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Hoofdartikel 
 
 

GEINTJES VAN GOD 
Ooit heb ik dit woord uitgevonden: 
geintje van God. In Marrakesh was het. 
Toen voelde ik Gods aanwezigheid in de 
straten. Ik was enorm dankbaar dat ik 
daar mocht rondstappen… zomaar, 
gratuit. En dat is genade. En genade is in 
het Hebreeuws ‘chen’, en daar komt dus 
het Mokumse (= Amsterdams) woord  
‘gein’  vandaan.  
God heeft mij genade gegeven. Ik noem 
het nu vaak een geintje van God… 
 
Onderweg naar mijn 
pensionering(sfeest) heb ik natuurlijk 
veel afgewogen. Ik vond altijd al dat ik 
het mooiste werk van de hele wereld 

had, maar die afweging heeft dat nog bevestigd. Mijn leven tussen de mensen 
in de rafelrand, vijf jaar in Rotterdam en daarna bijna dertig jaar in Antwerpen, 
was een genadevol leven. Een leven vol geintjes van God. Wat prachtig om dat 
zo te kunnen en te mogen zeggen aan het eind van mijn carrière als 
stadspredikant in Antwerpen. 
Vol dankbaarheid kijk ik terug op al die jaren. Niet omdat er nooit iets rottigs 
of lastigs was, wel omdat ik ook daar altijd weer doorheen gedragen werd. Vol 
liefde. Vol liefde van mensen, die net zo lief als God voor mij waren. 
Maar de meeste herinneringen zijn tof. Gewoon tof.  
 
Die twee – volwassen geworden – zussen, die ik laatst tegenkwam bij de Albert 
Heyn… He, jij bent toch Ina, die van de club vroeger? Ja, bedoel je op het 
Groeningerplein? Ik ben Fatima en dat is Hafida, mijn zus… Er valt een franc… 
A ja, jullie woonden tegenover het PSC hé, toen nog op het Groeningerplein, 
he… Je bent nog niks veranderd, zeggen ze. Nou, dat geloof ik niet helemaal, 
ik ga bijna op pensioen, zeg ik. Zij zijn wel veranderd: moeders van 5 en van 2… 
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Ongelooflijk, God, een geintje, denk ik… We zijn de club nooit vergeten 
zeggen ze… 
 
En zulke verhalen zijn er meer. Mensen, die nooit zijn vergeten wat we voor 
elkaar betekenden: mijnen Bijbel vergeet ik nooit, zegt ze, sinds ik bij den 
Bijbelbabbel kom. Gij hebt mij die leren lezen… 
Grote dankbaarheid. Niks gedaan en toch… Een bloem, blije bloemen zijn er 
tevoorschijn gekomen. Hoe is het mogelijk? Echt een geintje van God.  
 
Ik heb zoveel liefde gekregen. Van heel veel mensen op verschillende 
manieren. 
Van mensen van Open Huis, van hen in de eerste plaats. Door hun 
worstelingen met het leven, met de armoede, met elkaar. Door hun wijsheid, 
hun enthousiasme over nieuwe projecten, hun prachtige gedichten, hun 
verzetjes en dappere opstandigheid. Want dat het leven, de samenleving, de 
politiek niet altijd rechtvaardig is voor hen die dat het meest nodig hebben, dat 
lieten zij mij dag aan dag beleven. 
 
Zoveel liefde van mensen op de vlucht, die hier bij ons zijn neergedaald… Als 
engelen. Weliswaar vol angst en ellende, maar vooral vol hoop op een nieuw 
begin, op een leven in vrede, een leven dus van recht gedaan worden…  
Geen bommen die de geluidsbarrières doorbreken, geen ineenstortende 
huizen, geen kapotmakende honger, geen afschuwelijk vernederende 
machthebbers…  
Hoe houden zij het vol daarop te blijven hopen in dit oude kasteel dat Europa 
heet, dit  Vlaamse wingewest, de bruggen omhoog, de wegen van recht 
opgebroken… Letterlijk nog wel… 
Wat een prachtige gein van God, dat ik met hen op stap mocht gaan. Soms 
langer, soms korter, maar altijd vol liefde, vol solidariteit. 
 
Liefde van mensen, die op straat leven, of op een andere manier thuisloos 
zijn… in Averbode, in Lourdes, in de kapel van ’t Vlot, op straat… Hoe kun je in 
godsnaam hoopvol blijven als je leven alleen maar lijkt te bestaan uit 
overleven… Wat een moed, een volharding, een uithoudingsvermogen… Wat 
prachtig dat ik daarbij mocht zijn.  
 
Liefde van mensen in de gevangenis. In diepe verbondenheid konden we de 
schuld in de ogen kijken en mocht er ook vergeving klinken. Collega-pastores 
van verschillende tradities hielpen om het plezier en de gein te ervaren. Juist 
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ook daar achter die donkere muren van vrees en spijt en hoop. Hoop op een 
ander leven. 
 
Zoveel liefde van mensen uit de netwerken, die we samen doorheen heel 
Antwerpen, maar ook doorheen heel België en Europa, mochten vlechten. De 
Loodsen, de Welzijnsschakel, Orbit, ’t Vlot, ECG, Over Hoop en Huizen, de 
opleiding voor pastores in het bisdom… Ik noem deze als voorbeelden, maar er 
zijn er wel honderd te verzinnen, denk ik… Wat hebben we elkaar sterk en 
moedig gemaakt, wat was er altijd die verbondenheid. Als een geintje van 
God.  
 
Zoveel liefde van mensen van verschillende kerken, van verschillende tradities, 
verschillende geloven… Wat heb ik veel van jullie protestanten en van anderen 
ontvangen.   
Wat zijn jullie en de anderen: christenen van allerlei denominaties, moslims, 
joden, boeddhisten, humanisten, anarchisten… vaak zo lief als God voor mij 
geweest. 
Geintjes van God. 
 
En nu zit ik hier. In een kamer vol cadeaus. Met een hoofd en een hart vol van 
het feest van gisteren. 24 juni 2018…die dag zal ik nooit meer vergeten. Over 
het feest en de dienst hebben anderen geschreven. Dat zal wel goed zijn. 
Maar niemand kan zo dankbaar zijn als ik: deze gein van God was een prachtig 
sluitstuk van een leven vol geintjes. Dat de InaKoeman-presentieprijs ten doop 
werd gehouden heeft me diep ontroerd. Wat een ongelooflijk gebaar van 
delen, van solidariteit. Het PSC dat andere organisaties een prijs kan geven.  
 
Ik geloof dat het nog lang niet het laatste geintje van God is: wat blijft is 
morgen. De morgen, waarvan we dromen, waaraan we werken, waarin we de 
vrede van de strijd mogen beleven. De vrede van de strijd om gerechtigheid. 
Om mensenrechten. Om het behoud van de aarde. En waarin, om met psalm 9 
te spreken:  
 
boven alles gaat één 
nietig mens, een mensje maar 
dat boven alles gaat 
één nietig mens. 
 
De cantorij van De Brug uit Lier zong het prachtig gisteren.  
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Laten we elkaar niet loslaten (ja het werk laat ik echt wel los hoor, maak u niet 
ongerust), in dit verlangen naar recht en vrede. Elkaar de vrede blijven wensen. 
Voor vandaag en voor morgen, en voor alle dagen na morgen.  
 
Goeie God wordt hier gezongen, 
houd ons ver van angst en pijn. 
Laat de koren van de oorlog uitgezongen zijn. 
Maar al kan ik het begrijpen 
zo een redelijk gebed, 
geen God heeft ooit een wereldbol in brand gezet. 
 
’t Zijn de mensen, die het zo wensen 
naar de zeden van de tijd. 
Militairen, z’hebben geweren 
die ze laden voor de strijd. 
De maatschappij die wordt vergiftigd en de wereld gaat kapot, 
dikwijls in de naam van Jahwe, Allah of van God. 
Maar ’t geloof van vele mensen wilt niks weten van geweld, 
‘t luistert niet naar de verhalen die de macht vertelt. 
  
’t Zijn ook mensen, die het ons wensen, 
dat er een wapen is dat zwijgt. 
Da’s geen zeden, da’s gewoon vrede 
die den oorlog overstijgt. 
  
Als elk volk van deze wereld 
niet door macht meer wordt verleid. 
Dan wordt vrede hopelijk zeden 
en is oorlog uit den tijd. 
 
Dat we dat zingen blijven. Samen met AMAHORO en met Wannes Van de 
Velde. In ’t Antwerps graag. Zo mooi. 
Gracia a la vida… Dankbaar voor het leven! Dat ben ik. Dat leven vol van 
geintjes van God! Dank u wel lieve mensen, dank u wel lieve God! 
 
25 juni 2018 

Ds. Ina Koeman 
Emeritus-predikant te Antwerpen 
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De Brabantse Olijfberg 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 

 

VAKANTIETIJD 
Nu ikzelf op twee plekken woon, 
merk ik aan den lijve hoe goed het is: 
afwisseling. Het gaat nergens om en 
het hoeft echt niet ingewikkeld te 
zijn, maar dat je voor een moment, al 
is het maar een paar dagen, de 
gewoonte doorbreek van opstaan, de 
krant lezen… Alleen al ergens anders 
je koffietje drinken en van een 

vreemd bordje eten… Te stom voor woorden: maar het doorbreken van een 
patroon helpt je om de zinnen te verzetten. Er komt ruimte om je af te vragen: 
waarom leef ik? Waarom zingen de vogeltjes zo vrolijk en waarom staan die 
bomer daar te dromen, al eeuwen lang? Dat we ons realiseren dat we een plek 
innemen op deze aarde, tussen de mensen… Vakantietijd. 
 
 

KERKDIENSTEN 
Ik schrijf het vanuit het perspectief van de Lange Winkelstraat: we gaan 
namelijk de komende weken met de kerkplekken schuiven. 
Zondag 1 juli zijn we thuis: een avondmaalsdienst in de Lange Winkelstraat. 
Daarna hebben we een dienst gezamenlijk met Antwerpen Zuid, in de 
Sanderusstraat: pastor Marivoet is daar de voorganger. Vanaf zondag 15 juli 
houden we zes zomerdiensten: 15 en 22 juli in de Bexstraat, zondag 29 juli 
in de Sanderusstraat. Pas zondag 5 augustus is er weer kerk in de Lange 
Winkelstraat, 12 augustus in de Bexstraat, 19 augustus in de 
Sanderusstraat. Ik snap dat u dit allemaal niet meer onthouden kunt: midden 
in het kerkblad staat alles op een rijtje.  
Vanaf zondag 26 augustus verblijven we weer gewoon op onze oude stek: en 
ook de hele maand september kunt u daar terecht. 
Net als andere jaren lezen wij in de zomerdiensten uit het bijbelboek Psalmen. 
Elke dienst een andere psalm. Broze, brute, tedere hartekreten: mensen in 
gesprek met God, over hun leven. De eerste drie zomerdiensten ben ik de 
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voorganger, daarna neemt stadspredikant ds. Petra Schipper het stokje over: 
de laatste zomerdienst is voor de nieuwe predikant van de Sanderusstraat, die 
dan nog wel niet bevestigd is, maar al wel in Antwerpen woont: ds. Bert Dicou. 
Oja, en let op: in de Bexstraat beginnen de kerkdiensten altijd om 10.30u. De 
andere diensten om 10 u. 
Ook een hele bijzondere dienst is op zondag 26 augustus: dan leidt Theo van 
Tuilingen de dienst: een zanger verhalenverteller uit Goes. 
 
 

TERUG, NAAR DE 
TIJDEN VAN 
RUBENS EN 
JORDAENS! 
In de maand juli dient de 
kerk aan de Lange 
Winkelstraat als een portaal 
naar tijden van weleer: 
Antwerpen na de roerige 
Protestantse jaren 1576 – 
1585. In het kader van 
‘Antwerpen Barokstad’ start vanuit onze kerk een experimentele wandeling 
langs plekken in de stad, die nog iets hebben behouden van de tijden van 
Rubens en Jordaens, de uitbundige schilders die Antwerpen beroemd 
maakten. Wij mochten meemaken hoe er begin juni werd proefgedraaid: het is 
een leuke wandeling voor mensen met fantasie en humor. Het duurt 90 
minuten en kost 10 €: je bent er dus echt een tijd mee zoet.  
Voor vertrektijden en verdere info, kijk op internet: 
https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/toegangsticket-kopen 
 
 

DEFINITIEVE OPLEVERING:  
RESTAURATIEWERKEN, TWEEDE FASE 
De werklui zijn al lang vertrokken, de stellingen een jaar geleden afgebroken, 
maar de echte, ook administratieve afsluiting van de restauratiewerken aan 
onze kerk, daar gaan nog maanden overheen. Alle losse eindjes worden 
nauwkeurig nagetrokken: een raam dat niet scharniert, de ringleiding die 
kapot ging, een radiator met een barst: teveel om op te noemen, maar alles 

https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/toegangsticket-kopen
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wordt nauwgezet door de architect en de werkers van de stad bekeen en 
afgestreept. Nu is het dan (waarschijnlijk) zo ver: de laatste afrekening gebeurt 
op 21 augustus. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden al gestart voor de 
derde buitenfase: het koor met de gebrandschilderde ramen. Dat zou volgend 
voorjaar weleens zomaar van start kunnen gaan. 
 
 

AFSCHEID DS. INA KOEMAN 
Op grootse wijze werd zondag 24 juni het emeritaat gevierd van ds. Ina 
Koeman. Met vele, vele bekenden en een echte kerkdienst op z´n Ina´s en een 
ruime receptie op z´n PSC´s. Ina wist met haar werk als stadpredikant 
ongelofelijk vele en diverse mensen te bereiken: het is knap om enige 
structuur aan te brengen bij mensen die er een nogal complex leven op 
nahouden. Er zijn vele manieren om als kerk aan de weg te timmeren en 
politieke uitspraken te doen, maar dat ze zich met hart en ziel heeft ingezet 
voor een leefbaarder wereld en een spraakzame kerk, moge duidelijk zijn. Het 
doet goed dat ze daar nu zo veel blijken van waardering voor gekregen heeft. 
Ds. Petra Schipper mag als nieuwe stadspredikant op haar wijze het werk 
voortzetten. 
(Lees ook het verslag op pagina 28) 
 
 

NIEUWE COLLEGA’S 
Het is altijd even uitpluizen of je er al over schrijven mag, 
want alleen wat vaststaat mag in de Band. Maar 9 
september zal in de Sanderusstraat dr. Bert Dicou (foto) 
intrede doen. Daarmee is de vacature ds. A.G.Los weer 
ingevuld en een van de leeggevallen plekken van onze 
Antwerpse kerken opnieuw bezet. U weet dat er 
intensieve gesprekken zijn geweest binnen de 
Sanderusstraatkerk of en hoe deze predikantsplaats kon 

worden ingevuld. Binnen de VPKB zijn we er ons van bewust dat kleine kerken 
niet zomaar verder moeten voortgaan maar dat er echt nieuwe wegen moeten 
worden bewandeld, die congruent lopen met wat vandaag van de kerk mag 
worden verwacht. Dat is een boeiend proces, en daarom leuk en zinvol 
wanneer er creatieve predikanten bijkomen, die daar mede invulling aan willen 
geven. Een hartelijk welkom derhalve, vanuit de Lange Winkelstraat. Ook uit 
onze buurtgemeente Antwerpen-Oost komen vrolijke berichten, maar naar wij 
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begrijpen moet de kandidaat, die zij op het oog hebben nog een stage en 
kennismakingstraject binnen de VPKB doorlopen, ook al heeft hij een 
volledige opleiding in Nederland afgerond. Ook dat is een goede zaak, want in 
België spreekt men geen Nederlands, maar Vlaams. Over Brasschaat en 
Boechout is nog niets te melden. 
 
 

EN VERDER…? 
Ik blader door mijn agenda en merk dat er buiten de gebruikelijke 
werkzaamheden niet veel spannends is te melden: ook met het 
bezinningsaanbod van de gezamenlijke kerken, iets wat we doorgaans in 
vakantietijd alvast in de steigers zetten, wordt nog even gewacht tot de 
nieuwe collega´s op stee zijn. Wel, dan wens ik u allen een mooie rustige tijd 
en veel vakantiegenoegen! 
 
 
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 
 
 

B’ROK D’ANVERS, EEN THEATRALE VERTELWANDELING 

 
De kerk aan de Lange Winkelstraat 5 is deze zomer het vertrekpunt van een theater- en 
muziekwandeling door het barokke Antwerpen.  

 
Het is niet echt nieuws van onze gemeentes, maar we zijn er een beetje trots 
op: de kerk in de Lange Winkelstraat is het beginpunt van een theater- en 
muziekwandeling door het ‘barokke’ Antwerpen. De organisator van de 
speurtocht door het Antwerpen van de 17de eeuw is ‘De Kleine Expeditie’, een 

projectbureau dat kunst en cultuur dichter bij mensen wil brengen. De 
wandeling onder de leiding van twee gidsen – leden van een geheim 
gezelschap – begint in de binnentuin van de kerk (= de Reformatie) en eindigt 
na een tocht door het historische centrum van Antwerpen in de kloostertuin 
van de Sint-Pauluskerk (= de contrareformatie). Achter elke hoek schuilt een 
verhaal dat door acteurs in scene wordt gezet. B’rok d’Anvers kadert in het 
programma ‘Antwerpen Barokstad’. Voor kinderen even spannend als voor 
volwassenen!  
Data: 5, 6, 7 en 8 juli, 12, 13, 14 en 15 juli, 19, 20, 21, 22 juli, 26, 27, 28, 29 
juli 
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Voorstellingen telkens om 10 uur, 10.30 uur, 11 uur, 13.30 uur, 14 uur, 14.30 uur, 
15 uur en 15.30 uur. 
Duur: 90 minuten 
Maximum aantal deelnemers per wandeling: 20 deelnemers, uitzonderlijk 
(families, groepen) tot 25 deelnemers. 
Tickets: 10 € 
Online inschrijving: https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/toegangsticket-
kopen 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Zaterdag 2 juni was de laatste 50+ Kring-middag van 
dit seizoen. Met zo’n 10 mensen trokken we naar de 
Calvarieberg bij St. Pauluskerk. Pastoor Paul 
Scheelen stond al klaar om ons te ontvangen. 
Het was druk bij ‘de berg’, er waren veel kijkers 
aanwezig. Daarom nam pastoor Paul ons eerst mee 

naar binnen om ons daar in een zaaltje een uitgebreide uitleg te laten zien en 
horen over de Calvarieberg.  Het idee om deze op te richten kwam van de twee 
dominicaner broeders Ketwigh, die ook broers waren. Dat was in 1697. Er is 
aan gebouwd tot 1734, maar daarna zijn er tot 1747 nog veel beelden aan 
toegevoegd. Hij vertelde ons veel verhalen over de achtergrond van deze tuin. 
Toen we daarna samen de ‘berg’ gingen bekijken, kwamen we in eigenlijk in 
een ‘tuin’,  geklemd tussen links de St.Pauluskerk  en rechts oude huizen.  Aan 
het eind van het middenpad de eigenlijke kunstmatige Calvarieberg (Calvarie 
is het zelfde als Golgotha) met het kruis van Christus. Weerszijden van het pad 
staan 63 levensgrote beelden, aan de linkerkant alle profeten van het Oude 
Testament, rechts de evangelisten en engelen.  Een tuin vol verhalen met als 
centrale plaats het kruis van Christus. Pastoor Paul heeft ons wegwijs gemaakt 
in deze tuin met zijn diepe betekenis.  Maar of deze plaats is opgericht om een 
toeristische attractie te worden…? De broers Ketwigh kunnen het ons niet 
meer vertellen. Wij willen Pastoor Paul hartelijk danken  voor deze mooie 
middag in de  wonderbaarlijke tuin, die Calvarieberg genoemd wordt. 
 
Volgende keer:  15 september gewoon weer in de Lange Winkelstraat. Wie er 
komt en wat we gaan doen blijft nog even een verrassing . U gaat er meer van 
lezen in de Band van September. 
Allemaal een fijne en rustige zomer gewenst, tot, zo de Heer wil, in september. 
Dini van Os   

https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/toegangsticket-kopen
https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/toegangsticket-kopen
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                 Kerkdiensten 
 

 

 
 

Zondag 1 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. E. Bouman    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal, inzegening ouderling 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. Van den Brande   Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 

Zondag 8 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Boekhout    Collecte: Kerk en zending 
 

Lange Winkelstraat 5 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Antwerpen-Zuid 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. Marivoet    Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
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15 JULI t/m 19 AUGUSTUS:  
GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN VAN DE DRIE KERKEN 

 

Zondag 15 juli 
 

Bexstraat 13     10.30 uur 
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Zondag 22 juli 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. Neels Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 

Zondag 29 juli 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. Neels  Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds  
 

Zondag 5 augustus 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. P. Schipper  Collecte: Kerk en Kirinda 
 

Zondag 12 augustus 
 

Bexstraat 13     10.30 uur 
Voorganger: Ds. P. Schipper  Collecte: Kerk, Prot. Solidariteit 
 

Zondag 19 augustus 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. B. Dicou  Collecte: Kerk en Ik help een kind 
 

EINDE ZOMERDIENSTEN 
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Zondag 26 augustus 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. P. Schipper    Collecte: Kerk en A.R.K. 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Evangelist Theo van Tuilingen  Collecte: Kerk, St. de figurant  
Gezamelijke dienst met Antwerpen-Zuid 
 

Sanderusstraat 77 
Geen dienst, gezamelijke dienst met Antwerpen-Noord 

 
Zondag 2 september 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser     Collecte: Kerk en diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. Van den Brande   Collecte: Kerk, zending, diaconie 
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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 
Sommergottesdienstregelung zu erfragen im Pfarrhaus oder auf der 
Website 
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 juli: Voorganger: Eddy van Waelderen, Oude vice-
voorzitter A.R.K. 
12 juli: Voorganger: Frank Theré, Diaken Sint-Jozef, 
Kapellen Hoogboom 
19 juli: Voorganger: Jan De Roek, Gebedsleider Sint-Jan 
Vianey, Wilrijk 
26 juli: Voorganger: Chris Vonck, Rector FVG 
2 augustus: Voorganger: Ds. Kommer Groeneveld, 
Emeritus predikant Gereformeerde kerk 

9 augustus: Voorganger: Padre Annie Walscharts, Aalmoezenier em. 
Belgische Krijgsmacht 
16 augustus: Voorganger: Ds. Petra Schipper, stadspredikant Antwerpen 
23 augustus:  Herdenking van de 70ste verjaardag van de Wereldraad van 
Kerken 
30 augustus: Voorganger: M. Franzen, Bestuurslid A.R.K. 
6 september: Voorganger: Saskia Van den Kieboom, Pastorale werkster 
Antwerpen-Noord 

http://www.degpa.be/
http://www.aipchurch.org/
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 Stadspredikant en PSC 

Kerk in de stad 
 

 

INA… 
Het is zover. Ons aller Ina heeft afscheid genomen van haar 
stadspredikantschap. Het was een onvergetelijke dienst op 24 juni in de 
Brabantse Olijfberg, met 400 gasten. Deze dag zal haar hopelijk erg goed doen 
voor de tijd die voor haar ligt. Op 11 juli krijgt zij in het Middelheimziekenhuis 
operatief een nieuwe knie, waarna een lange revalidatie zal volgen en een 
periode van gepaste rust. We gaan haar allemaal die rust gunnen, maar wel 
met haar blijven meeleven, want ze is dan natuurlijk niet van de aardbodem 
verdwenen. Sterkte, Ina, en een goed verloop van dit alles! We houden je in 
gedachten. 
Als Ina’s opvolgster zal ik er vanaf nu alleen voor staan, na een intensieve 
inwerkperiode en voortbouwend op de bezinning in het PSC over hoe verder 
als PSC en als nieuwe stadspredikant. 
Lees het verslag van Ina’s afscheidsdienst verderop in deze rubriek. 
 
 

STADSPREDIKANT 3.0 
Ds. Gerben Hoogterp baande de weg voor dit werk, ds. Ina Koeman gaf het 21 
jaar lang body met haar hele wezen, ik zal weer andere accenten leggen, eigen 
aan hoe ik ben en aan veranderde tijden in 
PSC, kerk en samenleving.  
Uiteraard krijg ik vaak de vraag: wat doe je 
allemaal? Zij die sociale media tof vinden, 
kunnen dit volgen op Twitter, Instagram, 
Facebook en de blog. Vooral die blog kan 
dan interessant zijn, want die staat stilaan 
vol met korte verhalen, expressies en signalen vanuit dit werk èn je kunt 
persoonlijk reageren of je eigen verhaal kwijt.  
Een kleine samenvatting voor wie meteen nieuwsgierig is: 
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• coördineren van vrijwilligers van de Woonterp, transitwoningen voor 
vluchtelingen: vrijwilligers zoeken, steunen, afstemmen op de vluchtelingen 
en op elkaar;  

• rond vluchtelingen en huisvesting, maar ook rond armoede netwerken 
uitbouwen en onderhouden met parallelle organisaties zoals Gastvrij Netwerk, 
Orbit, Caritas Housing Café, Mondiale Werken Lier, De Loodsen, ’t Vlot, ’t 
Café, Welzijnszorg, enz. 

• een paar keer per week binnenspringen en rondhangen in PSC Open 
Huis en in het AdviesCentrum Migratie om een luisterend oor en steun te zijn 
voor al wie daar werkt, meedraait of gewoon graag een tasje koffie, rust, 
menselijk contact en gezelligheid komt halen;  

• zo ook in de jongerenwerking en de vrouwenwerking, plekken waar 
jongeren / vrouwen elkaar vinden en zichzelf kunnen zijn, maar ook wel ’s apart 
een gesprekje willen en hun verhaal doen 

• op die plekken meedoen aan sommige activiteiten; bijv. in Open Huis de 
maandelijkse Bijbelbabbel leiden en deelnemen aan Werkgroep Verzet-Je 

• twee keer per jaarseizoen voorgaan in elk van de steunende kerken 
(Antwerpen-Noord, -Zuid, -Oost, Brasschaat, Boechout; u dus)  

• voor deze kerken en wijdere kerkelijke netwerken beschikbaar zijn voor 
uitleg, presentaties, uitwisseling van ervaringen, evt. voorgaan, contacten, 
wederzijdse ondersteuning, samenwerken met de andere predikanten in de 
stad, interlevensbeschouwelijke dialoog, enz. 

• communicatie invullen via de kerkbladen, interviews, sociale media en de 
website. 

 
 

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 
Nu we het toch daarover hebben: de website van het PSC wordt binnenkort 
grondig vernieuwd; er is de voorbije maanden al hard gewerkt aan een heldere 
opzet. En daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten. Het is namelijk inmiddels 
niet zo simpel om vandaagdedag uit te leggen wat het PSC is, hoe het in elkaar 
zit, hoe de verhoudingen liggen en wat onze visie en missie zijn. En wat we 
allemaal doen. En wat niet.  
Duidelijk is wel dat we met fris élan en geheiligde stoutmoedigheid een 
herkenbare beweging zijn binnen het kerkelijke landschap, de sociale sector en 
in de samenleving van de stad. Een beweging die niets aan actualiteit heeft 
verloren, integendeel: een beweging van protest tegen ontmenselijking en van 
opkomen voor rechtvaardigheid en geduldige trouw. Hiermee gaan we in 
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^tegen heersende tendenzen van deze tijd, van tijdsdruk en polarisatie, van 
criminaliserende beeldvorming en repressieve politiek.   
Lees onze stellingen er nog maar ’s op na (zie website www.pscantwerpen.be). 
Daar liggen onze speerpunten die we al jaren in praktijk brengen en die we nog 
verder gaan uitbouwen en toespitsen. Want het is de praktijk die telt. 
Dààrom werken we met vrijwilligers, want vrijwilligers maken tijd. Daarom 
blijven we altijd nieuwe manieren zoeken om te helpen waar hulp ontbreekt. 
Daarom richten we De Woonterp in. Want het kan toch niet dat er zoveel 
woningnood èn leegstand en huisjesmelkerij is in deze stad.  
Foto: Op 25 april 2017 werden de 9,5 stellingen aan de deur van de Brabantse 
Olijfberg ‘gespijkerd’. © msr 
 
 

DE WOONTERP 
En nu we het daar toch over hebben: we zoeken nog specifiek vrijwilligers die 
willen helpen zoeken naar geschikte huizen en appartementen. Kunt u zich 
een dagdeel per twee weken vrijmaken om samen met anderen en met de 
vluchtelingen advertenties af te schuimen en met eigenaars te 
onderhandelen? Bent u assertief en een volhouder? Dan hebben we uw hulp 
nodig. Geef een seintje aan de stadspredikant. 

http://www.pscantwerpen.be/
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En geef ons gerust tips of ga al ’s horen bij eigenaars die u misschien kent. 
Zeker ook buiten de stad. Als er maar openbaar vervoer en scholen in de buurt 
zijn. Bedankt! 
Ds. Petra Schipper, p.schipper@telenet.be, 0486-12 50 44 
Vragen? Stel ze!  
 
Een hartelijke groet, 
Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
 

 
 

AFSCHEID STADSPREDIKANT DS. INA KOEMAN  
TREKT BIJNA 400 BEZOEKERS 
Door Kelly Keasberry 

Onder het credo ‘Wat blijft is morgen’ nam ds. Ina Koeman op zondag 24 juni 
afscheid als stadspredikant van Antwerpen. Na 21 jaren trouwe dienst gaat ze 
genieten van haar welverdiende pensioen.  

mailto:p.schipper@telenet.be
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De feestelijke afscheidsviering vond plaats in de Brabantse Olijfberg aan de 
Lange Winkelstraat 5. Dat velen de voormalige stadspredikant een warm hart 
toedroegen, blijkt wel uit de grote opkomst. B mensen waren samengekomen 
om dit speciale moment met Ina mee te kunnen beleven. 
‘Het hoeft niet dat er armen in uw midden zijn’, klonk het in het lied Leven en 
Dood van Huub Oosterhuis. De strijd tegen armoede kenmerkt Ina. Als 
stadspredikant stond ze op de bres voor solidariteit en sociale gerechtigheid. 
De muren van verdeeldheid die mensen tegen elkaar opwerpen waren voor 
haar onverteerbaar. Ina geloofde in de kracht van ieder mens. Zo sprak ze niet 
over armen, maar over ‘armgemaakte mensen’. De armoede die ze overal om 
zich heen zag, weet ze aan bepaalde structuren in de maatschappij. 
 
 

Veelkleurigheid 
Naast haar strijd voor gerechtigheid 
werd Ina ook gekenmerkt door 
veelkleurigheid. Tijdens de 
afscheidsdienst kwam dat treffend 
naar voren. Het koor AMAHORO 
zong afwisselend in het Spaans, 
Engels, Nederlands en Hebreeuws. 
Buiten steeg intussen de geur op van 
halal barbecuevlees opdat ieder mens 
zich welkom kon voelen. 
Na veelzeggende gezangen en een 
korte meditatie was de beurt aan de 
gasten. Onder meer de Commissie 
Stadspredikant, het PSC, de schepen 
van Antwerpen en de Antwerpse 
Raad van Kerken spraken hun 
dankwoord uit. Onder begeleiding 
van zijn gitaar zong Jan De Cock het 
lied Gracia a la vida, oftewel ‘Dankbaar voor het leven’. 
De grote verrassing was de ‘Ina Koeman Presentieprijs’, die het PSC in het 
leven had geroepen. Aan het einde van de viering overhandigde PSC-
voorzitter Koen Kinsbergen Ina een grote ‘cheque’: zij zelf was de eerste 
winnaar van deze prijs, die vanaf 2018 alle 2 jaar aan een persoon of 
organisatie uitgereikt wordt, die bijzondere verdiensten in het kader van de 
presentie-methode verworven heeft. 
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“Wat blijft is morgen” 
Aan alles komt een eind, zo ook aan een bijzonder afscheid. Terwijl de organist 
een melodie van Bach inzette, stroomde de kerkzaal geleidelijk leeg. Op de 
stenen trappen voor de ingang sloot Ina haar gasten in de armen. De zon, die 
zich kort daarvoor nog achter de wolken verschool, liet plotseling haar stralen 
zien.  
De herinnering aan Ina zal nog lang voortleven in de Antwerpse straten. Haar 
passie en drive maakten haar tot een inspiratiebron voor velen. Maar zoals de 
liturgie zegt: “Wat blijft is morgen”. Ds. Ina Koeman is met pensioen, maar het 
werk van de stadspredikant gaat onverminderd voort. De toekomst is aan ds. 
Petra Schipper, die op 4 maart officieel werd bevestigd. 
 
 

 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT 
Een hartelijk welkom aan Kelly, Jörg en Marc 
Dat was een mooie vergadering de 18e juni! 
Voor het eerst in jaren was de commissie  compleet. Van elke dragende 
protestantse kerk in het Antwerpse was een afgevaardigde aanwezig. We 
mochten in deze  vergadering Jörg Pfautsch (Deutschsprachige Evangelische 
Gemeinde) en Marc Stevens (VPKB Antwerpen-Noord) verwelkomen en in de 
vergadering van mei was Kelly Keasberry  (VPKB Brasschaat) al aangeschoven. 
We zijn nu met een ploeg van 7 personen rondom de stadspredikant van 
Antwerpen.  
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We zijn blij en dankbaar dat het zo kan. En ja, dan was het voor Ina de laatste 
keer dat ze er bij was. Dank je wel Ina, voor je inspirerende bijdrage in onze 
vergaderingen. Dank je wel dat je ons op de hoogte hield van het reilen en 
zeilen in de stad. Van het werk dat je deed. Fijn dat je dat met ons wilde delen. 
Dank je dat wij erbij mochten zijn, om je te steunen in het werk, dat zo 
volkomen jouw hart had. 
En nu  verder met onze nieuwe stadspredikant Petra Schipper. Ze heeft een 
aantal maanden met Ina samengelopen. Vanaf het begin voelde Petra zich al 
thuis in Antwerpen. Ze is druk bezig om zich te oriënteren. Om met haar gaven 
en capaciteiten een plaatsje  in te nemen tussen  mensen in ‘t Stad en  de 
mensen in onze kerken. Dat is zoeken in het begin. Maar wij als commissie 
hebben er alle vertrouwen in dat ook Petra veel zal betekenen voor onze 
samenleving. 
En daarbij heeft ze u en onze steun nodig. Laat haar merken dat u betrokken 
bent met het werk dat ze namens de VPKB kerken in Antwerpen doet. 
Namens de commissie stadspredikant, Sonja van Santen 
 
 
 
 
 
Stadspredikant 

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

 
Protestants Sociaal Centrum 
www.pscantwerpen.be 
Adres  Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05 
Contactpersoon AdviesCentrum Migratie (ACM) 
  Mevr. Meron Knikman | meron.knikman@cawantwerpen.be 
Contactpersoon PSC Open huis 

                Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
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:thamar13@hotmail.com


33 

 

Verzet 
 

Verzet begint niet 
met grote woorden 

maar met kleine daden 
 

Zoals storm 
met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder 
in zijn kop krijgt 

 
Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud 
Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aanmaakt 

Zoals liefde 
met een blik 

een aanraking 
iets dat je opvalt in een stem 

Jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet 
En dan die vraag aan een ander stellen.... 

 

(Remco Campert) 
Het begint op het plein,  

in de woonkamer, in de ontmoeting 
onder het tentzeil,……… 
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Ziekenhuispastoraat 

Kerk in de stad 
 
 

Lieve mensen, 
We zijn onderweg in het leven. Ook in de ziekte. Deze weg kunnen wij soms 
stappend, lopend of wandelend afleggen. Vaak hebben wij de fiets genomen 
om naar werk te gaan of een tocht te maken. Soms reden wij met de auto om 
grotere afstanden af te leggen en onze doel te bereiken. Onderweg hebben wij 
tijd gehad om na te denken over wat er met ons gebeurt. Wij haalden 
herinneringen boven en maakten nieuwe plannen. Onderweg namen wij de 
tijd om ook rond te kijken en de landschap, de zon en de bloemen te 
bewonderen. Het is zomer en vakantietijd. Beelden van vroegere reizen 
komen weer voor onze ogen.  
Wij hebben niet zo lang geleden een gast uit een ver land mogen ontvangen. 
Hij kwam uit Oekraïne en moest eerst een auto nemen tot de grens, dan te 
voet oversteken en een trein nemen tot de hoofdstad van het buurland. Daar 
kon hij op een vliegtuig de grootste deel van de reis maken. Toen hij in België 
aankwam wachtte iemand op hem met een auto. 
Hij heeft de hele dag gereisd. Voor de eerste keer vloog hij naar het 
buitenland. De jongste van zijn drie kinderen wou hem niet laten weggaan. 
Het meisje van 6 vroeg hem: hoe lang zal het duren dat hij terugkomt? Vier 
dagen, was het antwoord. Voor een volwassene is dat een korte citytrip, maar 
voor een kind duurt dat lang. “Waarom kom jij niet vanavond terug?” vroeg het 
meisje. Omdat de afstand te groot is. 
“Waarom ga jij dan weg?” was de volgende vraag. 
Om nieuwe plaatsen te kunnen zien.  
“Waarom wil jij dat?”  
Om andere mensen te ontmoeten.  
“Waarom” vroeg het kind alweer.  
Om nieuwe dingen te leren kennen.  
“Waarom?” stelde het kindje.  
Om wanneer ik terug kom alles aan jou te vertellen. 
 
Zo wordt ook jouw wereld breder! Je hoeft niet ver weg te gaan, gewoon 
iemand te benaderen brengt je al op weg. Je komt in de wereld van een ander 
en dat maakt het bijzonder. Onderweg kunnen wij veel meer zien dan wij 
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hadden verwacht. Met onze openheid mogen wij vriendschappen sluiten en 
wijsheid leren. Ook voor onszelf ontdekken wij dan wat voor ons belangrijk is.   
 
Lieve Ina, jij neemt afscheid, JIJ betekent voor ons allen de warmte en 
wijsheid, aandacht en vreugde. SUPER bedankt voor de enorme inzet en voor 
alles wat jij voor ons hebt gedaan! 
Goede reis voor u allen in de buurt of ver weg! Ik wens u zonnige zomerdagen 
onderweg!  
 
 

TERUGBLIK: CONCERT 
 

 
Velen hebben op 23 mei in het Woonzorgcentrum Sint Maria in Berchem 
genoten van een schitterend concert. 
Julianna Boelens heeft prachtige klassieke en ook christelijke liederen 
gezongen en Jonathan Lowe heeft inspirerend mooi op de piano gespeeld.  
Hartelijk dank voor de prachtige middag en ook heel erg bedankt aan iedereen 
die heeft eraan gewerkt om het waar te maken: Anne en Nina van animatie, 
Sonja en Christiaan om de bewoners te halen en Dini en Susanne voor jullie 
support! 
Was u er graag bijgeweest? Dan kunt u hier een kijkje nemen van de liederen 
via deze link:  https://www.youtube.com/watch?v=-ULTktN3mCk 
 

Tünde Boelens 
Protestants-evangelisch ziekenhuis- en rusthuispastor   
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HAVENPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 

 

 
 

EREDIENST 
De christelijke eredienst mag dan wel zijn belangrijke plaats in de westerse 
samenleving hebben verloren. In andere landen staat de lofprijzing nog steeds 
centraal. In de Filipijnen, de grootste christelijke natie in het Verre Oosten, 
wordt geschat dat bijna de helft van de volwassen bevolking wekelijks een 
eredienst bijwoont. 
Filipino’s maken ongeveer een derde uit van de totale maritieme populatie, die 
ruwweg wordt geschat op een anderhalf miljoen zeelieden. De Filipijnen zijn 
overwegend rooms-katholiek met een aanzienlijke minderheid protestanten. 
Het is dan ook normaal dat vele zeelieden de openbare beleving van het geloof 
heel serieus nemen. 
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Het Antwerpse havenpastoraat houdt zich niet enkel bezig met praktische 
hulp aan zeelieden. Jazeker, de zeeman heeft behoefte aan transport en 
telecommunicatie. Indien er genoeg tijd is, willen zeelieden aan wal gaan. Vele 
schepen hebben geen internet aan boord en de bemanning wil graag naar het 
zeemanshuis komen om gebruik te maken van de aanwezige wifi. 
De drang naar enkele uurtjes ontspanning, het strekken van de benen op een 
vaste ondergrond, de ontsnapping uit een monotone stalen omgeving, kunnen 
al genoeg zijn om een uitstap naar het zeemanshuis te maken. Maar er is 
meer! Vaak heb ik zeelieden horen zeggen: het is al maanden geleden dat ik 
nog naar de kerk ben geweest maar vanavond kom ik naar het zeemanshuis. 
Het Antwerp Seafarers’ Centre doet immers zijn best om elke zaterdag- en 
zondagavond een eredienst aan te bieden. De aanwezige zeelieden komen 
meestal uit de Filipijnen maar regelmatig zijn er ook zeevarenden uit India, 
soms ook een enkele Europeaan. De diensten dragen overwegend het karakter 
van een mis. De deelnemers zijn immers meestal rooms-katholiek en ons 
zeemanshuis heeft twee aalmoezeniers die elkaar kunnen aflossen om de 
permanentie van deze erediensten te garanderen. 
 
Ik vind het aangenaam en waardevol om mee deel te nemen aan deze 
erediensten. Vele aanwezige zeelieden komen uit het havengebied waarin ik 
schepen bezoek. Zij waarderen het om de dienst bij te wonen, te bidden en de 
eucharistie te ontvangen. Het geeft hen kracht om de dagelijkse uitdagingen 
van het zeemansbestaan het hoofd te bieden. Zie foto genomen na een 
eredienst op zondagavond in de kapel van het Antwerp Seafarers’ Centre. 
 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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OECUMENE 
 
 

70 JAAR WERELDRAAD VAN KERKEN 
De Wereldraad 
van Kerken roept 
kerken over de 
hele wereld op 
zich aan te sluiten 
bij de viering van 
het 70-jarig 

jubileum. Op 23 augustus organiseert de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) in samenwerking met de Nederlandse Raad van Kerken een 
pelgrimstocht door Amsterdam met aansluitend een viering in de Nieuwe Kerk 
ter herinnering aan de eerste assemblee van de Wereldraad, 70 jaar geleden. 
De Wereldraad heeft andere kerken verzocht zich daarbij aan te sluiten met 
vieringen in eigen land, liefst op of rond 23 augustus, n.a.v. de opening van de 
eerste assemblee in Amsterdam en de oprichting van de Wereldraad van 
Kerken’. Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo'n 500 
miljoen christenen in meer dan 110 landen. 
Dr. Agnes Regina Murei Abuom (foto), van de Anglicaanse kerk van Kenia, is 
sinds 2013 de voorzitter van het Centraal Comité van de WCC. Ze schetst het 
belang van de Oecumenische beweging om het collectief geheugen wat op te 
frissen. 
 

‘Ik droom van een wereld, waarin…’ 
‘De oecumenische beweging is echt mondiaal geworden. Sinds 1961 zijn 
kwesties als eenheid, missie en rechtvaardigheid geïntegreerd. De 
rechtvaardige gemeenschap van vrouwen en mannen is beter zichtbaar 
geworden in de kerk, waarbij vrouwen een leidende rol op zich hebben 
genomen. 
De meeste impact heeft wellicht het programma ter bestrijding van racisme 
gehad, waarbij de kerken de mensen hebben gesteund die zich inzetten voor 
vrijheid in zuidelijk Afrika. De kerken hebben zich ook sterk gemaakt voor de 
handhaving van de mensenrechten in Latijns-Amerika. De WCC heeft kerken 
uit voormalige communistische en socialistische landen in contact gebracht 
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met de rest van de wereld. En het Lima-
document van Faith and Order, bekend als: 
"Doop, Eucharistie en Ambt" was ook een 
mijlpaal. Ik denk dat ook de inspanningen 
van de WCC voor verzoening in Europa 
belangrijk zijn geweest. De Wereldraad 
heeft zich ingezet voor de armen 
wereldwijd. En de kerken hebben het werk 
van organisaties als de Verenigde Naties 
mee inhoud gegeven. 
We moeten de komende jaren de 
theologie van het consumentisme 

ontkrachten, die "moeder aarde" degradeert tot een instrument van uitbuiting. 
We moeten ons niet langer laten leiden door hebzucht. We moeten 
wereldburgerschap en een wereldwijde gemeenschap omarmen, en het is 
belangrijk de aarde zorgvuldig over te dragen aan een volgende generatie. Ik 
zou willen dat de mensheid de komende veertig jaar erkent dat we leven als 
pelgrims en verder dat spiritualiteit de basis zal zijn van toekomstige 
generaties en niet het materialisme. 
Ik droom ook van een wereld waarin de waardigheid van elke man en vrouw 
wordt behouden. Een wereld waar ieders basisbehoeften worden 
veiliggesteld. Ik droom van een wereld waar er geen rassendiscriminatie is, 
geen negatieve etniciteit en xenofobie noch geweld. Inderdaad, een wereld vrij 
van seksueel en gendergeweld. 
Net als Abraham en de mensen vanouds, zullen grenzen niemand het recht 
mogen ontzeggen om vrij te bewegen. Systemen en rechtsregels moeten er 
alleen toe dienen om criminelen te bestrijden. Ik droom van een wereldwijde 
wereld zonder grenzen en tegelijkertijd veiligheid voor mensen die willen of 
moeten rondreizen. 
Ik zie over de hele wereld jongeren die naar hoop en richting zoeken in hun 
leven. Er zijn een paar verschillen, die hebben te maken met de indringendheid 
van werkloosheid en wanhoop. Maar over het algemeen worstelen jongeren 
met het vinden van ruimte in onze kerkelijke lichamen, in de openbare ruimte 
en bij het bepalen van hun bestemming.’ 
 
Samen met ons zou Agnes Abuam willen bidden:  
 
Almachtige God,  
dank u dat u een ieder van ons naar uw eigen gelijkenis hebt gemaakt,  
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vanuit het zuiden, het noorden, het oosten en het westen.  
Maar toch, God, als ik om me heen kijk, zie ik wonden, gebroken 
gemeenschappen, scheidingswanden.  
Mijn ogen doen pijn als de creatie waar je zo van houdt en koestert, misbruikt en 
misbruikt wordt.  
Ik hoor het geschreeuw van de mannen en vrouwen; jongens en meisjes op de 
slavenmarkten, op de vlucht voor geweld; schreeuwen: "Waar is God?" 
Almachtige God vergeef ons omdat we hebben geweigerd je te zien in onze buren, 
in de ogen van de vreemdelingen.  
Almachtige God, help ons om ons hart en deuren te openen om uw liefde met de 
armen materieel te delen, om de waarheid in nederigheid te spreken voor de arme 
rijken; aanwezig zijn bij ouderen en eenzame mensen.  
God onze schepper, hoor ons gebed en heb medelijden. 
We houden van je, God.  
We danken je voor je kerk en de gemeenschap die we ervaren binnen de 
oecumenische beweging.  
We danken je voor de moed en wijsheid die je hebt gegeven aan de grondleggers 
en moeders. 
Geef ons inspiratie en kennis om de eenheid van uw kerk na te streven in 
overeenstemming met uw gebed "opdat zij één mogen zijn zodat de wereld mag 
geloven."  
 
Vergeef ons voor het in de handel brengen van uw woord en het transformeren en 
vernieuwen van onze geest zodat wij agenten kunnen zijn en dienaren van het 
goede nieuws in een wereld vol pijn en lijden.  
Leid ons om hoop te brengen te midden van hopeloosheid,  
liefde in plaats van haat en vrede in plaats van conflict.  
Breek de muren af en drijf de demonen van hebzucht en verdeeldheid uit.  
Moge je licht schijnen! 
Amen  
 
U kunt zich aanmelden voor deze viering middels 
www.aanmelder.nl/70jaarwcc  
 
 
 

Tijdens de Middagpauzedienst in de OLV-kathedraal op donderdag 23 
augustus om 11 uur wordt de 70ste verjaardag van de Wereldraad van Kerken 
herdacht. Iedereen is van harte uitgenodigd! Zie p. 25 in deze De Band. 

https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc
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INTERVIEW 
 
 

Willem Martens & Inge Groeneveld 
Willem is 31, Inge 28. Sinds november 2017 werken ze als jeugdwerkers in het 
Bijbelhuis. Ze zijn bijna vier jaar getrouwd en hebben een zoon van anderhalf.  
 

Welk Bijbels verhaal 
had u graag 
meebeleefd? 
Willem: Dat heb ik niet. 
Toen ik nog geschiedenis 
studeerde kreeg ik vaak 
een gelijkaardige vraag: In 
welke tijd had je graag 
geleefd? Ik leef hier en in 
deze tijd, dat is prima. En 

de Bijbel spreekt ook hier en in deze tijd. Eigenlijk mag ik dus alle verhalen 
meebeleven. 
Inge: Allemaal! Gelukkig geeft het lezen die optie ook van op afstand. 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Willem: Hmmm. Als ik moet kiezen, iets van Woven Hand. To make a ring, 
bijvoorbeeld. Misschien een beetje buiten categorie, maar toch. Omdat het vrij 
duidelijk toont wat onze plek als mens is ten aanzien van een heilige God. En 
omdat er tegelijk een diepe, wilde vreugde in doorklinkt; een verlangen om die 
God te eren boven alles. 
Inge: Farther Along van Josh Garrels, ‘ons’ lied. Een lied dat al sinds het begin 
van ons huwelijk met ons meegaat en de grootsheid van de genade van God 
vol ontroering voorstelt en ons onbegrip daarin, maar toch het verlangen naar 
Zijn komst en het volledig mogen zien en ervaren van Zijn glorie. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Willem en Inge: Voor ons werk in het Bijbelhuis wensen wij dat alle jongeren 
in onze buurt zich waardevol en gekend mogen weten en we daaraan mogen 
bijdragen. 
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Waarom gaat u naar de kerk? 
Willem: Het is de plek waar het Evangelie leeft, waar de eenheid van al die 
mensen, broeders en zusters, realiteit is. In Christus. Waar we Hem samen 
mogen aanbidden, waar we Hem in Zijn Woord mogen ontmoeten.  
Inge: Onderwijs uit Gods woord in gemeenschap met onze broeders en 
zusters. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Willem en Inge: Het feit dat de Schepper en Heerser van het hele universum 
Zich heeft willen beladen met alle kwaad dat in mij is, met al mijn 
gebrokenheid, met alle verwoesting van heel deze wereld en dat Hij al dat 
lijden voldragen en overwonnen heeft. Dat maakt alle verschil. In leven in het 
algemeen, niet gewoon in mijn eigen leven. 
 

Wat ga je morgen doen? 
Willem: Voor zover dat aan mij ligt: een fietstocht met mijn zoon, mijn vrouw 
terugzien na een nacht elders overnachten na een late vergadering.  Een 
verslag opmaken en vergaderen. 
Inge: Man en zoon terugzien, vergaderen en meisjesclub!  
 

Bidt u wel eens? 
Willem: Geregeld. Altijd minder dan ik zou willen. 
Inge: Desalniettemin is gebed een vaste waarde in ons leven. Werken in het 
Bijbelhuis heeft ons heel duidelijk laten zien dat leven in afhankelijkheid van 
God de enige manier is en daar is gebed een vast onderdeel van. 
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/07          20.00 u  Kerkenraad (O) 
31/08 14.00 u Kerkenraad (Z) 
09/09 15.00 u Intrededienst ds. Bert Dicou (Z)   
16/09 10.30 u  Startzondag (O) 
22/09 11.30 u  Begin catechisatie 12- 15 jaar (O) 
 
 

Beste lezers, 

U allen en fijne en ontspannen zomer met Gods zegen toegewenst! 

Ook de redactie van De Band knijpt er 2 maanden tussenuit. De 

volgende uitgave van uw kerkblad verschijnt op 1 september. 

Hartelijke groeten, 

Het redactieteam 

 

 
 



 

 

  



 

 

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  Ds. Bert Dicou (vanaf 1 augustus) 
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 
 

Stadspredikant 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 

Contactpersoon AdviesCentrum Migratie (ACM) 
   Mevr. Meron Knikman | meron.knikman@cawantwerpen.be 

Contactpersoon PSC Open huis 
                  Eric 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. Herman Fresen | 0478.31.65.03 | 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 
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