
 

De Band 
 

 

Kerkblad van de Antwerpse Gemeenten van 
de Verenigde Protestantse Kerk in België  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

November 2017 
50e jaargang, nr. 10  

Maandelijks tijdschrift (verschijnt niet in augustus) 
P 206578 
Afgiftekantoor: 2050 Antwerpen 5 
 

Retouradres 
Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk 
Pulhoflaan 14, 2600 Berchem 
 



 

  



1 
 

Inhoud 
 
 

HOOFDARTIKEL 
De mensen voorbij: over sterven en begraven in de rafelrand.............Pagina 02 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
Christusgemeente .............................................................................Pagina 05 
De Wijngaard………………………………………….………………………………Pagina 08 
De Brabantse Olijfberg……………….……………...…………………………….Pagina 10 
Voor allen...........................................................................................Pagina 13 
 

KERKDIENSTEN ……...………………………..…………….………..Pagina 16 

 

KERK IN DE STAD 
Stadspredikant .………..……….……………………………………………….…..Pagina 19 
Protestants Sociaal Centrum..……………….…………………………....…....Pagina 23 
Bijbelhuis………………………………………………………………………………..Pagina 25 
Ziekenhuispastoraat…………………………………………………………………Pagina 27 
Havenpastoraat……………………………………………………………………….Pagina 29 
 

500 JAAR REFORMATIE…………….………………………..Pagina 31 

 

INTERVIEW 
*****……………………….…….…….......................................................Pagina 32 
 

AGENDA ………………………………………………………………………..Pagina 35 

  



2 
 

Hoofdartikel 
 
 

DE MENSEN VAN VOORBIJ: 
OVER STERVEN EN BEGRAVEN IN DE 
RAFELRAND 

De maand november 
brengt ons via 
Allerheiligen en 
Allerzielen in de ‘tijd 
van de voleinding’. 
Kerkelijk gezien 
tenminste. De laatste 
drie zondagen voor de 
Advent lezen we 
teksten, die ons 
bepalen bij dood en 
eindtijd. De laatste 
zondag van het 

kerkelijk jaar noemen we in onze protestantse traditie de namen van de 
gestorvenen in het afgelopen jaar. Zo blijven de mensen van voorbij in onze 
gemeenten aanwezig. 
Hanna Lam schreef er een eenvoudig, maar diepzinnig versje over:  
 
De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan ‘t einde van het jaar. 
 
Wat Allerzielen en Allerheiligen betreft: niet weinig protestanten bezoeken net 
als de (min of meer) katholieke broers en zussen de graven van geliefden. 
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Ikzelf hoor daar ook bij. Ik bezoek met mijn familie elk jaar het graf van mijn 
vader in Boechout en dan tegelijkertijd al de andere bekenden op het kerkhof 
in Boechout. Een zinvolle traditie, die vele ontmoetingskansen geeft, ik voel 
me er goed bij thuis. 
 
Vanuit de vierde wereldbeweging bezoeken mensen van b.v. Centrum 
Kauwenberg elke eerste november de graven op het Schoonselhof, die geen 
mooie steen hebben, geen bloemen of foto’s, bijna naamloze graven. Graven, 
waarvoor niemand echt zorgt, graven die op die manier veel vertellen over het 
leven van degene die in het graf ligt. Ze vertellen alsof er niets te vertellen is. 
Alsof de begravene niemand was. In het midden van de broers en zussen van 
Kauwenberg heeft deze mens echter wel een naam gekregen, heeft zhij bij een 
gemeenschap gehoord, is zhij na de dood niet vergeten.  
 
De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet. 
 
Kamiano, het restaurant voor dak- en thuislozen van Sint Egidius, gedenkt al 
jarenlang op elke eerste november de gestorvenen, die gekend zijn bij dit 
restaurant. Alle namen worden genoemd tijdens een indrukwekkende viering 
in de Carolus Borromeuskerk. 
 
Omdat vele dakloze vrienden een heel jaar door rouwen ... omdat niet 
iedereen kerkelijk is... omdat we het feit dat veel dak- en thuislozen veel te 
jong sterven in de aandacht willen brengen en willen aanklagen...  wordt er 
door het straatoverleg nog een alternatief herdenkingsmoment georganiseerd 
op een ander tijdstip in 't jaar én op een publieke plek. In het dit overleg komen 
alle organisaties, verenigingen en initiatieven samen die solidar zijn met 
straatbewoners. Mijn collega Niek Everts, straatpastor vanuit de katholieke 
kerk, is de voorzitter van dit overleg.  
De herdenking gaat door op het Hendrik Conscienceplein, omdat daar de 
juiste sfeer geboden wordt. 
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Op 2 maart 2018 om 16 uur zal dit weer plaatsvinden. Alle straatbewoners, hun 
netwerk, ieder die zich betrokken voelt of het initiatief een warm hart 
toedraagt is welkom. 
 
Als stadspredikant heb ik de kans om veel mensen te ontmoeten: mooie, lieve, 
prachtige, soms onuitstaanbare, geliefde kinderen van God. Deze mensen 
sterven ook, zoals ik hierboven al geschetst heb. Tijdens een afscheidsviering 
zetten we zulke kinderen van God extra in het licht omdat ze in het leven te 
vaak ingehaald werden door de duisternis. We laten hun naam en lijf omringen 
door zeven lichtjes.  
De eerste vlam is die van de opgaande zon, omdat ieder mens geboren wordt 
om licht en warmte door te geven. De tweede vlam is de vlam van de taal, 
vurige woorden van liefde en geborgenheid... Maar soms ontbreken deze 
woorden in een mensenleven. De derde vlam is de vlam van de hartstocht, die 
je leert liefhebben, maar soms doet die liefde alleen maar pijn. De vierde vlam,  
is de honger en de dorst naar recht, vrede en geluk. De vijfde vlam, is de vlam 
van de boosheid, van het verzet tegen lijden en onrecht, tegen uitsluiting. De 
zesde vlam, is de vlam van hoop, die houdt mensen op de been, en die houdt 
tot op het laatst het verlangen gaande om het beloofde land te zien, een 
mooiere en betere wereld. De zevende vlam, is de Eeuwige, de 
Onuitsprekelijke, Hij die zijn vonken uitzendt in al wat leeft, tot in de hemel en 
de afgrond, tot in de kern van ieder mens en die niet zal doven, wat Hij 
eenmaal heeft ontstoken. 
 
In dit licht mogen de namen uitgesproken worden, de tijd van de voleinding 
worden gevierd. 
We gaan in het kerkelijk jaar de Adventsperiode tegemoet, maar niet zonder 
alle geliefde  bekenden en onbekenden, die ons zijn voorgegaan. 
 
De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij. 
 

Ds. Ina Koeman, Stadspredikant  
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten Oktober 
• Op zondag 1 oktober hebben we een sfeervolle, bijzondere kerkdienst 
bijgewoond met viering van het Heilig Avondmaal. De dienst werd 
opgeluisterd door het Gospelkoor Together uit Lunteren o.l.v. Bert Hazeleger. 
Ds. Elly Bouman las de schriftlezing uit Filippenzen 4:v 1-9 ‘Laat de Heer uw 
vreugde blijven!’ en tijdens het Heilig Avondmaal werden Beker en Brood 
doorgegeven in een kring, die rondom het kerkgestoelte, heel de ruimte van 
de kerk omgaf. Na de dienst werden de leden van het koor op een gezellig 
samenzijn vergast met  koffie en broodjes.  
• Op 8 oktober ging Ds. P. Smits voor met een schriftlezing uit 1 Johannes 2:v 
7-27: ‘Eénieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet en wie de Zoon 
belijdt, heeft ook de Vader.’  
• Op 15 oktober preekte Ds. Stefan Gradl uit 1 Corinthiërs 12:v 12-27: ‘Want 
gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het lichaam, één 
lichaam vormen, zo ook Christus want door één Geest zijn wij allen tot één 
lichaam gedoopt.’  
• Op 22 oktober ging Ds. J. Hansum, een oude bekende van onze gemeente, 
voor, op basis van de Schrift in Exodus 19: v 4-6: ‘Toen riep  Mozes naar de 
Israelieten, bevrijde slaven in de woestijn Sinai: Gij zult Mij een Koninkrijk van 
Priesters zijn’. Net zoals Petrus in 1 Petrus 2 v 1-10 zegt aan Christenen, die 
zich in een  kwetsbare positie binnen het Romeinse Rijk bevinden ‘Gij echter 
zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie.’ 
Zo ook zijn wij, ieder van ons, priesters en schatbewaarders van een heilige 
eeuwenoude traditie. Aldus Ds. Hansum.   
 

Kerkdiensten november 
De volgende gastpredikanten gaan onze diensten in november voor: 
5 november: ds. E. Carp met viering Heilige Avondmaal  
12 november: ds. G. Snauwaert 
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19 november: ds. A. Poldervaart 
26 november: dhr. A. Boekhout 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN  
 

Bijbellezen voor anderstaligen 
Op 3 november, 17 november en 1 december (mevr. Dini van Os)  
 

Gebedskring 
Biddend of meebiddend en dankend samenzijn op woensdag  15 november in 
de kerk om 10.30 uur. 
 

Bijbelgesprekskring  
Op 9 november, 23 november en 7 december in het consitorium van de kerk. 
 

Catechisaties 
Groep 12-15 jaar o.l.v. Marianne Knetenmann op zondag 25 november van 11 
tot 13.30 uur. Thema: Noach en toren van Babel.  
De groep 16 jaar en ouder wordt geleid door Naomi Apers.       
 
 

DE BAZAAR KOMT ER AAN! 
Op zaterdag 11 november is het weer zover: de 
jaarlijkse Bazaar of Fancy Fair. Vanaf 10.30 uur 
kunt u in de kerk terecht voor allerlei 
tweedehandse artikelen, zelfgemaakte spullen, 
boeken en kaarten, taarten en confituur en 
natuurlijk om iets te eten en te drinken. Vergeet 
daarbij ook de tombola niet met prachtige prijzen.  
Nodig ook gerust familie, vrienden en kennissen 
uit.  
Wie zich nog niet heeft opgegeven om te helpen , 
kan dat nog altijd doen bij Mevr. Both, tel. 
03/464.25.30. 
Mensen kunnen tombolabiljetten kopen bij Mevr. 
Seys. 
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PASTORAAT  
We denken aan ds. Ina Koeman die werd opgenomen in het Middelheim 
Ziekenhuis voor een infectie van het been, en aan Mevr. Both die nog steeds 
tobt met hals- en schouderpijn. Met vreugde kunnen we melden dat Marianne 
Lauwers hersteld is en terug thuis .  
 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
 

Kerkenraad  
Op 18 oktober werd weer vergaderd en werden  beslissingen genomen met 
het oog op organisatie van de jaarlijkse Bazaar en de Kerstviering .  
Wat de beroepingscommissie betreft is er belangrijke vooruitgang geboekt en 
werd de vacature met profielschets voor een nieuwe dominee opgesteld en 
verstuurd. 
 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 
 
 
 
 
 

 
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: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 NOVEMBER 
Zondag 5 november zal ds. Ina Koeman samen met ons het Heilig Avondmaal 
vieren.  

Zondag 12 november 
is er ’s morgens geen 
dienst. Wel is er om 15 
u ’s middags onze 
tweede ‘dialoog-
dienst’. Ds. Edwin 
Delen zal net als vorige 
keer voorgaan. Het 
wordt een dienst waar 
er in plaats van de 
preek gelegenheid zal 
zijn om in gesprek te 

gaan. Vindt u het fijner om gewoon te luisteren dan kan dat natuurlijk ook. Als 
kerkenraad kunnen wij deze dienst van harte aanbevelen. 
Zondag 19 november zal ds Anne Kooi uit Brussel voorgaan. Zondag 26 
november gaat ziekenhuisaalmoezenier Herman Fresen voor. Op deze 
gedachteniszondag gedenken wij hen die wij afgelopen jaar hebben moeten 
laten gaan.  
 
 

PASTORAAT 
De operatie van Hans van den Berg is goed geslaagd. Ondertussen is hij weer 
thuis om verder te herstellen. Het is nu ook afwachten of er een vervolg 
behandeling nodig is. Wij wensen hem en zijn vrouw Agnes heel veel sterkte 
toe. 
Na een moedig gedragen ziekte overleed op vrijdag 13 oktober Lucia 
Rymenans, de vrouw van Mon Deroo. Wie haar heeft gekend, zal zich haar 
herinneren als een zeer warme, hartelijke vrouw. Op 19 oktober hebben we op 



9 
 

een mooie manier afscheid van haar genomen. Wij wensen Mon, zijn kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte en elkaars steun en liefde toe. 
 
 

BEROEPINGSWERK 
De beroepingscommissie is samengekomen en heeft 2 sollicitaties 
weerhouden. 
Ondertussen is zij al één maal gaan horen en begin november zal dat nog een 
keer gebeuren. Hopelijk kunnen we van daar weer verder. Wij houden u op de 
hoogte. 
 
 

KERKENRAAD 
De volgende kerkenraad is op woensdag 8 november 
 
 
Hartelijke groet, 

Thamar Blokland 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Zuid 
 
 
 
 
 

 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant vacant 
Consulent Ds. Petra Schippers | tel. 03/454.40.14 
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 

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:heleen@pobox.com
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De Brabantse Olijfberg 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 

 

HET WAS LEUK EN MOOI EN 
BIJ TIJDEN 
INDRUKWEKKEND…. 
…al die beweging rond ‘500 jaar 
Reformatie’. Een openbaar debat, 
lezingen, een heuse tentoonstelling op 
een historische plek: de Sint-
Andrieskerk, muziek, met 
tromgeroffel door de stad, de 
Groenplaats voor een festival van het 
Woord, de kathedraal voor een 
Evensong, en Luther heeft een vaste 
stek gekregen in onze stad, een plein: 
beter, een gedeelte van een plein. Het 
bracht protestanten en katholieken bij 
elkaar. En even vonkte er iets, een 
twinkeling: we vinden het allen 
belangrijk, lezen uit de Schrift, 

allemaal! Zelfs zo´n zware tekst uit de brief van de apostel Paulus aan de 
Efeziërs (zie p. 31). En nu weer door: op naar Kerst. Zo gaat dat. 
Illustratie: Antwerpen had iets met Luther. In 1525 schreef Luther een brief aan 
de ‘Christen zu Antorff’ (Antwerpen), waarin hij uit diepe bezorgdheid 
waarschuwde voor de leer van Eligius Pruystinck, alias Looi de Schaliedekker.  De 
brief wordt bewaard in de Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. 
 
 

KERKDIENSTEN 
Voor de diensten in november is met name de laatste zondag een pas op de 
plaats: de gedachtenisdienst, 26 november. In een kerklied staat: ‘Wij leven 
allen naar de dood’. Dan gaat het er niet om dat ons leven droefgeestig wordt, 
maar kostbaar, intens, en diep. En dat onze wereld een heden, een verleden en 
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toekomst heeft, en dat de doden daar nog actueel bij horen. In die dienst kan 
ieder die dat wil een kaarsje aansteken, voor allen die ons zijn voorgegaan. 
Verder is vermeldenswaard de dienst met de werker in het Bijbelhuis, diaken 
met bijzondere opdracht, dhr. Ernst van Velzen, zondag 19 november: wellicht 
hoort u ook iets over hoe het daar toegaat, in de Lange Dijkstraat: ons 
Bijbelhuis 
 
 

#ME TOO 
Op Twitter zijn vrouwen met een campagne begonnen om hun ervaringen met 
seksuele intimidatie bespreekbaar te maken met de naam: #Me too. Stevo 
Akkerman schreef een redactioneel in dagblad ‘Trouw’ over schaamte en de 
akelige dilemma´s, waarin je terecht komt als het gaat over seksuele 
intimidatie: ‘Er zijn simpelweg teveel rotverhalen om je als man niet rot te 
schamen voor je soort.’ Maar ook: hoe gaan we nu verder, integer verder, ook 
verder met al die verhalen die nu boven komen en waar vaak weinig van weer 
rechtgezet kan worden. Al hoop je dat er recht gedaan kan worden, al is het 
maar iets. Het is nu onze taak met al die publieke bekentenissen, van 
gebeurtenissen, die lang werden weggestopt, zorgvuldig om te gaan. Mijn 
indruk is dat er veel respect is, voor de moed om zo openlijk je verhaal te doen. 
 
 

WAAR IS DE KLOK? 
Ja, dat was schrikken. De nieuwe kosteres zei het al: ik hoor de klok niet 
meer… En toen we naar boven keken, was de klok er ook niet. Het koepeltje 
waar die normaal in hangt was leeg. Dat kan niet. Wie gaat er nu op sjouw met 
een klok van wel 200 kilo? Maar, waar we ook keken en vanuit welke kant ook: 
het hokje was leeg en bleef leeg. Een rondwandeling op het terrein van de 
universiteit, achter de kerk, leverde ook niets op: hij was er niet 
uitgezwengeld, dus… maar hij was er ook niet. Dan maar de stoute schoenen 
aan getrokken om ter plaatse te gaan zien. Je moet da een steil trapje op, hoog 
in de kerk, en dat is altijd even schrikken. Luik open…. De klok hing er wel, 
maar zat klem tussen het dakje en z´n draaipunt. Iemand moet er heel hard 
aan getrokken hebben… Wie kan dat zijn. De paters van de Ossenmarkt, 
misschien? Hun klokje klingelt een halve toon hoger dan de onze. Dat is op den 
duur irritant: het lijkt namelijk net alsof onze klok hen fijntjes corrigeert: … een 
toontje lager, jongens… Toch kan ik me dat niet voorstellen van deze 
vredelievende monniken. Tja, dus blijven we in het ongewisse. Inmiddels is 
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met wat beleid de klok vlot getrokken en doet hij weer dienst als vanouds. 
Maar ik merk dat ik bij aankomst op het plein de laatste tijd toch even schielijk 
naar de toren kijk: hangt tie er? 
 
U weer alle goeds, de komende tijd, en tot ziens, 

Ds. J.P. Neels 
Predikant de Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
Predikant Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Scriba  Mevr. A. Lenstra-Blommaert, Eikenlaan 7, 2920 Kalmthout  
  tel. 03/666.49.02 | lida.blom@telenet.be 
Bank  IBAN BE19 0000 1498  7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen  
  BIC BPOTBEBB 
Diaconie IBAN BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen 
  BIC GKCCBEBB 
Kosters Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen 
  tel. 0469/48.13.48, email: sandervanlangevelde@outlook.com 
Orgelkring Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be 

mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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Voor allen 
 
 

LUTHER IS NOG NIET WEG! 
Donderdag 30 november gaat de 
laatste van de reeks lezingen over 
Luther &... door. En  deze keer een 
hele vrolijke! Over zingen. Veel 
liederen die wij van Luther hebben zijn 
rond de tafel ontstaan, en daar werd 
gezongen. We horen meer over de 
achtergrond van een aantal liederen. 
Dick Wursten weet daar veel van. En 
we gaan natuurlijk zingen. Voor de 
gelegenheid zitten we boven, op de 
koorzolder van de kerk.  De avond 

kreeg de poëtische titel mee: ‘Zingen als een zwaan’. Waarom? Kom luisteren, 
donderdagavond, 20.00 uur, Lange Winkelstraat 5. Een avond wordt verzorgd 
door dr. Dick Wursten en ds. Hans Neels. 
 

 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Zaterdagmiddag 21 oktober hebben Sander en 
Irene van Langevelde, de nieuwe kosters van der 
kerk Lange Winkelstraat, ons meegnomen op hun 
wereldreis. In 9 maanden tijd hebben ze zeker de 
halve wereld rondgereisd. Een fotoreportage liet 

ons zien waar ze geweest waren en welke ervaringen ze hadden opgedaan in 
de grote verscheidenheid van de natuur en met de plaatselijke bevolking. In 
Zuid-Amerika ging de reis van de uiterste zuidpunt (Vuurland) via de Andes 
naar Bolivia, om dan via Hawaï, Nieuw-Zeeland en Australië in Zuid-Oost-Azië 
aan te komen. IJskoude gletsjes, bloedhete pampa’s, onmetelijke zoutvlaktes, 
wijde oceanen en stoffige paadjes wisselden elkaar af. Er was gereisd met 
vliegtuigen, treinen, een busje waarin geslapen kon worden, te voet en op de 
fiets. Het was een boeiende en gezellige middag. Bedankt Irene en Sander! 
Op zaterdag 18 november komen we weer bij elkaar. Mevr. Franny Treurniet 
komt ons dan vertellen over het project ‘Food for all’ in Addis Abeba (Ethiopië). 
Samen met haar man zijn ze op een bijzondere manier met mensen in die stad 
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in contact gekomen, een contact dat grote gevolgen had. We hopen dat u er 
ook bij zult kunnen zijn.          
Zoals altijd: van 14.30 tot 16.30 uur in de Lange Winkelstraat 5. 
(Dini van Os) 
 

VERBANDEN LEGGEN… 
Graag wijzen we u op een lezing van dr. Margriet van de Kooi, protestants 
geestelijk verzorger, op 7 november in het Middelheim-Ziekenhuis. Het thema 
is ‘Verbanden leggen’. Verbanden kunnen lichamelijke wonden helen, maar er 
zijn ook geestelijke verbanden… Meer informatie vindt u op de volgende 
pagina en in het oktobernummer van De Band, p. 35. 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
Plaats: ZNA Middelheim – Brabo complex (180 plaatsen) 
Lezing, vragen en paneelgesprek van 15.30- 17.30 uur. Aansluitend receptie 
Inleiding en slotconclusies door ds. Petra Schipper  
 

DIALOOGDIENST IN SANDERUS 
U bent van harte uitgenodigd voor de dialoogdienst op zondag 12 november 
om 15.00 u in de Sanderusstraat.   Ds Edwin Delen zal net als vorige keer 
voorgaan.  Het wordt een dienst waar er in plaats van de preek gelegenheid zal 
zijn om in gesprek te gaan.  Vindt u het fijner om gewoon te luisteren dan kan 
dat natuurlijk ook.  Iedereen is welkom! 
 

EN DAN NOG… 
Even voor de deadline van deze De Band stonden nog enkele aan Luther 
gerelateerde evenementen op het programma van het Lutherjaar: 
• 28 oktober: feestconcert ‘500 jaar Luther’ in de Carolus-Borromeuskerk 
(cantates van Bach en Ceuleers) 
• 29 oktober: dienst van Zuid en Noord met de Deutschsprachige Gemeinde 
(DEGPA) in de kerk Lange Winkelstraat 
• 31 oktober vanaf 16 uur: inhuldiging van het Maarten-Luther-Plein en 
finissage van de tentoonstelling ‘Een Lutherse lente’ 
• 31 oktober vanaf 20 uur: feestelijke eredienst in de kerk Lange Winkelstraat 
• de Luther-musical ‘Protest!’ door de jongeren van Projop op 2 november, 
19.30 uur in de zaal COSTA, Sint-Andriesplein 24, en op 3 november in het 
WoonZorgCentrum St. Maria, Vredesstraat 93, 2600 Berchem.  
 
We brengen verslag uit in het decembernummer van De Band. 



15 
 

 



16 
 

                 Kerkdiensten 

 
 

 
 
 

Zondag 5 november 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. E. Carp     Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman (onder voorbehoud) Collecte: Kerk, zending, 
diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 

Zondag 12 november 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. G. Snauwaert    Collecte: Kerk en zending 
 

Lange Winkelstraat     10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Cibels 
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Sanderusstraat 77    15.00 uur (!!!) 
Voorganger: Ds. E. Delen    Collecte: Kerk en PSC 
Dialoogdienst 

 
Zondag 19 november 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Poldervaart   Collecte: Kerk en jeugdwerk 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Evangelist E. van Velzen   Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur    
Voorganger: Ds. A. Kooi     Collecte: Kerk, electriciteit 

 
Zondag 26 november 
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en stadspredikant 
Gedenken overledenen 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. H. Fresen    Collecte: Kerk, ziekenhuispast. 
Gedachtenisdienst 
 

Zondag 3 december – 1ste Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser     Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. van den Brande   Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

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

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN DE KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
2 november: Voorganger: Stanny Daems, Pastoraal 
medewerker Merksem 
16 november: Voorganger: Diaken Frank Therée, Sint-
Jacobus, Kapellen 
23 november: Voorganger: Diaken apr. Jozef Van 
Glabbeek, voorzitter A.R.K. 
30 november: Voorganger: Ds. Marc Schippers, 
havenpastoor 
7 december: An Joris, bisdom Antwerpen 

  

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

 
 

OVER SOLIDARITEIT, NABIJHEID EN JIJ EN IK… (1) 
Leven en werken in een oude stadswijk vraagt om een bepaalde houding. 
Tenminste als je graag met mensen optrekt én er zelf iets aan wilt hebben. 
Die houding is gebaseerd op ‘presentie’, misschien wel te vertalen in ‘nabije 
solidariteit’ of ‘solidaire nabijheid’.  
Door met mensen in gesprek te gaan en/of samen dingen te doen, leer je de 
noden en de problemen van mensen kennen vanuit hun levensgeschiedenis, 
soms over generaties heen. Je ziet hoe diep de kloof tussen de verschillende 
leefwerelden is.  
Langzamerhand leer je de leefwereld van de armgemaakte, armgeraakte 
mens kennen. Met horten en stoten. Met schrik en met afschuw. Met 
machteloosheid en met wanhoop. Met geduld en met liefde. Met vreugde en 
geluk. Je wilt de ander leren kennen! Het gelaat van de ander zien. De ander in 
de ogen kijken. Zien wat er is achter de rimpels in haar gezicht. Verstaan hoe 
zijn leven eruit ziet. Je wilt dat. Omdat je gelooft dat het zin heeft. Waarom? 
Om de ander? Om jou? Om de samenleving…. 
 

Citaat uit een cursus over presentie (Marijke):  
Presentie: Het gaat niet over jou, noch over mij. Het gaat over hetgeen er tussen 
jou en mij kan ontstaan en de manier waarop dit kan verlopen. Fantastisch toch. 
Moesten we dit nu toch maar met z’n allen begrijpen. 
Het lijden van de mens is inderdaad een fundamenteel gebrek aan erkenning. Ik 
voel zo goed wat er bedoeld wordt met “met je totale wezen in relatie treden”. Ik 
beleef het steeds intenser. Keerzijde van de medaille is dat ik me steeds 
onbegrepener voel. Mijn enthousiasme is geen streven, het is een gevolg van een 
intens, mooi gevoel van verbondenheid. Ik heb dit gevoel het vaakst bij mensen 
die in een of andere vorm van armoede leven. Steeds wil ik blijven streven naar 
een liefdevolle maatschappij. 

  
 

OVER SOLIDARITEIT… (2) 
Martin Buber, Joodse godsdienstfilosoof, werd op 8 februari 1878 in Wenen 
geboren en werd een bekend godsdienstfilosoof. Hij stierf in 1963. In 1923 
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kwam zijn meest bekende filosofische werk ‘Ich und du’ (Ik en gij) uit. Dit werk, 
een filosofie van de dialoog, behandelt de verhouding tussen de mens en G'd 
en tussen de mens en zijn medemens.  
Volgens Buber kan een mens slechts 'ik' zeggen dankzij het 'jij'. Het gaat om de 
relatie. Pas in de relatie ga ik bestaan… In de werkelijke ontmoeting wordt het 
‘ik’ van de mens namelijk veranderd door het ‘gij’ van de ander. Alleen dat 
voorkomt dat de ander als object wordt gezien dat men naar believen al of niet 
gebruikt ten eigen behoeve. 
Alle menselijke verhoudingen zijn gegrond in de verhouding van de mens tot 
God, die als alle waarlijk persoonlijke verhoudingen ook een ‘IK-GIJ’ 
verhouding is. 
Daarover schrijft hij: ‘Dat je God nodig hebt, meer dan al het andere, dat weet je 
diep in je hart altijd en je hebt het altijd geweten; maar ook dat God jou nodig 
heeft, in de volheid van zijn eeuwigheid jou? Je hebt God nodig om te zijn en God 
heeft jou nodig – voor wat de zin van jouw leven is. Dat de wereld er is, dat de 
mens er is, dat wij er zijn, jij en ik, dat heeft een goddelijke zin.’  
Het gaat hem om het helen van de breuk tussen mens en mens, tussen materie 
en geest, tussen het profane en het heilige, tussen God en de wereld. Het eren 
van God houdt in dat de mens met zijn hele bestaan gericht is op de bevrijding 
van de wereld. 
 
In de bijbel speelt het woord chèsèd een belangrijke rol. Je zou dit Hebreeuwse 
woord kunnen vertalen met verbondenheid, trouw, solidariteit.  
Bij ons woord ‘solidariteit’ gaat het er niet in de eerste plaats om, dat je 
mekaar lief vindt, of sympathiek… dan is het niet eens zo moeilijk om elkaar 
lief te hebben, dan houd je het wel uit met mekaar… hoe lastig het soms ook 
is. Neen, in deze liefde gaat het juist ook om diegenen, die je niet direct 
sympathiek vindt, om hen die niet lief voor jou zijn… hier gaat om een keuze 
om elkaar in verbondenheid vrij te laten – om elkaar niet te onderdrukken, niet 
te verarmen, niet te kwetsen, hier gaat het erom elkaar recht te doen… als 
mens… omdat mensen voor God – Israëls God – allen even ‘lievenswaard’ zijn.  
Het Hebreeuwse woord chèsèd (gr. agapè) is een woord dat zin krijgt in een 
relatie. In de eerste plaats tussen G’d en mens: een mens antwoordt op de 
liefde van God. God is niets zonder een antwoordend mens, een mens is niets 
zonder een solidaire God. In de Bijbel is het zo, dat de relatie tussen God en 
mens pas betekenis krijgt als die zijn weerslag krijgt op de relatie tussen mens 
en mens. Hier – met de voeten in de aarde – moet solidariteit gevierd, geleefd 
worden, anders leeft het niet. Ik ga pas bestaan omdat er een jij is, een 

http://ds1.nl/c/?wi=74470&si=754&li=45618&ws=&dl=boeken/ik-en-jij-m-buber-9789061315995
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tegenover.  En deze tegenover maakt mij tot ik en ook tot jij. Ik en G/gij. Een 
relatie. Daarover gaat het dus. 
En in die oude stadswijk ben ik één van die mensen geworden, die het best tot 
jij worden als ze proberen te kruipen in de leefwereld van een ander, een 
kwetsbare jij. Niet om macht te krijgen over die ander en zijn leefwereld, maar 
om zelf jij te worden. Ik en gij! Gij en ik. 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT (1) 
Sonja van Santen, lid in Antwerpen-Oost, is de nieuwe voorzitter van de 
Commissie Stadspredikant (CS), een soort ‘kerkenraad’ van een ‘dominee 
zonder kerk’. Namens de commissie schrijft zij het volgende: 
“Onlangs mocht onze stadspredikant een avond verzorgen over huisbezoek 
voor mensen die betrokken zijn bij het omzien naar elkaar in de kerk. We 
hebben met een 8-tal mensen een goede en boeiende avond gehad. Aan de 
hand van een aantal kenmerken werd er met elkaar gesproken vanuit de eigen 
ervaring.  Het ging over ‘Open staan voor de ander’, ‘Tijd nemen’, ‘Aandacht’, 
‘Geduld’, ‘Jezelf geven’, ‘Trouw zijn in bezoeken’, ‘Naast de ander gaan staan’. 
We hebben met elkaar ontdekt dat het vooral je eigen houding is die maakt of 
een huisbezoek goed of minder goed is. Het was fijn om van elkaar te leren en 
elkaar deelgenoot te maken van wat de valkuilen kunnen zijn.  
Aan het eind van de avond kregen we ook een persoonlijke vraag voorgelegd: 
‘Welke engel ben ik als ik op huisbezoek ga? Hoe ben ik present?’ Een moeilijke 
vraag, het vraagt toch ook een beetje zelfkennis. 
Is deze ‘cursus’ nu gedaan? Weten we nu alles? Zeker niet, maar het geeft wel 
moed om ervoor te gaan. Want het is zo nodig dat we naar elkaar blijven 
omzien. Het mag onder ons niet zijn, dat er eenzaamheid is. Daarom is er 
gevraagd naar een vervolgavond. Deze zal D.V. in januari/februari 2018 
doorgaan.” 
Belangstelling? Geef een seintje, dan krijgt u alle info. Opgeven kan bij Sonja van 
Santen: vansantens@hotmail.com. 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT (2) 
(door Sonja van Santen) 
Zoals U weet komt elke maand de ‘kerkenraad’ van de stadspredikant samen 
in Antwerpen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de verschillende 
Antwerpse VPKB-kerken. 
Op de vergadering van oktober hebben we afscheid genomen van Marion 
Schmitz-Reiners. Zij vertegenwoordigde de Duitstalige Kerk. Lange tijd heeft 
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Marion zich ingezet voor het werk in de commissie en de ondersteuning van de 
stadspredikant. Door de veelheid van werk (o.m. de eindredactie van De 
Band), zag ze zich genoodzaakt om de activiteiten in de commissie stop te 
zetten. Het is fijn dat Marion op de achtergrond nog hand-en spandiensten wil 
doen voor de commissie. We zijn blij dat we op de ervaring en kennis van 
Marion nog beroep mogen doen. Ook vanaf deze plaats willen we Marion 
bedanken en haar Gods zegen wensen . 
Ook Marjolijn Devillee-Van Klinken zetelt niet meer in de commissie. Het was 
al wat langere tijd moeilijk om de vergaderingen bij te wonen. Marjolijn 
vertegenwoordigde de kerk van Brasschaat. Dank je wel voor je inspanning en 
tijd die je hebt willen geven in de periode dat je betrokken was bij de 
commissie.  
Ja, en nu? De commissie is klein geworden. Het werk niet. Op het ogenblik 
zitten er 4 mensen in de commissie. VPKB-Zuid, Oost, Boechout en het PSC is 
vertegenwoordigd. U begrijpt dat versterking uit de andere kerken zeer 
welkom is.  
Wilt u het werk van de stadspredikant steunen met een paar uur per maand 
van uw tijd? 
 

HEEL HARTELIJK DANK 
Voor de prachtige bloemen, voor uw gebed, voor het meeleven tijdens mijn 
ziekte... Als deze De Band uitkomt ben ik waarschijnlijk alweer thuis, maar ik 
zal het nog wel even rustig aan moten doen. 
 
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 
 
 

’T FRAKSKE IS VERHUISD! 
U heeft het misschien al gemerkt: ’t Frakske is verhuisd. 
Tegenwoordig kunt de tweedekanswinkel vinden op de Turnhoutsebaan 112, 
2140 Borgerhout. ’t Is de moeite waard om er een keertje (of vaker) langs te 
fietsen.  
U hoort er nog wel meer van! 
 
 

PROTEST! 2017: 500 JAAR LUTHER!   
‘PROTEST’, THE MUSICAL 

Samen met de kerken van 
het PBA en het 
ziekenhuispastoraat 
organiseert het PSC een 
avond rond de musical van 
PROJOP: PROTEST! 
In het afgelopen jaar heeft 
het protest op vele wijzen 
geklonken… 
Op de straten in de 
Verenigde Staten, bij de 
staking van De Lijn, bij de 

demonstraties tgv de vluchtelingen in Brussel, bij de stille wake op de 
Ramblas, bij de uitwijzing van dat ene gezin uit Steenokkerzeel….  
Maar ook in de kerken klonk het protest… Tijdens een preek over Luther, bij 
een choreografie, bij het maken van een schilderij, bij de opening van een 
tentoonstelling…  
2017: 500 jaar LUTHER! 
Luther inspireert, daagt uit, roept op… 
Ook en juist nu, in dit jaar… 
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De jongeren van PROJOP maakten er een musical over. Een muziek- en 
theaterspel zonder weerga! Zang en dans, woord en gebaar… 
KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN! 
 
In het Allerheiligenverlof komt de musical naar Antwerpen. 
Op donderdagavond 2 november om 19.30 uur kunt u ervan genieten in zaal 
COSTA, St Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen (deuren om 19.00 uur). U kunt 
rustig komen met uw kinderen en kleinkinderen, de musical is voor jong en 
oud. Na het optreden is er een kleine receptie gepland. Er wordt een vrije 
bijdrage gevraagd! 
Op vrijdagvoormiddag 3 november om 10.30 uur kunt u gerust nog es gaan 
kijken in het WZC St Maria, Vredesstraat 93, 2600 Berchem. Ook daar is een 
vrije bijdrage hartelijk welkom. 
Wij hopen u te ontmoeten! Graag! 
 
 
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 
Bank  IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB  

t.n.v. Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen 
Minke Zuidemafonds (schoolfonds): zie hierboven, m.v.v. MZF    

  Aftrekbare giften (min. 40€): IBAN: BE93 7775 9057 3967, BIC: GKCCBEBB 
  t.n.v. CAW Antwerpen, m.v.v. PSC  

mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 
 

VAN INVLOED ZIJN 
 In Antwerpen volgen dit schooljaar van de 
12.300 kinderen in het stedelijk basisonderwijs 
er 6.451 islamitische godsdienstles. Dat is 
52,4% en voor het eerst meer dan de helft. 
Daarnaast volgt 18,7% van de kinderen 
katholieke godsdienstles, 1,6% protestantse 
les en 26,4% niet-confessionele zedenleer. 
Hoewel cijfers niet het laatste woord hebben, 
geeft dit wel de realiteit weer. We zijn daarom 

blij dat het Bijbelhuis wekelijks moslimjongeren kan ontvangen. In dit oude 
huis kunnen we kinderen en jongeren vertellen dat Jezus Christus ons leven 
kan vernieuwen. We vertrouwen dat Gods Woord en Zijn Geest meer van 
invloed zijn, dan alle andere inspanningen die gericht zijn op de vorming van 
jongeren. Gods Woord raakt het hart, vult het hart en verandert het hart. Wij 
roepen u op blijvend te bidden voor ieder die werkt in het Bijbelhuis en het 
bezoekt! 
 

‘BRUGGENBOUWERSAVOND’ IN ANTWERPEN 
We nodigen u graag uit voor een nieuwe ‘bruggenbouwersavond’ op dinsdag 
28 november in het Bijbelhuis. 
Een verdiepingsavond voor christenen die wekelijks het evangelie delen en 
daarbij  intensief met moslims te maken hebben. Doel van de avonden is 
ontmoeting, uitwisseling van ervaringen, vorming en informatie.  
Thema: ‘Hoe geef je antwoord op vragen van moslims over Jezus’. 
Cees Rentier van Evangelie & Moslims zal dit thema inleiden. 
Programma 
Vanaf 18.00 kunt u met ons mee-eten in het Bijbelhuis  
(Lange Dijkstraat 50, Antwerpen)* 
Vanaf 19.00 verdiepen we ons in het onderwerp en wordt deze in groepjes 
verder besproken. Rond 21.30 sluiten we af. 
 Aanmelding 
We hopen u die avond te ontmoeten in het Bijbelhuis! 
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Als u komt, wilt u dat dan uiterlijk 25/11 laten weten bij ondergetekende? 
Op de bruggenbouwersavond is een kleine bijdrage voor de maaltijd welkom. 
De avond wordt in samenwerking met Evangelie en Moslims en Gave Veste 
georganiseerd. 
(Enst van Velzen) 
                  

ICHTUS ANTWERPEN VOOR HET BIJBELHUIS  
Al lange tijd borrelden er ideeën over een 
samenwerking tussen het Bijbelhuis en de studenten 
van Christelijke studentenvereniging Ichtus 
Antwerpen. Afgelopen zomer organiseerden de 
studenten een maaltijd voor de bewoners van 
Antwerpen 2060. Een aantal vragen aan Elise, lid van 
de studentenvereniging en één van de 
initiatiefneemsters.  

Hoe heb je het Bijbelhuis leren kennen?  
Ik heb het Bijbelhuis twee jaar gelden leren kennen via Lianne, mijn 
huisgenootje toen. Zij heeft zich een jaar voor het Bijbelhuis ingezet. Om 
eerlijk te zijn voelde ik me er meteen thuis door de open sfeer. Wat me erg 
aanspreekt in het Bijbelhuis is het contact met mensen. Er worden 
vriendschappen gesloten en (levens)verhalen gedeeld. Er is plaats voor 
iedereen.  

Waar gaat Ichtus Antwerpen zich met het Bijbelhuis dit seizoen 
voor inzetten?  
Voor de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door samen te eten met inwoners 
uit de wijk 2060 of te voetballen met jongeren uit de buurt. Tijdens de 
maandelijkse samenkomsten maken we met elkaar God groot door muziek te 
spelen. 
 

 
 
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 
 
 

‘WE KENNEN WÉL ONZE GIDS!’ 
Luther is populair in het UZA . 
We hebben tijdens onze oecumenische vieringen in het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen (UZA) een aantal weken kerngedachten, kernwoorden uit de 95 
stellingen van Luther overdacht: boete, zonde, genade, geloven en vrijheid. 
We zijn onder de indruk van de reacties. Mensen herkennen zijn geloofsstrijd. 
Een vrouw reageerde de dag erna in een mail. “Ik herken me zo in de woorden 
Ik geloof Heer maar kom mijn ongeloof te hulp… en ook in de uitgestoken hand 
op het liedblad. Deze preken betekenen enorm veel voor mij.’  

Eén van onze patiënten, 
een nog jonge jurist, 
reageerde tijdens de 
voorbeden op de uitspraak 
van Luther: 'Al ken ik de weg 
niet die God met mij gaat, ik 
ken wel mijn Gids'. Hij 
getuigde van het moment, 
vlak voor de operatie, toen 
hij zich zo ontzettend 
eenzaam voelde. Hij 
wachtte in een kleine 
kamer op het moment dat 
hij de operatiekamer werd 
binnengereden. Deuren 
waren dicht, ramen waren 
er niet. Er was maar één 
opening en dat was naar 

boven. Hij heeft daar intens gebeden, gesmeekt of God wilde meegaan. En hij 
werd wonderlijk kalm. 'Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel 
mijn Gids'.  
Gesprekstof te over aan de koffietafel.  
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Onze oecumenische vieringen, ze zijn het hart van onze pastorale dienst. Daar 
zie je pas echt de kracht van het evangelie. En wat een warme 
geloofsgemeenschap betekent voor kwetsbare mensen! 
Die Gids van Luther leidt ook ons pastorale leventje hier in het UZA. Het is 
soms een andere weg dan wij in gedachten hadden. Wij hebben een aantal 
keren een oproep in De Band gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Geen enkele 
reactie. Maar dan worden we gebeld door een bijna afgestudeerde arts uit 
Tanzania die, gestimuleerd door haar Prof (die op zondagmiddag in een 
andere viering voorgaat), vraagt of ze met een paar anderen vrijwilliger mag 
worden bij ons. Eén kan prachtig gitaarspelen, ze kunnen wondermooi 
zingen….. 
Wauwwww! 
Een paar weken later krijgen we een mailtje van een eerstejaars studente aan 
de UA met dezelfde vraag: mag ik vrijwilliger worden bij jullie? 
We zijn verwonderd over en bemoedigd door deze gebedsverhoring! 
Al kennen we de weg niet die God met ons gaat, we kennen wel onze Gids! 
 
 
Vriendelijke groeten, 

Peter Dierckx en Ria van Belzen 
Pastors UZA 
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HAVENPASTORAAT 
 

 
MALARIA! 

Enkele weken geleden hoorden we in de media alarmerende 
berichten over de tijgermug. Deze mug, afkomstig uit Zuid-
Amerika, is de drager van het zikavirus. Ze kan via 
scheepsladingen meeliften naar ons land. Door de stijging 
van de temperatuur in Europa, zou de tijgermug ook hier 
kunnen overleven. Daarom heeft de overheid besloten om 

dit insect op te sporen in de haven van Antwerpen om bijtijds tot verdelging 
over te kunnen gaan. 
Het zikavirus kan gevaarlijk zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Er is echter 
een ziekte, overgebracht door muggen, die nog veel meer slachtoffers maakt: 
malaria! Tienduizenden slachtoffers vallen elk jaar in Afrika. Er zijn meerdere 
varianten van deze ziekte, met een verschillende graad van dodelijkheid. 
 

 
 
Begin augustus hoorde ik dat een van mijn bekenden malaria had opgelopen. 
De 54-jarige elektrieker Onet Velasquez voer op het autoschip Grande Abidjan 
dat voertuigen afleverde in verschillende havens in West-Afrika. Onet voer al 
sinds 1994 naar dat continent en hij had nog nooit problemen gehad. Elke 
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week nam hij samen met zijn collega’s een medicijn dat de nodige 
bescherming kon bieden. 
Anti-malariapillen bieden echter geen garantie dus zeelieden gebruiken ook 
muggenwerende middelen zoals sprays. De zeelieden van deze vloot gaan ook 
niet vaak aan wal in Afrika. Het risico om de ziekte te krijgen aan boord, wordt 
dan ook niet al te hoog ingeschat. 
En toch, tot zijn grote verbazing viel Onet ten prooi aan malaria. Eén mug 
teveel! De symptomen manifesteerden zich toen het schip terugvoer naar 
Europa. In Antwerpen werd de onfortuinlijke zeeman naar het Universitair 
Hospitaal gebracht. Via Facebook nam hij contact met mij op. Gelukkig had hij 
slechts een milde vorm van malaria opgedaan. 
Ik bezocht hem in het hospitaal en bracht enkele praktische zaken mee die hij 
nodig had voor zijn verblijf. Enkele dagen later werd hij overgebracht naar de 
Rode Kruis hulppost in de haven. Onet is een toegewijd evangelisch christen 
wiens echtgenote kerkenwerk doet in de Filipijnen. Op zondag nam ik hem 
mee naar een Engelstalige dienst in de Antwerp International Protestant 
Church te Ekeren (zie foto). 
 
Kort daarna werd hij gerepatrieerd. Kortelings heb ik vernomen dat hij 
medisch fit is verklaard in zijn thuisland. Gelukkig maar, want Onet was 
bezorgd over zijn studerende kinderen. Geen werk betekent immers geen geld 
in de Filipijnen. Ik hoop hem spoedig opnieuw te mogen begroeten in de 
haven. 
 
 
Met Gods zegen. 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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500 JAAR REFORMATIE 
 
 
Hier een afdruk van het document dat ondertekend werd, in de dienst van 31 
oktober in de kerk ‘De Brabantse Olijfberg’ (Antwerpen-Noord): 

 
Antwerpen, 31 oktober 2017  
500 jaar nadat Luther zijn stellingen aanbracht op de deur van de Slotkapel van 
Wittenberg 
 
Als christenen, uit een grote verscheidenheid aan kerken gekomen, bijeen gebracht in deze 
gezamenlijke viering 
onderschrijven wij van harte het belang van het lezen en verstaan van de Schrift, voor 
onszelf, voor onze kerken en voor de samenleving om ons heen. 
 
De woorden van de apostel Paulus zijn ook onze bede: 

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap 
in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke 
wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan 
gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u 
met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u 
zult volstromen met Gods volkomenheid.                   
(Efeziërs 3, 14-19) 

 
Ondertekend  
tijdens de herdenkingsdienst 500 jaar Reformatie, in de Brabantse Olijfberg (Protestantse 
kerk), Lange Winkelstraat 5, Antwerpen. 
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INTERVIEW 
 
 

***** 
Hij is nooit lid geworden van 
onze kerk. Vage verwantschap, 
dat wel. Hij was ook altijd op 
reis, schreef veel, moest 
lesgeven, had het geweldig 
druk. Maar een goed glas bier 
sloeg hij nooit af, en voor 
gezellig tafelen maakte hij altijd 
tijd vrij. Aan een bezoek aan de 
Paus houdt hij geen prettige 
herinneringen over, maar dat 
het later zo ernstig uit de hand 
gelopen is, was niet zijn wens… 
Als hij ergens van overtuigd is, 
dan weet hij van geen wijken. 
  

Welk Bijbels verhaal had u 
graag meebeleefd? 
Ik heb altijd veel gehad met de 
kerstverhalen en m´n best 

gedaan om ze met overgave te vertalen. Vooral die zang van Maria, het 
Magnificat, … Maria, vol van genade…, in het Duits klinkt dat dan alsof je 
dronken bent, maar dat was Maria niet: genaderijk, dat was ze wel.  Ik behoef  
er niet zozeer zelf bij te zijn geweest: Bijbelverhalen gaan met mij mee. Opweg 
naar Worms: ps. 118,… ik zal niet sterven maar leven. En natuurlijk dat ene 
zinnetje uit Romeinen: dat we door geloof leven, wat is dat prachtig. 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Zal ik eerlijk zijn: ik hou zo van de muziek van Orlando di Lasso: dat is intens 
schoon: ja, wereldlijke muziek, maar mooi. Ik heb een keer een lied geschreven 
over de nachtegaal, die zingt:  die beste Zeit im Jahr ist mein, da singen alle 
Vögelein..   dat zing ik graag. In die vrolijke klanken hoor ik de liefde van God. 
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Ja, en soms, is het tijd om te zingen: Aus tiefer Not, ja, dat komt dan uit mijn 
tenen.. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Als ik zie hoe Rome de zielen van mensen kwelt met regels en voorschriften en 
altijd weer die dreigende onzekerheid over vagevuur en de hel, dan heb ik wel 
behoefte om daar tegenin te gaan. 
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Meestal ga ik naar de kerk om te preken: want de mensen hebben het 
evangelie als blijde boodschap  echt nodig,  
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Twee dingen, die elkaar aanvullen: 
De mens is vrij heer over alle dingen, en niemands onderdaan, 
en de christenmens is een dienstbare knecht en ieders onderdaan. 
 

Wat ga je morgen doen? 
Als God mij nog een morgen geeft, dan zal ik Hem prijzen. ( Ik heb sterk de 
indruk dat we in het laatste der tijden leven…) 
 

Bidt u wel eens? 
Ja, ik doe mijn morgen-, mijn middag- en mijn avondgebed, en als ik het een 
dag druk heb, dan bidt ik nog veel meer… 
 
(Dit interview kwam tot stand  tussen dr. Thorsten Jacobi en ds. Hans Neels) 
  



34 
 

 



35 
 

Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/11 19.00 u PROTEST! – Musical (COSTA – Sint Andries) 
02/11 19.30 u Kerkenraad (N) 
03/11 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
03/11 10.00 u  PROTEST! – Musical (WZC St. Maria - Berchem) 
06/11 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
07/11  15.00 u Lezing ‘Verbanden leggen’ in ZNA Middelheim 
08/11 10.30 u Gebedskring (O)  
08/11 20.00 u Commissie Attent, Bisdom 
09/11 20.00 u Bijbelgesprekskring (O)   
11/11 11.00 u BAZAAR (O) 
12/11 15.00 u Dialoogdienst (Z) 
14/11 20.00 u Leerhuis (De Loodsen) 
17/11 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
18/11 14.30 u 50+ Kring (in de kerk Lange Winkelstraat) 
25/11 11.00 u Catechesatie 12-15 jaar – consistorie kerk (O) 
26/11 20.00 u Bijbelgesprekskring (O) 
29/11 20.00 u Kerkenraad (O) 
30/11 20.00 u Luther &… ‘Zingen als een zwaan’ (LWS) 
 
Om alvast te noteren: 
04/12 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
09/12  09.30 u Trefdag ATTENT  
 
 
 
 





 

  



 

 

PROTESTANTSE GEMEENTEN 
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Predikant  Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Koster   Sander van Langevelde |  0469/48.13.48 |   

 sandervanlangevelde@outlook.com 
De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Petra Schipper | tel. 03/454.40.14 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Marcel Pool | marcel.pool@telenet.be | 0472/33.54.38 
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 december-nummer: 23 november 
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 
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