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Edito 
 
 

Beste lezers van de Band, 
 
Sinds mei 2017 staat er een nieuw tijdelijk logo op de voorpagina van uw 
kerkblad: ’50 jaar Band’. Inderdaad, in 1967 werd de Band in het leven 
geroepen. Tijd dus voor een terugblik op een halve eeuw Antwerpse 
kerk(en)geschiedenis en een halve eeuw ‘Band’. 
 
Wat kunt u in deze (uitneembare) jubileumsuitgave van De Band ontdekken? 
• De hoofdbrok is een kroniek van de ‘Band’ – of beter: een kroniek van de drie 
protestantse gemeenten in Antwerpen zoals ze in zich in de Band 
weerspiegelden. De vier schrijvers van deze kroniek muteerden even tot 
archivarissen – talloze uren doken we in vergeelde bladeren en we konden 
bijna niet stoppen met lezen omdat alles zo boeiend was… Het geheel 
samenvatten was echter een ander paar mouwen… 
• Maar zijn ‘analoge’ kerkbladen niet een beetje voorbijgestreefd? Nadert de 
tijd van het gedrukte woord haar einde? Op deze vraag probeert Eric De Smedt 
van Kerk en Leven een antwoord te geven. U leest zijn mening op pagina 22. 
• Hoe alles begon? Op pagina 26 vindt u de herinneringen van de heer Alex 
Meijer, een van de eerste eindredacteurs van de ‘Band’. Hij heeft zijn 
herinneringen met de hand neergepend. (Over het gedrukte woord 
gesproken…) 
• Tenslotte komt Susanne Blokland aan het woord, die 15 jaar de adminstratie 
van de ‘Band’ heeft verzorgd. Want het maken van een kerkblad vergt meer 
dan een hoop bevlogen schrijvers en een gedreven redactieteam. Ook in de 
verzending en de paperassen kruipt veel toewijding, tijd en energie. 
 

Wij zijn dankbaar dat we onze 50ste verjaardag mogen vieren. 
En wij zijn u dankbaar, onze trouwe lezers. 
Want zonder u hadden we geen bestaansreden. 
 
Hartelijke groeten, 

Marion Schmitz-Reiners 
Eindredacteur 
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Hoofdartikel 
 
 

BAND, 50 JAAR… 
 
Wat een rijkdom. Niet te geloven, zoveel woorden, gebeden, hopen, geloven, 
opvattingen, ‘samendiensten’, reacties, redacties… Wat een jubileum. 
Als redactie hebben we elk een aantal jaargangen gelezen, een samenvatting 
van onze bevindingen geven we aan u door. Het was eigenlijk idioot veel werk, 
maar ik vond het wel heel spannend.  
 
Wat het meest opvalt, is dat Prediker gelijk heeft: er is echt niks nieuws onder 
de zon. Er zijn soms zelfs opmerkelijke gelijkenissen met onze tijd. Zowel 
maatschappelijk als kerkelijk. Net als nu maakten mensen zich toen ook 
zorgen over de kinderen, in welke wereld zij zouden leven. Over de schepping, 
over racisme (Apartheid), over vluchtelingen, over oorlogen en geruchten van 
oorlogen, over kernbommen en ander gespuis, over onrechtvaardige 
structuren en onrechtvaardige mensen. 
Kerkelijk gezien zijn er allerlei discussies gaande: over de vrouw in het ambt en 
kinderen aan het Avondmaal, over het gezag van de Bijbel en over het 
algemeen priesterschap van de gelovigen.  
 
De eenheid is soms ver te zoeken, maar toch is er het verlangen…telkens weer 
zijn er dappere Dodo’s die doorgaan en hopen op meer en betere 
samenwerking. 
In november 1970 lezen we over het contact tussen de drie kerken. Ik citeer: ‘Er 
vond een belangrijke avond plaats tussen drie Antwerpse gemeentes. Er waren 
vroeger ook al gesprekken tussen de kerk in de Bexstraat en de 
Gereformeerde Kerk, maar die leverden weinig resultaat op. Dit had vooral te 
maken met het zoeken naar gezonde theologie waar de gemeentes kennelijk 
anders over dachten. Maar de situatie zoals die nu voor de meeste 
protestantse kerken is – kleine gemeenten in een grote stad – is verre van 
gemakkelijk. Er is zoveel dat de aandacht vraagt en de leden wonen zeer 
verspreid (zoals nu nog precies hetzelfde, Ina Koeman), daarom heeft de 
synode gevraagd om meer gecoördineerde acties op regionaal vlak te doen. 
Voor de predikanten vraagt  dat een zekere specialisatie, men verwacht van 
elke voorganger immers dat hij het schaap is met vijf poten, dat hij van alle 
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markten thuis is, is dat nog wel menselijk? Om één ding te noemen: het 
pastoraat, de individuele zielszorg, vraagt vandaag meer deskundigheid dan 
vroeger. Doordat de maatschappij veel ingewikkelder en gecompliceerder is 
geworden, komt ook de mens eerder in verdrukking, de kans is groot dat hij 
niet meer is opgewassen tegen de eisen die de omgeving aan hem stelt, 
hetgeen dan zijn weerslag heeft in zijn persoonlijk leven, huwelijk en gezin. Dit 
vraagt ook bijzondere bijscholing van de dominees, die toch voor alles goede 
herders horen te zijn. Laten wij bidden om Gods bijzondere leiding voor de 
toekomstige samenwerking tussen de drie kerken.’ (Evert van Beilen) 
Ik denk dat we wat dat betreft nog niet uitgebeden zijn.  
 
Er zijn net zo goed als tegenwoordig zorgen over beroepingswerk en 
kerkverlating,  over politiek in de kerk en kerk in de politiek. En over hoe het 
allemaal verder moet. 
De eerste eindredacteur was een ongelooflijk schrijver, ik citeer hem graag 
nog eens; Evert van Beilen schreef in 1974: ‘De kerk kijkt niet graag en 
gemakkelijk vooruit, liever ziet zij achterom en denkt vaak met weemoed 
terug aan het verleden, maar niettemin staat levensgroot het gebod 
vooruitzien en het verbod niet achterom zien, voor ons als een voortstuwende 
kracht. Een gebod dat haar vaak pijnlijk lossnijdt van het verleden, dat haar 
losmaakt van allerlei kerkelijke tradities, dat haar met de neus drukt op het 
heden, op de vragen van nu en ons onverbiddelijk verbiedt die vragen te 
schuwen, eraan voorbij te gaan, maar de kerk van alle tijden en alle plaatsen 
kan het aan omdat zij een Heer heeft die het ook aankon, die evenmin het 
breken met gevestigde gewoontes en tradities schuwde, omdat zij leeft met 
een evangelie dat geldt voor alle tijden.’  
Over de jaren heen roept deze redacteur ons dat toe. Hopelijk duurt het niet 
nog 50 jaar voordat we hem echt verstaan.  
 
Het is allemaal boeiende recente kerkgeschiedenis, en dat allemaal in onze 
eigen ‘Band’. 
 
En weet u wat zo leuk is: door alle jaren heen is er een constante vreugde, dé 
bazaar werd ook toen al gehouden op 11 november en ook toen al was de 
koffiesalon zeer bekend en beroemd!  
 
Veel leesgenot!  

Ds. Ina Koeman 
Verantwoordelijke uitgever ‘De Band’ 
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Kroniek 50 jaar Band 
 
 

50 JAAR KERK(EN)GESCHIEDENIS  

OP GEDRUKT PAPIER 
Een halve eeuw ‘Band’ (later: ‘De Band’): dat is ook een halve eeuw protestantse 
kerk(en)geschiedenis in het Antwerpse. Voor ons liggen meer dan 600 ‘Band’-
nummers, wat neerkomt op ongeveer 18 000 bedrukte A-5’jes. We hebben ze 
allemaal doorgenomen. Soms hebben we iets vlugger gelezen. Maar meestal vrij 
traag. Omdat wij de afspiegeling van 50 jaar gemeentengeschiedenis in de Band 
ongemeen boeiend vonden. De kroniek van de ‘Band’ leest u op de volgende 
bladzijden. Alle schrijvers hebben hun stukje op hun eigen manier geschreven. 
 
 

1967 – 1979: HET BEGIN 
(Door ds. Ina Koeman) 
 

Ik heb het geluk gehad, dat ik de eerste 12 jaargangen van Band mocht lezen. 
Vele uren werk, maar o zo interessant, ik kon gewoon niet meer stoppen, zo 
leuk vond ik het. Zoveel bekende namen, gedachten, gevoelens… Het is waar: 
er is niks nieuws onder de zon! 
 
Dat was soms ook pijnlijk, want je hoopt eigenlijk dat er wel wat verandert in 
kerk en samenleving. Je hoopt dat al je getrek en gesleur vruchten afwerpt. 
Dat hoopten al die dominees, kerkenraadsleden, commissieleden, 
gemeenteleden in de zestiger en zeventiger jaren natuurlijk ook. En ’t is waar: 
er zijn wel vruchten, maar sommige smaken vijftig jaar later best wrang. 
Sommige echter zijn heel lekker, zoet, pittig… Met plezier laat ik er u van 
meegenieten. 
 

Hoe het er uit zag… 
Dat was wel even schrikken, toen ik het eerste gezamenlijke kerkblad onder 
ogen kreeg: een blad met ‘2 beginnen’. Aan de ene kant stond De Brug (van de 
Bexstraat) en aan de andere kant De Wijngaard (van de Sanderusstraat). 
Waanzin… Dat duurde ook niet zolang, aan het einde van de eerste jaargang 
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veranderde dit tweezijdig blad in ‘Band’. In het verhaal van Alex Meijer (p. 26) 
leest u er meer over! 
De Brug / De Wijngaard komen in het begin tweewekelijks uit. De 
eindredacteur heeft letterlijk een heel groot stuk in de pap te brokken, soms 
schrijft hij het hele blad bijna vol. In 1974 neemt Evert van Beilen uitgebreid 
afscheid en dankt hij iedereen voor alles. 
Vanaf januari 1972 is het kerkblad ‘Band’ van Bexstraat, Sanderusstraat en 
Lange Winkelstraat samen. 
In juni 1975 ziet het kerkblad er opeens anders uit. Op de voorkant staat ‘Band’ 
met drie groene kerktorens. 

 

Gezamenlijke kerkdiensten, samenwerking…  
Met Pasen 1967 zijn er al gezamenlijke vieringen op Goede Vrijdag en met 
Pasen,  bij de ene preekt dominee Ganzevoort in de Bexstraat en daarna 
Dominee Carp in de Sanderusstraat.  
Eind 1967 blijkt ook de samenwerking met de Lange Winkelstraat wat meer 
uitgewerkt: er zijn al gezamenlijke diensten op zondag 24 december. 
In juni 1971 lezen we over de gezamenlijke zomerdiensten, het rooster gaat 
over acht zondagen. 
In deze diensten gaan vaak twee predikanten samen voor, wat een bijzondere 
uitwisseling geeft, zo blijkt. 
Maart 1976: “Samen dienst houden is een voorrecht voor drie Antwerpse 
kerken. Kort na de kerst was het een avondmaalsviering in de Sanderusstraat, 
in februari waren wij in de Bexstraat bij elkaar en nu in maart is er een 
samendienst in de Lange Winkelstraat, het onderwerp is gekozen door een der 
werkgroepen namelijk de werkgroep die bewust denkt aan het jonge gezin.” 

 

Hoboken, Deurne en Linkeroever 
Elke gemeente had ook haar eigen ‘bij-gemeente’. De Sanderusstraat had 
Hoboken, de Lange Winkelstraat Deurne en de Bexstraat wat later de 
Linkeroever.  
Een aansporing van de dominees: ‘Wij bidden om eenheid, we hebben erom 
gebeden en het was echt niet voor niks. Bid verder en bid ook voor het werk aan 
dit blad verbonden, hoe meer wij samen voor elkaar bidden en blijven bidden hoe 
sterker de band.’ 
Op 28 juni 1967 lezen we over de samenwerking tussen de Gereformeerde 
Kerk en de Zendingskerk te Antwerpen: ‘Een groter contact tussen de 
verschillende protestantse groeperingen in  Antwerpen is niet alleen wenselijk 
maar ook noodzakelijk en hiernaar zullen wij moeten streven. In de huidige tijd 
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kunnen en mogen wij ons niet meer veroorloven langs elkaar heen te leven, 
van elkaar moeten wij weten wat er gaande is betreffende de vele facetten van 
kerkelijk werk en dient gewerkt te worden aan een uiteindelijke fusie tussen 
beide gemeenten. Zo mogelijk dient deze fusie werkelijkheid te worden 
binnen een tijdsbestek van vijf jaar.’ (50 misschien? Ina Koeman) 
Op 18 oktober 1978 lezen wij de verklaring van eenheid van de Protestantse 
Kerk van België, de Hervormde Kerk van België en de Gereformeerde Kerken 
in België: ‘Zij zijn bereid samen te antwoorden aan hun gemeenschappelijke 
roeping tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest en begerig het 
evangelie beter te dienen in de samenleving van vandaag. Zij ontvangen als  een 
genade van God de mogelijkheid die hun geboden is zich te verenigen in een 
nieuwe kerk onder de naam Verenigde Protestantse Kerk in België.’ 

 

Overheidserkenning 
Dit speelde ook in de zeventiger jaren. Ds. Mulder beschrijft hoe de 
overheidserkenning gaat: de kring van Gereformeerde Kerken in België 
besloot in de zestiger jaren om de aanvraag voor overheidserkenning te doen, 
ondertussen (in 1974) zijn Boechout en Denderleeuw erkend als kerken in 
België. Maar die van Antwerpen en Mechelen onder andere moesten nog 
aangevraagd worden. Antwerpen heeft nu de aanvraag gedaan in overleg met 
de Lange Winkelstraat en de Bexstraat, omdat het ook gaat om de verdeling 
van het territorium en dat was een belangrijke stap om de aanvraag te kunnen 
doen. Per 31 januari 1977 is de kerk aan de Sanderusstraat samen met de 
wijkgemeente Hoboken door de Belgische overheid erkend.  

 

Toestand van de gebouwen 
De verhalen over de gebouwen zijn af en toe om van te smullen: wat een 
ellende hebben uw kerken alledrie meegemaakt! Een belangrijk bericht uit de 
Bextraat: ‘De nacht van 3 op 4 januari 1971 betekent een mijlpaal voor de wijk 
waarin onze kerk ligt, er is namelijk overschakeling op aardgas. Dat heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels zijn er in de kerk al drie nieuwe 
kachels geplaatst, de vierde grote kachel kan worden omgebouwd evenals die 
in de bijlokalen.’ 
In 1972 horen we over de verbouwing van het oksaal in de Sanderusstraat. Dit 
leidt ertoe ‘dat de zondagschoolleiding de koppen bij elkaar heeft gestoken 
om van de crèche en de zondagsschool weer iets behoorlijks te maken. Aan de 
overkant met zijn doorgezakte vloeren en meer lijkend op een 
champignonkwekerij, viel het allemaal niet zo mee...’ 
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In 1979 blijkt er ridderzwam te zitten in de steunbalken van het oksaal in de L. 
Winkelstraat en er dreigt instorting.  
Reactie van de redactie: ‘Een noodkreet en terecht want een kerk waar zo 
gezwamd wordt dat zelfs het oksaal wordt aangetast, dat geeft te denken. De 
lege banken hebben er nog geen last van maar voor hen werd dan ook 
gepreekt. Een dezer dagen verscheen een artikeltje in een dagblad over 
houtzwam over een Engelse plantkundige en professor, die er als eerste in 
geslaagd was ‘tranen’ van houtzwam te fotograferen. Dan wordt er uitgelegd 
wat het allemaal is en dan stelt de eindredacteur: zo nu weet u net als ik 
voldoende om over het probleem in onze kerk mee te zwammen.’ 

 

Orgels 
Met Kerst 1975 hoorde de gemeente (LWS) een geweldige verrassing: er werd 
een bijdrage van 300.000 BEF geschonken voor het orgel. Dit vanwege het 
jubileum van de Nederlandse consul. 
In 1979 kwam er in de Bexstraat een nieuw orgel. Het werd officieel in gebruik 
genomen in een gemeenschappelijke dienst met de Franse kerk op zondag 1 
april. Was het een grap?  

 

Excelsior 
1879 - 1979: ‘Donderdagavond 8.00 uur repetitie-avond en dat gaat zo al 
tientallen jaren. Wat zeg ik? Woensdag 28 maart 1979 zingt ons koor een eeuw 
vol. Een eeuw zingen! Wat een tijd! 1879-1979 is een tijdperk in de 
geschiedenis van onze wereld en van de Kerk vol gebeurtenissen en boordevol 
ontwikkeling en evolutie op elk gebied en toch we zingen nog steeds.’ 

 

Jeugd en jongeren 
In 1968 zien we dat er 14 verschillende jeugdkampen zijn, waarvan de meeste 
in België voor gezinnen en kinderen en een aantal voor jongeren en dan nog 
een paar in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk, Holland (!) of Zwitserland. 
Kennelijk is er een nieuwe rubriek gekomen in de band van 14 april 1976: De 
lopende band. Dat is een stuk voor en van de jongeren. In de herfst van 1976 
staat er in De lopende band telkens een stuk over andere godsdiensten of  
overtuigingen. In mei 1977 komt de jeugdige schrijver tot de volgende 
conclusie: “We gaan er in de Band niet verder aan werken, maar denk niet dat 
het laatste woord al is gesproken of geschreven. Er zijn er nog veel meer buiten 
deze drie grote godsdiensten, maar schijn bedriegt: deze godsdiensten lijken 
allemaal heel aardig, maar bij diepere studie van de Indische godsdiensten blijkt 
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dat deze toch vrij egocentrisch zijn en of dat nou een ideaal is. De islam is nog iets 
anders, dat is de combinatie van Jodendom, Christendom en Arabische 
godsdiensten… Je moet alles aannemen wat Allah zegt en dat is nou niet bepaald 
de beste oplossing, je moet er echt te fanatiek voor zijn naar mijn smaak.’  

 

Antwerpse Raad van Kerken 
Eind 1972 wordt de Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) opgericht. Op de 
stichtingsvergadering werd volgende taakomschrijving door alle aanwezigen 
goedgekeurd: ‘De Antwerpse Raad van Kerken heeft een dienende functie 
naar de kerken toe in wederzijds respect en contacten en samenwerking. Hij 
zal de kerken helpen dit te overdenken en te bevorderen en wel in 
gehoorzaamheid aan de Bijbel en dienende functie naar de wereld toe in de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als getuigen tegenover de wereld.’ 

 

Protestants Sociaal Centrum 
In 1970 werd er ‘hier te Antwerpen een Protestants Sociaal Centrum opgericht, 
dit centrum werd zo uitgebreid mogelijk opgevat en staat ter beschikking van 
alle protestanten en niet protestanten van groot Antwerpen. Er is nu een 
gecentraliseerde persoon aangesteld die alle kaarten van mensen die willen 
helpen bij te houden.’ (Dit was de statutaire oprichting, het PSC startte pas 
praktisch in 1979.) 

 

Bijzondere gebeurtenissen 
Er was in 1967 de Week van de getuigen, die in veel Belgische kerken werd 
gehouden. ‘Wij willen al onze leden oproepen in deze week in eigen omgeving 
de blijde boodschap uit te dragen. U vraagt misschien hoe u dit moet doen? 
Wel U kunt met iemand op uw werkplaats proberen een gesprek aan te 
knopen over God en vragen of hij reeds een exemplaar van het evangelie bezit. 
Voor slechts 2 fr. zijn deze in aantrekkelijke uitvoering apart te koop of fr. 6 per 
serie van vier, het beste is dat u deze zelf aanschaft en dan gratis aan een 
collega geeft. Dit is toch iets wat welhaast iedereen kan gaan doen”. 
In 1972 treedt de popzanger Cliff Richard met zijn ensemble in een concert van 
gospelsongs op in de zaal Roma te Borgerhout. De ganse netto opbrengst is 
bestemd voor het evangelisch rusthuis Pniël in Pulderbos.  
En in 1977 wordt er een Turkse avond belegd: ‘Wist u dat er vandaag in België 
meer mohammedanen wonen dan protestanten? Ook in Antwerpen verblijven 
vele gastarbeiders, met name Turken… Een jonge Turk die aan het 
Bijbelinstituut studeert, hoopt die avond in ons midden te zijn en dia's te 
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vertonen. Wij hopen op een grote opkomst van de leden uit de drie kerken, wij 
werken immers samen in het buurthuis Posthof om de gastarbeiders in hun 
sociale problemen op te vangen en dat is nodig, maar het is niet minder nodig 
dat wij onze verantwoordelijkheid voor hun eeuwig heil op ons nemen, zij zijn 
immers toch onze naaste en inwoners van dezelfde stad.’ 

 
Ik heb alle Banden tussen 1967 en 1979 op 21 bladzijden samengevat. Als u de 
samenvatting hebben wilt, geeft u maar een seintje… Ik stuur het u graag door. 
Ina Koeman  
 
 

1980-1989: TURBULENTE JAREN 
(Door Marion Schmitz-Reiners) 

In de tachtiger 
jaren is onze 
Band nog steeds  
een bescheiden 
ogend krantje. 
Jaarlijks 
verschijnen 13-14 
nummers in een 
oplage van 500 
exemplaren. Elk 
nummer heeft 15-

19 pagina’s. Een jaarabonnement kost eerst 200 en later 300 BEF. 
Van begin 1982 tot eind 1984 wordt de Band op gerecycleerd grijs papier 
gedrukt – wat de leesbaarheid niet bevordert. 
Op de titelpagina staan t/m juni 1982 de kerken Centrum (Lange 
Winkelstraat), Zuid (Sanderusstraat) en Oost (Bexstraat) aangegeven, en het 
Centrum voor Varenden (Londenstraat). De kerken worden door 3 torens 
gesymboliseerd. 
Vanaf juli staat er nog maar één gestileerde kerk op de voorkant. Uitleg 
hiervan is (in het edito): ‘Wij zijn één kerk en stellen ons als één kerk op.’  
Eindredacteur en verantwoordelijke uitgever is in de tachtiger jaren dhr. A.P. 
Meijer (lees ook zijn getuigenis op p. 26), de administratie en verzending 
worden verzorgd door dhr. H. Morael. 
De Band is ingedeeld in de volgende rubrieken: Kerkdiensten, Hoofdartikel 
(wisselende auteurs), Gemeentenieuws en Algemene nieuws (PSC, VPKB, 
Contactgroep Joods-Christelijke betrekkingen, Antwerpse Raad van Kerken 
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etc.). Regelmatig verschijnt ook een geëngageerd ‘Tenslotte’ van de uitgever 
die bescheiden met ‘M.’ tekent. 
In de jaren ’80 komen en gaan veel dominees. Kerken worden zelfstandig, er 
worden (wijk-)gemeenten gesticht. Het aantal vluchtelingen in Antwerpen 
neemt meer en meer toe; alle kerken engageren zich voor het PSC. Het 
Bijbelhuis kent een grote instroom van kinderen. Vanaf 1989 heeft Antwerpen 
een stadspredikant. 
Een rode draad in veel artikels is de bezorgdheid van de Antwerpse kerken en 
de VPKB over internationale conflicten, vluchtelingen en racisme, de 
bewapeningswedloop, kernwapens en kerncentrales.  
 

Belangrijke gebeurtenissen doorheen de jaren ’80:  
Begin 1980 meldt de Christusgemeente met blijdschap dat ze haar 
Staatsherkenning heeft bekomen. Ze bestrijkt ‘een deel van Antwerpen, 
Berchem en Borgerhout in hun geheel en een deel van Deurne’. In elk van deze 
wijken worden in privéhuizen Bijbelkringen georganiseerd.  
In de Sanderusstraat zijn er zo veel kinderen dat de kindernevendienst 
gesplitst moet worden. De renovatie van deze kerk gaat van start.  
In de kerk van de Lange Winkelstraat zit nog altijd de zwam.  
De Kon. Prot. Zangvereniging Excelsior viert haar 100ste verjaardag. 
In oktober 1980 verklaren de 3 kerken zich bereid om een vluchtelingengezin 
uit Cambodja op te vangen en te begeleiden.  
Het PSC betrekt ion 1980 een kamer van het Bijbelhuis aan het Sint-Jansplein. 
Wat opvalt, zijn de vele overlijdens in de gemeente Lange Winkelstraat: bijna 
elke maand 1 of 2. 
 
In april 1981 verlaat dhr. J.L. Brevet de aan de L. Winkelstraat verbonden 
‘Kring Deurne’ (samenkomsten in de Paulus Beyestraat 183) en gaat terug naar 
Nederland. De verweesde kring wordt door ‘de studente I. Koeman’ en ds. 
Schutte (LWS) weer op gang getrokken. 
In oktober 1981 wordt in de Heer van Bergenstraat (LO)  een wijkgemeente 
van de Christusgemeente feestelijk geopend. Evangelist  K. Snaterse wordt de 
eerste voorganger.  
Op 25 oktober 1981 neemt ds. Beekenkamp (70) afscheid van de LWS. Drie 
maanden later overlijdt hij onverwachts. 
 
Zijn opvolger wordt vanaf september 1982 ds. Schaefer. Er is nog meer reden 
tot vreugde in de Lange Winkelstraat: de kerk wordt als monument 
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geklasseerd. Het bedrag voor de ‘hoognodige restauratie’ wordt op 40 miljoen 
BF geschat. 
In oktober viert de Christusgemeente haar 125ste verjaardag en de Antwerpse 
Raad van Kerken kan op 10 jaar bestaan terugblikken. 
In de Sanderusstraat neemt ds. G.R.A. Schouten de fakkel over van ds. 
Ramakers. De wijkgemeente Hoboken wordt een zelfstandige VPKB-
gemeente (‘Opstandingskerk’). 
 
In februari 1983 lanceert de VPKB vanuit een diepe bezorgdheid haar 
‘Verklaring over kernbewapening’.  
De administratie van de Band stelt met enige bitterheid vast dat slechts de 
helft van de 500 abonnees in 1982 zijn bijdrage heeft betaald. (Nihil novi sub 
sole …Er is niets nieuws onder de zon…) 
De Bijbelkring Deurne stopt in februari na 30 jaar bestaan. ‘Alle bezittingen 
(Bijbels, porselein etc. plus 1000 BFR uit het koffiebusje) worden aan de LWS 
overgedragen.’  
In juli organiseert de wijkgemeente LO de eerste van talrijke evangelisatie-
campagnes. Een Engelse dubbeldekker rijdt door LO, Zwijndrecht en Burcht. 
Medewerkers bellen bij de deuren aan en verdelen Bijbels en christelijke 
lectuur. Er is veel interesse vanuit de bevolking. 
De Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) brengt in de Band verslag uit over de 
Pinksterwake in de kathedraal die ‘een belijdenis van christelijke eenheid en een 
voltreffer voor de oecumenische bewogenheid in ons bisdom was.’ 
In september verschijnt voor de eerste keer een gezamenlijk 
winterprogramma van en voor de 3 gemeenten.  
 
In januari 1984 beginnen de schilderwerken in de Bexstraat, ‘wat na vele jaren 
wel hard nodig is.’  
Ds. Schouten uit haar bezorgdheid over een opsplitsing van de VPKB in een 
Vlaamse en Waalse afdeling. 
Ds. Carp neemt op 16 september in een feestelijke dienst afscheid van de 
Christusgemeente. Hij wordt predikant in Bleiswijk (NL). 
In oktober komen de kerkenraden van de Sanderusstraat en de LWS samen 
‘om zich te beraden op verdere stappen op weg naar éénwording van beide 
gemeenten.’ De kerstwens van de redactie van de Band is ‘dat in 1985 een 
grotere samenwerking tussen onze gemeenten tot stand komt.’  
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Begin 1985 besluiten Noord en Zuid één keer per maand gezamenlijk te 
kerken. In maart 1985 verschijnt ter gelegenheid van Pasen voor de eerste keer 
een foto in de Band!!! Het stelt een woeste zee voor. 
Op 2 juni gaat – eveneens voor de 1ste keer – in de U.I.A. een ontmoetingsdag 
van alle VPKB-gemeenten in Groot Antwerpen door: Noord, Oost plus LO, 
Zuid, Boechout, Brasschaat, Hoboken, de Franstalige en Duitstalige 
gemeenten. Verder worden in de Band talrijke evenementen t.a.v. de 
herdenking van de Scheiding der Nederlanden in een protestants Noorden en 
een katholiek Zuiden afgekondigd. Paul Van den Berghe, bisschop van 
Antwerpen, publiceert in het septembernummer een artikel waarin hij een 
‘liefdevolle openheid naar de anderen’ postuleert. 
 
Op 26 januari 1986 wordt Dick Wursten als nieuwe predikant van de 
Christusgemeente ingezegend. 1 maand later trouwt hij met Jetty Janssen. Op 
4 maart overlijdt op 49-jarige leeftijd ds. Schaefer, predikant van LWS. Anton 
Koeman wordt consulent. 
In de zomermaanden is er vanuit de wijkgemeente LO weer een 
evangelisatiecampagne, deze keer vanuit een grote tent in de E.Claesstraat  
(‘Klein Chicago’).  
In juli lezen wij het heuglijke nieuws dat ds. Egbert Rooze door de gemeente 
LWS met 71 van 73 stemmen tot predikant werd verkozen. Op 5 oktober wordt 
hij ingezegend. 
De Sanderusstraat kampt volgens ds. Schouten met een gebrek aan 
ambtsdragers en kerkgangers. 
In ditzelfde jaar komt het Bijbelhuis bij de Bexstraat en in november wordt 
mevr. Dini van Os in  de Christusgemeente ingeleid om als evangeliste  het 
werk in het Bijbelhuis voort te zetten. Ze brengt in de Band regelmatig 
uitgebreid verslag uit van de activiteiten van het Bijbelhuis. 
De Antwerpse kerken ‘adopteren’ een vluchtelingengezin uit Turkije. 
In het oktobernummer beschrijft mevr. Janny Chardon de brede waaier van de 
activiteiten van het PSC. Boeiende lectuur! Het valt op hoe geëngageerd de 
kerken het PSC steunen. 
Mevr. Lianne De Oude lanceert voor de eerste keer een handgeschreven 
‘Jeugdwerk-pagina’ in de Band. 
 
Begin 1987 huurt de Sanderusstraat met steun van het PSC in Berchem een 
huis voor 6 jongeren uit Ghana.  
Ds. Rooze is blij met de ‘heerlijke woonst en de heerlijke tuin’ (de pastorie) in de 
Lange Winkelstraat. 
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Ds. Schouten is bezorgd om ‘de grote spanningen binnen de V.P.K.B. rond 
sexuele ethiek’ (homofilie en ambt). 
Toon en Tine Van Looy vieren in de Lange Winkelstraat 30 jaar (!) kosterschap. 
De gemeente LO organiseert in augustus voor de eerste keer een zeer 
succesvolle jeugdweek. Even succesrijk is de 15e  vakantie-bijbel-club in het 
Bijbelhuis. 88 kinderen nemen aan de activiteiten deel, waarvan 40 
nieuwkomers. 
De kerk in de Lange Winkelstraat wordt in de zomermaanden geschilderd. En 
eindelijk kan ze nu degelijk verwarmd worden. In oktober gaat er een 
dankdienst door in aanwezigheid van dhr. Dieter Kraft uit de D.D.R., die (in 
tijden van Koude Oorlog!) een boodschap brengt van de Praagse 
Vredesconferentie. 
De Christusgemeente onderzoekt de ‘mogelijkheid om een uniek orgel in onze 
kleine maar fijne kerk te krijgen’.  Willem Ceuleers zal de eerste organist 
worden. 
Dini van Os werkt nu voltijds (i.p.v. 3 dagen per week) in het Bijbelhuis. 
In november meldt de Band het overlijden van ds. Anton Koeman (Boechout) 
op 64-jarige leeftijd. 
De kerkenraden van Noord en Zuid en Oost lanceren de gedachte een 
stadspredikant in dienst te nemen die de vakante 2de predikantenplaats van de 
LWS invult.  
Dhr. A.P. Meijer draagt na 13 jaar trouwe dienst de taak van eindredacteur 
over aan dhr. Bruno van Duynen. 
 
In januari 1988 introduceert ds. Wursten een nieuwe rubriek met de titel ‘Uit 
de kerk geklapt’ (berichten over de activiteiten van de V.P.K.B.). Motivatie: 
‘Wij zijn als gemeente geen lokaal clubje maar leden van een boven-
plaatselijke kerk.’ 
In april krijgt ook de gemeente LO een eigen rubriek, geschreven door de 
evangelist K. Snaterse. 
Tetty Rooze waarschuwt in verband met het 10de Festival van de Immigrant 
(mei 1988, Antwerpen) voor het ‘opkomend racisme’ in de Scheldestad en 
daarbuiten. 
In oktober beraden de kerken zich opnieuw over een stadspredikant. 
Resultaat: deze ‘zal een taak krijgen op het gebied van diaconaat en 
evangelisatie ten behoeve van de gemeenten van de V.P.K.B. Groot Antwerpen in 
nauwe samenwerking met het P.S.C.’. Een beroepingscommissie onder leiding 
van ds. Wursten gaat van start. Hij schrijft: ‘Hoe dit diaconaal-getuigend werk er 



14 

 

precies zal uitzien is vantevoren moeilijk te zeggen, omdat er weinig precedenten 
zijn...’. 
 
Op 1 maart 1989 wordt Ina Koeman de eerste voltijdse werknemer van het 
P.S.C. In februari geven twee kandidaten voor het stadspredikantschap elk een 
preekbeurt in Antwerpen: dhr. G.J. Hoogterp in de Sanderusstrat en mevr. H. 
Borst in LWS. In juli meldt ds. Wursten blij dat ‘de gemeente L. Winkelstraat 
namens de kerken van Groot Antwerpen (inclusief het PSC) een beroep heeft 
uitgebracht op dhr. G.J. Hoogterp dewelke dit beroep ook heeft aangenomen.’ Ds. 
Gerben Hoogterp doet zijn intrede op 29 oktober tijdens een feestelijke dienst 
in LWS en schrijft vervolgens twee bijzonder geestige artikels over zijn eerste 
ervaringen in het ‘katholieke Zuiden’. Er wordt een 8-koppige 
begeleidingscommissie in het leven geroepen. 
Op 10 december wordt dhr. Philip Beukenhorst jeugdwerker van de kerk LWS.  
Ina Koeman zoekt namens het P.S.C. pleeggezinnen voor kinderen die in het 
overvolle Klein Kasteeltje in Brussel een kind-onwaardig bestaan leiden. 
 
 

1990-1993: DE COMPUTER DOET ZIJN INTREDE 
(Door Marion Schmitz-Reiners) 
 
Voor mij ligt alweer een dikke ringmap: met de Band-nummers van 1991-1993. 
Ik ben een beetje moe van al dat archiefonderzoek van de jaren ’80 geworden 
en ik vraag me vol schrik af: waarom is deze ringmap met slechts 3 jaargangen 
zo dik? (De jaargangen 1980-89 pasten in één ringmap…) 
Het antwoord: vanaf 1990 heeft de Band ineens 30-40 bladzijden.  
En de kosten overstijgen ruimschoots de uitgaven. Reden dus voor de 
verantwoordelijke uitgever Bruno van Duynen, om in de Band een oproep te 
lanceren met de titel ‘Band aan de rand van het faillissement’. 
Maar de redactie gaat dapper door. Het abonnementsgeld stijgt van 300 naar 
350 BEF. Begin 1990 wordt de omslag volledig vernieuwd: de kerk is heel erg 
gestileerd.  
Wat het komen en gaan van dominees betreft is het nu wat rustiger. In de 
colofon worden genoemd: de gemeenten Noord, Zuid en Oost, de 
Opstandingskerk Hoboken, het Centrum voor Varenden, het 
Ziekenhuispastoraat, het PSC, het evangelisch rusthuis Pniël en de ‘Missionair 
Diakonaal Predikant’ ds. Gerben Hoogterp. 
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In september 1992 doet de Nieuwe Tijd  haar intrede in de Band: de redactie 
schakelt over van de typmachine naar de computer!!! 
Jarenlang had mevr. Wiske Stokkaer de artikels getypt, dikwijls 20 pagina’s op 
één dag. Ds. Gerben Hoogterp schrijft: “Door de moderne techniek is typen nu 
niet meer nodig. (*) Na enig beraad zal de Band vanaf nu samengesteld worden 
door de heer Siebe Stoker, die hiervoor de juiste computer apparatuur bezit. Het is 
echt verheugend dat hij deze mogelijkheden ook dienstbaar wil maken aan dit 
stuk kerkelijk werk.” 
(*) Uiteraard moet er nog getypt worden (n.d.r.)….  

Nieuwe eindredacteur en verantwoordelijke uitgever is dhr. Herman Verreyt.  
 
De computer opent inderdaad nieuwe mogelijkheden. 
Er is een minimum aan grafische vormgeving: de rubrieken zijn van logo’s 
voorzien. Foto’s blijven echter een grote uitzondering. De rubrieken zijn (eind 
1993): Kerkdiensten, Hoofdartikel, Uit de Christusgemeente, In de Wijngaard, 
In de Winkel gekeken, VPKB-nieuws, Algemeen nieuws, de Jeugdpagina’s, 
Protestants Sociaal Centrum en Oecumene. Verder wordt 1 pagina aan de 
protestantse uitzendingen van de BRTN besteed. 
 
De Band blijft vechtlustig. In december 1993 schrijft Tetty Rooze een 
aangrijpend artikel over de vernietiging van 400 christelijke dorpen in Turkije. 
Het P.S.C. en de Antwerpse gemeenten ontfermen sich over 45 Assyrische 
vluchtelingengezinnen. Het PSC is nog altijd het geliefde kind van de kerken… 
 
 

1994-2002: DE BAND WORDT ‘KLEURRIJK’ 
(Door ds. Hans Neels) 
 
Het eerste wat me opvalt is geruststellend: veel is herkenbaar.  De Band heeft 
nogwel geen gekleurd kaft – de kaft is gewoon een papieren bladzijde ( de 
kleur komt in 1995) – maar de format stemt verregaand overeen met nu:  de 
kerkdiensten staan vooraan, maar verder is de volgorde nog steeds: eerst de 
Bexstraat, dan de Sanderus, dan de Lange Winkel, daarna algemeen nieuws, 
met daarin regelmatig terugkerend de abonnementsgelden… ‘Graag meer dan 
het vaste tarief, 350 Franks…’; gevolgd door de rubrieken: Uit de VPKB en  
Oecumene. Ja, er was ook nog een jeugdpagina… door Philip Beukenhorst: 
een nogal volwassen ogende rubriek, maar het verhaalt van bibliodrama en 
dansjes bij een politiek-actueel kerstspel, dus het zal wel goed zitten. Tot slot 
meldt zich de Antwerpse contactgroep Joods-christelijke betrekkingen… en 
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niet te vergeten: de agenda: een hele lijst, tijd en plaats, en wat het is. Een 
feest der herkenning dus. En door de bank genomen veel deelnemers:  een 
voorganger klaagt, dat er weliswaar zo´n tachtig mensen waren, maar dat hij 
er zeker van 40 wist, die er niet waren… 
 
Mijn indruk van de begin jaren ́ 90 is ook dat er heelveel al werd 
samengewerkt: gesprekskringen door de drie kerken gezamenlijk: de vrouw 
van de ene collega typt de dissertatie van de andere collega….  Echter, 
gezamenlijke kerkdienst zijn sporadisch: af en toe voor de TV en bij bijzondere 
gelegenheden. 
Wat mij ook opvalt, doorbladerend door de 90-er jaren heen: gedegen 
bestudeerde artikelen: ds. Dick Wursten met een niet afhoudende stroom van 
stevig onderbouwde theologische reflexies, ds. Egbert Rooze met 
doorwrochte exegese, ds. Heijn, spitsvondig en verstrekkend: er werd werk 
gemaakt van een stukje in de Band. Preken samengevat, boeken uitgeplozen, 
internationale conferenties bezocht: over Building Bridges of Hope staat al in 
1998 een verslag… Ook werd, eerlijk gezegd wel zeer uitvoerig, verhaald, van 
wat er allemaal gebeurde en gaat gebeuren in de eigen gemeente. En… het 
zijn allemaal woorden en praatjes, en een plaatje kon er niet vanaf.  
Openhartig kritisch ook: bij het verslag over de synode ‘Weest niet bevreesd’ in 
november 1994: ‘Afgevaardigden en genodigden konden een stroom van 
debatten volgen of er tegen in zwemmen. Naar het voorbeeld van de Belgische 
protestanten in het algemeen, moesten ze schipperen tussen de klippen van de 
identiteit en het anders-zijn, van de verscheidenheid en de eenheid …  meer dan 
een uur werd (overigens zonder resultaat) gedebatteerd over het punt of 
homosexuelen ja dan neen een functie of een verantwoordelijkheid mogen 
uitoefenen binnen de kerk… en men gaat uiteen met de aanbeveling aan de 
districten, om geen homosexuele kandidaten voor te stellen voor functies in 
nationale instanties om “zodoende” geen steen des aanstoots te zijn voor de 
ander.’ En er wordt pinnig afgesloten: het merendeel van de afgevaardigden 
heeft de diversiteit als een verrijking ervaren…’ 
 
Ik zal nu, wat snip snap uit enkele kerkbladstukjes citeren, gewoon om u een 
indruk te geven van wat er zoal geschreven werd…. 
 

Jaarwisseling in het PSC (1994) 
‘Vrijdag 6 januari 1995 werd in een enigszins surrealistische sfeer het nieuwe 
jaar samen geopend met een receptie op de bouwwerf van het nieuwe gebouw 
aan de Lange Stuivenbergstraat. In het schemerdonker met bouwlampen en 
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kaarsen en in de kou, want de verwarming brandt nog niet, maar met enige 
hapjes en acoholvrije schuimwijn hebben we met diverse nieuwsgierigen en 
belangstellenden het nieuwe jaar ingeluid. We hopen dat we samen in de loop 
van het nieuwe jaar mogen verhuizen. Wanneer? Dat is n og onduidelijk. 
…Positief is dat veel mensen meedenken en –doen. Verder zijn er op dit 
moment rond de nakende verhuis geen extra grote financiële zorgen, omdat 
vele fondsen, kerken en particulieren zich garant hebben gesteld voor dit 
miljoenenproject.’ 
 
Later zal het PSC een eigen katern krijgen onder de naam ‘Spiegelschrift’; in 
2001 zelfs met eigen kleur en vaste rubrieken als Bezige Belgen, Vluchtelingen 
in de kijker, AMaaj en Vrouwenpraat. In 2002 wordt ‘Spiegelschrift’ dan weer 
gewoon ingepast in de gangbare rubrieken, en schrijft stadspredikant ds. Ina 
Koeman onder de titel ‘Urban Mission’ over haar werk in de stad. 
 

Lange Winkelstraat (1997) 
‘Alles gaat rustig zijn gangetje: de profetengroep komt maandelijks bijeen, de 
oecumenische Bijbelkring behandelt Markus, de volwassencatechese draait 
ook onder positieve belangstelling, Lawistra blijft steevast haar trouwe ploeg 
vergaren… Alleen de Olijfpit is wat onregelmatigder (zoals ook was 
afgesproken). 
En de kerkeraad wil samen met de Assyriërs weer een ontmoetingsavond 
plannen. We doen dit nu al een tijd met het oog op goede afspraken, 
betrokkenheid, verbondenheid en om elkaar beter te leren kennen. Het zijn 
steeds stapjes die we met elkaar zetten, maar wel in een bepaalde lijn. We 
komen dichter en nader tot elkaar…’  
 

Linkeroever: naar een zelfstandige kerk (oktober 1998) 
‘De kerkeraadsvergadering van 14 september (van de Bexstraat) was vooral 
gewijd aan de wijkgemeente Linkeroever. Wij hebben ons gebogen over de 
vraag hoe deze wijkgemeente de weg naar zelfstandigwording zou kunnen 
inslaan. Aanleiding hiertoe was de vaststelling dat de gemeente de laatste 
jaren gegroeid is en rijp lijkt te zijn om een stukje verantwoordelijkheid voor 
haar eigen reilen en zeilen op zich te nemen. …. Ons staat voor ogen, dat de 
Linkeroever de bevoegdheid krijgt om ambtsdragers te kiezen zodat een wijk-
kerkeraad kan worden gevormd die de interne zaken van de Linkeroever 
bespreken kan…’ 
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Kerkasiel in de Lange Winkelstraat (december 1998) 
De Lange Winkelstraat bood twee weken onderdak aan asielzoekers zonder 
papieren. Daarvoor zaten zij in de Ufscia-kapel. 
Ds. Egbert Rooze schrijft daarover: ‘Als u het nog niet moest gehoord of 
gezien hebben via radio of TV, wordt het u nogeens bekend gemaakt, dat onze 
kerk als ´herberg´ is opengezet voor asielzoekers en mensen zonder papieren. 
Het aantal personen, moeders en kinderen inbegrepen, bedraagt een 30-tal. 
De duur van het verblijf is afgesproken op 14 dagen… Sinds het begin van deze 
maand november, waar wij als kerkeraad unaniem de beslissing hebben 
genomen om asiel te verlenen, is er heel wat gebeurd. Allerlei organisaties 
doen  hartelijk mee: voor permanentie te regelen, voor eten te regelen, voor 
bijstand, voor persinformatie… PSC, ARK, Haven, vele katholieke vrijwilligers. 
Ze komen, ze willen meedoen… en niet te vergeten de mensen zonder 
papieren zelf: leef maar eens aan een stuk in kerken, met weinig privacy, niet 
altijd zo warm als je het zelf wilt hebben, af en toe bedreigd door extrem-
rechts, onzeker van je papieren situatie… 
Uit ds. Heijn’s meditatie,  ook als  column verschenen in De Morgen: 
‘Lucas beschrijft Maria  dus als socialiste avant la lettre. Dat wil nog niet 
zeggen dat de Moeder Gods in België SP zou stemmen. Nee, denk ik, want 
ongetwijfeld voelt Maria mee met de moeders van het kerkasiel. Ook zij werd 
vanwege papieren verdreven van huis en haard in Nazareth, naar zeg maar 
gerust een koeienkot in Bethlehem. Lukas benadrukt telkens de sociale kant 
van de Goede Boodschap. Mensen die sociaal werden buitengesloten, worden 
door Jezus met voorrang en daadkracht binnengesloten.’ 
 

Het Bijbelhuis en de Islam (2002) 
Veel levensechte verhalen over contacten met moslims vindt u terug in de 
rubriek Bijbelhuis. Evangeliste Dini van Os schrijft vaak over haar gesprekken 
met de ouders van de kinderen van de Kinderbijbelclub en hoe Ramadan wordt 
gevierd, en hoe jongeren aankijken tegen die geduldig luisterende 
medewerkers van het Bijbelhuis. 
Uit een verhaal van Jaap en Ina Hansen, die mevr. Dini van Os in 1998 
opvolgden, het volgende (november 2002): 
‘Op een goeie dag liep een Turkse jongen van ongeveer 16 jaar oud het 
Bijbelhuis binnen. Hij bleek vroeger lid te zijn geweest van de kinderclub. 
Inmiddels is hij bezig zijn gymnasium af te ronden en studeerde hij ijverig aan 
een Koranschool. Hij nodigde mij (Jaap) uit voor een gesprek met zijn 
koranleraar over Islam en christendom…  Enkele weken later zaten we met z´n 
drieën ergens in een Turks restaurant, hij, de koranleraar Murad en ik. Murad 
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begon het gesprek verrassend: “Als ik de kinderen op de lagere school 
onderwijs in de koran probeer ik in de harten liefde voor Allah te zaaien.”  Dat 
fascineerde me. Ik had eerder een accent op kennis of gehoorzaamheid 
verwacht. In plaats van een discussie met uitwisseling van argumenten 
ontspon zich een gesprek op ervaringsniveau. Ik vroeg hem waarom hij  van 
Allah houdt, en welke eigenschappen van Allah hem het meest aantrokken.  
Murad was verrast door deze vraag en gaf aan nooit eerder op deze wijze over 
God te hebben gesproken. …. Intussen zat Bial met rode oortjes over zijn bord 
gebogen te eten en de woorden in zich op te zuigen. Ook hij genoot kennelijk 
van deze uitwisseling van gedachten. Knap trouwens om als jongen van 16 jaar 
op het idee te komen en de durf te hebben om een dergelijke ontmoeting te 
arrangeren…’ 
 

Uit de Wijngaard-berichten (oktober 2002) 
De eerste bevindingen van de nieuwe vicaris-dominee in de Sanderusstraat, 
Katelijne Depoortere: ‘Om te bezinnen voor we beginnen worden tieners en 
twintigers uitgenodigd voor een gezellige Babbel op zondag 6 oktober, 16.00 
uur in de pastorie. Dan worden alle ideeën en frustraties op tafel gelegd en 
plannen voor de toekomst gesmeed.’ 
Over een wel heel verrassend samenwerkingsverband! ‘Op startzondag in het 
TPC, een gezamenlijke dienst met Boechout en de Deutschsprachige 
Gemeinde loodste Josua ons doorheen de Jordaan, met zijn beste schoenen 
aan – dit laatste werd in een toneelstukje weergegeven. We leerden hoe 
belangrijk een positieve sfeer is, als we samen op weg gaan.’ 
 

Tenslotte: ga niet zomaar op vakantie!!  
In het vakantienummer van 1996 staat een wat filosofische meditatie voor 
vakantiegangers (van een collega waarvan ik weet dat hij geen fervente 
globetrotter is, H. Neels) met als strekking: wij zijn aan ruimte en tijd gebonden 
wezen, als mensen met een lichaam: ga dus niet onze grenzen overschrijden, 
maar heb weet  van uw ruimtelijke beperktheid. 
‘Nu de vakantie weer aanbreekt en mensen overal weer overhaast op stap 
gaan om hun onrust naar elders (liefst zo ver weg mogelijk) te transporteren, 
leken mij deze overwegingen wel gepast. De boodschap is simpelweg deze: 
laat u niet in de luren leggen door de commercie om ook de vakantie nogeens 
te gebruiken om te ontsnappen aan de grenzen van tijd en ruimte. Laat u niet 
opjagen, noch zoek het ver… Pak niet in om weg te wezen, maar juist om weer 
wat in uzelf thuis te komen… 
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En…. is het niet mede de tragiek van de moderne mens, dat hij zo druk doende 
en in de weer zijnde om zijn grenzen te overwinnen, moet constateren dat hij 
die eenvoudige relatie met zichzelf en zijn omgeving meer en meer verliest…’ 
 
PS (van mij):  Ik kan niet nagaan, of  er, indachtig de woorden van deze herder en 
leraar minder gereisd is, dat jaar… Maar ik denk , wie toch ging,  moet dat gedaan 
hebben met pijn in het hart… 
 
 

DE LAATSTE JAREN: VAN 2003 TOT HEDEN 
(Door ds. Johan Visser) 
 
Terwijl ik de nummers van 14 jaargangen Band doorbladerde, maakte zich een 
dankbaar gevoel van mij meester. Wat gebeurt en leeft er toch veel in en 
vanuit onze kerken! Elke maand een rooster van kerkdiensten, een agenda 
met een scala aan activiteiten (soms wel twee bladzijden lang) en zo’n veertig 
pagina’s met berichten, gedachten, visies, overdenkingen, poëzie, 
aankondigingen, terugblikken en – niet te vergeten – lief en leed.  
 
In 2003 verschijnt de Band in een groen jasje en lettertype Times New Roman. 
Josée en Christian Ghysebrechts-Rigtering verzorgen de eindredactie en 
Susanne Blokland de administratie en verzending. De Band begint goed 
protestants met een Bijbelleesrooster en daarna de kerkdiensten. Het 
hoofdartikel, de berichten van de vier gemeenten (Linkeroever is er ook nog 
bij) en het PSC vormen de hoofdbestanddelen, aangevuld met algemeen (vaak 
oecumenisch) nieuws en een bericht van het Bijbelhuis dat met grote 
regelmaat verschijnt. 
De Koninklijke Zangvereniging Excelsior staat tot 2012 op de achterflap en 
zoekt in 2003 in een uitgebreid artikel zangers voor het jubileumconcert een 
jaar later ter ere van het 125 jarig bestaan. In april dat jaar beginnen vicaris 
Katelijne Depoortere en vicaris Edwin Delen met een nieuwe rubriek voor de 
jeugd van Noord en Zuid, waarbij Oost zich in december 2007 voegt.  
In de loop der jaren nemen diverse projecten een aparte plaats in de Band in: in 
2007 is er het evenement de Bijbelronde van Vlaanderen, die van september 
tot november de provincie Antwerpen aandoet. In het kader van ‘Antwerpen 
boekenstad’ worden er in 2009 verschillende activiteiten aangekondigd. In 
datzelfde jaar wordt de 500e verjaardag van Johannes Calvijn herdacht. (Dit 
jaar – 2017 dus – staat de Band deels in het teken van hier 500-jarig 
Reformatiejubileum.) Ook wordt er regelmatig aandacht besteed aan de 
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geschiedenis van de protestantisme en de kerken in Antwerpen. 
Een rode draad in al die jaren is de aandacht voor vluchtelingen en hun positie: 
telkens weer kom je acties in de stad (zoals kerkasiel), de opvang en ontvangst 
in het PSC en kerken en de verhalen van vluchtelingen tegen. In deze periode 
is het ook een gaan en komen van predikanten, vicarissen en evangelisten in 
protestants Antwerpen. Het ziekenhuispastoraat groeit en krijgt steeds meer 
aandacht en uiteindelijk ook een eigen plek in het kerkblad. In 2013 houdt de 
wijkgemeente Linkeroever op te bestaan en verdwijnt die gemeenterubriek uit 
de Band. 
In februari 2007 neemt ds. Ina Koeman het stokje van de eindredactie over van 
de familie Ghysebrechts-Rigtering. Het aantal foto’s neemt toe en extra 
opgemaakte koppen en citaten creëren een speelser kerkblad. Van maart tot 
juli 2009 is Jesse Wursten kort eindredacteur Hij wordt in juli opgevolgd door 
Masja Kinsbergen, die met uitzondering van een zwangerschapsverlof in 2010 
(waarbij Jesse Wursten inspringt) de eindredactie verzorgt tot februari 2012. In 
2010 wordt een lezersenquête gehouden die resulteert in een aantal 
aanpassingen, waaronder een rubriek ‘voor de kleintjes’ en een lezersinterview 
‘Wie is?’. Deze laatste rubriek houdt het niet erg lang vol, maar wordt in 2012 
weer tot nieuw leven gewekt (‘Interview’). De kinderrubriek met puzzels, 
raadsels en kleurplaten zal wel twee jaar achter elkaar verschijnen. Ook deelt 
Masja de belevenissen van een duivenfamilie op haar balkonnetje in het 
redactioneel. 
Michiel Terpelle, diaconaal werker van het Bijbelhuis, volgt Masja in 2012 
tijdelijk op en ontwerpt een nieuwe opmaak, inclusief de toevoeging van het 
lidwoord ‘De’ en een kleurverandering van de kaft. Vanaf november 2012 
verschijnt De Band in het geel. Ook worden de rubrieken herzien en verplaatst 
en een inhoudsopgave toegevoegd. Vanaf dat moment wordt Marion 
Schmitz-Reiners de eindredacteur, die deze taak tot vandaag vervult. Susanne 
Blokland zal pas in november 2016, na herhaaldelijke oproepen, haar taken 
overdragen een Dick en Bep Dijkshoorn-Verberk. 
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OPINIE 
 
 

DE MISSIE VAN OPNIEUW LEREN VERTELLEN… 
IS ER TOEKOMST VOOR ONZE KERKBLADEN? 
(Door ds. Ina Koeman) 

Hebben (gedrukte of digitale) kerkbladen een 
toekomst? Deze vraag legden wij Eric De Smedt 
voor, journalist en redacteur bij Kerk en Leven, het 
weekblad van de Vlaamse bisdommen. Om zijn 
conclusie van te voren aan de orde laten komen: als 
er een toekomst voor de kerkbladen is, dan ligt deze 
in het vertellen van verhalen. 

 
Witte traagheid 
“De toekomst van een blad zoals0 Kerk en Leven 
ziet er niet zo goed uit. O ja, we zijn een breed 

blad en we hebben nog altijd 220.000 abonnees in heel Vlaanderen, maar als je 
kijkt wie die abonnees zijn dan zie je dat het publiek vooral op den buiten 
woont, en bovendien oud is en dat het stedelijke jonge publiek zeker geen 
abonnement heeft op Kerk en Leven. En dat is natuurlijk niet goed, want de 
cultuur wordt vooral gemaakt in de steden en bij de jongeren. Soms denk ik: 
hoe lang gaan we nog mee als de kerkgemeenschap landelijk, traag, oud 
wordt… Het lijkt wel alsof de witte traagheid hier een rol speelt, dat we 
voorlopig alles nog traag vooruit duwen omdat de krachten van vroeger er nog 
inzitten, maar binnen een tiental jaren zal die kracht toch ook echt voorbij zijn. 
Dus dat heeft enorme gevolgen voor ons blad, en waarschijnlijk ook voor jullie 
– de protestantse – bladen.” 
 

Digitalisering? 
“Als het dan over een digitaal aanbod gaat, moet je erover nadenken, welk 
soort digitaal aanbod. En je moet ook weten dat ook digitaal koken geld kost. 
De vraag is dus: wie heeft er dan geld voor over? Dan moet je gaan nadenken 
over welk businessmodel zou kunnen werken. Dan moet je eerst ook goed 
weten welke mensen er zitten te wachten op een digitaal aangeboden 
kerkblad, en op welk soort sociale media dan ook nog. Het is een heel 
onderzoek, en daar zijn ook wel mensen mee bezig. Maar toch…” 
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Verhalen vertellen 
“Ik vind het heel belangrijk om te weten wat we eigenlijk met ons blad willen.  
Kerk en Leven werd in 1945 opgericht. De eerste idee was om ons blad Kerkelijk 
Leven te noemen, maar gelukkig is het Kerk en Leven geworden. We willen 
vooral verhalen vertellen over de kerk en over het leven. 
Ik denk zelf vooral na over ‘leven’ en waar het om gaat in het leven. Dat is 
volgens mij  ‘leven in overvloed’ zoals dat in het evangelie van Johannes wordt 
geleerd.  
En over die overvloed wil ik graag verhalen vertellen. 
Ik wil graag twee voorbeelden geven van mijn journalistieke werk van de 
laatste weken.  
Vorige week ben ik bij Tuur op bezoek geweest. Een jonge kerel van 20 jaar die 
woont in Mol ergens achter in de bossen. Hij heeft tijdens een Erasmus-
uitwisseling iets geleerd over lokale en biologische landbouw en heeft zich 
toen voorgenomen om thuis zoiets te gaan uitwerken. Nu is hij begonnen met 
een zelfoogst-boerderij, hij heeft daarvan aandelen verkocht en de 
aandeelhouders helpen allemaal met alles wat er wordt geproduceerd.  
Het mooie is dat er op die manier een gemeenschap ontstaat. Een 
gemeenschap van mensen die een gezamenlijke passie hebben, namenlijk 
biologische landbouw bedrijven. 
Kijk, en dat is voor mij ‘leven in overvloed’, dat is waar het over gaat. 
Dat is dat ándere leven, het leven van God zou je kunnen zeggen, maar het 
wordt nog niet altijd gezien of erkend. Dat andere leven dat breekt door, dat 
dringt door in ons leven wat vaak zo banaal, zo plat is. 
Het tweede voorbeeld is dat ik een jongen heb bezocht in een centrum voor 
illegalen, zoals dat nog altijd officieel heet. Als journalist was ik daar niet 
welkom, maar ik heb gewoon iemand bezocht via mijn vrouw Niek, die nogal 
wat van die jongens kent. 
Die jongen, ik noem hem Anthony, zit daar nu al voor de derde keer in de 
ellende en daar heb ik met hem over gepraat. Ik heb hem gewoon een bezoek 
gebracht en ik heb met andere mensen gepraat, die in de wachtkamer zaten. 
Ik heb over dat bezoek een verhaal geschreven dat niet vaak wordt gehoord, 
dat was ook de reden waarom ik er heen ging, want niemand kijkt door de 
ogen van zo'n jongen naar de wereld. En dat verhaal wil ik dus vertellen.” 
 

Het menselijk verlangen moet geraakt worden 
“Zo breekt eigenlijk die andere wereld in onze wereld. De kerk heeft de media 
nodig om die andere wereld te laten doordringen. Het woord moet toch 
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gehoord worden. We hebben dus een stem nodig en een goed kerkblad kan 
zo’n stem zijn.  
We moeten met de verhalen in dat blad het menselijk verlangen raken, het 
verlangen naar het goede, het schone, het waarachtige. Het verlangen naar 
verbinding, naar ‘ergens bij horen’. 
Een goed verteld verhaal, zoals over Tuur bijvoorbeeld, spreekt mensen aan, 
omdat ze kunnen voelen: dit is waarachtigheid.” 
 

Verhalen vertellen als ambacht 
“Vertellen is een ambacht en dat kunnen mensen leren, net zoals iedereen kan 
leren om brood te bakken bijvoorbeeld. Je hoeft helemaal niet banketbakker 
te worden maar iedereen kan wel leren om een gewoon verhaal te vertellen, 
zoals ze vroeger verhalen konden vertellen.  
Kijk naar dit boek over Theodoor van Loon (1582-1649). Deze schilder heeft in 
de basiliek van Scherpenheuvel een cyclus van schilderijen gemaakt over Maria. 
Nu staan we daar een beetje naar te gapen, eigenlijk verstaan we die 
schilderijen niet eens, we vinden ze zelfs lelijk misschien. Vroeger verstonden 
de mensen die schilderijen wel: die schilderijen vertellen immers een verhaal. 
Het zijn beelden die mensen krijgen om iets te verstaan over wat er in die 
basiliek gebeurt. Het is een soort initiatie, waardoor mensen opnieuw leren 
geloven of leren zien met de ogen van een kind. Tegenwoordig hebben we 
andere beelden nodig, dus we zoeken naar andere werelden. Naar andere 
verhalen en beelden om Messiaans leven te verstaan.”  
 

Messiaans leven 
“De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben heb ik horen spreken op een 
vastenconferentie in de Nôtre Dame in Parijs. Zijn stelling was dat kunst, 
natuur én religie in een museum zijn terechtgekomen. 
We kunnen die musea nog wel bezoeken en daarnaar kijken en dan raakt het 
ons of niet, maar het wekt niet meer op ten leven. Dat deden die schilderijen in 
de basiliek in Scherpenheuvel van Theodoor van Loon wel, ze betekenden voor 
mensen iets, ze leidden hen als het ware naar het Messiaans leven. 
Tegenwoordig ontbreekt dat, is alles museum geworden, en zou je kunnen 
zeggen: dat wat op zondag gebeurt in de kerk is een museale activiteit. Daar 
zijn we op zondag mee bezig, dat kun je mooi vinden, je kunt er zelfs van 
houden, maar de vraag is of het leven daar echt over gaat. Of dat Messiaans 
leven, leven in overvloed is.  
Giorgio Agamben roept op om opnieuw Messiaans te leven. In de kerken klinkt 
niet meer de Messiaanse boodschap door en het is een uitdaging om daar als 
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journalist professioneel mee bezig te zijn. Zoeken naar ‘leven in overvloed’, 
naar Messiaans leven, en de verhalen vertellen, de woorden vinden. 
Eigenlijk gaat het mij om het zoeken naar een nieuwe taal samen met mensen 
die echt het verhaal willen horen, dat verhaal waarin iets van het leven in 
overvloed doordringt in het gewone leven van mensen.  
Het gaat er niet om al de theologische begrippen uit het verleden mee te 
nemen, zelfs niet om het heruitvinden van een geloofstaal, nee de vraag is: 
hoe worden mensen aangesproken, zodat ze de waarachtigheid van die 
verhalen die eigenlijk het leven van alledag doorbreken weer gaan zien en 
horen. Het zal een lang proces zijn, maar het is voor mij wel zo, dat er geen 
toekomst voor bladen is als de onze, ook niet digitaal, als ze dat niet als hun 
missie zien.”  
 
“Samenvattend zou ik willen zeggen: Als we niet opnieuw leren vertellen, story 
telling zou je kunnen zeggen, dan zijn we echt alleen maar een museum en dan 
hebben onze kerkbladen sowieso geen toekomst.” 
 

 
Rembrandt van Rijn (ca. 1652), De predikende Christus,  Rijksmuseum Amsterdam 
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OOGGETUIGE 
 
 

DENKEND AAN BAND 
De heer Alex Meijer was één van de eerste eindredacteurs 
van de Band. Hij deelt met ons enkele herinneringen uit 
een ver verleden. Wij danken hem zeer voor deze 
‘verlichte praatjes’, die hij ons als mooie ouderwetse, 
handgeschreven brief stuurde. 
 
‘In een grijs verleden waren er in Antwerpen twee 
predikanten, respectievelijk in de Sanderusstraat en in de 
Bexstraat, die ongeveer gelijktijdig een beroep aanvaardden 
van een andere gemeente.  
Dit was in feite een goede gelegenheid om tussen deze 
gemeenten meer samenwerking, dus een betere band te 
krijgen. 
Onder het motto: “Berg ‘Stok en Staf’ maar in ‘De 
Wijngaard’ op” werd besloten om gezamenlijk één kerkblad 
uit te geven, genaamd ‘BAND’. Zo eenvoudig als het lijkt, zo 

moeilijk was de uitvoering hiervan, want op een gemeenschappelijke 
kerkenraadsvergadering werd al direct de vraag gesteld: “Van welke gemeente 
worden de teksten en mededelingen het eerst vermeld?” Eén van de 
kerkenraadsleden die toch al betrokken was bij de publicatie van een kerkblad, 
loste dit probleem op, want hij zei: “Ik zal met de drukker bespreken om de helft 
gewoon en de andere helft recto verso te drukken… Hoe men het tijdschrift dan 
ook opneemt, men begint altijd met de titelpagina!” Grandioos, zo’n oplossing! 
Eén van de kerkenraadsleden merkte zelfs op: “Mocht de Lange Winkelstraat t.z.t. 
willen meedoen, dan kan die tekst misschien dwarsgedrukt in het midden 
geplaatst worden!” Zóver is het gelukkig nooit gekomen. 
Het grandioze voorstel bleek voor de drukker echter toch wel meer problemen te 
geven dan gedacht, zodat vrij snel besloten werd het blad normaal te drukken. 
Hierbij werd opgelet dat niet alle tekst van de ene gemeente vóór die van de 
andere gemeente werd vermeld, maar gewoon afwisselend. 
Wij hadden in de beginperiode een zeer goede eindredacteur, maar helaas vertrok 
die na korte tijd naar Nederland en werd ik gevraagd om eindredacteur te worden. 
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Ik heb dit met plezier gedaan en de vergaderingen met ‘wat zullen we plaatsen’ 
verliepen gewoonlijk in een goede stemming.  
Eén naam wil hier toch noemen, die van mevrouw Wiske Stokkaer, die de teksten 
uittypte en zo nodig hier en daar wat toevoegde of wegliet. 
Ik herinner me nog dat in één van de “BANDEN” een stukje werd gepubliceerd 
waar in de tekst de namen van een aantal kerkleden verborgen zaten. Als 
voorbeeld een zogenaamd reisverslag met de gemeenteleden, op zoek naar een 
rustplaats: ‘Kijk dààr gaan we heen, want ik zie daar over de Beek ’n kamp, een 
goed beSchutte plaats, enz.’  
Ik ontving van diverse kanten de ruim 20 verborgen namen. 
Na al dit geMeijer stop ik ermee, want dat wordt hoog tijd!’ 
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Interview 
 
 

SUSANNE BLOKLAND 
Susanne Blokland is lid van de kerk De Wijngaard in de Sanderusstraat. Meer dan 
een decennium lang zeltelde ze in de kerkenraad. 15 jaar lang, tot 2016, was zij 
verantwoordelijk voor de administratie van De Band. Een veeleisende 
vrijwilligersjob, die ze trouw en plichtbewust uitoefende. 

Band: Wat was je drijfveer om de adminstratie van de 
Band op jou te nemen? Je wist dat dit veel werk was… 
Susanne (droogjes): Ik werd daarvoor gevraagd en wilde dat 
wel proberen. 
Wat waren jouw concrete taken? 
Als de Band gedrukt was moest ik deze ophalen bij de 
drukker, voorzien van adresetiketten en deze naar de 
post  brengen. Daarbovenop de abonnementsgelden 
ontvangen en daarvan alle onkosten betalen. 

Waren er mensen die je geholpen hebben? 
Ik deed dat alleen, enkel de laatste jaren kreeg ik hulp van Getahun die de 
dozen ophaalde bij de drukker, samen met mij de adresetiketten plakte en dan 
mee alles naar de post bracht. 
Met welke problemen werd je geconfronteerd? 
Er waren elk jaar lezers die vergaten te betalen, daar moest dan achteraan 
gezeten worden. Ik moest daardoor meestal het decembernummer betalen 
met de gelden van het nieuwe jaar.  
Een ander probleem: nadat ik vroeg om dit werk over te nemen heeft het nog 
bijna drie jaar geduurd voor er iemand dit werk wilde doen. 
Sinds de overdracht van jouw taken lees je De Band als ‘lezeres’. Wat 
betekent De Band voor jou persoonlijk?  
Ik vind het belangrijk op de hoogte te blijven van wat er in de Antwerpse 
kerken gebeurt. Het blad is een leidraad om te kijken wat er nog te doen is, wie 
er voorgaat in de gemeenten en waarvoor de collecten worden voorzien. 
Zou je een kerkblad lezen dat alleen nog maar op het web verschijnt (wil 
zeggen: de printversie stopgezet wordt)? 
Als de Band uitkomt en ik kan hem ontvangen op mijn Ipad, lees ik hem maar 
daarna neem ik het papieren exemplaar om verdere dingen op te zoeken. Ik 
lees hem niet via mijn PC.



 

 

 
  



 

 

band (de; m; meervoud: banden) 
 
* reep van stof die dient om te binden * iets dat bindt * met lucht gevulde 
ring van rubber om een wiel * omslag met een sterke rug waarin een boek 
wordt gebonden * strook magnetisch materiaal om beeld en geluid vast te 
leggen (…) 
 
De Band bindt, verbindt 
 

↦ drie protestantse kerken met hun wel en wee, een sociaal centrum, een 
stadspredikant en haar netwerk van organisaties en mensen in de stad, een 
Bijbelhuis met mensen van alle leeftijden, broeders en zusters van de andere 
protestantse kerken in België en de oecumene, de ziekenhuisaalmoezeniers en 
hun patiënten, de havenpastor en zijn zeelieden van overal, de 
gevangenisaalmoezenier en zijn gedetineerden … 
 

↦ vijftig jaar lang, elf keer per jaar een boekje verbinding met mensen 
dichtbij en verder weg vanuit de band met de Ene die als geen ander verbindt 
en verzoent.  
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