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protestantse kerken Antwerpen

de stille week
Tijdens de stille of goede week, de week voor Pasen, wordt er dagelijks een
kort avondgebed gehouden om samen stil te worden en toe te leven naar
het Paasfeest. Op de avond van Goede Vrijdag is er een dienst met viering
van het Heilig Avondmaal.
data
tijd
plaats
kosten

10, 11, 12, 13, 14 en 15 april 2017
19u00 (vrijdag 14 april 20u00)
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen
geen

Kloosterweekend
Een weekend verblijven in een klooster is op zoek gaan naar de stilte: de
stilte van je kamer, de verstilling van dagelijkse gebeden, de stilte waarin
God begon met spreken. We moeten er wat voor doen om die stilte weer te
horen. Vandaar een klein groepje mensen, onderlinge gesprekken en ook
gewoon gezellige contacten, maar vooral: het leven vanuit de stilte op ons af
laten komen.
datum
vrijdagavond 6 oktober - zondagnamiddag 8 oktober 2017
plaats
Trappistenklooster van Westmalle
kosten
50 €
CONTACT
Martine Meijers, ds. Hans Neels
Informatie en inschrijving (uiterlijk 8 september):
neelslos@gmail.com | 03/707.29.92 | martinemeijers505@hotmail.com

Zinnige avonden
In 2017 starten een nieuwe activiteit voor twintigers en dertigers. Eén keer
in de maand een aanbod (lezing, film, gespreksavond) over de belangrijke
vragen van het leven, met gesprek en ontmoeting. Meer informatie volgt!

bibliodrama
Een andere manier van Bijbel lezen, ervaren en beleven. Door je in te leven
in een personage uit een verhaal ontdek je zoveel nieuwe dingen in een
soms al zolang gekend verhaal. Een Bijbels verhaal gaat opnieuw voor je
leven… Iedereen is welkom. Je kunt gewoon jezelf zijn.
data
maandag 8, 15 en 22 mei 2017
tijd
19u30 - 22u00
plaats
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen
kosten
geen
contact
ds. Ina Koeman
Informatie en inschrijving (uiterlijk een week voor aanvang):
inakoeman@hotmail.com | 03/236.74.76

Bijbels koken… mmm lekker!
Samen koken, smullen en luisteren rond een verhaal uit de Bijbel. De eerste
keer zullen het enkele verhalen zijn rond de vlucht van David voor Saul (1
Samuel 21-24) die onze honger wegnemen. De tweede keer zijn het verhalen
over Jacob en Ezau (Genesis 27) die ons zullen inspireren.
De kokers en kooksters komen samen om 17.00 uur om met de
ingrediënten, die al klaar staan, aan de slag te gaan. Zij willen komen eten
zijn om 18.00 uur welkom. Wie mee kookt en/of mee eet, mag zich laten
verrassen door speciale ingrediënten en spannende uitprobeersels
geïnspireerd door het bijbelse verhaal. De bedoeling is om ervoor te zorgen
dat u na afloop met een schat aan nieuwe smaken, verhalen en ervaringen
huiswaarts gaat.
data
woensdag 21 juni en woensdag 20 september 2017
tijd
17u00 koken; 18u30 maaltijd; 20u30 einde
plaats
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
kosten
3€
contact
ds. Ina Koeman
Informatie en inschrijving (uiterlijk een week voor aanvang):
inakoeman@hotmail.com | 03/236.74.76

Lezingenserie: Luther & …
In dit gedenkjaar van 500 jaar reformatie vragen wij voor de zomer drie keer
inhoudelijk aandacht voor de groter Reformator Martin Luther. Wat was zijn
relatie met Antwerpen, wat is de maatschappelijk betekenis van deze
markante man, en wie was hij eigenlijk? Na de zomer volgen twee praktische
lezingen: een over de tentoonstelling ‘Een Lutherse lente in Antwerpen’, die
dan te zien is in de Sint Andrieskerk (in samenwerking met het Museum
Plantin Moretus), en een avond over zijn liederen, die we dan ook zullen
zingen.
datum
* donderdag 16 maart: Luther & Antwerpen door Thorsten Jacobi, doctor
theologie en predikant Duitstalige protestantse kerk Antwerpen
* donderdag 20 april: Luther & de islam door Eefje van der Linden,
protestants theologe en gevangenisaalmoezenier Gent
* donderdag 18 mei: Luther & vandaag door Dick Wursten, doctor
theologie en inspecteur Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs
* donderdag 14 september: nog te bepalen
* donderdag 19 oktober: nog te bepalen
tijd
20u00
plaats
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
kosten
geen
contact
ds. Hans Neels
Informatie en inschrijving (uiterlijk een week voor aanvang):
neelslos@gmail.com | 03/707.29.92

Meer 500 jaar Reformatie …
Meer activiteiten die in het kader van het jubileumjaar 500 jaar Reformatie in
Antwerpen worden georganiseerd zijn te vinden op: www.luther2017.be.

