHE HULP? 
Een honderdtal dokters protesteert tegen de hervorming van de dringende 
medische hulp voor sans-papiers. Dokters die die zorgen 'ongeoorloofd' 
toedienen, moeten mogelijk hun ereloon terugbetalen. Dit lazen we op 15 
maart in de krant. Het VLOS (Vluchtelingenonthaal uit Sint Niklaas) stuurde 
ons hun nieuwsbrief toe, waaruit wij een stukje overnemen.  
 

  
 
‘De regels rond dringende medische hulp voor mensen zonder papieren 
worden hervormd. Daarvoor keurt het parlement vandaag normaal een 
wetsontwerp goed. Dokters van de Wereld gaat daarmee niet akkoord, zij 
komen de meeste mensen-in-nood tegen. Voor hun verzet krijgen ze steun 
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van verschillende hoog aangeschreven artsen en mensen uit de 
gezondheidszorg.  
Het probleem zit bij de dringende medische hulp. In dat systeem kunnen sans-
papiers een beroep doen op gezondheidszorg. Federaal minister van 
Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) kondigde eerder al aan dat 
hij dat systeem wil hervormen. Volgens hem wordt het al te vaak misbruikt. 
Dat concludeert hij uit een rapport uit 2016. In de tweehonderd medische 
dossiers die toen werden onderzocht, werd twaalf keer misbruik vastgesteld. 
Dat ging onder meer over patiënten met lage rugpijn en kinderen die met 
misvormingen werden geboren. 
Ducarme wil komaf maken met dat misbruik. In het wetsontwerp lijkt hij zijn 
pijlen te richten op de artsen. De Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (HZIV) mag dan namelijk controleartsen op pad 
sturen. Zij moeten nagaan of er dokters zijn die sans-papiers zorgen toedienen 
die niet onder de dringende medische hulp vallen. 
'Zinloze controles' 
 
Als dat zo is, worden die dokters gestraft: hun honorarium wordt ingehouden, 
of ze moeten dat terugbetalen. “Dokters zijn nu vaak al terughoudend. Als er 
een financieel risico bijkomt, zal dat niet beter worden”, zegt Alexis Andries 
van Dokters van de Wereld. “We spreken over een groep mensen die zo al 
bijzonder kwetsbaar zijn. Hun drempel naar gezondheidszorg wordt nu nog 
hoger. Er zijn voorbeelden van zwangere vrouwen die hun weg niet vinden 
naar de dringende medische hulp. Die bevallen dan maar op de dienst 
spoedgevallen.” 
De artsen worden in hun kritiek bijgestaan door meerdere organisaties in de 
gezondheidszorg. “Dit zal de vrijheid van de uitvoerende arts minstens indirect 
beperken”, stelt de Orde der Geneesheren in een bericht op haar website. “Zijn 
professioneel oordeel zal gekoppeld zijn aan het risico om zelf voor de kosten 
te moeten opdraaien.” Volgens Domus Medica stelt deze hervorming dokters 
voor een 'onmogelijk dilemma'. De huisartsenvereniging spreekt in een 
persbericht over “zinloze controles die vooral veel geld gaan kosten” en “een 
fundamenteel wantrouwen van de overheid in artsen die de fundamentele 
rechten van deze mensen trachten te vrijwaren.” 
 
De woordvoerder van minister Ducarme wuift de kritiek weg: “We raken 
helemaal niet aan de definitie van dringende medische hulp, en dus ook niet 
aan de drempel.” Bovendien, benadrukt men op het kabinet van Ducarme, zijn 
heel wat organisaties uit de sector gehoord. 
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STOP ARMOEDE NU! 
Al jaren houden Verenigingen waar Armen het Woord nemen en andere 
sociale organisaties, waaronder dus ook PSC Open Huis, actie voor het Schoon 
Verdiep om politici te appelleren aan het armoedeprobleem. Hun actie op 26 
februari was een bijzondere: mensen in armoede hadden zelf bedacht: en wat 
als politiekers nu ’s zouden ondervinden wat het is om gebruik te moeten 
maken van maatschappelijke dienstverlening, maar daarbij van het kastje naar 
de muur gestuurd te worden of antwoorden te krijgen waar je niets mee kunt. 
Zeg bijv. maar ’s tegen een tachtiger dat je iets moet aanvragen op internet; 
sommige hebben daar toegang toe, maar velen ook niet. 1 op de 5 
Antwerpenaren weten niet waar ze in geval van nood recht op hebben! Het 
kan dus véél beter met de toegankelijkheid van dienstverlening. Dat 
concludeerden ook die politiekers van zes politieke partijen en ze vertelden 
over hun conclusies en leerpunten in korte filmpjes die we samen bekeken. 
Ook gingen we in een lange wachtrij zitten en er werden brieven opgehangen 
die te moeilijk zijn om te begrijpen. Allemaal om aan de bel te blijven trekken 
over de toegankelijkheid van voorzieningen waar mensen rècht op hebben. 
Tof om van zo’n constructieve protestbeweging deel te mogen uitmaken en 
het enthousiasme te voelen! 
Dit actieplatform houdt het vuurtje warm en blijft met de politiekers in 
gesprek. Ze mogen hun goede voornemens niet vergeten. 
 
 

DE STADSPREDIKANT OP DE SOCIALE MEDIA 
Wat is de belangrijkste taak van de stadspredikant? Present zijn. Daar zijn 
waar mensen zijn. En stem geven aan hen die niet worden gehoord. Verhalen 
verbinden met elkaar, van mensen onderling en van mensen en God. Want 
God is daar waar mensen zijn. Vooral bij hen die niet worden gehoord. 
Present ben je met je hele wezen. Je zintuigen, je lijf, je ziel, je hart. Mensen 
moeten je meemaken, jij moet hen meemaken. Daar is de nieuwe 
stadspredikant ds. Petra Schipper nu ook volop mee bezig. Dat geeft prachtige 
contacten en ontmoetingen.  
In onze tijd zijn mensen ook veel bezig met sociale media. Die vormen 
verbindingen tussen mensen die elkaar vaak niet lijfelijk kunnen zien. Voor 
vluchtelingen, vooral jongeren, vormen die hun lijntje naar familie ver weg. En 
in eenzaamheid kun je toch contact zoeken. En nu de wereld zo vol prikkels is, 
komen mensen vaak niet tot rustig luisteren, kijken of lezen, maar kunnen 
sociale media een plekje bieden om een gedachte of gevoel te delen.  
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De stadspredikant wil 
present zijn waar mensen 
zijn, dus ook virtueel. En dit 
gebeurt nu langs diverse 
wegen: 
• Er is natuurlijk de website 
van het PSC met 
subpagina’s naar 
Vluchtelingenwerk en Open 
Huis: 

www.pscantwerpen.be. 
• Er zijn de Facebookpagina’s: te vinden onder ‘PSC Open Huis’ en 
‘Protestants Sociaal Centrum Antwerpen’; de laatste wordt verzorgd door de 
stadspredikant. 
• De stadspredikant heeft een blog: https://stadspredikant.webnode.be/ . 
Hierop vind je impressies, verhalen, gedachten, signalen en de mogelijkheid 
om in contact en gesprek te komen. 
• Verder vind je de stadspredikant op Instagram (een sociaal medium dat 
vooral werkt met afbeeldingen): te vinden onder ‘petraschipperantwerpen’ en 
op Twitter: ‘@petra_schipper’. Deze laatste zijn kort en bondig en bereiken 
vooral jongeren. 
 
Zo kan de stadspredikant ook virtueel op veel plaatsen en langs vele wegen 
present zijn. En ze kan ook haar eigen gedachten en gevoelens delen.   
Benieuwd? Zin om dit ingang te laten vinden? Neem gerust ’s een kijkje en 
neem eraan deel! En zeg het voort. Bedankt. 
 
 

VAN PAPIEREN NAAR WONEN. 
JIJ KUNT HELPEN! 
 ‘Woonterp’ is de naam van een nieuw 
project van het PSC dat tijdelijke 
huisvesting (max. 6 maanden) biedt aan 
herkende vluchtelingen. Het PSC mag 
hiervoor gebruik maken van 6  
appartementen van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale 

Woning’. Kerken en andere groepen uit de achterban van het PSC kunnen 

https://stadspredikant.webnode.be/
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mensen hiervoor aanmelden. Er worden nog vrijwilligers gezocht die de 
tijdelijke bewoners van de Woonterp begeleiden: bv. met hen naar het OCMW 
gaan, klusjes doen, ondersteuning bieden bij de zoektocht naar een 
permanente woonst...  Het zou fijn zijn als je daar een paar dagdelen per 
maand aan kon besteden. Je krijgt een eenvoudig contractje om je te 
verzekeren, ondersteuning als vrijwilliger en de rijkdom van ontmoetingen. 
Iets voor jou? Of heb je nog vragen? Geef een seintje aan ds. Petra Schipper, 
p.schipper@telenet.be of GSM 0486/12.50.44. 
 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman en ds. Petra Schipper 
namens 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 
Stadspredikanten  

ds. P. Schipper en ds. Ina Koeman (PSC Antwerpen vzw) |            
 p.schipper@telenet.be, 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:p.schipper@telenet.be
mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 

“U KOMT STILHEID TOE, EEN LOFZANG” (Psalm 65:2 ) 
Het is me gelukt. Ik dacht dat het onmogelijk was. Het leek één van de 
grootste uitdagingen van deze job... maar het is me gelukt. Ik heb ze stil 
gekregen. 10 luidruchtige tienermeisjes waren drie kwartier lang muisstil. De 
aandacht bleef voor een keer bij het thema. Een thema-avond over Pasen. Het 
verhaal dat ze allemaal kennen. Een enkeling van hen gelooft in de waarheid 
ervan. De meesten niet. “Zo staat dat niet in de Koran.” - “Dat is toch een 
beetje vergezocht.”  
Aan het einde van de avond keken we naar de film ‘Most’ (De Brug), een 
Tsjechische film, waarin het lijden van Jezus een zeer concreet menselijk 
verhaal lijkt te worden. Een vader die moet kiezen tussen het leven van zijn 
enige zoon en de levens van een treinvol mensen die hem niet eens kennen. En 
toen werd het stil.   
Na de film is het donker in het Bijbelhuis. Er brandt nog 1 kaars. Tranen. “Is dat 
echt gebeurd?” Ja. Deze film heeft het verhaal niet vermenselijkt. Het was al zo 
pijnlijk menselijk, dat God Zijn enige Zoon mens liet worden en liet sterven 
voor ons. Wij, die zo vaak beweren Hem niet te kennen. De kaars verbreekt de 
duisternis en doet voor elk meisje een klein kaarsje branden. Ik bid met hen. Ik 
dank. Waar dit soms een moeilijk punt is om respect en eerbied te krijgen uit 
deze groep, is het ook hierbij stil. Ik heb ze niet stil gekregen. Dat heeft Hij 
gedaan. Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft! 
(Inge Groeneveld) 

 
 
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  



34 

 

Ziekenhuispastoraat 

Kerk in de stad 
 
 

40-DAGENTIJD IN HET UZA 
En toen was daar die zondag in de veertigdagentijd dat lijden en dood wel heel 
dichtbij kwamen in ons werk en in onze eredienst.  
Twee dagen ervoor was een kindje van vier maanden overleden, na een tijd 
van hoop en vrees. Het was gedoopt in het UZA en nu kwamen papa, 
grootouders, broers, zussen naar de viering.  
In de hoop kracht en troost te mogen vinden. Met lichtjes en tekeningen voor 
op het altaar. Het was aangrijpend en we stonden biddend rond deze familie.  
Met al onze vragen, met al het verdriet. 
De warme deken had ze goedgedaan, zeiden ze. Wonderlijk toch dat er 
doorheen deze omstandigheden troost wordt gevoeld.  
Ze gingen daarna samen afscheid nemen.  En wij zetten ons aan de koffietafel 
met alle andere patiënten. 
 
Dan gaat de telefoon. Naima, onze Marokkaanse collega. We weten hoe laat 
het is. Een jong moslimmeisje dat ze al zo lang begeleidde, is de avond ervoor 
overleden. We hebben samen de afscheidskaart al gemaakt. Ze heeft de 
directie van de middelbare school verwittigd en de leerlingen uit haar klas 
zullen samen met leerkrachten komen voor het afscheid.  Verpleegkundigen 
en artsen worden ook verwacht. 
Onze vrijwilligers helpen om de zaal te herschikken. Schalen met brood en 
dadels worden gereedgemaakt. De zaal is klaar voor weer een afscheid. 
We gaan naar huis.  
 
De volgende dag horen we van Naima hoe goed het geweest is. Zoveel 
leerlingen met hun leerkrachten en directie. Zoveel van onze collega’s die haar 
zo lang verzorgd hebben. Ouders en zusje die zich zo wonderlijk getroost 
voelden door deze warmte.  
Het was een mooie zondag, zei Naima. 
 
We wensen u allen een gezegend Paasfeest toe! 

Ria van Belzen en Peter Dierckx 
Pastors UZA  



35 

 

OECUMENE 
 
 

PLEDOOI VOOR MEER SAMENWERKING TUSSEN DE 
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN SYRIË 

Gelovigen van de 
verschillende godsdiensten 
in Syrië moeten niet alleen 
een dialoog voeren op 
academisch niveau, ze 
moeten ook gezamenlijke 
activiteiten ontwikkelen, 
zoals het opzetten van 
workshops, seminars en 
kampen waar jonge 
moslims en jonge 
christenen elkaar 

ontmoeten. Die aanbeveling formuleerde Ignatius Aphrem II, patriarch van de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk, tijdens de plenaire vergadering van de 
zendingsconferentie in Arusha. 

 

Ignatius Aphrem II ging uitvoerig in op de situatie in Syrië, nu de 
gewelddadigheden in een laatste fase lijken te zijn gekomen. Veel christenen 
hebben hun land verlaten. Volgens Aphrem is het van groot belang dat de 
christenen aanwezig blijven in het land waar ze zijn geboren. Zij kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan de verzoening in Syrië en bruggen bouwen 
tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in de regio. 

Om te bereiken dat de christenen zich kunnen handhaven is het noodzakelijk 
hen te steunen. Christenen moeten veilig in Syrië kunnen leven en er is geld 
nodig. Alle kerken in Syrië spannen zich in om het land op te bouwen met 
diverse projecten; ze creëren banen om de mensen voort te helpen. 

Ignatius Aphrem begon zijn plenaire bijdrage met een theologische analyse. 
Het christendom is niet populair in de wereld, zo zei hij, omdat het mensen uit 
hun comfort zone haalt. Het daagt ze uit simpelweg door de woorden van het 
kruis, ‘dat de boodschap van het kruis een dwaasheid is voor hen die 
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verdwijnen, maar voor ons is het de kracht van God om behouden te worden’ 
(1 Korinthiërs 1: 18). 

Christenen over de hele wereld zijn slachtoffer van vervolging. Grote groepen 
van christelijke gemeenschappen op alle continenten hebben dagelijks met 
geweld te maken. De vervolgingen nemen verschillende gestalten aan. Het 
kan gaan om gebrek aan vrijheid van godsdienst; het kan gaan om het actief 
vermoorden van onschuldige kinderen en families, terwijl ze in vrede bidden 
en de liturgie voor de Here vieren. In het Midden-Oosten hebben de kerken 
door de eeuwen heen met allerlei vormen van geweld en genocide te maken 
gekregen. Honderd jaar geleden was er een massale genocide waarmee de 
overheid in het Ottomaanse Rijk probeerde het christendom te elimineren 
vanuit haar moederland. Meer dan een half miljoen Syrisch sprekende mensen 
werden geslachtofferd op een verschrikkelijke manier, samen met Armeniërs, 
Grieken en andere religieuze minderheden. ‘We hebben nog steeds met 
vervolgingen te maken in Irak en in Egypte. In Syrië hebben terroristische 
groepen zoals ISIS, Al-Nusra en anderen christelijke gemeenten aangevallen 
en kerken volledig vernietigd’. 
 

  
 

Ignatius Aphrem vertelde dat hij recent de Syrische stad Deir El Zor (foto) 
heeft bezocht, nadat het was bevrijd van terroristische groepen. De stad had 
een kleine christelijke gemeenschap met verschillende denominaties voordat 
het door terroristen werd aangevallen. Toen de terroristen de stad veroverden, 
werden christenen gedwongen hun huizen te verlaten en hun werk in de steek 
te laten, en moesten ze vrezen voor hun leven. Ze vluchtten naar naburige 
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steden. Ignatius Aphrem ontmoette tijdens zijn bezoek aan de stad één man 
die in de stad was achtergebleven. Het was hem onmogelijk gemaakt te 
bidden in de kerk en het christelijk geloof te belijden. 

Ignatius Aphrem toonde zich geschokt over de verschrikkelijke vernielingen in 
de stad. De terroristen verwoesten een historische brug. Ze vernielden al de 
kerken. Na vijf jaar vierde Ignatius Aphrem er weer een goddelijke liturgie. Ze 
deden dat op de ruïnes van de Syrisch-Orthodoxe Kerk St. Mary en gebruikten 
bladzijden van een oud manuscript en liturgische boeken die ze onder de 
puinhopen vandaan hadden gehaald. 

De patriarch startte er humanitaire hulp voor twee dozijn christenen en voor 
duizenden moslim broeders en zusters. Zo zijn er inmiddels talloze projecten 
van de grond gekomen. De Syrisch-Orthodoxe Kerk, zo zei Ignatius Aphrem, 
probeert het evangelie trouw te blijven en hoop te bieden aan de slachtoffers 
van onmenselijk gedrag. ‘We zijn trouw aan onze roeping om ambassadeurs 
van Christus te zijn, en getuigen van het evangelie van vrede en liefde’. 
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INTERVIEW 
 
 

Corinne Blessenaar Vandevijvere 
Corinne Blessenaar Vandevijvere: een vrouw vol verhalen, stapels gedichten in 
een latje in de kast, wilde plannen, een levendige verbeelding. Wie haar kamer 
betreedt stapt in een wereld van antieke stoelen, kasten, een gedekte tafel. Lid 
van de kerk van de Lange Winkelstraat, weduwe van Albert, haar grote liefde. 
 

Welk Bijbelverhaal had u graag 
meebeleefd? 
Het is eigenlijk geen verhaal: Jezus laatste 
avondmaal, en dat Hij dan tegen Petrus zegt: 
voor de haan zal kraaien zul jij mij 3 keer 
verraden. Dat gebeurde. Toen de rechter het 
hem vroeg…: nee, ik kende Hem niet, zei 
Petrus. Waarom spreekt dat verhaal me zo 
aan? Omdat nu in deze tijd ook mensen die arm 
zijn worden gezien als slechte mensen: het is je 
eigen schuld, zeggen ze dan. Maar dan doen ze 

als Petrus, verloochenen ze de mensen die arm zijn. Ik ken geen arme mensen 
die door eigen schuld arm zijn geworden: het heeft altijd een rede, 
fabriekssluiting bv.  
 

Wat is je lievelingslied, en waarom? 
‘De Heer is mijn Herder’, Psalm 23, daar heb ik veel mee: een mooi lied. Is ook 
gezongen bij mijn huwelijk met Albert. De 23ste is trouwens mijn geboortedag, 
en ook die van Albert. Dus zei hij wel, 23 heeft mij bij u gebracht. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden gaan staan?  
Dat heb ik al gedaan, jaren geleden, in oktober, 80tiger jaren, op de armendag 
in Gent. Spijtig, er is toen een boekje gemaakt, maar ik heb het niet meer… Er 
was een grote demonstratie, op het Sint-Pietersplein in Gent. Ik heb daar een 
gedicht voorgedragen: het staat daar nog op de muur. Zonder mijn naam: dat 
wilde ik niet… 
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Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik kan op dit ogenblik niet meer naar de kerk wegens mijn gezondheid. Maar 
als ik terug kon gaan, zou ik daar graag terug gaan zitten met mijn man en al 
die anderen die er niet meer zijn – zij die mij hielpen, en met wie ik omging. Als 
ik in de bank schuif voelt het alsof ze weer naast me zitten. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Het verschil: dat je miljardair bent en eten dat ge niet opeet, op straat gooit. 
Dat je alles voor jezelf houdt i.p.v. het aan arme mensen te geven. Dat maakt 
voor mij het verschil. Mensen zijn zo rijk, dat ze zelf niet weten hoe rijk ze zijn. 
 

Wat ga je morgen doen? 
Opstaan, een kaarsje aansteken en zeggen: een kaars is licht en zonder licht 
kan men niet leven: mocht God er niet geweest zijn, zou men nu in het donker 
leven… Dan eet ik, doe boodschappen of schrijf wat… s´Middags komt mijn 
poetsvrouw, en s´avonds kijk ik naar het nieuws. 
 

Bidt u weleens?  
Wat is bidden? Zie, wij zitten hier samen. Dankzij onze lieven Heer…dat is 
bidden….dank U dat ik hier ben en dat we zo mogen praten en in gesprek 
gaan. 
 
De vragen werden gesteld door ds. Hans Neels. 
 
 
 
 
 

Psalm 23 

De HEER is mijn herder. 

Er ontbreekt mij niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden 

en zorgt ervoor dat ik water kan drinken. 

Hij geeft mij kracht 

en leidt mij langs veilige paden  

want God is zijn naam. 

(…..)  
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
03/04         20.00 u  Kerkenraad (O)   
05/04 11.00 u Oecumenisch Middaggebed (OLV-Kathedraal) 
06/04 20.00 u  Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
08/04 15.30 u Boekvoorstelling ‘Zelfs een mus…’ (Kathedraal) 
12/04 20.00 u            Bijbelgesprekskring (O)  
12/04 11.00 u Oecumenisch Middaggebed (OLV-Kathedraal) 
14/04  9.00 u Ontmoetingsdag contactpersonen Hoop & Huizen 

(VPKB Brussel) 
19/04 11.00 u Oecumenisch Middaggebed (OLV-Kathedraal) 
19/04 20.00 u  3de lezing Paulusreeks (LWS) 
20/04 20.00 u  Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
21/05 14.30 u 50+ Kring: dhr. Van de Veer over Judith (LWS) 
24/04 20.00 u PSC-bestuur 
24/04 20.00 u Algemene vergadering PSC 
25/04 20.00 u  Gemeentevergadering  (O) 
26/04 20.00 u  Bijbelgesprekskring (O) 
26/04 11.00 u Oecumenisch Middaggebed (OLV-Kathedraal) 
28/04 19.00 u Festival Gastvrij Antwerpen (De Roma, Borgerhout) 
30/04 19.00 u Bibliodrama (kerk Sanderusstraat) 
01/05 18.00 u Zendingsviering ’t Vlot (Lange Beeldekensstraat 22) 
04/05 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
07/05 14.00 u Vergadering Commissie Stadspredikant 
07/05 19.00 u Bibliodrama (kerk Sanderusstraat) 
 
Om alvast te noteren: 
24/06 15.00 u Afscheidsdienst Stadspredikant 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

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 | 0486/12.50.44 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Marcel Pool | 0472/33.54.38  marcel.pool@telenet.be  
Koster   Simon Hoekstra | 0493/77 42 74 |  

simon.hoekstra2018@gmail.com 
 

Stadspredikanten Ds. I. Koeman | 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 
   Ds. P. Schipper | 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
 

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 

 

   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 mei-nummer: 23 april 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 
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