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Beste lezers, 

In dit septembernummer van uw kerkblad ontdekt u een uitneembare bijlage ter 
ere van de 50ste verjaardag van de Band. Het is ook een boekje geworden over 50 
jaar protestantse kerkgeschiedenis in Antwerpen. U zal daarin talrijke u bekende 

namen ontdekken, en misschien herinneren de (iets oudere) lezers zich nog de ene 
of andere gebeurtenis uit ons gemeenschappelijk kerkverleden…  

Het is een boekje om uit te nemen en bij te houden. 
De vertrouwde rubrieken ‘Nieuws uit de VKPB’, ‘Oecumene’, ‘Havenpastoraat’ en 

‘Interview’ keren in oktober terug naar uw Band. 

Veel leesgenot, 

De redactie  
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Hoofdartikel 
 
 

‘EIN NEUES LIED WIR HEBEN AN…’ 
Wat is Antwerpen historisch gezien toch 
een bijzondere stad! Tijdens de 
museumnacht afgelopen 5 augustus 
waren we met een groepje zangers in de 
Sint-Andrieskerk. En telkens wanneer Dick 
Wursten zijn toelichting begon…. “U weet 
het misschien niet, maar u staat hier op 
een bijzondere historische  plek…”, gingen  
bezoekers van de museumnacht 
belangstellend in de banken zitten: op 
deze grond stond in de tijd van Luther een 
Augustijnerklooster, en het waren 
monniken van hier die gevangen genomen 
werden, en twee van hen waren de eerste 
protestantse martelaren: Johan vanden 
Essen en Hendrik Vos, verbrand in Brussel, 
1 juli 1523. 
En dit was voor Luther de aanleiding, 
mogelijk zittend en improviserend aan 
tafel na het avondeten, een lied, een soort 

ballade te maken, waarin hij aangeeft hoe heftig de dood van deze jonge mannen 
hem beroerde.  
En dat wij dan, zo´n 500 jaar later, gewoon in onze stad, dat lied, een beetje op z´n 
Luthers, op deze betreffende plek kunnen zingen: dat is speciaal. 
 
Ein neues Lied wir heben an  
— das walt Gott, unser Herre —,  
zu singen, was Gott hat getan  
zu seinem Lob und Ehre.  
 
Begeleid op de luit, een instrument dat Luther goed bespeelde, en bij ons met een 
sprankelende fluitpartij erbij, was het ook in de Sint-Andries een tenorstem die het 
lied inzette….  (Luther had, weten we, ook een hoge tenorstem) 
 
Zo werd er over hen gezongen, daar in Wittenberg, 1523…  
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In het Nederlands vertaald: 
Van d'aarde scheidend hebben zij 
de hemelkroon verworven.  
zijn als Gods kinderen vroom en blij  
voor 's Heren woord gestorven  
en martelaars geworden 
 
Het werd zijn eerste lied. Het is niet bij dat ene Neue Lied gebleven. Daarna is 
Luther doorgegaan, met het maken van liederen, en componeren van melodieën. 
Het is het begin geworden van een stroom van typisch protestantse hymnen.  
Antwerpen was daarbij betrokken. 
 
Onze stad heeft op velerlei gebieden een sleutelfunctie gehad, als het om de 
reformatie gaat. 
In de Sint-Andrieskerk informeren grote panelen over de Reformator en over de 
relatie tussen Luther en Antwerpen. In de schatkamer vindt u enkele 
hoogstinteressante oude boeken. Zo gaf Jacob van Liesvelt al in 1523 een complete 
Nederlandstalige Bijbel uit. Gedrukt in Antwerpen. In de tentoonstelling ligt een 
boek van hem uit 1542, een latere uitgave, met als bijschrift: Nv ooc laetstwerf met 
groter neersticheyt ghecorrigeert.  
 
Kortom, een rechtgeaarde Antwerpenaar kan de herdenking van 500 jaar 
Reformatie niet zomaar aan zich voorbij laten gaan..  laat staan een rechtgeaarde 
protestant! 
 

Ds. Hans Neels 
 
 

➸ De tentoonstelling ‘Lutherse lente in Antwerpen. Tolerantie en repressie in de 16de 
eeuw’ loopt tot 31 oktober in de Sint-Andrieskerk. De kerk is open maandag  tot vrijdag 
van 9-12 uur met als ingang Sint-Andriesstraat en maandag tot zondag (elke dag) van 
14-17 uur met als ingang Waaistraat. Rolstoelgebruikers steeds via de Sint-
Andriesstraat. De schatkamer is alleen in de namiddag geopend.  

➸  Op www.luther2017.be vindt u een overzicht van alle evenementen t.a.v. 500 jaar 
Reformatie in onze stad. 
 
  

http://www.luther2017.be/


4 

 

  Christusgemeente  

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten zomer 
• We kijken terug op een goede zomertijd. Luisterend naar de Psalmen en elkaar 
ontmoetend kwamen we samen in de drie kerken. Fijn als u er was. 
• Op 20 en 27 augustus begonnen we met twee feestelijke diensten: eerst de 
huwelijksviering van Pátrick en Agnès Ndayizeye-Mukeshamariya (ruim 8 jaar 
nadat zij in Rwanda waren gehuwd zonder kerkelijke viering) en de doop van hun 
kinderen Teta Lisa en Gisa Timéo. Een week later werd Jozuah Just Hofwijks 
gedoopt, het zoontje van Minerva en Just Hofwijks. We vierden toen ook samen het 
Heilig Avondmaal. Het was goed om zoveel zegen te ontvangen en te delen in de 
kerk. 
 

Kerkdiensten in september  
• Op zondag 3 september neem ik afscheid van u in een dienst die om 15.00 uur 
begint. Het is goed om zo zingend, biddend en luisterend naar enkele woorden van 
de apostel Paulus afscheid te nemen.  
• Op 10 september is er geen dienst, omdat de gemeente-uitstap naar Amsterdam 
dan doorgaat. Ik begreep dat er al heel wat mensen meegaan voor de intrededienst 
in de Noorderkerk en nog een programma in de stad. Als u niet meegaat en toch 
naar de kerk wil: in de kerken van Noord en Zuid staat de deur gewoon open om 
10.00 uur. 
• Sonja Sluijs-van Santen is er als nieuwe ‘preekregelaarster’ in korte tijd in 
geslaagd om voor de meeste diensten een gastvoorganger te vinden. Op 17 
september gaat dhr. Theo Overbeeke, proponent uit Gouda (NL) en ooit in onze 
kerk gedoopt en opgegroeid, voor. Op 24 september komt ds. Rob Koreneef, 
predikant in Balen en oud-evangelist van de wijkgemeente Linkeroever. Op 1 
oktober is ds. Elly Bouman, predikant in Roeselare en lang geleden vrijwilligster in 
het Bijbelhuis, de gastvoorganger. In die dienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd, zal het gospelkoor ‘Together’ uit het Nederlandse Lunteren, die een 
weekend in Antwerpen zijn, hun muzikale medewerking verlenen. 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
• Op zaterdag 16 september trekken de kinderen naar Sint Niklaas voor een dag en 
een nacht samen spelen, zingen, eten en leren. Ze komen op zondag 17 september 
weer terug om de kerkdienst mee te maken. Het vertrek is op zaterdag om 9.15 uur 
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op station Berchem. Meer informatie is te verkrijgen bij Josée Rigtering. 
• ‘Zinnig’ (voor iedereen tussen de 20 en 40 jaar oud) gaat in september weer van 
start. De invulling van de bijeenkomst wordt nog besproken. Waarschijnlijk gaat 
deze door op 14 september. Meer informatie volgt via andere kanalen. 
• Het Bijbels koken gaat door op 20 september om 17.00 uur (alleen eten vanaf 
18.30 uur). Wilt u genieten van een schotel linzenmoes en ook het bijbehorende 
Bijbelverhaal ‘proeven’? Gelieve u wel op te geven bij ds. Ina Koeman: 
inakoeman@hotmail.com | 03/236.74.76. (Zie ook de rubriek Voor allen.) 
• Op vrijdag 22 september begint het Bijbellezen voor anderstaligen weer. Is 
Nederlands uw tweede taal en wilt u graag wel in het Nederlands de Bijbel lezen en 
daarover met anderen spreken, dan is dat echt iets voor u. Aanvang 20.00 uur. Meer 
informatie bij Dini van Os: dinivanos@skynet.be of 03/272.32.62 
• Op zaterdag 23 september is de bijeenkomst van 50+ om 14.30 uur in de zaal van 
de kerk van Noord. Meer informatie vindt u in de rubriek Voor allen. 
• De Bijbelgesprekskring zal in oktober van start gaan met als bijbelboek het 
Evangelie van Johannes. Dini van Os is bereid gevonden om de coördinatie en 
planning op zich nemen. Hartelijk dank daarvoor. 
• De catechisaties gaan ook van start in oktober. We zijn heel blij dat er drie mensen 
gevonden zijn om catechisatie te geven. De groep van 12-15 jaar zal worden geleid 
door Marian Knetemann, oud jeugdpastor van de kerk van Noord, en Naomi Apers 
en Jeroen Dondorp zullen samen de 16+-groep gaan leiden. Ik ben ervan overtuigd 
dat zij met de jongeren er een mooi seizoen van zullen maken. Veel zegen! 
 

PASTORAAT 
• Begin juli werd Maria Verhoeff plotseling opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
een gezwel op haar nier. Na de operatie bleek het om een kwaadaardige, maar 
goed te behandelen variant te gaan. Er was ook nog een complicerende factor: 
namelijk dat Maria zwanger was. UIteindelijk lijkt alles goed te zijn gegaan. Het 
meeleven vanuit de kerk heft Maria en Jef goed gedaan. Het gaf hen vertrouwen en 
rust in de hectische tijd. Dat wensen we hen ook toe voor de toekomst. 
• We leven mee met mevr. Johanna Droogendijk-Lodder die in juli een ingreep aan 
haar hart onderging. Die is gelukkig goed verlopen. Het komt nu aan op revalideren. 
We hopen dat de behandeling goed effect zal hebben. Sterkte en Gods nabijheid in 
alles. 
• Mevr. Betsy Both heeft sinds half juli te kampen met een ontsteking in haar arm 
en daarbij ook nog nekklachten die beide niet genezen. We bidden om geduld en 
kracht en dat de nadere onderzoeken zullen helpen.  
• De heer Hugo Van Pelt lag begin juli in een Spaans ziekenhuis na een bloeding. 
Daarvan is hij gelukkig goed hersteld. Nekklachten zorgden ervoor dat hij opnieuw 
naar de kliniek moest in augustus. Nu lijkt het erop dat die ook aan de beterhand 
zijn. 
• Mevrouw Lidwina Vonck onderging een behandeling aan haar rug wegens veel 

mailto:dinivanos@skynet.be
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pijn. We danken dat het geholpen heeft. Sterkte in alles! 
• Op 5 augustus overleed de heer Albert Mok, tot 2013 jarenlang lid van onze kerk. 
In juli bezochten enkele gemeenteleden en ik hem nog in het Middelheim-
Ziekenhuis, waar hij – al ernstig ziek – werd behandeld voor kanker. Hij bleef zeer 
betrokken op onze gemeente en op het geloof. In die verbondenheid heb ik in juli 
ook afscheid van hem genomen. De uitvaart vond plaats in Moergestel (NL). 
• Pieternel Hoogendam heeft afscheid genomen van onze gemeente, nadat ze 
enkele jaren heeft meegeleefd, op de kringen en regelmatig op zondag. Ze gaat dit 
najaar trouwen en heeft ook een nieuwe job gevonden op een school in Rotterdam. 
We wensen haar samen met Roy alle goeds voor hun huwelijk samen en Gods 
zegen op hun nieuwe plek.  
• Op maandag 25 september is er vanaf 20.00 uur in onze kerk een avond over 
huisbezoek voor mensen die betrokken zijn bij het omzien naar elkaar in de kerk. 
Het is een open avond voor iedereen die is geïnteresseerd (ook van de andere 
kerken!). Ds. Ina Koeman zal de avond leiden. Zie ook de rubriek Voor allen. 
 

KERKENRAAD, BESTUURSRAAD, BEROEPINGSCOMMISSIE 
• De kerkenraad vergaderde op 3 juli en 16 augustus met veel aandacht voor de 
overdracht van de taken van de predikant, de kennismaking en afspraken met de 
consulent en de opstart van de beroepingscommissie. De volgende vergadering 
gaat door op woensdag 27 september om 20.00 uur. 
• De bestuursraad vergadert op woensdag 6 september. Ondertussen is er al een 
inspectie van de pastorie geweest. De bestuursraad zal nu gaan zien welke 
aanpassingen en werken nodig zijn voordat er een nieuwe predikant zal intrekken.  
• De beroepingscommissie zal op 5 september voor het eerst samenkomen onder 
leiding van de consulent, ds. Marcel Pool. Deze commissie zal een nieuwe dominee 
gaan zoeken. De volgende mensen maken er deel van uit: Wim Sluijs, Betsy Prisse 
(secretaris), Raf Raes, Damaris de Kruif, Yvette van Rheenen, Willie Dikson, Armand 
Pierre en Josée Rigtering. Veel wijsheid, vertrouwen en zegen bij deze taak! 

 
BAZAARVERGADERING 
Op donderdag 21 september is er vanaf 20.00 uur bij de familie Both aan huis 
(Antwerpsedreef 138 Zoersel) een vergadering om de bazaar van 11 november voor 
te bereiden. Iedereen is welkom! 
 

VERJAARDAGEN 
In september is van de oudere gemeenteleden jarig: op 29 september dhr. Jacques 
Seys (Alb. Spietaelslaan 27-29, 2100 Deurne). Van harte gelukgewenst en Gods 
nabijheid en zegen voor het nieuwe levensjaar. 
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VACATURETIJD 
Ik ben heel dankbaar voor hoe de activiteiten voor het komende seizoen worden 
voortgezet door de inzet van verschillende mensen en de leiding van de kerkenraad. 
Het zal anders zijn dan met een eigen predikant, maar de kerk gaat gewoon door. Ik 
hoop dat u allemaal gewoon betrokken blijft bij de kerk en alles wat er gebeurt. 
Voor pastorale zaken (vraag om een gesprek, pastoraat bij ziekte, sterven en 
geboorte) kunt u in de vacaturetijd terecht bij diaken Sonja Sluijs-van Santen. Zij 
coördineert het pastoraat met het bezoekteam en met predikanten die willen 
helpen als dat nodig is. Haar contactgegevens: 03/827.30.28 of 
vansantens@hotmail.com. 
Wie een mededeling heeft voor in De Band kan dat via email laten weten aan 
ouderling Armand Pierre (armand.pierre@telenet.be). 
Vragen of mededelingen voor de kerkenraad en wijzigen van contactgegevens kunt 
u kwijt aan de scriba, ouderling Josée Rigtering (gegevens zie hieronder).  
 

EEN LAATSTE GROET IN DE BAND 
Ik hoop op 3 september echt afscheid te nemen en in de vorige Band heb ik in het 
hoofdartikel al wat gedachten als terugblik geschreven. Dus ik houd het hier kort. 
Het waren tien goede jaren en we hebben ons als gezin en predikant echt thuis 
gevoeld in de Bexstraat en onder de Antwerpse protestanten, waarvoor veel dank. 
Ik denk dat u, als mijn eerste gemeente, een bijzondere plek in ons hart zal houden. 
En we blijven verbonden in Christus, die ons via duizend wegen samenbracht en ons 
ook weer uitzendt op duizend wegen om het zaad te zijn van Gods rijk. 
Ons nieuwe adres is: Marnixstraat 97 A, 1015 VG Amsterdam 
Email johan.visser73@icloud.com / telefoonnummers zijn nog niet bekend 
 
Een hartelijke groet, namens ons alle vijf! 

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

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

wimsluijs@skynet.be  

Bank  IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 

Koster  Dhr. E. Mazet, Frankrijklei 152, 2000 Antwerpen 
  tel. 0495/47.37.85 | mazet_e@hotmail.com  

mailto:johan.visser73@icloud.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:josee.rigtering@skynet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
mailto:mazet_e@hotmail.com
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De Wijngaard  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

KERKDIENSTEN 
De zomervakantie loopt stilaan op zijn einde. De gezamenlijke zomerdiensten 
waren weer goed bezocht en ook dit jaar stonden ze in het teken van de psalmen. 
Vanaf 3 september pikken we de draad weer op van ons gemeente leven. Dan komt 
ds. Wursten preken en vieren we het Heilig Avondmaal. 
 
 

ACTIVITEITEN 
Op 10 september organiseren we onze jaarlijkse gemeente-uitstap. We komen dan 
om 11 uur samen in de kerk voor een korte viering, gevolgd door een gezamenlijke 
lunch, en dan vertrekken we richting het domein Vordenstein, van Natuurpunt. We 
sluiten de middag af met koffie en een pannenkoek. U zult hiervoor nog een 
uitnodiging ontvangen met al de nodige informatie. 
 
 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
Tetty Rooze, verbonden aan het PSC, is op bezoek geweest bij de familie Pervaiz en 
kan u het volgende vertellen: Begin juli is de familie verhuisd naar Kapellen. Zij 
wachten daar nu de behandeling van hun asielaanvraag af. Dat zal wel enkele 
maanden in beslag nemen. 
Gelukkig voelen zich er al wel een beetje thuis. Ze hebben twee kamers in het 
centrum en de sociale assistenten (een voor het dagelijks leven en een voor de 
procedure) geven hen ondersteuning. Ze hebben de mogelijkheid om zelf te koken 
voor het gezin, wat zij als erg belangrijk ervaren. Natuurlijk zijn ze ook een beetje 
verwend met zo'n moeder die zo heerlijk kookt.  
Begin september gaat iedereen naar de Nederlandse les, maar de moeder is er al 
mee begonnen in het centrum. Ze glunderde helemaal toen ze er over vertelde. 
Sumeyla hoopt binnenkort te mogen werken en Nayla start met de opleiding 
verkoopster. Er is een nieuwe school gevonden voor Davood. Hij vindt het wel heel 
jammer dat hij zijn vrienden in Zandhoven moet missen. Al dat verhuis komen 
vriendschappen en het opbouwen van netwerken niet ten goede. Hopelijk vindt hij 
snel nieuwe vrienden voor de laatste twee jaar van zijn middelbaar.  
Als er nieuws is willen ze het graag nog met ons als kerkgemeenschap delen, want 
we blijven een speciaal plaatsje in hun hart hebben. Ze gaan ook proberen zo nu en 
dan binnen te wippen, maar elke zondag zal moeilijker lukken.  
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IN MEMORIAM ROSEMARIE TEMMERMAN  
Even voor de zomervakantie, op 27 juni 2017, hebben wij afscheid genomen van 
Rosemarie Temmerman (1943-2017). Rosemarie was van Duitse afkomst en 
overleed in het WZC Lozanahof. Ze was aan de gemeente Wijngaard verbonden. 
Voormalig rusthuispastor, ds. Petra Schipper schreef over haar: 
‘Wat moet je doen als het leven pijn doet? Je moet moeizaam je weg zoeken in het 
leven. Rosemaries hele leven is een zoektocht gebleven. Met vallen en opstaan. 
Soms meer vallen. De laatste jaren ook fysiek. Je kon haar soms bijna niet meer 
recht krijgen. Hoe symbolisch. Alsof haar ziel ook naar de grond gebogen bleef.  
Ooit jaren geleden had Rosemarie God gevonden, bij een groep lieve mensen in de 
Duinstraat. Soms hebben we samen gebeden. Soms las ze ook stukjes uit de bijbel 
of over God. Dat ontroerde haar erg. Omdat God liefde is. Hij houdt 
onvoorwaardelijk van ons. Dus ook van haar. 
Als ik aan Rosemarie denk, denk ik aan deze woorden, en ik hoop dat ze tot troost 
mogen zijn voor wie het nodig heeft: Je kunt niet dieper vallen dan in Gods hand. 
Rosemarie heeft nu eindelijk rust gevonden, bij God die liefde is.’ 
 
 

BEROEPINGSWERK 
De Wijngaard is definitief op zoek gegaan naar een nieuwe predikant. Zoals in de 
vorige De Band werd aangekondigd, hebben wij de vacature eind juni de wereld in 
gestuurd. Tot eind september is er tijd om te reageren. Wij houden u op de hoogte! 
• De kerkenraad komt samen op donderdag 7 september. 
 
Met hartelijke groet, 

HELEEN ROUWENHORST 
Scriba De Wijngaard / Antwerpen-Zuid 
 
 

 
 

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 

 
Predikant vacant 

Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningm. Dhr. P. Osterrieth, Doornelei 5/3, 2018 Antwerpen 

  tel. 03/237.08.11 | paul.osterrieth@belgacom.net 
Bank  IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

  BIC GEBABEBB 
Diaconie IBAN BE95  7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

  BIC KREDBEBB 

mailto:heleen@pobox.com
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De Brabantse Olijfberg 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

HOE GAAT HET? 
Er staat al veel om te lezen in dit bijzondere kerkblad: 
de gangbare rubrieken zullen we tot het hoognodige 
beperken. Het is nog randje zomertijd. Maar het is 
bijna zover: de 2e fase van de restauratie wordt 
afgerond. Na de gevel zijn nu ook de zijkanten van de 
kerk en het dak vernieuwd. Het is een gebouw met 
allure. Elke steen is nagekeken, de ramen zijn bij de 
glazenier geweest: het glas-in-lood is voorzien van een 
voorzetraam: de muren hebben een isoleerlaag 
gekregen tegen optrekkend vocht. Een deel van het 
dak van het trancept was verrot en is opnieuw 
gemaakt. Zondag 3 september kunnen we weer dienst 
houden in een propere ruimte. Het zou kunnen dat er 
nog wat banken verschoven zijn, maar dat is dan ook 
het laatste. Wij kunnen buitengewoon tevreden zijn: 
de protestantse kerk huist in een deftig gebouw. 

Zodra de verbouwing helemaal klaar is, gaan we dagelijks de kerk openstellen voor 
belangstellenden, zodat het ook een functie heeft door de week. Wij vinden dat we 
dat ook aan de stad verplicht zijn, nu zij zo riant in de beurs getast heeft voor de 
werken aan de kerk. 
 

KERKDIENSTEN 
Met de septemberdiensten is ook een einde gekomen aan de serie psalmlezingen. 
We keren terug naar het Mattheusevangelie: nu hoofdstuk 18 en 19. Hoewel het me 
ook wel aardig lijkt eens een brief van Paulus met u te gaan lezen. We hebben 
besloten om in het voorjaar van 2018 een lezingenserie over Paulus we gaan 
houden. Een eerste kennismaking met hem zou zeker nuttig zijn. Op 3 september 
vieren we avondmaal, en de laatste zondag, 24 september zal stadpredikant Ina 
Koeman voorgaan. De Avondmaalsviering van oktober is in de Sanderusstraat. 
 

KLOOSTERWEEKEND UITGESTELD 
Het kloosterweekend van 7 oktober, bekend gemaakt in het kerken-
bezinningsaanbod 2017, is uitgesteld naar februari/maart 2018. Ik hoorde dat al 
enkelen van u dit weekend hadden vrijgemaakt: u kunt altijd indiviueel een retraite 
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houden: er zal in West-Malle zeker plek zijn. Maar ons gezamenlijk weekend zal 
later plaats vinden. Binnenkort komt de folder daarover uit. 
 

ONZE NIEUWE KOSTERS 
Met ingaan van 3 september zullen onze nieuwe kosters het 
werk gaan oppakken. Sander en Irene kunt u spreken rondom 
de zondagse erediensten. Reserveringen en alle afspraken 
kunnen dan via hen gemaakt worden:en hun mailadres is het 
oude mailadres van Jan en Jantien: kosterslw3@gmail.com. 
gsm 0468/48.13.48 (nu nog druk aan het klussen in hun 
nieuwe huis). 

 

FESTIVAL VAN HET WOORD  
Kom zaterdag 16 september even langs op de Groenplaats, wanneer daar in de 
namiddag ons ‘Festival van het Woord’ plaats zal hebben. De burgemeester opent 
het om 13.00 uur. Daarna zal er elk halfuur een koor optreden, en een bekende 
Vlaming laat weten welke Bijbeltekst hem of haar aanspreekt. U kunt digitaal 
bladeren door hele oude beroemde Bijbeluitgaven uit de Reformatietijd, bewward 
in Plantin Moretus en de Erfgoedbibliotheek: echt een buitenkansje! Voor kinderen 
is er een aparte verhalentent: wie wil kan zijn naam in Hebreeuwse letters leren 
schrijven; u kunt uw ´eigen´psalmtekst komen ophalen in de Woordkraam, en de 
grote afsluiter zal een optreden zijn van de Zandtovenaar: een spektakel om voor te 
komen. Dat zal rond 16.00 uur zijn. (Zie ook de rubriek ‘Voor allen’). 
 
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 
Kosters Irene Vink en Sander van Langevelde |   tel. 0468-48.13.48 | kosterslw3@gmail.com 
Orgelkring Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.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 

mailto:kosterslw3@gmail.com
mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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Voor allen 
 
 

FESTIVAL VAN HET WOORD 
Ooit zo´n vrolijk festival meegemaakt? 
Het klinkt misschien wat stoffig, maar zaterdag namiddag 
16 september houden wij op de Groenplaats een ‘Festival 
van het Woord’. Het gaat ons om het belang van de Bijbel 
en van wat daar zoal uit voortkomt aan discussie, maar als 
festival gebracht…. 
Woorden kunnen  veel losmaken: ze kunnen mensen 
bewegen tot wanhoopsdaden. Maar woorden zijn ook een 
voertuig om een hart te veroveren, liefde te delen. God 
koos het Woord, om deze wereld te scheppen. Het waren 
woorden, die de samenleving in de 16e eeuw overhoop 
haalde, de kerk incluis. 
Op dit festival gaan we speels om met woorden, met 
boeken die veel hebben betekent. We doen dat samen, 
katholieken en protestanten, in het kader van de 
herdenking van 500 jaar Reformatie: we doen het 
verantwoord, met medewerking van Museum Plantin-
Moretus en de Erfgoedbibliotheek, met een kindertent en 
tentoonstelling van het Vlaams Bijbelgenoortschap, met 
zang, met bekenden uit Vlaanderen, die zeggen wat hen 
in Bijbelteksten raakt. U kunt ook uw persoonlijke 
Bijbeltekst ophalen: wist u niet dat u die had? 
Het festival wordt groots geopend door de burgemeester 
himself, en met spektakel afgesloten: een zandtovenaar 
tekent met zand bijbelse taferelen.. 
Kom langs tussen 13 en 16.30 uur,  op de Groenplaats in 
hartje Antwerpen. 
Namens de oec. werkgroep i.s.m. het Vlaams 
Bijbelgenootschap, Ds. Hans Neels 

 

 

BIJBELS KOKEN… MMMM LEKKER!  
Bestaat dat dan, Bijbels koken? Kennelijk… als je het googlet kom je van alles tegen. 
Maar wij gaan het toch gewoon een keer proberen. Op een andere manier 
samenwerken en samen smullen rond een verhaal uit de Bijbel. We zullen het 
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verhaal van Jakob en zijn vlucht vertellen en de daarbij behorende gerechten 
proeven!  
De kokers en kooksters komen samen om 17.00 u – de ingredienten staan dan al 
klaar – en zij die willen komen eten zijn om 18.00 uur welkom, zij mogen de tafels 
dekken... Wie mee kookt en / of aanschuift bij de maaltijd, mag zich laten verrassen 
door speciale ingrediënten en spannende uitprobeersels. 
U zal met een schat aan nieuwe smaken, verhalen en ervaringen huiswaarts 
gaan. Geniet mee van samen koken en samen eten. Samen eten verbindt! 
Wanneer? Woensdag 20/09 van 17/18-20.30 uur 
Waar? Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Inschrijven? Ten laatste op 17/09 bij uw stadspredikant ds, Ina Koeman (tel: 03 236 

74 76, GSM 0486 83 47 88, email: inakoeman@hotmail.com)  
 
 

+50 BEGINT WEER 
Zaterdag  23 september (dus niet 16 september!!, want dan er het  ‘Festival van het 
Woord’ op de Groenplaats) gaat onze volgende +50 namiddag door.  We hopen u 
allemaal weer te ontmoeten in de Lange Winkelstraat 5. 
We gaan dan een belofte aan u inlossen, want de film over Luthers leven, die eerder 
niet kon getoond worden, komt nu echt op het scherm. Net als altijd: aanvang 
14.30 uur, naar huis ongeveer 16.30 uur, plaats Lange Winkelstraat 5. Iedereen van 
harte welkom!  
 
 

UITGESTELD: KLOOSTERWEEKEND EN LUTHER-LEZING! 
In tegenstelling tot wat vermeld staat in het programma ’Verdieping 2017’ van de 
drie protestantse kerken van Antwerpen zal het geplande kloosterweekend niet 
doorgaan op 6, 7 en 8 oktober maar in het voorjaar 2018 . 
De protestantse lezing met dhr. Van Impe over boekdrukkunst in de reformatietijd, 
de vierde avond in het kader van de Luther-lezingen, is verzet naar 19 oktober 
(Lange Winkelstraat 5, 20.00 uur). 

 

 

EEN AVOND ROND PRESENTIE EN HUISBEZOEK 
Wat doe ik als ik op huisbezoek ga? Voor velen is dat een vraag. Telkens weer een 
oefening. Wat wordt er van me verwacht? Wat betekent het dat ik namens de kerk 
kom? Hoe voel ik aan of ik Bijbellezen kan, of bidden? 
Maar ook: hoe kunnen we anderen stimuleren om om te zien naar andere mensen? 
Wat betekent betrokken-zijn bij de gemeente eigenlijk? Ook binnen de kerk is 
zoveel eenzaamheid, dat zou toch niet mogen… 

mailto:inakoeman@hotmail.com
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Deze vragen en nog andere gaan we met iedereen, die daarrond werken wil, 
bespreken op maandag 25 september. We maken er een interactieve avond van, 
zo kunnen we elkaar stimuleren om op een wijze manier om te zien naar elkaar. De 
avond gaat door in de Bexstraat. We beginnen om 20 uur en we hopen dat niet 
alleen het pastorale team en de kerkenraadsleden van Antwerpen-Oost aanwezig 
zijn, maar ook mensen van de andere kerken. 
Het zou fijn zijn als u even doorgeeft dat u komt aan Sonja van Santen of aan uw 
stadspredikant. Hartelijk welkom! 
Sonja van Santen (kerkenraadslid Christusgemeente) en ds. Ina Koeman 
(stadspredikant) 

 

NIEUWE CURSUS ‘PRESENTIE’ 
‘Presentie’ is een methode om ‘present’ te zijn als je met mensen in de rafelrand van 
de maatschappij omgaat. Presentie kan je leren. Daarom organiseren De Loodsen, 
stadspastoraat Antwerpen, samen met de stadspredikant ds. Ina Koeman in 
september en oktober weer een Presentie-cursus aan. De cursus richt zich aan 
vrijwilligers en professionelen uit de hulpverlenende sector. Data: 29/09, 20/10, 
27/10 van 9.30-12.30 uur in De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen. 
Voor meer informatie: zie p. 20. 
 
 
 
 

Bericht voor de abonnees!  
Bij al de herinneringen  uit vervlogen jaren (zie onze bijlage) nog iets over de 
realiteit van nu. 
Met tweederde van het jaar achter de rug kijken we vooruit hoe de kas er voor De 
Band er voorstaat voor de rest van het jaar. 
We hebben vastgesteld dat een aantal abonnees nog steeds hun jaarbijdrage nog 
niet hebben betaald (een dertigtal!). 
Om te beginnen, wilt u zelf nagaan of u uw bijdrage hebt geleverd, want van de 
wind kunnen de drukker en de post niet leven 
Gelukkig waren er ook een aantal mensen die zelf spontaan hun bijdrage naar 
boven hebben afgerond. 
Ook moet vermeld worden dat in maart dit jaar de posttarieven sterk zijn verhoogd 
voor het buitenland. Voor 2018 zou  bijgevolg het abonnement verhoogd moeten 
worden tot 50 euro (thans 28 euro). 
Het zou voor hen een optie kunnen worden de Band digitaal in te zien (dan gratis). 
Graag uw reactie. 

De administratie 
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Kerkdiensten 
 

 
 
 

 
 
 

Zondag 3 september 
 
Bexstraat 13      15.00 uur ! 
Voorganger: Ds. J. Visser     Collecte: Kerk, Project Libanon  
Afscheidsdienst ds. Visser    
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Dick Wursten    Collecte: kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avonmaal 
 
Zondag 10 september 
 

Bexstraat 13       
Geen dienst in verband met gemeente-uitstap 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en patrimonium 
 
Sanderusstraat 77    11.00 uur ! 
Startzondag, korte viering en gemeente-uitstap 
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Zondag 17 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: dhr. Th. Overbeeke, Gouda  Collecte: Kerk en Jeugdwerk 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Help een kind 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J. Van Hees    Collecte: Kerk, Belgische gideons 

 
Zondag 24 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. R. Koreneef, Balen   Collecte: Kerk en investeringsfonds 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk en Kitinebo 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. D. Boelens    Collecte: Kerk, gevangenispastoraat 

 
Zondag 1 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. E. Bouman, Roeselare  Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal met medewerking van Gospelkoor ‘Together’ 
 

Lange Winkelstraat  
Geen dienst, gezamelijke dienst met Sanderusstraat 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Gezamelijke dienst met Lange Winkelstraat 
 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 17 of neem voorzichtig de jubileumbijlage uit  
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ANDERSTALIGE KERKDIENSTEN IN HET ANTWERPSE 
 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB) 
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr 
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 (Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi) 
 
English services 
Antwerp International Protestant Church – Every Sunday at 10.45h 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN DE KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 

7 september: Voorganger: Ds. Marc Schippers, protestantse 
havenpastor  
14 september: Voorganger: Dhr. John van der Dussen, 
secretaris van de Federale Synode van Protestantse en 
Evangelische Kerken in België 
21 september: Voorganger: Pater Paul Delmé, Karmeliet, 
Berchem 
28 september: Voorganger: Pastoor Jo Hanssen, Pax Christi 
Vredesweek 
5 oktober: Voorganger: Diaken Jan de Rouck 

  

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

 

EEN NIEUW WERKJAAR (1) 
De zomer is op zijn retour, lijkt wel. 
Hier en daar zijn er zelfs al wat herfstkleuren te zien. 
Hoe is het mogelijk? Het lijkt nog maar net begonnen, dat mooie weer, dat gevoel 
van ontspanning. En nu… een nieuw werkjaar begint. 
De personeelsadvertentie voor een nieuwe stadspredikant is de deur uit, er zijn al 
enkele sollicitanten. Als alles echt lukt, zal mijn opvolger in de eerste maanden van 
volgend jaar beginnen. Ik mag nog meedoen tot eind juni 2018. Dan is mijn 
pensioen een feit. Ik moet er nog aan wennen, alleen al aan het idee, maar door het 
vaak genoeg te zeggen en te schrijven zal het tegen die tijd wel ‘ingedaald’ zijn, en 
dan ben ik er klaar voor. Dit werkjaar zal voor mij een beetje in het teken staan van 
‘de laatste keer’… En voor mijn opvolger waarschijnlijk ‘de eerste keer’. Ik zie er 
naar uit. Ga samen met u op pad. 
 

EEN NIEUW WERKJAAR (2) 
We beginnen aan dit jaar met goede moed. Voortgedreven door: de wereld-
andersom kàn toch?! 
Het kan toch niet waar zijn dat terroristen en bommen het laatste woord hebben? 
Het zal toch niet waar zijn dat de kloof tussen armen en rijken steeds groter wordt? 
Het kan toch niet zijn dat oorlog en honger, slavernij en afgunst, dat racisme en 
grenzensluiterij voor altijd doorgaan? Dat de aarde misbruiken en de zee volgooien 
met afval nooit meer stopt?  
Neen, dat kàn niet zijn! Niet als we blijven geloven dat onze God deze aarde heeft 
gegeven om op te leven – voluit en volop –, samen of niet!  
Dat geloof geeft ons hoop, liefde genoeg om door te gaan, niet op te geven. Om te 
blijven leven vanuit de overtuiging: God staat aan het begin en Hij komt aan het 
einde, zijn Woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin! 
 
 

NIEUWE CURSUS PRESENTIE 
In het vroege najaar zal er weer een ander aspect van de presentie-methode 
worden belicht door de begeleiders Annemie Luyten en Ina Koeman. Het thema is: 
‘De rol van presentie in een begrenzende maatschappij”.   
We zijn tot het thema gekomen door de ervaring dat onze samenleving verhardt en 
dat de economie heel het sociale werk doordringt. De vraag is dan: waar staan we 
dan met onze presentie? 
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• Hier moet je niet zijn, vluchteling, je zult toch nooit papieren krijgen!  
• Je moet werk vinden, anders verlies je je uitkering…  
• Je hebt hier niets te zoeken, dakloze, zoek maar een ander plein… 
• Wat sta je hier voor de deur, buurman, ga voor je eigen deur hangen… 
• Wat maken jullie lawaai, kinderen, ga maar ergens anders spelen… 
• Je kunt niet langer in dit ziekenhuis blijven, zieke, dat kost te veel…  
• Jij bent al eens weggelopen, psychiatrisch patiënt, dus je hoeft hier niet meer aan te 
kloppen… 
• Ga je nu nog altijd naar de voedselbedeling…waarvoor is dat nodig? 

En daar sta je dan, als vrijwilliger, als professional, 
als presentiewerker… Hoe ga jij hiermee om? Wat 
doen deze uitspraken met jou? Jij kent de vluchteling, 
de leefloner, de dakloze, de buren, de kinderen, de 
zieke, de psychiatrische patiënt. Jij mag met hen 
optrekken, hun leven een klein stukje delen…  
Voel je je machteloos? Word je verdrietig? Word je 

boos, kwaad, radeloos?  
En dan? Kom je in verzet? Ga je ertegen tekeer? Neem je het op voor hem/haar met 
wie jij op een vriendachtige manier omgaat? Hoe dan? Wat doe je? 
 
Wil je deze ervaringen delen? Wil je opgebeurd worden? Wil je anderen mee 
versterken?  
Kom dan naar onze vorming rond presentie! 
Wanneer?  Vrijdag 29/09, 20/10 en 27/10 telkens van 9.30-12.30 uur (er is de 

mogelijkheid om een broodje te eten). 
Waar? De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 
Kosten? 15 € voor 3 voormiddagen 
Inschrijven? De Loodsen (info@deloodsen.be of 03 234 05 11) of bij uw 

stadspredikant (inakoeman@hotmail.com of 03 236 74 78) 
Hartelijk welkom!  
 
 

FESTIVAL VAN HET WOORD 
Het ‘Festival van het Woord’: een dag waarop de Bijbel centraal staat in Antwerpen. 
Op de Groenplaats in Antwerpen maakt passerend publiek kennis met de Bijbel als 
historisch en cultureel waardevol boek, maar ook als bron van inspiratie en geloof. 
Een initiatief van het Bisdom Antwerpen, in samenwerking met de Antwerpse Raad 
van Kerken en het Vlaams Bijbelgenootschap. 
Het festival wordt georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie en vindt 
plaats op zaterdag 16 september 2017 van 13-17 uur. Er zijn allerlei activiteiten 
gepland. Er worden vrijwilligers gezocht voor allerlei stands. Uw kerkenraad weet er 
wel meer van, dus vraag hen ernaar. 

mailto:info@deloodsen.be
mailto:inakoeman@hotmail.com
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Hartelijk welkom, het wordt een echt evenement!  

LEERHUIS IN HET NAJAAR: MAG HET IETSJE MEER ZIJN? 
Tussen 12 september en 14 november zijn er vier leerhuisavonden. Vier uitdagingen 
voor een meer pikante kerk komen aan de orde. We lezen een aantal hoofdstukken 
uit Handelingen. Iedereen is hartelijk welkom.  
Wanneer? Dinsdag 12/09, 3/10, 24/10, 14/11 van 20-22 uur. 
Waar?  De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 
Kosten? 30 € voor vier avonden, 8,5 € per avond 
Inschrijven?  Via ds. Ina Koeman (inakoeman@hotmail.com of 0486 83 47 88) 
 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. Ina Koeman 
Stadspredikant 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stadspredikant 

Predikant: Ds. I. Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 
  tel. 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 
Commissie stadspredikant:  
  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 
 
 

NOENGESPREK IN HET PSC 
Op 29 september van 18.00 – 21.00 uur zal het onlangs uitgestelde noengesprek 
hopelijk wel doorgaan! Het thema is: 9,5 stellingen gehouden tegen het licht van 
presentie! 
Na een toespraak van PSC-voorzitter Koen Kinsbergen zal Jan van Opstal, co-
acteur van het boek Meer dan een dak  en bestuurder van her netwerk DAK, een 
inleiding houden.  
Het PSC is lid van het (Nederlands-Belgische) netwerk DAK, waarin meer dan 100 
organisaties met een christelijke achtergrond zich verbinden met de slogan: ‘Door 
Aandacht Kracht’. We zijn erg blij een vertegenwoordiger van dit netwerk bij ons te 
mogen ontvangen. 
In Meer dan een dak  wordt beschreven hoe een onderzoek onder meer dan 100 
inloophuizen aantoont hoe belangrijk presentie is voor mensen in kwetsbare 
situaties. Jan van Opstal zal onze stellingen becommentariëren (zie ook het juni-
nummer van De Band).  
Op de inleiding volgt een muzikaal intermezzo en zullen we mogen genieten van 
het inspirerende mandolinespel van Emile Poncin uit Boechout.  
Dan is er tijd voor een panel, waarin een bestuurslid, een straatpastor en de 
coördinator van PSC Open Huis verder praten met Jan van Opstal. Uw 
stadspredikant zal het panel leiden. 
Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes voorzien. 
We hopen van harte u te mogen begroeten op ons noengesprek! 
 

FAIR TRADE IN HET PSC  
EN IN HET ACM  (ADVIESCENTRUM MIGRATIE) 
Onlangs hadden we op onze V’artvergadering, de maandelijkse vergadering van 
vrijwilligers en ‘tewerkgestelde werklozen’, een mooie presentatie rond Fair Trade. 
Marleen en Rama schreven daarover een artikel, dat u hieronder kunt lezen. Het is 
een hartelijk pleidooi voor het gebruik van Fair Trade-producten, die je 
tegenwoordig in elke supermarkt kunt kopen. Hopelijk doen niet alleen de CAW’s in 
Vlaanderen mee, maar ook de kerken! 
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Vanuit een vraag van twee vrijwilligsters bij ACM, die al jaren vertrouwd zijn met 
Fairtrade producten, kregen wij, Rama en Marleen, de toestemming om een infodag bij 
te wonen van Fairtrade Belgium in Brussel op 15 juni ’17. Na deze dag waren we 
voldoende geïnspireerd om deze waardevolle informatie over te brengen aan onze 
collega’s tijdens onze maandelijkse V’Art vergadering. We deden dit a.h.v.  Fairtrade 
filmpjes, websites, folders en natuurlijk ook Fairtrade producten waarvan iedereen 
heeft kunnen proeven. 

Wat ons het meeste aanspreekt in het 
hele concept van Fairtrade is natuurlijk de 
‘eerlijke handel’ die o.a. inhoudt dat de 
boeren een gegarandeerde minimum prijs 
krijgen voor hun producten plus een 
premie per kg of hoeveelheid verkocht 
product. In de coöperaties beslissen de 
boeren wat ze met deze premie kunnen 
doen voor hun gemeenschap: bv. 
investeren in gezondheidscentra, 
onderwijs, lastdieren, machines, 

afwisseling in teelten…. 
Door het aankopen van Fairtrade producten help je niet alleen de boeren maar ook het 
milieu aangezien er geen gevaarlijke pesticiden en ggo’s mogen gebruikt worden. 
Andere belangrijke aspecten voor ons zijn het feit dat dwang(slaven)arbeid en 
kinderarbeid verboden zijn, het democratisch beslissingssysteem waarin iedereen 
dezelfde rechten heeft ongeacht geslacht, religie. 
Wij zijn zeer blij dat alle aankopen van het ACM nu Fairtrade aankopen zijn. De 
doelstelling van ons en het ACM is om zoveel mogelijk CAW’s te kunnen 
overtuigen en hopelijk ook de kerken, om Fairtrade producten aan te kopen.  Als 
onze organisaties samen Fairtrade aankopen doen bij dezelfde leverancier, bekomen  
we een prijs die voordelig is. 
Marleen: ‘Fairtrade was voor mij niet onbekend maar door nog meer informatie te 
krijgen via de websites en acties van Fairtrade geloof ik nog meer in het concept van 
Fairtrade. 
Fairtrade investeert in de positieve kracht van mensen, zowel in het noorden als in het 
zuiden. Belangrijk voor mij is dat elk mens recht heeft op een menswaardig bestaan en 
het principe van ‘Geen liefdadigheid’ maar correcte handelsovereenkomsten, spreekt 
mij enorm aan.’ 
Rama:’Ikzelf koop al jaren “Bio” en “Organic” producten, ook Fairtrade maar zonder 
bewust te zijn wat dat logo juist inhoudt. Na het volgen van de infodag ben ik zeker 
overtuigd maar ook enorm gemotiveerd om zoveel mogelijk mensen te vertellen over 
hoe belangrijk het is om hierover eens na te denken. Ook wil ik duidelijk maken dat het 
niet duurder hoeft te zijn en dat je zonder het te beseffen, in alle supermarkten een 
groot assortiment Fairtrade producten kunt vinden. 
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Als u verder wilt lezen…www.Fairtradebelgium.be en 
https://www.youtube.com/watch  

AFSCHEID JOHAN EN GERDINE VISSER 
Als PSC zijn we ondertussen al een beetje aan het idee gewend, maar het afscheid 
van het gezin Visser toch niet meevallen. Gerdine zat jarenlang in ons bestuur en 
Johan heeft het PSC door dik en dun heen gesteund. De gemeente in de Bexstraat 
is daardoor meer dan ooit verbonden met ons PSC. Dank je wel, Gerdine, dank je 
wel, Johan! Wij wensen jullie van harte graag een goede start in Amsterdam en 
hopen dat jullie in de nieuwe uitdagingen de vrede van de strijd opnieuw 
ontdekken! God zal jullie zegenen! 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman  
namens het team en het bestuur van het PSC Antwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestants Sociaal Centrum 
www.pscantwerpen.be 
 
Adres  Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05  
Coördinator vluchtelingenwerk  
  Mevr. Meron Knikman | psc.vluchtelingenwerk@cawantwerpen.be 
Coördinator PSC Open huis 
  Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
Stadspredikant  Ds. I. Koeman (PSC Antwerpen vzw) | inakoeman@hotmail.com 

‘t Frakske (tweedehands kledingwinkel)  
  Kerkstraat 57, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.28.59 

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  

https://www.youtube.com/watch
mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 
 

DE KINDERDAGEN – (T)OP SURVIVAL 
‘Ik ga achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat. Hij is de allerbeste gids die er bestaat.’ 
Dit jaar konden we het kinderclubseizoen afsluiten met top kinderdagen! We zijn 
samen met de kinderen '(T)OP SURVIVAL' geweest. Jezus wilde onze gids zijn. Elke 
dag was een avontuur. Er werd steeds dezelfde structuur aangehouden. We hadden 
altijd voldoende vrijwilligers die er alles aan deden om de kinderen super toffe 
kinderdagen te bezorgen. Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken!  
 

 
 
Dag 1: KOMPAS 
De kinderen werden verwelkomd door de medewerkers en de vrijwilligers. Daarna 
volgde er een opstapje om de kinderen op een leuke manier te triggeren over het 
Bijbelverhaal. Vervolgens werd het Bijbelverhaal voorgelezen en nagespeeld door 
een aantal vrijwilligers. Na het verhaal werden er ook nog 'waar of niet waar vragen' 
gesteld. De kinderen kregen een knabbeltje en een drankje. Nadien was het tijd om 
het Bijbelverhaal te verwerken d.m.v. een 'knutselwerkje'. Na het knutselen was het 
tijd om op te ruimen, te bidden en te zingen. De kinderen gingen nog een 
speurtocht doen. Als slot werd het thema-lied nog gezongen en kregen ze een 
drankje. 
 
Dag 2: KAART 
Op de tweede dag werden de kinderen opnieuw verwelkomd. Er volgde weer een 
opstapje, een Bijbelverhaal en een afstapje. Vervolgens kregen ze een knabbeltje 
en een drankje. Nadien was het tijd om het Bijbelverhaal te verwerken. De kinderen 
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staken hun handen uit de mouwen bij het maken van een knutselwerkje. 
Vervolgens werd er gebeden en gezongen. De kinderen moesten weer aan het werk. 
Deze keer mochten ze een T-shirt verven! Ze vonden het super leuk! Deze dag 
eindigde met een drankje en het zingen van het thema-lied. 
 
Dag 3: TOUW 
Op de derde dag werden de kinderen op een leuke manier verwelkomd. Daarna 
volgende weer een opstapje, een Bijbelverhaal en een afstapje.De kinderen kregen 
te horen dat we samen op SURVIVAL zouden gaan. Ze mochten hun geverfde T-
shirt aandoen en met groepjes op SURVIVAL gaan. We gingen met z'n allen naar 
Park Spoor Noord. Ze moesten per groep een tent opzetten. Ze kregen daarbij hulp 
van Ernst en de vrijwilligers! Ze moesten met hun groep een competitie aangaan 
met de andere groepen (spelletjes). Spijtig genoeg begon het te regenen en hebben 
ze niet alle spelletjes kunnen doen. De kinderen kregen na hun (T)OP SURVIVAL 
brood met knackworst en een drankje. 
 
Dag 4: VERREKIJKER 
Op de laatste dag werden de kinderen opnieuw verwelkomd. Er werd opnieuw 
dezelfde structuur aangehouden: opstapje, een Bijbelverhaal, afstapje, een knabbel, 
bidden en zingen.  
Daarna verliep het helemaal anders! Er werd een speelstraat gehouden. De straat 
van het Bijbelhuis werd afgesloten. Er werden verschillende standjes met sport-en 
spelmateriaal gecreëerd.  
De kinderen kregen een stempelkaart. Wanneer ze bij een standje wonnen, kregen 
ze een stempel. De kinderen met een volle stempelkaart kregen een medaille. 
Hierna werden de ouders ook uitgenodigd. Iedereen kreeg een frietje van de frituur 
aan de overkant van het Bijbelhuis. Nadien was er nog de gelegenheid om met 
elkaar te praten. Een mooie afsluiter van een TOP Week!. 
 

Isabelle Olcas  
Jeugdwerker Bijbelhuis 
 

 
 
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  
Kinderwerkster Isabelle Olcas | isabelle.olcas@hotmail.com 
Jongerenwerkster Miranda Meerman | 0477/38.63.45 
Bank  IBAN BE57 3630 8840 5335 t.n.v. VZW Bijbelhuis Antwerpen, Antwerpen  

  BIC BBRUBEBB 
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Ziekenhuispastoraat 
Kerk in de stad 

 
 

SYMPOSIUM 
De dienst Levensbeschouwelijke Zorg van ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) 
nodigt u uit op haar symposium:  
‘Openheid naar verscheidenheid. Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg’ op 3 
oktober van 15-19 uur in Ziekenhuis Middelheim. 
Na een lezing van Dr. Edel Maex (afdelingshoofd van de  ZNA Stresskliniek) ‘Van 
Waarheid naar Gastvrijheid’ zullen Wim Van de Waeter (directeur patiëntenzorg 
ZNA) en  sprekers uit vijf in België erkende levensovertuigingen ingaan op 
mogelijkheden om diversiteit in de gezondheidszorg te bevorderen. Het 
panelgesprek zal worden geleid door Marc Colpaert (cultuurfilosoof). De 
protestanten worden door stadspredikant ds. Ina Koeman vertegenwoordigd. 
Iedereen is welkom , maar inschrijven voor 28 september is verplicht. ZNA 
medewerkers kunnen zich inschrijven via vorming. Externen schrijven zich in via 
mail: karen.somers@zna.be. Aan externen wordt  5 euro bijdrage gevraagd, ter 
plekke cash te betalen. 
 
 

VOORUITBLIK 
• In het Lutherjaar nodigen wij samen met 
de Antwerpse kerken uit op een 
voorstelling van ‘Protest’, het musical door 
jongeren van de protestantse 
jeugdwerking PROJOP. Het optreden was 
al in Hasselt, Gent en Brussel een succes. 
Wij hopen dat ook u en uw vrienden en 
kennissen, familie van jong tot oud ervan 
zal genieten. 
Donderdag 2 november om 19.30 uur in 

het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA), Sint-Andriesplaats 24, 
2000 Antwerpen. Zet u het datum alvast in uw agenda? 
• En nog een bijzonder protestants lezing ter gelegenheid van 500 jaar 
protestantisme:  ‘Verbanden leggen: hoe geloof verbindt’, lezing door ds. Margriet 
van de Kooi in ZNA Middelheim Ziekenhuis, dinsdag 7 november om 15.30 uur (met 
receptie tot 18.30 uur). 
Het protestantisme is een veelkleurige beweging die vandaag wereldwijd een positieve 
inbreng heeft in de samenleving, via gewetensvrijheid, emancipatie, 

mailto:karen.somers@zna.be
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gemeenschapsvorming, dialoog. Mensen vinden daarin hoop en troost. Ook bij ziekte 
en levenseinde. 
Margriet van der Kooi is geestelijk (levensbeschouwelijk) verzorger en gewaardeerd 
schrijver en spreekster. Vanuit haar kennis en ervaring zal ze het publiek laten 
kennismaken met een  protestantse visie op leven, geloof en samenwerking in de zorg.  
 
Dit is een kans voor ons allen om een interessant en leuk middag buiten de 
kerkmuren als christenen te genieten. Ik hoop echt dat u het in uw agenda vast legt 
en talrijk komt!  
 
Voor alle drie evenementen (symposium, musical, lezing) meer info en inschrijven: 
Tünde Boelens, tel. 0474-08.42.29 / tunde.boelens@zna.be 
 
Hartelijke groet, 

Tünde Boelens  
Ziekenhuis en rusthuispastor 
 
 
  

mailto:tunde.boelens@zna.be
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/09  Offerfeest 
03/09 15.00 u Afscheid ds. Johan Visser (O) 
04/09 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
06/09 20.00 u Bestuursraad (O) 
06/09 10.30 u  Bidstond bij Dini van Os  (O) 
12/09 20.00 u Leerhuis (De Loodsen) 
16-17/09 09.15 u Kinderweekend (O) 
16/9 13.00 u Festival van het Woord (Groenplaats) 
19/09 20.00 u  Bestuursvergadering PSC (PSC) 
20/09  17.00 u Bijbels koken (LWS) 
21/09 20.00 u Voorbereiding Bazaar (O) 
22/09 20.00 u  Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
23/09 14.30 u  +50 kring (in zaal Lange Winkelstraat) 
25/09 20.00 u Cursusavond rond presentie en huisbezoeken  
  (Bexstraat) 
27/09 20.00 u Kerkenraad (O) 
27/09 20.00 u Protestants Beraad Antwerpen in het PSC 
29/09 09.30 u Presentiecursus in De Loodsen 
29/09 18.00 u Noengesprek in PSC 
02/10 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
03/10 15.00 u Symposium ZNA: Van Waarheid naar Gastvrijheid 
03/10 20.00 u Leerhuis (De Loodsen) 
 



 

 

 
 
  



 

 

PROTESTANTSE GEMEENTEN 
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Predikant  Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Kosters  Irene Vink en Sander van Langevelde | 0468/48.13.48 |    

kosterslw3@gmail.com  
De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen  

Predikant  vacant 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Predikant  vacant; consulent: Ds. Marcel Pool | 0472/33.54.38 | 

 marcel.pool@telenet.be  
Koster   Dhr. E. Mazet | 0495/47.37.85 | mazet_e@hotmail.com 

 
Stadspredikant Ds. I. Koeman | 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 

 

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

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

 

BIJBELHUIS       
Adres  Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen | 03/233.62.82  

Evangelisten Fam. Van Velzen | 0496/53.46.04 | ernst.van.velzen@telenet.be  
 

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

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

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

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

 

 

DE BAND Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

 
Eindredactie: Mevr. M. Schmitz-Reiners | 03/324.96.38 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline oktobernummer: 25 september 2017  
Administratie: Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
Abonnement: 16 € per jaar (buitenland 28 €)  
Bank:  IBAN: BE33 3630 6137 2546, BIC: BBRUBEBB, t.n.v. Band, Antwerpen 
 
Verantwoordelijke uitgever: Ds. Ina Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 

mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:neelslos@gmail.com

