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Hoofdartikel 
 
 

WEINIG OF ANDER CHRISTENDOM? 
Je kan soms teleurgesteld raken van het feit dat er weinig mensen naar de kerk 
gaan. Cijfers hierover zal ik zo min mogelijk opschrijven, want dat zal ons niet 
veel verder helpen.  
Het gevoel wordt pijnlijk als we moeten constateren dat er weinig mensen 
geloven.  
Maar is dat waar?  
Vast staat dat het christendom in Europa van samenstelling aan het 
veranderen is. Er ontstaat inmiddels een ander christendom  in Europa. Een 
christendom wat zijn groei dankt aan christenen van elders. Arabische, 
Afrikaanse, Assyrische christenen en christenen uit Aziatische landen en 
Midden Amerika. We zien dat in onze stad: op zondag feestelijk geklede 
Afrikanen, op zaterdag Russische tieners lopend rond de kerk of Arabische 
christenen verenigd in een parochiezaal getuigend voor vluchtelingen uit 
Syrië. Toch een cijfer. 26 miljoen christenmigranten zijn de afgelopen 
tientallen jaren Europa binnengekomen (David Dessin: God is een vluchteling).  
Dat getal staat tegenover 12 miljoen moslimmigranten.  
 
De komst van deze christenmigranten zal haar uitwerking niet missen!  
Niet vanwege het aantal, maar vanwege haar innerlijke kracht. 
Deze christenen kunnen ons veel leren. Hun geloof is gevormd in andere 
contexten als de onze. Velen van hen kennen de Islam, leefden met moslims of 
leden onder moslims. Niet weinigen van hen waren moslim en zijn nu christen 
en gedoopt. Anderen zijn in België gekomen en zijn verward door de 
geseculariseerde maatschappij die ze hier aantreffen en van onze manier van 
leven en geloven.  De vragen die zij ons stellen kunnen ons opnieuw laten 
nadenken over ons geloof en christelijke levenspraktijk. Hun vragen en onze 
vragen aan hen kunnen nieuwe antwoorden geven en ons helpen om voluit 
gemeente van Christus te zijn. Anderen willen evangeliseren of hun 
volksgenoten dienen en ondersteunen en, nog niet lang geleden, samen 
bidden voor België. 
Een mooie aanwinst voor de westerse (protestantse) kerken en voor ons land 
en de steden in het bijzonder. Op de werkplek doet dat ook goed. Een 
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Congolees, een Irakees en een Europeaan als team en samen één in Christus. 
Dat geeft een bijzondere verbondenheid en vreugde. 
 
Wat zeker te leren valt is dat christenmigranten weten wat het is om kerk te 
zijn in een minderheidspositie. Een positie te kennen die niet geaccepteerd en 
gesteund wordt door de regering. Juist die positie werpt de gemeente terug op 
haar eigenlijke kracht: het evangelie van genade. Die minderheidspositie 
betekent niet minder invloed . De eerste christengemeente kende geen grote 
aantallen, kende geen macht, maar bezat het evangelie. Een boodschap die 
een ander koninkrijk verkondigt met een eigen leefwijze. Met die leefwijze 
zocht ze haar plaats in de maatschappij. Zij hoefde geen belangen te 
verdedigen of veilig te stellen, zij was vrij. Vrij om te dienen, vrij om te 
getuigen, vrij om lief te hebben; koningen, presidenten, slaven en wie ook 
meer. Ook in moeilijke tijden bleek het getuigenis van Christus klinken. Een 
getuigenis wat bijzonder genoeg, ondanks haar minderheid onaantastbaar is 
en invloedrijk. Want God is in de gemeente aanwezig in Jezus Christus en door 
Zijn Geest. Dat was toen en dat is nu.  
 
Een ander christendom vandaag brengt ons een verbondenheid, die ons leert 
om onze kracht niet te zoeken in machtstermen of activisme, maar in het 
evangelie zelf.  
 

Ernst van Velzen 
Evangelist Bijbelhuis 
 

Bericht voor de abonnees 
In  de vorige aflevering van de Band deden we een oproep aan de 30 niet-betalers 
van het abonnement 2017. Nu, een maand later, stellen we vast dat er één persoon 
(1!) gereageerd heeft. Wat nu met de 29 niet-betalers? 
1  U betaalt alsnog. 
2. U wilt geen Band meer, u meldt zich af. 
3. U wilt het gratis digitaal abonnement en geen papier: geef uw mailadres door aan 
ds. Hans Neels (neelslos@gmail.com, 03/707.29.92). 
4. Leest u de Band niet meer, dus ook dit artikel niet, dan heeft het geen zin meer 
dat u de Band toegestuurd wordt.  
Keuze genoeg. 
Als u niet zelf kunt kiezen zullen wij dat in de nu komende maand voor u doen. 
Met vriendelijke groeten, 
De administratie 

mailto:neelslos@gmail.com
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten september 
• Op 3 september heeft Ds. Johan Visser afscheid genomen in een druk 
bijgewoonde dienst en in een volle kerk. Met woorden van Paulus in zijn brief 
aan de Korynthiers: niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd 
is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dat fundament bouwt,… ieders werk 
zal openbaar worden en verder: Alles is van U en gij zijt van Christus. Er waren 
meerdere toespraken: van Josee Rigtering namens de kerk , van Raf Raes 
namens het Bijbelhuis, van Thamar Blokland ( VPKB Antwerpen - Zuid), Koen 
Kinsbergen (PSC), Ds. S. Fuite (VPKB België), mevr. van der Kaden (ARK), Ds. 
D. Boelens (District ABL), J.M Houben (Parochie Heilig Sacrament Berchem) 
en een lied door de leden van het PBA.  

• Op 10 
september was er 
geen dienst maar 
een gemeente-
uitstap naar 
Amsterdam van 
een 45 personen 
om de 
intrededienst van 
Johan bij te 
wonen  in de 
Noorderkerk. Na 
dit plechtig 
gebeuren werd 
de dag besloten 
met een 

wandeling langs de grachten, de Dam en het Rokin en een mooie boottocht 
(foto). Op 16 september werd door Marianne Knetemann in afwezigheid van 
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Ds. Ina Koeman door ziekte, het huwelijk ingezegend van Dhr. Eddy De Smet 
met Mevr. Frederika Leonora Regina Tetelepta. 
• Op 16 en 17 september hebben de kinderen een heerlijke dag en nacht 
gekampeerd in Sint Niklaas begeleid door Josee Rigtering en Erika 
Droogendijk (zie apart artikel).  
Op 17 september ging Dhr. Theo Overbeek de dienst voor met schriftlezing 
van Psalm 139 en 1 Korinthe 13. 
   

Kerkdiensten in oktober 
De volgende gastpredikanten gaan onze diensten in oktober voor: 
1 oktober: Ds. Elly Bouman met viering H. Avondmaal  
8 oktober: Ds. Peter Smits 
15 oktober: Ds. S. Gradl 
22 oktober: Ds. J. Hansum 
29 oktober: Ds. J. Westland  
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN  
• De Bijbelgesprekskring (zie apart artikel) gaat door op 26 oktober om 20 uur. 
We praten en denken door over het evangelie van Johannes. 
• Bijbellezen met  anderstaligen op 6 en 20 oktober om 20 uur.  
• ‘Zinnig’ voor twintigers-veertigers: debat over ‘vrijheid en meningsuiting’ in 
het kader van het Lutherjaar, op donderdag 12 oktober. 
• De catechisatie wordt opgesplitst in 2 groepen:  
- De groep van 12 tot 15 jaar o.l.v. Marianne Knetenmann vindt plaats op 21 
oktober en 25 november van 11-13.30 uur en handelt over het 
Scheppingsverhaal, Noach en de Toren van Babel.  
- De groep van 16 jaar en ouder wordt geleid door Naomi Apers. De data zullen 
nog worden doorgegeven. 
 
 

PASTORAAT  
Mevr . Marianne Lauwers herstelt verder in Revarte van haar heupoperatie .  
Mevr. Betsy  Bodt tobt nog met nek- en armklachten en ook denken we aan 
Lidwina Seys-Vonck met rugklachten . 
Verjaardagen: Dini Van Os op 9 oktober, Janna De Groot-Kromhout op 8 
october en Koenraad Visser op 27 october. Van harte gelukgewenst .      
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KERKENRAAD, BESTUURSRAAD, 
BEROEPINGSCOMMISSIE 

• De kerkenraad vergaderde 16 augustus en boog zich verder over de 
overdracht van de taken van de toekomstige predikant.  Woensdag 27 
september vergadert de kerkenraad opnieuw. De datum voor oktober ligt dus 
nog niet vast.   
• De bestuursraad van woensdag 6 september stond in het teken van de 
overdracht van de pastorie.  De bestuursraadleden buigen zich verder over een 
actieplan voor een opknapbeurt. Woensdag 18 oktober vergadert de 
bestuursraad opnieuw. Belangrijkste agendapunt is dan de financiën 
aangezien de begroting 2018 zal worden opgemaakt door de penningmeester.  
• De beroepingscommissie vergadert dinsdag 26 september.   
 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 
 

 
EEN MEGA-TOF KINDERWEEKEND 
(Door Anne Carp-Sluijs)  
Op zaterdag 17 september trokken de kinderen van de kerk in alle vroegte met 
de trein naar Sint-Niklaas om hun intrek te nemen in scoutslokaal ‘De Olmen’.  
Bij aankomst maakten de kinderen meteen hun slaapplekje gereed, want als 
echte scouts zouden ze het een nachtje zonder bed moeten stellen. In twee 
slaapzalen werden de slaapmatjes uitgerold en de luchtbedden opgeblazen.  
Daarna was er gelegenheid om zich heerlijk uit te leven in de buitenlucht want 
het scoutsdomein heeft heel wat te bieden: een groot grasveld en een strook 
bos, een oude caravan waarin ze gezellig konden spelen en een mega-toffe 
door de scouts gesjorde houten constructie met meerdere verdiepingen en 
een katrol!  Als middagmaal waren er heerlijke hotdogs die vlotjes naar binnen 
werden gewerkt. Er was tijd voor leuke gezelschapsspelletjes en ook voor 
bezinning waarbij er volgens leeftijd een bijbelgedeelte onder de loupe werd 
genomen en samen werd besproken. Anneberthe en Helen hadden ook een 
super leuk estafette-spel voorzien waarin de kinderen hun beste beentje 
moesten voorzetten en Frédérique deed met hen een schatzoektocht. Er 
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volgde nog een lekker avondmaal met heerlijke spaghetti en daarna een heuse 
praise-avond met toffe liedjes.  
Toen werd het bedtijd voor de kleintjes. De groten vertrokken op een heuse 
dropping en konden zich nadien nog warmen aan een oergezellig kampvuur. Ik 
betwijfel of er ’s nachts veel uiltjes gevangen werden op de slaapzalen, maar 
iedereen was de volgende ochtend blijkbaar toch vroeg en goedgemutst weer 
op de been om na een stevig ontbijt met koffiekoeken de trein naar 
Antwerpen te nemen om op tijd in de kerk aan te komen voor de zondagse 
eredienst. Aan de vele vrolijke kindergezichtjes te zien, was het een erg 
geslaagde editie!  
Veel dank aan Josée, Damaris, Frédérique, Erika, Yvette, Anne, Anneberthe, 
Helen, Ernst en Thera voor jullie gewaardeerde inzet!!! 
 

 
BIJBELGESPREKSKRING 
Donderdag 26 oktober gaan we beginnen met de bijbelgesprekskring. 
Aanvang  20 uur in de kerk. Het thema voor de komende periode is TEKEN 
VAN LEVEN. Het zijn bijbelstudies over het Johannesevangelie. We gaan een 
aantal keren samen nadenken over ‘Tekenen van Jezus’. 
Als het lukt genoeg mensen te vinden om deze avonden te leiden, zullen er 4 
avonden zijn tot de Kerst, namelijk op 26 oktober,  9 en 23 november en als 
laatste 7 december. 
Noteert je deze data alvast in je agenda? 
Voor 9 en 23 november zijn we nog op zoek naar een inleider. Als je je 
aangesproken voelt mag je contact opnemen met Dini van Os, 
dinivanos@skynet.be   
We hopen op boeiende avonden rondom het Johannesevangelie. 
 

 

DANK 

We willen u allemaal van harte bedanken voor het 
goede afscheid in september. De dienst op 3 
september was een afsluiting die helemaal klopte 
met de tien goede jaren in de Christusgemeente en 
de (protestantse) kerken in Antwerpen. We zijn toen 
’s avonds dankbaar vertrokken naar Amsterdam — 
met zoveel blijken van zegen, verbondenheid en 
vertrouwen. Dank ook voor de map met 

mailto:dinivanos@skynet.be
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persoonlijke groeten en het gulle cadeau, waarvan er al een deel in de nieuwe 
pastorie hangt (zie foto) en de rest nog zal volgen als we een verbouwing 
achter de rug hebben. 
Het was fijn om bij de intrede in Amsterdam een heel aantal bekende 
gezichten te zien en ook om te merken dat jullie samen verder gaan in de 
komende tijd. We bidden en vertrouwen dat jullie daarin gezegend en 
geholpen zullen worden. 
 
Een hartelijke groet, verbonden in Christus, en zeker tot ziens! 
Gerdine, Johan, Anneberthe, Mart en Henrieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
1 oktober vieren we in onze kerk samen met A’pen Noord het Heilig 
Avondmaal. Ds. Neels zal dan voorgaan. Op 8 oktober is er geen dienst in onze 
kerk. 15 oktober zal Ernst van Velzen voorgaan en zal de dienst in het teken 
staan van het Bijbelhuis. Een mooie gelegenheid om de banden aan te halen 
tussen onze kerk en het Bijbelhuis. Op 22 oktober zal ds. Jelle Brouwer 
voorgaan en op 29 oktober hebben we een gezamenlijke dienst met Noord, in 
de Lange Winkelstraat. 
 

ACTIVITEITEN 

Onze participatiedienst bij de start van het nieuwe seizoen,op 10 sept, was een 
toffe ervaring (foto). Hierbij een korte impressie van Tetty Rooze. 
De reacties over de dienst waren positief: 
• Er is goed over na gedacht, inhoudelijk sterk. 
• Blij dat er eens aandacht was voor onze schepping. 
• Tof om zo als kleine gemeenschap in de kring te danken en te bidden. 
• Er is nog veel werk te doen. 
Iedereen bleef eten en geanimeerd babbelen over de ervaringen van 
godsdienstlessen, kinderen, de preek  en andere onderwerpen.  De meesten 
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gingen mee wandelen in Vordenstein, een prachtig park en tuin in Schoten 
(foto).We genoten van de flora in al zijn kleuren en geuren en de verhalen van 
Rina die als voormalige gids blij was met de herinneringen die naar boven 
kwamen. Paul leidde haar en ons vlot tussen de bloemenperken door en 
Thamar en Suzanne ontdekten de kruiden tuin. Claudine wist niet dat er zoveel 
bloeiende planten in België waren en ontdekte zelfs een bananenplant in een 
van de perken. Jan raakte zelfs al mijmerend verdwaald en Egbert en Moses 
hielden een theologische reflectie op Gods schepping en Regina Mundi, een 
katholieke kerk in Soweto,  Zuid Afrika. 
  
In de herfstvakantie, op do 2 en vr 3 november, komen de jongeren van Projop 
hun Musical Protest spelen in Antwerpen (zie ook de rubriek Voor allen). Ik heb 
de musical gezien op de afgelopen AKV en het is echt een aanrader! De 
jongelui zullen bij ons in de kerk logeren van donderdag op vrijdag. En wij 
zullen avondeten en ontbijt voor hen organiseren. Als u hierbij een handje wilt 
helpen, mag u dat aan Thamar laten weten. 
 

PASTORAAT 
Lucia, de vrouw van Mon De Roo, heeft afgelopen maand een hersentumor 
moeten laten verwijderen. De  toekomst is opeens heel onzeker.  
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Hans van den Berg moet begin oktober een operatie ondergaan. Wij wensen 
hem een spoedig herstel toe.  
Morteza had in september een belangrijk interview. Het is nu wachten op 
antwoord of hij in België mag blijven.   
 

BEROEPINGSWERK 
De beroepingscommissie komt samen op 26 september om de 
binnengekomen sollicitaties te bespreken en het verdere verloop van de 
procedure te bepalen. Deze vergadering moet nog plaatsvinden terwijl ik dit 
schrijf, dus daarover meer in de volgende De Band. 
 

DE KERKENRAAD  
Wij zoeken nog mensen om na de dienst de koffie uit te schenken en nadien de 
kopjes e.d. op te ruimen. Wil je het koffie-team van De Wijngaard komen 
versterken geef dan een seintje aan Thamar, Tetty of Heleen. Als we met 
genoeg zijn, ben je 1 maal in de zes à acht weken aan de beurt. 
De eerstvolgende kerkenraad is op woensdag 4 okt. 
 
 
Met hartelijke groet, 

HELEEN ROUWENHORST 
Scriba De Wijngaard / Antwerpen-Zuid 
 
 
 
 
 
 

 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
Predikant vacant 
Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningm. Dhr. P. Osterrieth, Doornelei 5/3, 2018 Antwerpen 
  tel. 03/237.08.11 | paul.osterrieth@belgacom.net 
Bank  IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Diaconie IBAN BE95  7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

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

 

 

OKTOBER, HERFSTSTORMEN, EN VERSTILLING…. 
Deze maand draait voornamelijk om 500jaar Reformatie. Er zijn in de loop van 
de maand enkele uitzonderlijke evenementen, en eigenlijk hebben zo allemaal 
zo hun charme. U vindt het programma – zo ver het bij de deadline van uw 
kerkblad al bekend was – op pagina 39 van deze De Band. We verwijzen ook 
naar de site www.luther2017.be om dat dit de hoogst eigen site van de 
protestanten van Antwerpen is: dat alleen al. Maar op die site vindt u dan ook 
alle bijeenkomsten, die in dit kader zijn georganiseerd, met alle in´s en out´s, 
die nodig zijn te weten.  
Ook in de (uitgebreide!) rubriek ‘Voor allen’ gaat het vooral om de 
feestelijkheden t.a.v. 500 jaar Reformatie. Onze kerk speelt een belangrijke 
rol. Deze rubriek ‘De Brabantse Olijfberg’ beperkt zich daarom op de volgende 
mededelingen. 
 

KERKDIENSTEN 
Daarnaast gaan de zondagse erediensten gewoon door: 
Zondag 1 oktober, in de Sanderus, een avondmaalsviering, en aandacht voor 
onze contacten met kerken in Rwanda. Zondag 8 oktober lezen we de brief 
aan de Filippenzen verder: de raadselachtige woorden van Paulus, leven is mij 
Christus en sterven is winst…  Zondag 15 oktober het vervolg, de ode op 
Christus (hfdst. 2), een oude hymne. Zondag 22 oktober is ds. Marc Schippers 
de gastvoorganger, en zondag 29 oktober zitten we midden in de 
feestvreugde van 500 jaar Reformatie: een grote dienst van drie kerken. 
Zondag 5 november is alle drukte voorbij, maar vieren wij avondmaal als 
vanouds. 
 

KOSTER 
Tot slot: de koster is aan de slag gegaan. Sander zal officieel de koster zijn en 
dus het aanspreekpunt voor alle aktiviteiten. Gemakshalve wordt zijn privé 
telefoonnummer het officiële nummer van de koster, en zijn e-mail adres 
evenzo. Dus bel 0468/48.13.48, en mail met 
sandervanlangevelde@outlook.com, voor al uw kerkelijke afspraken.  

http://www.luther2017.be/
mailto:sandervanlangevelde@outlook.com
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NASLEEP RESTAURATIE KERK 

Officieel is het karwei geklaard, en met 
verbluffend resultaat. Bij de voorlopige 
oplevering zijn lovende woorden gesproken. 
Maar er zit aan dit soort klussen altijd nog een 
staartje, en daar hebben we nu mee te maken. 
Hier en daar moet nog ´het een en ander´ 
worden gedaan: een venster hier, een 
vochtbehandeling daar, en dan alles opruimen 
en schoonmaken. Toch ga ik er vanuit dat we 
zondag 8 oktober er weer warmpjes bij zitten. 
U mag gerust uw schoenen poetsen: we 
hebben een deftige kerk, tegenwoordig. 
 

 
Met hartelijke groet,  

Ds. J.P.Neels 
Predikant De Brabantse Olijfberg / Antwerpen-Noord 
+ 
 
 
 
 
 
 

 
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
Predikant Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Jeugd- en integratiepastor (vacant) 
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 
 
 

LAATSTE OECUMENISCHE EVENSONG  
Zondag 29 oktober is de 
laatste in een reeks van 
evensongs in de 
kathedraal, in het kader 
van het Lutherjaar. 
Eigenlijk vanuit alle kanten 
van de oecumene is aan 
deze diensten 
meegewerkt. De 
centrumparochie van de 
kathedraal was een goede 
gastheer, of -vrouw. 
Kapelmeester en organist 

werkten loyaal mee. De koorleden kwamen uit diverse kerken, en wij mochten 
ons verheugen in een groot aantal kerkgangers. 
Deze laatste evensong van de vijf is extra feestelijk, met voorgangers uit de 
drie grote kerken, katholiek, anglicaans en Luthers, al moet de bisschop zelf 
zich verontschuldigen, omdat hij in het buitenland verblijft. Deze keer zingt 
het huiskoor van de kathedraal, het kathedraalkoor o.l.v. Sebastiaan van 
Steenberge, de gebruikelijke engelse liturgie, maar Vlaams uitgewerkt, 
mogelijk zelfs met een eigen geschreven chant van de kapelmeester.  
 
De laatste tijd maakt deze vorm van getijdegebed in Nederland een 
ongekende opgang: er is zelfs een cantor-predikant aangesteld, die in Utrecht 
wekelijks op donderdagavond Choral-evensongs coördineert, met groeiende 
belangstelling vanuit alle kanten, ook van niet-kerkgangers. Op meerdere 
plaatsen worden regelmatig evensongs gezongen. Willen we met de 
herdenking van 500 Reformatie ook de relevantie van woord, gebed en zang 
voor vandaag belichten, dan lijkt het erop dat hier een kans ligt om breed 
kerkelijk en open naar rand- en buitenkerkelijken, een publiek aan te spreken 
van moderne gelovigen, zoekers en twijfelaars. 
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Het was een buitengewoon voorrecht om, vanuit de Antwerpse Raad van 
Kerken,  deze evensongs in de kathedraal van Antwerpen mede te helpen 
opzetten. 
(Ds. J.P. Neels) 
 
 

LUTHER-CONCERT IN CAROLUS-BORROMEUS 
‘Waar goede muziek gemaakt wordt, heeft de duivel geen kans’ (Luther)  

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar 
geleden dat Martin Luther in 
Wittenberg zijn 95 stellingen over de 
aflaat publiceerde. Hierdoor kwam 
een debat op gang in kerk en 
samenleving dat de loop van de 
geschiedenis heeft veranderd. De 
datum wordt wereldwijd 
aangegrepen om stil te staan bij wat 
er toen is gebeurd en de gevolgen die 
dit heeft gehad, tot op de huidige 
dag. De herdenking in 2017 gebeurt 
in een setting die de confessionele 
grenzen overschrijdt: protestanten 
en rooms-katholieken willen ‘samen 
leren van het verleden’. De paus nam 
actief deel aan de 
openingsceremonie van het 
Lutherjaar in Zweedse Lund. En dat 
het muzikale orgelpunt van het 

Antwerpse Lutherjaar plaatsvindt in de Carolus Borromeuskerk, de kerk die in 
Antwerpen de belichaming is van de contrareformatie, zegt genoeg. De tijden 
zijn veranderd, en in dit geval ten goede. 
De Protestantse Cultuurkring Antwerpen (Procant vzw), wil met dit concert de 
enorme betekenis die Luther voor de cultuur, en m.n. voor de kerkmuziek 
heeft gehad, in de verf zetten. Luther vond dat het ‘Evangelie’ (= blijde tijding) 
het best tot z’n recht komt als het gezongen wordt. Dit leidde tot een enorme 
bloei van het muziekleven in de Duitse kerken en scholen, met als hoogtepunt 
het muzikale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Zij gaf daarom Willem 
Ceuleers (1962) de opdracht een cantate te componeren om het Lutherjaar te 
vieren. Het werd een koraalcantate op het lied ‘Dankt, dankt nu allen God’, 
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waarbij de drie strofen de zelfreflectie van de Kerk (die vijf eeuwen met een 
diepe breuk heeft geleefd) kadert. Deze cantate gaat tijdens dit concert in 
première. De muziek is gecomponeerd in de muzikale stijl (‘taal’) van Bach, die 
– gezien de blijvende interesse in diens cantates en passies – ook de mens van 
vandaag nog aanspreekt. Ook Bach’s cantate op het lutherlied ‘Ein feste Burg 
ist unser Gott’ (BWV 80) staat op het programma, alsmede enkele van zijn 
koraalbewerkingen voor orgel. 
•  Uitvoerenden: The Antwerp Baroque Orchestra & Het Groot akkoord o.l.v. 
Emmanuel Van Kerckhoven: www.hetantwerpsbarokorkest.be  
• Duiding: Dr. Dick Wursten (causerie: ‘Zonder Luther geen Bach’) 
• Met steun van REFO2017 en de kerkfabriek van St.-Carolus Borromeus 
Datum en plaats: 28 oktober om 20 uur, Carolus Borromeuskerk Antwerpen  
Tickets: 15 € (vvk 12 €) 
Info en reservatie: www.luther2017.be/concert  
(Dick Wursten) 
 
 

PROTEST! DE LUTHER-MUSICAL 
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…  
De jongeren van PROJOP maakten een musical over ‘protest’. Een muziek- en 
theaterspel zonder weerga! Zang en dans, woord en gebaar… 
In het Allerheiligenverlof komt de musical naar Antwerpen. 
Op donderdag 2 november om 19.30 uur kunt u ervan genieten in zaal 
COSTA, Sint-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! 
Namens het PBA, PSC en het zieken/rusthuispastoraat,  
ds. Tunde Boelens en ds. Ina Koeman 
 

http://www.hetantwerpsbarokorkest.be/
http://www.luther2017.be/concert
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FEESTELIJKE 31-OKTOBERDIENST 
Dinsdagavond 31 oktober, vanouds bekend als Lutheravond, pakken dit 
gedenkjaar protestanten breed oecumenisch uit. Het is weliswaar gewoon een 
protestantse eredienst, want we vonden vanuit de voorbereidingsgroep (ds. 
Kommer Groeneveld, pastor Gijsbertus van Hattem, en ik, in opdracht van een 
breder voorbereidend gezelschap) dat daar niks mis mee is. Reformatorische 
kerkzang, Bijbellezen en een spannende preek. Maar we wilden meer. We 
wilden ook iets tot uitdrukking brengen van gezamenlijkheid, als christenen 
onderling; als kerken van de reformatie naast roomskatholieken, orthodoxe, 
met anglicaanse en evangelisch georiënteerde gelovigen. Geen hoogdravende 
verklaringen en al helemaal geen gepolijste nikszeggende consensusteksten. 
Maar wel een teken van saamhorigheid en dat wij samen horig zijn aan die ene 
Schrift, die ons gegeven is. 
We hebben een document opgesteld, dat niet meer is dan een Bijbeltekst, 
maar wel een mond vol: Efeziërs 3: 14vv,  
4Daarom 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. 
Het is een gebed, het geeft ruimte en diepte, het tilt al ons denken en doen 
boven onszelf uit, zelfs ons kerkelijk denken en doen, en bindt ons samen in de 
liefde van Christus. Ook dat volstromen met Gods volkomenheid is net iets 
meer dan dat we vanaf nu afspreken dat we ons best gaan doen samen op te 
trekken. Gehoorzaam-zijn aan de Schrift, daar gaat het om. 
Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines van de 
kerk of zij met instemming deze woorden ter harte willen nemen, hun 
handtekening onder dit document willen zetten en vervolgens voor ons allen 
willen bidden. Dat lijkt ons een indrukwekkend en goed moment. 
Opnieuw is het gelukt een projectkoor bijeen te krijgen, maar de nadruk zal 
deze dienst liggen op volkse kerkzang, liederen uit de reformatietijd, vooral. 
De dienst begint om 20.00 uur in de Protestantse kerk, de Brabantse Olijfberg, 
in de Lange Winkelstraat, en na afloop is er een receptie. 
(Ds. J.P. Neels) 
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LEZING: LUTHER &….. 
Het gezamenlijke programma protestantse 
lezingen van vorig seizoen heeft nog een 
vervolg: twee lezingen staan nog op de rol. 
Donderdag 19 oktober komt Steven Van 
Impe spreken over ‘Luther & de 
boekdrukkunst’, en als consevator van de 
Antwerpse Erfgoedbibliotheek weet hij 
ongelofelijk veel van de oude boeken, die in 
Lutherstijd in Antwerpen werden gedrukt. 
Het zal u verbazen wat zij zoal ´in huis´ 
hebben. Wat voor ons mogelijk niet meer 
lijken dan oude boeken, blijken indertijd 
boeken van grote waarde te zijn geweest, 
met onschatbare invloed op de eerste 
ontwikkelingen rond het lezen en verstaan 
van de bijbel in de eigen taal.  
(20.00 uur, gemeentezaal, Lange 
Winkelstraat) 
 

Donderdag 30 november zal het (ten slotte) gaan over ‘Luther & de kerkzang’. 
Dit thema zullen we vooral praktisch 
benaderen, door bij het orgel in de 
kerk te zingen, met toelichting, 
zowel wat de historische achtergrond 
betreft (dr. Dick Wursten) als ook wat 
het zingen zelf aangaat (ds. Hans 
Neels). De avond krijgt de schone 
titel mee: ‘Zingen als een zwaan’. 
(20.00 uur, waarschijnlijk in de kerk 
op het doxaal). 
 

 
 

NIEUWS VAN 50+ 
Zaterdag 23 september zijn we weer van start gegaan. De Luther-film stond op 
het programma. In een grote kring hebben we gekeken naar de verfilming van 
het leven van Maarten Luther en dat heeft indruk op ons gemaakt. Na 
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tentoonstellingen, lezingen, concerten en zelfs een festival op de Groenplaats, 
kwam het leven deze mens Maarten Luther heel dicht bij ons. We hebben na 
die lange zit, na afloop de tijd genomen om er met elkaar op te reageren.  
 
De volgende bijeenkomst is gepland op zaterdag 21 oktober. Sander en Irene, 
de nieuwe kosters van de Lange Winkelstraat, gaan ons dan meenemen op 
hun wereldreis waarvan ze nog maar nauwelijks terug zijn. We zijn erg 
benieuwd naar wat ze allemaal gezien en meegemaakt hebben. 
Zoals altijd beginnen we om 14.30 uur, we streven ernaar rond 16.30 uur naar 
huis te gaan. 
Plaats: Lange Winkelstraat 5, gemeentecentrum 
Van harte uitgenodigd!    
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                 Kerkdiensten 

 
 

 
 
 
 

Zondag 1 oktober 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. E. Bouman, Roeselare  Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal met medewerking van Gospelkoor ‘Together’ 
 

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

 
Zondag 8 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. P. Smits   Collecte: Kerk en zending 
 

Lange Winkelstraat 5 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
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Sanderusstraat 77     
Geen dienst 

 
Zondag 15 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. S. Gradl  Collecte: Kerk, gevangenispast. 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en orgel 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. E. van Velzen   Collecte: Kerk, Bijbelhuis 
Bijbelhuisdienst 
 

Zondag 22 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Hansun    Collecte: Kerk en De Overzet 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. M. Schippers    Collecte: Kerk, havenpastoraat 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J. Brouwer    Collecte: Kerk en Projop 

 
Zondag 29 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Westland (Putten/NL)  Collecte: Kerk en PSC 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Gezamenljke dienst Zuid, Noord en Duitstalige gemeente (DEGPA) 
Voorgangers: Ds. H. Neels, ds. T. Jacobi  Collecte: kerk, n.t.b. 
 

Sanderusstraat 77 
Geen dienst, gezamelijke dienst met Lange Winkelstraat 
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Dinsdag, 31 oktober 
 
Lange Winkelstraat     20.00 uur 
Reformatieherdenking, oecumenische protestantse kerdienst met 
medewerking van projectkoor o.l.v. Tom Van der Plas 
Voorgangers: Pastoor G. van Hattem en andere geestelijken uit de oecumene 

 
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    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

 
 

 
 

 
 

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN DE KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
5 oktober: Voorganger: Jan de Roeck, gebedsleider 
parochie Sint-Jan Vianney, Wilrijk 
12 oktober: Voorganger: Z.e.H. Joeri Fleerackers met 
koor uit Ekeren. 
19 oktober: Voorganger: Diaken Jean Marie Houben, H. 
Sacramentsparochie, Berchem 
26 oktober: Voorganger: Ds. Truus Schouten 
2 november: Stanny Daems, Pastroaal medewerker 
Merksem 
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       Stadspredikant 
Kerk in de stad 

 
 

FESTIVAL VAN HET WOORD 
Zoals beloofd was het echt een evenement! Dini van Os (Antwerpen-Oost) 
schreef met veel enthousiasme een verhaal over het gebeuren. Geniet u mee? 

‘Zaterdag 16 
september. Via 
de roltrappen van 
de premetro kom 
ik op de 
Groenplaats in 
het hartje van 
Antwerpen. Het 
eerste wat ik zie 
is de machtige 
kathedraal, 
daarvoor op het 
plein een aantal 
tentjes en luide 
muziek. Tot zover 
is dat niets 

bijzonders. Er is een festival. .. 
Tot ik zie en vooral hoor wàt er gezongen wordt vanaf de muziektent. Een 
groep dames begeleid door muziek zingt gospelliederen. Het blijkt een koor te 
zijn van een kerk in de Lange Beeldekensstraat. Dus geen gewoon festival. 
Vlak voor de muziektent staat een groot verlicht scherm waarop te lezen staat 
FESTIVAL VAN HET WOORD.  
In het kader van Lutherjaar  hebben de Antwerpse Raad van Kerken (ARK), het 
bisdom Antwerpen en het Vlaams Bijbelgenootschap met elkaar dit festival 
georganiseerd. Luther was namelijk degene die o.a. de Bijbel, het Woord, 
heeft vertaald in de volkstaal waardoor deze toegankelijk werd voor iedereen. 
Ik krijg direct een feestelijk gevoel bij wat ik zie en hoor. Mensen uit allerlei 
kerken staan in groepjes met elkaar te praten, anderen lopen vol verbazing 
rond over wat er hier aan de hand is of luisteren naar de mooie muziek en 
liederen die luid over het plein klinken. Ik zie mensen aandachtig langs de 
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tentoonstelling lopen, kinderen die muntjes proberen te gooien in een bak 
water in de hoop het plankje te raken want dan is er een mooi cadeautje… 
Anderen zitten ijverig hartjes te kleuren om er een mooie slinger van te 
maken. Ballonnen knallen dat het een lust is. 

Ik ga de kraampjes langs. Overal 
staat de Bijbel in het middelpunt. 
Museum Plantin Moretus  en de 
Erfgoedbibliotheek laten replica’s van 
eeuwenoude Bijbels zien, Bijbelse 
schilderkunst is te zien bij het 
Vlaamsbijbelgenootschap. Bij de 
Bijbelafhaalkraam kun je te weten 
komen welke psalm er bij je 
geboortedatum hoort. Psalm 103 is 
het voor mij. Bij het Bijbelhuis uit 

Zevenkerken maken we kennis met hun veelzijdige activiteiten, zoals de 
bekende boekhandel. In de kraam van de IJD, het jeugdwerk van het bisdom 
Antwerpen, vertellen ze hoe er gewerkt wordt om de jeugd in contact te 
brengen met de bijbel.  
Intussen zijn er diverse interviews met bekende Antwerpenaren te horen. De 
Schepen bevoegd voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, 
patrimonium en erediensten mevr. Caroline Bastiaens eindigt haar 
indrukwekkende interview met het voorlezen van 1 Corinthe 13, terwijl veel 
mensen er stil naar staan te luisteren. Raf Raes wordt geïnterviewd als 
afgevaardigde van de Protestantse kerk. De ARK, Evangelische kerk, IJD en 
anderen komen aan de beurt. 
Terwijl na een uurtje mooi (is droog) weer, mensen moeten wegschuilen in de 
kraampjes of onder de paraplu, krijgen we op het scherm te zien hoe een 
‘zandprinses’ haar kunst laat zien. Ondanks de regen loopt iedereen echt niet 
weg, zelfs op de natte banken zie ik mensen vol verbazing hiernaar kijken. Dan 
horen we, nog steeds in de stromende regen, het geluid van een SJOFAR, 
waarop geblazen wordt zoals dat gedaan wordt op joodse Grote Verzoendag 
(Yom Kippoer). Stil sta ik te luisteren. 
Intussen is het 5 uur geworden, het scherm verdwijnt, de kramen worden 
afgebroken, wat over blijft is een dankbaar gevoel over de fijne ontmoetingen, 
over wat we gezien en gehoord hebben, over de mensen die passeerden en 
iets hebben meegemaakt over onze Bijbel. 
Dankbaar voor dit feest van de Bijbel, zoek ik mijn tram op en stiekem hoop ik 
dat we dit nog eens mogen meemaken… en dan als het kan zonder regen.  

Maarten Luther alias Pfr. Thorsten Jacobi (rechts) 
verdeelt op de Groenplaats psalmen... 
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UIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT (CSP) 
(Door Tetty Rooze, namens de commissie stadspredikant) 
Ds. Ina Koeman kreeg de opdracht te schrijven over haar motivatie om als 
stadspredikant actief te zijn in de rafelrand van de samenleving. Een 
adhocwerkgroep rond ‘pionieren in de VPKB’ had haar dit gevraagd. Ze wilden 
weten wat de sterktes, de uitdagingen, de zwaktes en de struikelblokken 
waren in het werk. Met een Engels woord heet zoiets een SWOT analyse: S 
voor strenght, W voor weakness, O voor Opportunities en T for Threaths.  
Ina schreef een prachtig stuk over Urban Mission en kleurde haar SWOT 
analyse met voorbeelden en meningen. Beide zijn echter te lang om in een 
kerkblad op te nemen, dus verwijzen we hiervoor naar de website (in wording) 
van het PSC. Reageren en meedenken is verrijkend, dus zeker doen. 
 
Bij het lezen van die verslagen geeft ze duidelijk aan dat het geraakt-worden 
door de verhalen met mensen uit de rafelrand haar engagement voedt en 
versterkt. Bijbels gesproken wordt ze daardoor tot in haar ingewanden 
geraakt. Daarin word je mee genomen en in mee getrokken naar een stuk 
samenleving waar je als gewone dominee en kerkganger vaak niet(s) mee te 
maken hebt. De mensen die je tegenkomt ervaren door jouw beschikbaarheid, 
je luisterbereidheid en je b(w)armhartigheid dat ze er toe doen. Dat is 
evangelie voor hen, een Blijde Boodschap waardoor ze weer zin in het  hun 
gegeven leven krijgen. Met vallen maar vooral opstaan komen ze verder 
wetende dat ze eventueel op ‘zo’n pionier’ beroep kunnen doen die er 
onvoorwaardelijk voor hen is.  
 
Een van de zwaktes van, bedreiging voor het werk omschrijft ze door aan te 
geven hoe moeilijk het is deze ervaringen over te brengen bij het kerkvolk dat 
– vaak als middenklassers – heel andere levenservaringen hebben. Zij zijn heel 
druk, druk, druk bezig met hun werk, gezin, familie, en hebben nauwelijks tijd 
om een beetje tot zichzelf te komen of de hobby op te pakken, die ze zo graag 
doen. Meelevend kerkvolk probeert in ieder geval op zondag inspiratie en 
energie op te doen om hun christelijke levenswijze, waarden en normen te 
voeden en te versterken. Even vergeten ze hun mailshoop aan vragen, zorgen 
en ideeën waar je zeker op in moet gaan. 
 
En dan komt die vraag: wil je meedoen aan een vorming, met vrijwilligerswerk, 
in een kerkenraad. Vrijblijvend is die zeker niet, want er wordt gevraagd je te 
engageren voor iets wat misschien je ‘ingewanden raakt’, je graag zou willen 
doen, je best interesse en talent voor hebt.  
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Je keuze hangt van veel zaken af die je best even overdenkt, maar soms moet 
je er gewoon voor gaan, voordat teveel beren op de weg verschijnen. Besef 
wel dat net dat meer dan het gewone, je soms ook iets van het Evangelie van 
bevrijding laat mee beleven. Proberen is pionieren op minder bekende 
terreinen. Leg je oor maar eens te luister of steek je liever je handen uit je 
mouwen?: 
 

 De stadspredikant leert mensen in de cursus ‘presentie en pastoraat’ om 
te zien naar elkaar (zie De Band van september). De cursus gaat door in 
de Bexstraat. 

 Die inspiratie, dat engagement probeerden we stoutmoedig te vertalen 
in de 9,5 stellingen van het PSC. We worstelen nu met stelling 8 rond 
een dak boven het hoofd voor alle mensen. We zoeken nog huizen voor 
het project Over’Hoop en Huizen, maar zijn ondertussen ook in een 
project gestapt om leegstand om te toveren naar transitwoningen. 
Handige en luisterbereide Harries en Henriettes zijn altijd welkom. Laat 
het ons weten. 

 
 
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 GAAT VERHUIZEN 
U heeft misschien al iets gehoord: ’t Frakske gaat verhuizen. 
Binnenkort kunt u 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! 
 
 

KIES VOOR EEN GEMEENTE MET AMBITIE: 
START EEN LOKALE MIGRATIECOALITIE!  

ORBIT/AMOS, waarvan het PSC 
Antwerpen en ook de VPKB lid zijn, 
pleit voor een menswaardig en 
samenhangend migratiebeleid. 
Naast noodzakelijke maatregelen op 
Europees, federaal en regionaal 
niveau, speelt ook het lokale 
beleidsniveau daarvoor een 
belangrijke rol. Op 14 oktober 2018 

zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  
ORBIT/AMOS roept op om – vanuit de kracht van de 11.11.11. campagne rond 
migratie – in zoveel mogelijk gemeenten een tijdelijke lokale 
migratiecoalitie te starten. 
Een ‘lokale migratiecoalitie’ is een initiatief waarin burgers, lokale groepen en 
verenigingen samen het lokale migratie- en integratiebeleid onder de loep 
nemen en aanbevelingen doen aan de nieuw te vormen lokale besturen. 
Wil je weten hoe zo’n tijdelijke lokale migratiecoalitie kan ontstaan en werkt; 
wil je als lokale politicus al inspiratie opdoen voor een lokaal migratie- en 
integratiebeleid; heb je nu al een groep geïnteresseerde medestanders, dan is 
deze netwerkdag van zaterdag 21 oktober voor jou de aangewezen plek. 

http://www.orbitvzw.be/afficheorbitamoslokalemigratiecoalitie20172018def/
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U bent van harte uitgenodigd om meer informatie te vragen aan uw 
stadspredikant, die er graag bij wil zijn op die dag! U misschien ook? 
 
 

GASTVRIJ NETWERK 
Op 28 oktober organiseert Gastvrij Netwerk, waarvan het PSC Antwerpen lid 
is, een netwerkdag waarin vrijwilligers van heel diverse achtergrond laten 
weten waar ze mee bezig zijn,  maar ook welke vragen aandacht nodig hebben 
via een aantal werktafels als: 
• Als de vluchteling de gastheer is, hoe reageren de gasten?  
• Buddy’s wisselen uit met Maatjes, Peters en Meters.  
• Doen we aan politiek? Hoezo?  
Als u goesting hebt om mee te denken, neem dan even contact met uw 
stadspredikant voor meer informatie. 
 
 

SOLIDARITEIT GEZOCHT!  
Eind juni en begin juli j.l. bezochten Tetty en Egbert Rooze in Griekenland 
dezelfde vluchtelingenkampen en -hotels, waarmee zij in november 2016 al 
mochten kennismaken. Tetty schrijft over de opmerkelijke verschillen tussen toen 
en nu. Graag wil ik dit verhaal met u delen. 

 ‘Van de 500 
vluchtelingen die 
in de afgelopen 
13 maanden 
onderdak kregen 
in het Hotel in 
Roviès op Evia 
bereiden de 
laatste 4 families 
hun vertrek voor. 
Ze zijn bezig met 
pakken en 

wachten op hun vertrekdatum, morgen of binnen enkele dagen. Ze vertrekken 
naar een appartementje in of rond Athene of reizen door naar één van de 
andere Europese staten in het kader van relocatie.  
Een man laat z’n baard trimmen en zijn haar knippen voor hij naar Duitsland 
afreist. De vrouwen met en zonder hoofddoek zitten stilzwijgend aan de 
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tafeltjes op het terras en reageren enkel op de spelende kinderen rondom hen. 
Gelukkig blijven kinderen, kinderen.  
 
De wederkerige steun en inzet van de teamleden en de vluchtelingen van het 
eerste half jaar is verdwenen. De coördinator Andreas legt uit dat de eerste, 
vaak kleine, gezinnen vooral uit de steden kwamen. Ze waren graag bereid 
voor elkaar en anderen te tolken en de handen mee uit de mouwen te steken 
bij de verschillende activiteiten. Het feit dat zij geschoold waren, maakte het 
voor hen ook gemakkelijker om de informatie rond de procedure te volgen en 
hun planning daarop af te stellen. De vluchtelingen die de laatste maanden 
een onderdak krijgen in het Vluchtelingenhotel hebben daar veel meer moeite 
mee. De meesten komen van het platteland en kenden geen Europese taal om 
te communiceren en vragen te stellen. Verschillenden hebben nog problemen 
vanwege traumatische ervaringen tijdens hun vlucht. De zorgen die ze hebben 
voor hun gezin, met vaak meerdere kinderen, wegen zwaar, het wachten duurt 
lang. Het eigen budget, dat ze tegenwoordig krijgen, maakt de integratie- en 
inburgeringsplannen individueler, terwijl zij eigenlijk een veel kwetsbaarder 
positie hebben dan de eerste gezinnen.  
 
Salam, een meisje van 11 jaar, is samen met haar oudere broer die blind is en haar 
mentaal zwakke zus één van achtergebleven families in Roviès. Hun moeder 
woont in Zweden en heeft daar asiel gekregen. Haar jongste dochter mag in het 
kader van gezinshereniging over komen, maar de aanvraag voor de volwassen 
broer en zus is geweigerd, ook al zijn ze helemaal afhankelijk van hun zusje. 
Salam mag vertrekken en terug kind zijn, maar de verantwoordelijkheid die ze de 
afgelopen jaren op haar schouders draagt voor haar broer en zus, maakt de keuze 
ondraaglijk moeilijk. Ze blijft en begeleidt haar broer naar de winkel en legt 
geduldig opnieuw aan haar zus uit dat ze haar kleren moet inpakken omdat ze 
gaan vertrekken naar een appartementje bij Athene.  
 
Het vluchtelingenhotel Roviès gaat voor 1 juli sluiten. Het geplande feest van 
saamhorigheid als feestelijke afsluiting van Ramadan en de sluiting van het 
hotel gaat niet door. De vier resterende families raken het niet eens over hoe 
het te vieren en wie er uitgenodigd wordt. Hun hoofd staat op dit moment niet 
op ontmoeting en solidaire afstemming. Op de laatste avond van de Ramadan 
sluit iedereen zich op in zijn eigen kamer om het Suikerfeest (Eid al-Fitr) te 
vieren. Het lijkt Europa wel.  
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Kleinschalige opvang en een eigen bankkaart 
In het kader van het nieuwe opvangbeleid zijn de noodopvangkampen op het 
vaste land van Griekenland gesloten en probeert men ook alternatieven te 
zoeken voor de afgelegen opvangcentra via appartementjes dichterbij steden. 
Zo hebben mensen meer kans op werk en kunnen kinderen gemakkelijker 
scholen vinden waar hun school loopbaan terug kunnen oppakken of verder 
zetten. Iedere asielzoeker/vluchteling krijgt nu een budget betaalkaart en kan 
zijn eigen huishouding regelen. Ze besteden dit in de lokale economie die 
hiermee ook versterkt wordt, een positief punt voor de moeilijke economie in 
Griekenland. Het feit dat er niet langer gezamenlijk wordt gekookt door de 
gezinnen maar iedereen zijn eigen inkopen doet, maakt de gezinnen 
zelfredzamer zijn, maar betekent ook een beetje een  breuk in de solidariteit 
en samenwerking onderling. Op dit moment ontvangen een 35.000 mensen 
zo’n budget. UNHCR zoekt samen met zijn partners zoals o.a. Solidarity Now 
en Safe the Children een alternatieve win-win oplossing  voor de vluchtelingen 
waarvan vele nu in Griekenland zelf asiel aanvragen. In 2015 vroegen 13.195 
mensen in Griekenland asiel aan, in 2016 waren dit al 51.092 asielaanvragen. 
(UNHCR Factsheet Greece May 2017) 
 
Het is ook een bezuinigingsoperatie voor de opvang van de personen.  
Opvang in eigen kleinschalige appartementen (mei, 29.300 personen) blijkt 
goedkoper te zijn dan grootschalige kampen. In Thessaloníki is het budget met 
70% meer dan gehalveerd, in Athene met 40%. UNHCR heeft dit jaar nog maar 
13% (van de gevraagde 246 miljoen) ontvangen. Ze staan nog steeds in voor 
de vorming van medewerkers en de coördinatie van de hulp die door andere 
Ngo’s worden verleend op het vlak van psychosociale hulp en juridische 
hulpverlening. Extra ondersteuning gaat nu naar begeleiding en ondersteuning 
in de stedelijke context en de financiële hulpverlening.  
 
Nieuwe aankomsten 
Ondertussen raken de opvangcentra op de eilanden weer overbevolkt. De 
procedure voor de asielaanvraag neemt te lange tijd in beslag. In april kwamen 
er 1.156 asielzoekers aan, in mei waren dat al 2.110 aankomsten over zee. 
Vluchtelingen in kwetsbare situaties, zoals minderjarigen, alleenstaande 
vrouwen en mensen met een andere geaardheid, lopen veel risico om 
slachtoffer te worden van geweld en vinden te weinig bescherming en 
begeleiding. Nog steeds is er een schrijnend gebrek aan aangepaste opvang 
voor bv. alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Opnieuw komen kinderen 
in detentie terecht bij gebrek aan beter. 
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Het relocatieprogramma is een teleurstelling geworden zowel voor de 
asielzoekers als de Griekse vluchtelingenwerkers.  Van de 160.000 personen 
die in aanmerking zouden komen (sept 2015), hebben de verschillende 
Europese staten 24.352 plaatsen toegezegd (maart  2017). Ondertussen zijn 
sinds maart 2016 tot eind maart dit jaar 13.825 kunnen vertrekken. Eind 
september loopt het programma af. Men verwacht en hoopt dat in de laatste 
maanden nog een extra inspanning wordt gedaan. In mei vertrokken er 1.335 
mensen in het kader van relocatie, ten opzichte van 607 gemiddeld per maand 
in 2016.  
 
Andreas knapt het hotel in Roviès op. Ondertussen broedt hij op plannen om  
de integratie van vluchtelingen die in Griekenland asiel krijgen te versterken 
met een project rond landbouw en tewerkstelling. Juist voor degenen die het 
in een stedelijke context niet gaan halen, kan het opzetten van een agrarische 
coöperatie misschien een oplossing bieden. Hij bespreekt met enkele 
vluchtelingen en begeleiders de mogelijkheden om op creatieve wijze die 
producten te verbouwen en te verwerken, waarvoor een nieuwe markt te 
vinden is. 
Misschien is dit een idee om solidariteit over grenzen heen waar te maken.’ 
 
 
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 
 
 

WAT ONS ZOAL BEZIGHIELD IN HET BIJBELHUIS: 
 

Kinderclub op uitstap 
Op zaterdag 16 september 
beleefden de kinderen van 
de kinderclub en een aantal 
kinderen van de Arabische 
groep een toffe namiddag. 
Ze trokken onder 
begeleiding van Isabelle 
naar het  Festival van het 
Woord dat plaatsvond op 
de Groenplaats. Muziek, 

knutsels, bijbelverhalen  en als afsluiting een prachtige voorstelling van de 
Zandkunstenaar! Kortom, genieten voor groot en klein! 

 
Bezoek Leerexpert 
 

 
Een groep leerlingen van de ‘Leerexpert’ (afdeling Ertbrugge te Deurne) 
bezocht het Bijbelhuis en maakte kennis met onze werking. 
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High Tea Naaiatelier 
De dames van het 
naaiatelier kregen van een 
vrijwilligster uit Zeeland de 
uitnodiging voor een 
gezellige high tea bij haar 
thuis. Een gezellig 
samenzijn met veel 
zelfgemaakt lekkers! Een 
hartverwarmende start van 
ons naai-seizoen!  
 

Stilaan starten ook de activiteiten voor de verschillende doelgroepen. 
 
Onze kinderwerkster Isabelle is bezig met het afronden van haar 
werkzaamheden om zich volledig te kunnen gaan richten op de geboorte van 
haar tweede kindje.  We wensen haar een hele goede tijd toe en een 
voorspoedige bevalling. Uiteraard gaan we haar heel hard missen! 
Wat haar opvolging betreft hopen we u volgende maand meer concreets te 
kunnen vertellen. 
(Thera van Velzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 

DE KRACHT VAN HET JOHANNES-EVANGELIE 
Vreemd, om je eigen vrouw naar het ziekenhuis te brengen voor een 
zwaardere ingreep. Je voelt mee met al die andere mannen en vrouwen die 
hun partner – of kind – begeleiden.  
Maar je blijft pastor, en dus had ik een Nieuw Testament in haar koffer 
bijgestoken.  
Want je moet al aan zoveel denken als je voor meerdere dagen wordt 
opgenomen, nietwaar? Dan schiet het belangrijkste, Gods Woord, er wel eens 
bij in. 
Inderdaad vind ik maar weinig Bijbels op het bed kastje bij patiënten die ik 
mag bezoeken. 
 
“Fijn”, zei mijn vrouw toen ze het NT vond, en dezelfde avond  
(de dag voordat ze zou worden geopereerd) las ze nog uit de brief van Paulus 
aan de Romeinen en haar lievelings-Evangelie, dat van Johannes. 
Ja, als je troost en rust zoekt dan ben je bij Johannes aan het goede adres. 
Hieronder een paar hoogtepunten, leest u hardop mee?: 
 

1-14 “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon 
van de Vader.” 

3-16 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”  

3-35 “De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie 
in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat 
leven niet kennen.” 

5-24 “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij 
gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, 
hij is van de dood overgegaan naar het leven.” 

10-27 “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze 
eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand 
roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit 
de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.” 



35 
 

En zoveel meer indringende uitspraken zou ik nog willen citeren uit het 
Johannes Evangelie, maar deze koos ik om aan te geven dat, wat er ook 
gebeuren mag in het ziekenhuis: het leven van uw geliefde is verzekerd in 
Jezus’ hand.  
En dat mag een troost zijn voor ons allen, juist in de moeilijkste momenten. 
 
En mijn vrouw? De operatie verliep uitstekend en ik hoop haar spoedig weer 
mee naar huis te mogen nemen. 
Grote dankbaarheid vervult mijn hart, daarom mag ik dit woord van Paulus 
aan de gemeente te Filippi aanbevelen: 
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al 
uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren.” 
 
Met hartelijke groet, 

Herman Fresen 
Protestants-Evangelisch Ziekenhuisaalmoezenier 
 

 

LEZING ‘VERBANDEN LEGGEN’ IN HET 
MIDDELHEIMZIEKENHUIS 
Op dinsdag 7 november houdt ds. Margriet van der Kooi in het 
Middelheimziekenhuis een lezing over ‘Verbanden leggen’. De lezing gaat 
door in het kader van de Dienst Levensbeschouwelijke Zorg, protestantse 
levensbeschouwing. 
Het protestantisme is een veelkleurige beweging die dit jaar exact 500 jaar 
geleden doorbrak en die vandaag wereldwijd een positieve inbreng heeft in de 
samenleving, via gewetensvrijheid, emancipatie, gemeenschapsvorming, 
dialoog. Mensen vinden daarin hoop en troost. Ook bij ziekte en levenseinde. 
Margriet van der Kooi is geestelijk (levensbeschouwelijk) verzorger en 
gewaardeerd schrijvster en spreekster. Vanuit haar kennis en ervaring  zal ze 
het publiek laten kennismaken met een  protestantse visie op leven, geloof en 
samenwerking in de zorg.  
In de zorg worden door  verpleegkundigen dagelijkse  vele verbanden gelegd: 
kleine of grote, knel- of rekverbanden… Maar ook figuurlijk is het essentieel 
dat we allemaal verbanden leggen: goede zorg kan alleen door goede 
samenwerking tussen de vele betrokken disciplines. Daarvoor moet je 
verbindend kunnen denken. 
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Als je als patiënt bent opgenomen, raken je verbanden soms zoek. Je bent 
losgeplukt uit je gewone leven, je ziet eventjes niet wat je overkomt en hoe je 
dat moet verwerken. En je vraagt je af wie jou kunnen helpen. Bij al die vragen 
heb je je verbanden juist extra nodig. Verbondenheid met de mensen om je 
heen, met het leven – en misschien denk je ook na over God. Misschien vind je 
dat laatste juist niet tof: beknellend.  
Maar er is geloof mogelijk dat je verbondenheid open houdt. Waarin je vrij 
bent om te kiezen. Verbondenheid op maat.  
  
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  
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HAVENPASTORAAT 
 

 
DAG DER ZEELIEDEN 
Op zondag 24 september werd een viering gehouden in de Sint-Pauluskerk te 
Antwerpen in het kader van de Dag der Zeelieden. Die dag worden de 
zeeleden herdacht, van koopvaardij en marine, die het leven lieten tijdens de 
oorlogen van het verleden en het heden. Tot vrij recent lag de nadruk op de 
gevallenen van beide wereldoorlogen. 
 
Mijn collega E.H. Jos Vanhoof, hoofdaalmoezenier van de rooms-katholieke 
zeemansmissie Apostolatus Maris, had het thema uitgebreid om een bepaalde 
groep mee te betrekken in de viering: de vluchtelingen die het leven lieten in 
de Middellandse Zee. 

Het Lampedusakruis op de foto is 
gemaakt door iemand die de tocht 
over de Middellandse Zee heeft 
overleefd. In het Italiaans staat 
geschreven: Questa Croce è tratta dal 
legno dei barconi dei nostri fratelli 
migranti approdati sull’isola. Portala 
con te come segno della resurrezione 
che nasce dal dolore. Lampedusa. 
Vertaald luidt het: Dit kruis is gemaakt 
uit het hout van de boten van onze 
broeders migranten aangespoeld op 
het eiland  Draag het met je als een 
teken dat de opstanding wordt 
geboren uit de pijn. Lampedusa. 
Dit kruis werd tijdens de viering op 
het altaar geplaatst als eerbewijs aan 
alle zeevarenden die het leven lieten 

maar ook als akte van ons geloof in de opstanding. In liefde en zelfgave is geen 
leven tevergeefs.  
 
E.H. Vanhoof sprak tevens over het begrip resilience: veerkracht, 
weerstandsvermogen. Daarvoor zijn de aanwezigen tijdens de viering in Sint-



38 
 

Paulus gekomen. Om de realiteit, de pijn en de moeilijkheden van zeelieden 
onder ogen te zien, echter vanuit een positieve instelling. Niet om te berusten 
maar om veerkracht te ontwikkelen en op te staan om te werken aan 
rechtvaardigheid en zelfgave. 
Mijn collega wees op het belang van het geloof voor zeelieden, met een Zuid-
Afrikaans spreekwoord: Als jij snags nie kan slaap nie, moet nie die skape tel nie, 
maar praat met die Herder. Zeelui worden vaak gekweld door angst 
(onzekerheid bij storm of averij), scheiding van familie en vrienden, piraterij, 
ongevallen en ziekten. Het geloof, een persoonlijke band met Jezus, kan een 
sterke hulp zijn om deze problemen te overwinnen. 
Daarom is ook het havenpastoraat belangrijk. Kardinaal Peter Turkson, prefect 
van de Dicastery for the Promotion of Integral Human Development (een orgaan 
van het Vaticaan) heeft in zijn boodschap voor Sea Sunday  (9 juli 2017) 
gewezen op het belang van onze scheepsbezoeken om een menselijke 
verbinding te creëren en de menselijke communicatie te versterken teneinde 
eenzaamheid, isolement en depressie bij zeelieden te vermijden. 
 
De boodschap van het evangelie, ook voor zeevarenden, is een boodschap van 
liefde en barmhartigheid. Het besef dat het leven een Godsgeschenk is en dat 
Hij zich ontfermt over iedereen, ook diegenen die vaak door de wereld worden 
vergeten. 
 
 
Met Gods zegen. 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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500 JAAR REFORMATIE 
 

OKTOBER, LUTHERMAAND 
Luther heeft zijn (r)entrée in Antwerpen niet gemist. Reeds voor de zomer was er 
bescheiden aandacht, maar sinds de opening van de Luthertentoonstelling in de 
St. Andrieskerk (tot 31/10), is het niet meer stil geworden rond deze persoon. Het 
‘Festival van het Woord’ bracht het op de Groenplaats ook onder de aandacht 
van de winkelende Antwerpenaren (en Hollanders). En nu is het dan oktober, 
vanzelfsprekend ‘de luthermaand’ bij uitstek. Alle info vindt u op onze 
lutherwebsite: www.luther2017.be  
 
• Op donderdag 12 oktober zal er in de kerk van de Lange Winkelstraat (20 
uur) een debat plaatsvinden over ‘de vrijheid van meningsuiting’, een 
onderwerp dat nauw verbonden is met het Lutherse denken, en wel met name 
in onze contreien, waar de repressie het hevigst was. Joke van Leeuwen, Geert 
van Istendael en Jan De Volder zullen daar onder leiding van Dick Wursten 
debatteren over deze vraag. De bijeenkomst is gratis, maar u moet er wel voor 
inschrijven via de website van de UCSIA (http://www.ucsia.org/). Dit debat is 
tevens de aftrap van een drietal academische lezingen over Luther die in 
november en december zullen plaatsvinden in Hof van Liere.  
 
• Op zondag 14 oktober neemt Brasschaat eventjes de fakkel over en 
herdenkt Luther op geheel eigen wijze. Daar komt een klein muziekgezelschap 
muziek brengen die Luther zou hebben geapprecieerd, gevolgd door muziek 
die door hem is geïnspireerd (van bekende koraalvariaties van Michael 
Praetorius, tot triosonates en cantates van Bach). Tickets bij het Davidfonds 
Brasschaat (vvk € 15). www.davidsfondsbrasschaat.be 
 
• Op donderdag 19 oktober zal Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek), die ook 
nauw betrokken was bij de tentoonstelling en meewerkte aan het Festival van 
het Woord, een lezing houden over ‘Luther & de boekdrukkunst’ (20 uur, 
Kerkelijke Centrum Lange Winkelstraat). Zeker de moeite waard. Zonder de 
boekdrukkunst zou Luther nooit zo’n wijde verspreiding gekend hebben, maar 
tegelijk geldt het omgekeerde ook: de boekdrukkers (en verkopers) hebben 
veel aan Luther te danken. 
 

http://www.luther2017.be/
http://www.ucsia.org/
http://www.davidsfondsbrasschaat.be/
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• Op zaterdag 28 oktober om 20 uur zal de speciaal voor het Lutherjaar 
gecomponeerde cantate Dankt, dankt nu allen God in de Carolus 
Borromeuskerk in première gaan. De componist is de ook in protestants 
Antwerpen niet onbekende Willem Ceuleers en de opdrachtgever is de 
Protestantse Cultuurking Antwerpen (Procant vzw). Het Antwerpse 
Barokorkest o.l.v. Emmanuel Vankerckhoven heeft de taak op zich genomen 
om dit muziekstuk in te studeren. Naast deze creatie staat ook de bekende 
cantate van J.S. Bach over het Lutherlied ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ 
geprogrammeerd. Meer info vindt u in de rubriek Voor allen en op 
www.luther2017.be/concert, waar u ook een link vindt om uw ticket te 
reserveren (€ 12 vvk). 
 
• Op zondag 29 oktober om 10 uur is er een kerkdienst in de Protestantse Kerk 
in de Lange Winkelstraat – een dienst van Zuid en Noord met de 
Deutschsprachige Gemeinde (DEGPA). Een feestelijke dienst waar de thema’s 
van de Reformatie worden doorgesproken naar onze tijd. 
 
• Op dinsdag 31 oktober is het Reformatiedag. 

- Om 12 uur wordt de tentoonstelling ‘Een 
Lutherse lente’ in de Sint-Andrieskerk feestelijk 
afgesloten. Met toespraken van de Burgemeester 
en de Duitse ambassadeur en een verrassende 
‘omwenteling’ van het Muntplein. Begin op het 
Muntplein, later in de Sint-Andrieskerk. 
 
- Om 20 uur wordt gans protestants Antwerpen 
verwacht in de kerk van de Lange Winkelstraat 
om als kerkgemeenschap samen in een 
feestelijke viering stil te staan bij wat er 500 jaar 
geleden is gebeurd. Met een spetterende 
evangelieverkonding, en met veel muziek en 
zang, hoe kan het ook anders.  

 
(Dr. Dick Wursten, ds. Hans Neels) 

  

http://www.luther2017.be/concert
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INTERVIEW 
 
 

Gerdine Visser-Westland 
Gerdine vertegenwoordigde Antwerpen-Oost in het PSCbestuur. Ze was 5 
jaar lid, toonde veel inzet en professionaliteit. Ze is opgegroeid in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, ze heeft de kerk altijd beleefd als een weg, 
waar ook plaats is voor verschillende richtingen. Eigenlijk is de kerk een 
oefenplaats voor het maatschappelijk leven: je kiest de mensen niet, je 
krijgt ze! Ze heeft veel moeite met het hedendaagse consumentisme, dat 
ook in de kerk opgeld doet. Begin september verhuisde Gerdine met haar 
echtgenoot ds. Johan Visser naar Amsterdam. 
 

Welk Bijbels verhaal had u graag 
meebeleefd? 
Ik had graag bij de rondgang van Jezus 
geweest. Als ik aan Zacheüs denk, dat Jezus 
hem ziet en doorgrondt, en hem niet eerst zijn 
fouten aanwijst… Jezus komt zó in zijn leven 
aanwezig, dat hij vanzelf een ‘barmhartig 
mens’ wordt. Die zou ik willen zijn: Zacheüs. 
Maar ook bijvoorbeeld de rijke jongeling of de 
Samaritaanse vrouw… die ontmoeting van 
Jezus met mensen, ik had ook wel graag in dat 
rijtje willen staan. Zeker, het is heel 
confronterend, en dus is de vraag: durf je die 

ontmoeting aan? Maar die genade ervaren, in je eigen maatschappelijk leven… 
dat is toch prachtig?  

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Ik ben vroeger groot geworden met de oude berijming, die psalmen resoneren 
nog steeds, bijvoorbeeld psalm 108: Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot… 
Maar ook liederen die de stilte benadrukken trekken me aan. En de laatste 
jaren vooral gezang 487: De HEER heeft mij gezien en onverwacht… Daar is die 
ontmoeting weer. En de onbezorgdheid waarin je leven mag: je bent al geliefd, 
er wordt al voor je gezorgd (Hij geeft het zijn geliefden in de slaap). ’t Komt 
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van de andere kant. Dat brengt rust in mijn leven, zo zeg ik dat ook tegen mijn 
kinderen. 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Ik ben niet zo’n barricademens, maar onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de 
samenleving vind ik heel moeilijk. Ik bedoel dus dat er mensen zijn die niks 
hebben en zich heel erg moeten inspannen om te overleven, en dat er anderen 
zijn, die niet eens beseffen hoe goed ze het hebben en zich helemaal niet 
bewust zijn van het bestaan van de anderen. En ik vind het het ergste als dat 
ook in de kerk zo is, dat mensen niet meer beseffen dat die onrechtvaardigheid 
er is en en niet beseffen dat leven ‘delen’ is.  

Waarom gaat u naar de kerk? 
Om heel veel redenen, ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Voor mij is 
naar de kerk gaan oa: bezinning, rust, zingen, bemoedigd/geïnspireerd 
worden, delen… Dat vertel ik ook allemaal in de kindercatechese, zo geef ik de 
basis van mijn leven door: er is niks fijner dan dat met hun te delen, en door te 
delen ook weer te ontvangen…ik vind het zo prachtig om te doen. 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Gewoon, de kleine dingen: in de tuin kunnen zitten met groen om je heen, de 
ontmoeting met mensen, een goed boek kunnen lezen… Kortom verbinding 
maken, verbondenheid voelen. 

Wat gaat u morgen doen? 
Werken! Ik moet morgen naar het kabinet van minister Weyts om de 
resultaten te presenteren van ons werk als kleine organisatie van slachtoffers 
in het verkeer. Daarna moet ik nog een functioneringsgesprek doen met een 
medewerker en dan natuurlijk, als ik thuis kom, verder inpakken voor de 
verhuizing! 

Bidt u wel eens? 
Ja, elke dag. Met regelmaat. Rond de maaltijden, maar ook ’s morgens en ’s 
avonds (dat verbindt het gewone leven met God). Maar eigenlijk ook steeds 
meer tussendoor, ‘schietgebedjes’, dus op het moment dat mensen/dingen 
tussen de regels door passeren in mijn hoofd, als ik me onmachtig voel, ik weet 
dat ik God nodig heb… Maar ook danken, danken voor alles wat ik krijg, ook 
met z’n allen als gezin. Ik doe dat eigenlijk steeds vaker in mijn leven! 
 
Dank je wel, Gerdine. Niet alleen voor dit mooie interview maar ook voor alles dat 
je hebt kunnen en willen doen voor het PSC! 
 
(De vragen werden gesteld door ds. Ina Koeman) 
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/10 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
o2/10 19.30 u Kerkenraad (N) 
03/10  15.00 u  Symposium Van Waarheid naar Gastvrijheid (ZNA  
  Middelheim) 
03/10 20.00 u Leerhuis (De Loodsen) 
04/10 10.30 u Bidstond bij Dini van Os (O) 
06/10 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O)  
12/10 20.00 u Bijbelgesprekskring (O) – onder voorbehoud -  
12/10 20.00 u Debat, 500 haar Reformatie (in LWS) 
19/10 20.00 u Lezing ivm Lutherjaar (LWS) 
20/10 09.30 u Cursus presentie (De Loodsen) 
20/10 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
21/10 10.00 u Netwerkdag AMOS (Brussel) 
21/10 11.00 u Catechesatie 12-15 jaar – consistorie kerk (O) 
21/10 14.30 u 50+ Kring (in LWS) 
24/10 20.00 u Leerhuis (De Loodsen) 
24/10 19.30 u Bestuursraad (N) 
27/10 09.30 u Cursus presentie (De Loodsen) 
26/10 20.00 u Bijbelgesprekskring (O) 
28/10  09.30 u Netwerkdag Gastvrij Netwerk (Brussel) 
02/11 19.00 u PROTEST – Musical (COSTA-St Andries) 
02/11 19.30 u Kerkenraad (N) 
03/11 10.00 u  PROTEST – Musical (St Maria - Berchem) 
06/11 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
07/11  15.00 u Protestantse lezing in Middelheim 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
 
11/11 10.30 u BAZAAR (O) 
 



 

  



 

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 november-nummer: 26 oktober 
Administratie Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
Abonnement 16 € per jaar (buitenland 28 €) 
Bank  IBAN: BE33 3630 6137 2546, BIC: BBRUBEBB, t.n.v. Band, Antwerpen 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Ds. Ina Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 

mailto:neelslos@gmail.com

