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Hoofdartikel 
 
 

HET GEHEIM VAN LUTHER 

De monnik Maarten Luther is gedagvaard op de rijksdag in Worms (Wikimedia) 

Terugblikkend aan het eind van het Lutherjaar vraag je je af: Wat had hij toch, 
die Luther, dat hij zoveel reacties losmaakte in zijn tijd? Op zich zei hij immers 
niet zoveel nieuws: Zijn kritiek op de aflaathandel, bijna iedereen was het daar 
wel – op z’n minste ten dele – mee eens. Erasmus en Luther zaten aanvankelijk 
ook zonder meer op dezelfde lijn. Hier geldt echter, dat het de toon is die de 
muziek maakt. Bij Luther voel je namelijk meteen – ook in de academische 
stellingen die hij op 31 oktober naar de aartsbisschop stuurde – dat er onder de 
theologische discussie iets anders speelt, iets veel wezenlijkers. Het gaat 
Luther niet om dogmatische zuiverheid of kerkelijke correctheid. Er zit passie 
in zijn optreden en die komt voort uit een diepe compassie met de mens, die 
geroepen is om vrij te zijn, maar in werkelijkheid gevangen zit in allerlei 
regeltjes. 

Die vrijheid moet dus terugveroverd worden. En de grootste vijand van die 
vrijheid, zo stelt Luther onomwonden, is de Kerk zelf. Die bindt de mens 
immers aan 1001 regeltjes én zegt er tegelijk bij dat al die do’s and don’ts niet 
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door mensen zijn bedacht, maar door God. Wie dus afwijkt van die regels, die 
wacht hel en verdoemenis, of tenminste het vagevuur. Een vicieuze cirkel is 
het, want nadat de Kerk de mensen in godsnaam schuldig heeft verklaard, 
blijkt zij ook het monopolie te hebben op de verlossing. Enkel via de kerk, 
d.w.z. via de door haar gewijde bedienaars, kan de mens van zijn schuld verlost 
worden. De mogelijkheden van geestelijke chantage zijn eindeloos en je kunt 
er niets tegen beginnen, tenzij je het systeem zelf in vraag stelt. Dat is precies 
wat Luther doet én tegelijk biedt hij een alternatief, niet in één keer, niet in 
theorie maar with skin in the game, d.w.z. dat hij zijn eigen leven hierbij ook op 
het spel zet, letterlijk en geestelijk.    

‘Do’s and don’ts’ 

Tegenover de ‘wet’ (zo benoemt Luther de gevangenschap van de mens in 
allerlei regeltjes, en dan heeft hij het echt niet alleen over kerkelijke regeltjes), 
stelt Luther het ‘evangelie’ (zo noemt Luther de bevrijding van de mens, en 
echt niet alleen geestelijk). Hij stelt dat het evangelie van Christus eens en 
voorgoed heeft duidelijk gemaakt, dat God de mensen niet constant op de 
huid zit door hem allerlei verplichtingen op te leggen (rooms-katholieke 
variant), of hem te versmachten met zijn hoge verwachtingen in de strijd 
tegen de zonde (reformatorische variant), maar dat God de mensen juist 
bevrijden wil van al die do’s and don’ts, zelf opgelegde en van buiten komende.  

De ‘wet’ kan ook voortwoekeren buiten de kerk, in seculiere varianten: 
prestatiedruk, het ‘geliked’ moeten worden, lichamelijke perfectie, etc. Overal, 
zo kun je met Luther zeggen, waar mensen zich de vrijheid laten afnemen om 
gewoon mens-met-de-mensen te zijn, daar is een ‘nieuwe wet’ en daar moet 
het evangelie dus weer gebracht worden. Dat is niet simpel, maar juist dáár wil 
God de mensen bij helpen. Zélf heeft hij het zo ervaren, Luther, en daarom had 
hij ook de vrijmoedigheid om zich tegen allerlei machthebbers (kerkelijke en 
wereldlijke dwingelanden) van zijn tijd te keren en die vrijheid op te eisen voor 
ieder mens. Arm of rijk, priester of leek, man of vrouw, voor God waren ze 
immers allen gelijk, evenwaardig en vrij. 

Vrijheid en bevrijding 

Dat was het dynamiet dat hij onder het gebouw van de gevestigde kerk legde, 
en dit was het ook dat leidde tot een enorme dynamisering van het menselijk 
samenleven, in de kerk, maar ook daarbuiten. Overal namen mensen de 
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vrijheid om qua vroomheid eigen keuzes te gaan maken en die vielen heel 
anders uit dan de gevestigde kerk voor wenselijk achtte. In Antwerpen 
verkondigden bijvoorbeeld de Augustijner monniken openlijk dat ‘alle mensen 
priesters konden zijn, en dus ook vrouwen’. Het kostte twee van hen het leven 
in 1523. Luther schrok toen hij zag hoe ver anderen gingen én ging na een bijna 
anarchistisch begin, steeds vaker op de rem staan. Toen uitgehongerde 
boeren – de facto lijfeigenen – in opstand kwamen tegen hun heren en zij zich 
daarbij beriepen op Luther en de Bijbel, distantieerde hij zich zelfs van hen in 
de meest felle bewoordingen. Ze hadden echter wel degelijk een punt. 

En wat meer is: Ook vandaag is in zaken van geloof en leven, de spanning 
tussen wat men de ‘officiële religie’ noemt en de wijze waarop ieder mens z’n 
religie in vrijheid wenst in te vullen (of ook niet) nog lang niet verdwenen. 
Terugblikkend op 500 jaar geleden is het misschien geen slechte zaak, ons 
daarvan rekenschap te geven en ons voor te nemen alles in het werk te stellen 
om dat gevoel van vrijheid en bevrijding voelbaar te laten zijn in alles wat de 
kerk doet.  

Ds. Dick Wursten 

 

 

Een vaste burcht is onze God (vers 1) 

 

Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht voor de Zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 

 

Dit lied is een van de meest bekende liederen die Maarten Luther ooit geschreven én 
gecomponeerd heeft. De 4 coupletten getuigen van het onwankelbare 
godsvertrouwen van de reformator. 
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten November 
Het zal wel geen toeval zijn dat bij deze terugblik in de kerkdiensten van 
afgelopen maand het begrip ‘genade’ een grote rol heeft gespeeld. Onze 
harten nog vol zijnde van de vieringen van 500 jaar Reformatie, weten we hoe 
belangrijk het begrip genade daarin was en dat het hart van de reformatie 
gevormd wordt door de gedachte: de Eeuwige is, die de mens ’om niet’ 
genade schenkt. 

• Ds. Westland op 29 oktober: Sola Gratia! want door genade zijt gij 
behouden , door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God; niet 
uit werken, omdat niemand roeme.  
• Ds. Emile Carp op 5 november: en het Woord is vlees geworden. Immers uit 
zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade! Want de wet 
is ons door Mozes  gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus 
Christus gekomen.  
• Op 12 november hield Ds. Snauwaert uit Mechelen een preek over de 
gelijkenis van de talenten Mattheus 25: 14-30 .  
• Op 19 november heeft Ds. Poldervaart ons onderhouden over de gelijkenis 
van de rijke dwaas (Lukas 12: 16-31) met het prachtige beeld van de lelien des 
velds; want zoekt zijn Koninkrijk en die dingen zullen u bovendien geschonken 
worden! 
• Op 26 november had Ds. Boekhout uit Oostende het over ‘Het duister/ het 
einde van de tijden’ (Daniel 12: 1-4 en Matteüs 24: 14-35). “De hemel en de 
aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan.” 
 

Kerkdiensten in december 
De volgende gastprekdikanten gaan onze diensten in december voor: 
Op 3 december, de eerste Adventszondag, zal voorgegaan worden door Ds. 
Johan Visser  met viering van het Heilig Avondmaal. De dienst zal samen met 
de kinderen en jongeren van de gemeente worden voorbereid. 
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Op 10 december, tweede Advent: Mgr.D.van Leeuwen.  
Op 17 december, derde Advent: Ds. A. Poldervaart.  
Op 24 december, vierde Advent: Ds. T. Schouten.  
Kerstmorgen 25 december gaat Dhr. Ernst Van Velsen voor: zoals elk jaar 
vieren we de geboorte van het kindeke Jezus en wordt er een mooi 
kerstverhaal gebracht en fijne kerstliederen gezongen daarna.   
Op 31 december gaat Ds. T. Schouten onze dienst voor. 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 

Bijbellezen voor anderstaligen 

Op 1 december en 15 december  
 

Samen bidden  

De gebedskring  gaat door op 20 december in de kerk. Wie er bij wil zijn is van 
harte welkom! 
   

Bijbelgesprekskring  
Op 7 december in het consistorium van de kerk.  
 

Catechisaties 
De catechisaties worden op 6 januari hervat. 
 
 

BAZAAR: TERUGBLIK  
Zaterdag 11 november vond de jaarlijkse Bazaar weer plaats. Veel mensen, 
onder de deskundige leiding van Mevrouw Betsy Both, waren al dagen op 
voorhand in de weer om alles in orde te krijgen. Alles zag er weer piekfijn uit! 
De tafels met brocanterie nodigden uit om te kopen . 
Vele vrijwilligers zorgden voor soep, pannenkoeken, croque-monsieurs, gebak 
en als toemaatje bitterballen . 
Met de tombola waren prachtige prijzen te winnen en de traditionele bollen 
kaas werden weer mooi verloot! 
De opkomst was dit jaar was wat minder dan andere jaren, maar er was een 
gezellige sfeer en de verbondenheid onderling blijft groot, t’was gezellig ! 
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Het was ook mooi om te zien hoe koster Edmond er s’avonds in geslaagd is 
samen met enkele sterke mannen en vrouwen de kerk in korte tijd weer 
zondagsklaar te maken. 
Dank aan alle bereidwilligen voor de hulp ! 
De opbrengst van de Fancy-fair bedraagt dit jaar 2775 euro , met dank aan de 
penningmeester. 
Er zijn nog tombolaprijzen die niet zijn afgehaald; de nummers zijn 
7562, 7224, 7054 en 7862 
 
 

VERJAARDAGEN 

Op 3 december is Mevr.Carp-Ingwersen jarig en op 9 december Dhr. Nicolaas 
Smit. Onze hartelijke gelukwensen voor de jarigen! 
 

ADRES DS. VISSER 
Een laatste mededeling voor wie het nieuw adres van Ds. Johan Visser en 
familie nog niet ontvangen heeft, en ook op vraag van enkele gemeenteleden: 
Marnixstraat 97A,  1015  VG Amsterdam - Nederland. 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 

 

DE OVERZET EN DE OVERSTAP 
(Door Sonja van Santen-Sluis) 
Alleenstaande vrouwen, sommigen met hun kind(eren), meestal afkomstig uit 
Afrika, worden sinds ruime tijd in de ‘Overzet’ opgevangen en begeleid. Nu is 
daar ook de ‘Overstap’ bijgekomen. De Overstap is een transitiehuis waar 
kwetsbare mama’s een kamer kunnen bewonen, gedurende de periode waarin 
ze een inkomen bekomen en op zoek gaan naar een woning. Tijdens deze 
periode dienen ze Nederlands te leren en een inburgeringscursus bij Atlas te 
volgen. Taken als zich inschrijven bij een mutualiteit, een globaal medisch 
dossier aanmaken bij de dokter, een bankrekening openen, crêche of 
kinderopvang regelen is vaak één grote administratieve kluwen. Deze dames 
worden begeleid door veel vrijwilligers. Ze leren hoe onze samenleving in 
elkaar zit, hoe ga je met je inkomen om , hoe doe je dat in de opvoeding met je 
kind. De overlevingsmodus waar ze jaren in vertoefd hebben, maakt plaats 
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voor structuur en veerkracht . Bewoners kunnen 8 maanden in de Overstap 
blijven, verlenging mogelijk tot 12 maanden. Daarna wordt er gezocht naar 
een passende woning .  
Zowel het stadspastoraal De Loodsen als Dokters voor de Wereld en het 
Protestants Sociaal Centrum (PSC) zijn hier heel direct bij betrokken. 
 
Op welke manier kan onze gemeente hier iets aan toe voegen? 
Afgelopen maand zijn Liesbeth en ik (Sonja) op bezoek geweest bij de 
Overstap. We hebben uitleg gekregen van Annemie Luyten van De Loodsen. 
Al enkele jaren zijn er kontakten met de vrouwen van de Overzet. Dini van Os 
komt daar regelmatig voor een babbel. Er werd in de afgelopen jaren 
regelmatig een uitstap georganiseerd, naar de ZOO en een picknick in het 
park. Liesbeth wil zich vanuit onze gemeente inzetten om deze vrouwen een 
stukje ontspanning te bieden. De dingen die zij wilt organiseren liggen vooral 
op het praktische, ondersteunende en materiële vlak. En daar kunt u bij 
helpen.  
Als er een uitstap wordt georganiseerd door Liesbeth heeft ze ook uw steun 
nodig. Niet zozeer met geld, maar door er gewoon bij te zijn. Een beetje van 
uw tijd. Laat u zien op de uitstappen en picknicks. En neem uw kinderen mee. 
En ja; misschien ook een idee om eens iets mee te nemen naar de kerk. Wij 
zetten een doos neer waar u wat in kunt doen. Geen VOEDING!!!! Maar de 
kleine dingen die een huishouden duur maken en iedereen nodig heeft. WC-
papier, zeep, wasmiddel, schoonmaakgerief. Tandpasta enz.  
Nog vragen??? Spreek Liesbeth gerust aan. 
 
 

 
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 IN DECEMBER 
• Op 3 december begint Advent en is er avondmaal in de kerk en vieren we de 
1ste Advent.  
• Op 10 december kunt u zeker een kerkdienst mee maken. Iedereen is van 
harte uitgenodigd mee te vieren met de Duitstalige kerk (Degpa) die dan 50 
jaar bestaat. Dit gaat in de namiddag door in de Damiaankapel bij het TPC, 
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Je mag je opgeven bij Thamar. 
Misschien volgt er nog een speciale uitnodiging voor een ochtenddienst, maar dat 
is nu nog even niet bekend. Hou u mailberichten in de gaten.  
• Op 17 december, de 3de adventszondag, is er terug gewoon dienst bij ons in 
de Sanderusstraat.  
• Het kerstetentje/de kerstviering in de Sanderusstraat voor ouderen en 
alleenstaanden is op woensdag 20 december en begint om 11.30 uur. U krijgt 
hiervoor persoonlijk een uitnodiging. 
• Op 24 december vieren we in onze kerk de 4de Adventszondag gewoon om 10 
uur. Op diezelfde zondag mag iedereen ’s avonds om 18 uur aansluiten bij de 
kerstavonddienst in de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Tabaksvest 59, 2000 
Antwerpen.   
• Op maandag 25 december vieren we het familiekerstfeest Je wordt vanaf  
10. 45 uur verwelkomt met een glaasje warme wijn of chocomelk. Iedereen is 
van harte uitgenodigd.  
• Op 31 december, de laatste zondag van dit jaar, gaat er een gezamenlijke 
dienst door van Antwerpen Noord en Zuid in onze kerk. 
 
 

OP ZOEK NAAR HOOP, IN DEZE DONKERE DAGEN 
(Door Tetty Rooze) 
De afgelopen maand kende een drukke agenda met allerlei activiteiten. 
Geïnspireerd door verhalen van en over Luther en verhalen van Margriet van 
der Kooi, werd er door jong en oud ingezet voor verbinden (een werkwoord) en 
verbanden (als zelfstandig naamwoord) via toneel, verhalen, straatnamen, 
vieringen, preken en leerhuizen die bleven hangen.   
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Jongerenmusical ‘Protest!’ De Sanderuskerk als herberg… 
Terwijl onze Sanderuskerk als herberg 
diende voor de enthousiaste toneelgroep 
van Projop (foto), lieten 
fundamentalistische katholieke jongeren 
in de jubileumkerkdienst in de Kathedraal 
in Brussel hun protest horen. De laatsten 
waren niet opgezet met protestanten in 
‘hun’ kerk. Maar de hartelijke woorden en 
omarming van de Synodevoorzitter 
Steven Fuite en Aartsbisschop Jozef De 
Kesel tijdens deze Kathedraaldienst 
overtuigde echter dat we een gedeeld 

visioen hebben waar we zorg voor willen dragen en dat we samen mogen 
uitdragen.  
De jongeren van Projop vertaalden dat visioen op hun manier en legden die 
donderdagavond 2 november en vrijdagmorgen 3 november met hun 
toneelstuk ‘Protest!’ het verband tussen Luthers tijd en nu, waarbij ze opriepen 
voor mensenrechten en het recht om een eigen mening te vormen (via de 
Bijbel te bestuderen) in alle openheid en respect voor elkaar. De aangeboden 
receptie aan deze jongeren, als dank, was zeker op zijn plaats. Er is nog veel 
werk op de oecumenische tafel om verbindingen te maken en verbanden te 
leggen en te versterken.  
 

Verbanden leggen 
Die verbanden leggen en laten merken hoe geloof verbindt, stond centraal in 
de verhalen van dr. Margriet van de Kooi. In  het Middelheim-Ziekenhuis 
vertelde ze op 7 november over haar werk als ‘ziekenhuisaalmoezenier’, waarin 
hoop zo belangrijk is. Ze legde de plaats van Hoop uit als het kleine meisje 
tussen haar grote zussen Geloof en Liefde, die hen steeds meetrekt om door te 
gaan. 
Als protestants geestelijk verzorger hoort ze verhalen van verdriet, van pijn en 
ontgoocheling, maar ook van moed en opluchting. Zonder altijd pasklare 
antwoorden te hebben, is haar taak daar te zijn om vreugde te vieren en te 
delen als mensen genezen, maar nog vaker wordt ze gevraagd aanspreekbaar 
te zijn om zorgen te verlichten en troost te bieden. Altijd is een woord, een 
verhaal van troost en hoop nodig en welkom. Haar inbreng was heel 
inspirerend, een echte verhalenvertelster. Voor haar is ‘Hoop’ het kleine meisje 
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tussen Geloof en Liefde, maar ook het kleingeld van het geloof om het groot 
geld van de Bijbel te kunnen delen.’ 
 

Leerhuis 
In het Leerhuis kwam deze maand de tekst van Habakuk aan bod. De profeet 
omschrijft de donkere tijden van die dagen, waarin het lijkt dat God noch 
gebod ertoe doen. Gods reactie is de profeet op te dragen het visioen staande 
en gaande te houden, want de rechtvaardige zal leven door daar trouw aan te 
blijven (Habakuk 2:4). In de preek van 19 november las ds. Anna Kooi, 
Mattheus 25:31-46. Het verhaal over het scheiden van degenen die dat visioen 
wel of niet deelden of vertaalden door hongerigen wel of niet eten te geven, 
wel of niet zieken en gevangenen te bezoeken, wel of niet daklozen onderdak 
te geven, wel of geen aandacht te hebben voor de ander. Dàt doe je niet alleen 
maar met elkaar, ondanks het onbegrip van je omgeving en je eigen 
tekortkomingen.  
Het behoudt de Hoop als kleingeld om te delen, zoals de vijf broden en twee 
vissen. Er is meer dan nodig, als je deelt. In de adventsperiode mag je opnieuw 
die hoop koesteren en delen, zodat het Licht kan doorbreken. 
 
 

DIALOOGDIENST 
Met 25 gekende en ongekende mensen zaten we op 12 november in een kring 
en luisterden naar twee gelijkenissen. Ds. Edwin Delen zaaide het Woord dat 
bij ons al of niet kon ontkiemen door (on)geloof of dagelijkse 
beslommeringen.  Het tweede verhaal was de verloren zoon, die bij de varkens 
terecht was gekomen. Hij liet zien wat het kan betekenen als je terug het 
visioen, de intentie van de Vader als leidraad kon vatten voor je identiteit. Daar 
is wel het een en ander over uit te wisselen met moeilijke en makkelijke 
vragen. 
 
 

GEDACHTENISZONDAG 
Op zondag 26 nov. was het gedachteniszondag. Ziekenhuisaalmoezenier 
Herman Fresen ging voor. Het was fijn dat familieleden waren meegekomen 
en samen konden we de gemeenteleden gedenken die we dit jaar 
verloren.  Hun namen werden genoemd, er werd een kaarsje aangestoken bij 
het steentje met hun naam.  Daarna mocht iedereen ook voor hun geliefden 
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een kaarsje aansteken.  Zo waren we samen verbonden in de herinnering aan 
hen die ons lief waren.   
 

PASTORALIA 
Hans van den Berg was onverwacht terug opgenomen, maar hoopt op het 
moment dat u leest weer thuis te zijn.  
Rina Vredenbrecht die zo gehoopt had bij de dialoogviering aanwezig te 
kunnen zijn, kon de afgelopen zondagen om gezondheidsredenen moeilijk 
naar de kerk komen. De vraag die zij had ingeleverd voor de afgelopen 
dialoogdienst is ook op papier beantwoord en naar haar opgestuurd.  
Meneer Wim Kuijk heeft in Pniël de bloemen gekregen vanwege zijn 
verjaardag, die hij daar samen met zijn kinderen vierde.  
Het interview van Tachy Farsoudeh en zijn familie is op de dag zelf gestopt en 
uitgesteld omdat de jurist/interviewer ziek werd.  
Het blijven spannende tijden ook voor Morteza Chamran die nu al meer dan 
twee maanden op de beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Statenlozen (CGVS) na zijn interview wacht. (Zie ook het 
interview op p. 37) 
Er zijn verschillende redenen om voor elkaar en anderen in verbondenheid te 
bidden en te danken in deze maand dat we ook denken aan de mensen die we 
als kerkgemeenschap verloren hebben. 
 
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 

 

 

DE EENVOUD VAN HET VERHAAL  
VAN CHRISTUS’ GEBOORTE 
 

 
 

Kerstfeest is uitbundigheid en 
iedereen doet mee! Gelovig of 
niet. En zelfs dat doet niet ter 
zake, want wat we vieren is 
van zo´n wervelende 
schoonheid, dat daarbij alles 
in het niet valt, wat wij 
daaraan verzinnen. 
Kerstlampjes, kerstmarkten, 
bomen, broden, diners,… ik 
kan een hele tijd doorgaan, 
met al die specifieke dingen 

van kerst, maar het zijn prullaria als we het afzetten tegen wat God aan schoon 
bedacht heeft, voor ons. En ik vind dat wij in de kerk een serieuze poging doen 
om daar een beetje fatsoenlijk op te reageren, maar zelfs al het schoons van 
ons – Christmas Carols, kerstspelen, kerkdiensten, zang, muziek –, niets kan 
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opwegen tegen de eenvoud van dat verhaal van Christus geboorte in 
Bethlehem: de eenvoud, het pure, het kwetsbare maar onvergelijkbaar 
relevante, voor ieder die deze aardbol heeft bewandeld. Daarom vrolijk 
kerstfeest, u allen! En doe er wat aan!! 
 
 

KERST IN DE LANGE WINKELSTRAAT 
We beginnen natuurlijk met onze bedachtzame gang: vier weken advent: 
kome wat komt. Al start onze Pakistaanse gemeenschap al meteen op 
zondagmiddag 3 december, met een speciale candle-light-service. De ‘Nine 
Lessons and Carols’, die we als koorproject dit jaar in oecumenisch verband 
zingen zijn, gepland op twee avonden, hetzelfde programma: zondagavond 
17 december om 18.30 uur in de Anglicaanse kerk, Gretrystraat, en 
dinsdagavond 19 december om 20.00 uur in de Protestantse kerk, Lange 
Winkelstraat. Dan zullen de lezingen in het Nederlands zijn. 
Daarna volgen de diensten rond kerst elkaar snel op: zondag 24 december in 
de morgen in de vorm van een zangdienst, kerstnacht (wat heet…18.00 uur) 
zijn we in de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Tabaksvest, maandag 25 
december is de dienst om 10.00 uur met de kerstviering, zoals gebruikelijk, 
familiaal opgezet, met vooraf een korte avondmaalsviering om het vasten te 
breken. De oudejaars zondagmorgendienst op 31 december is in de 
Sanderusstraat, en de nieuwjaarsontmoeting, met receptie en al zal dan weer 
op zondag 7 januari in de Lange Winkelstraat zijn. 
 
 

OPVOLGER STADPREDIKANT INA KOEMAN BENOEMD 
In februari 2018 zal de huidige 
stadspredikant Ina Koeman met 
pensioen gaan: dus is er een advertentie 
geplaatst voor een opvolger. De 
invulling van het werk van de 
stadspredikant was uitbesteed aan het 
PSC, vandaar dat zij dit proces hebben 
vormgegeven. De uitkomst is dat ds. 
Petra Schipper, de predikant van 
Boechout verkozen is.  
Wij feliciteren haar en denken met haar 
een bekwame kracht te hebben 
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geworven voor het diakonale werk dat vanuit het PSC wordt aangestuurd. 
Voordeel is ook dat zij Belgische is en de interne situatie van de Antwerpse 
grootstad al heel goed kent. Haar intrede zal rond eind januari, begin Februari 
zijn. Ina Koeman neemt op zondag 24 juni officieel afscheid. 
 
 

SCHOONMAAK ORGEL 
Door de bouwwerkzaamheden was het orgel ernstig vervuild. Firma 
Schumacher, een Belgische orgelbouwer uit Eupen, die ook werkzaam is in de 
kathedraal, heeft vakkundig alle pijpen nagezien en schoongemaakt, en dat is 
te merken. Alle klankkleuren van het speciale timbre van het instrumenten 
klinken zoals het hoort, en ook de mechaniek is merkbaar verbeterd. De 
orgelcommissie droomt alweer van het gaan organiseren van concerten: wie 
weet… Wij zijn blij dat we voor de komende tijd een mooi sprekend orgel 
hebben. 
 
 

EEN VRAAG VANUIT DE KRING  
ARABISCH SPREKENDE CHRISTENEN 
Rondom het Bijbelhuis komt al enkele jaren een aktieve groep Arabisch 
sprekende christenen bijeen. Door de komst van vele vluchtelingen uit het 
Midden Oosten hebben zij een druk bezet kerkelijk leven. Naast heel wat 
christenen uit Syrië en Irakhebben ook moslims belangstelling voor het 
christelijke geloof, en dat er Arabisch gesproken kan worden helpt dan enorm. 
Binnen de groep leeft ook de behoefte om op een meer structurele wijze met 
de Protestantse kerk van België verbonden te raken. De afgelopen tijd zijn 
daarom een aantal gesprekken gevoerd.  
 
Het is boeiend om mee te maken hoe deze nieuwe christenen zorgvuldig en 
met beleid zoeken naar hun plek, temidden van de West-Europese kerken. Het 
zou weleens heel verrijkend kunnen zijn wanneer wij vanuit de gevestigde 
kerken intensief met hen konden gaan samenwerken: eigenlijk vreemd dat het 
niet al veelmeer is gebeurd. Maar we zijn vertrokken: we zoeken 
samenwerking, waarbij het niet alleen zo zal zijn dat wij hen alle ruimte geven 
om op eigen wijze hun kerk-zijn vorm te geven, maar – nog belangrijker – dat 
wij bereid zullen zijn om ons door hen mee te laten nemen naar een verruiming 
en verrijking van ons eigen kerk-zijn. 
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KERST EN NIEUWJAAR  
Het volgende kerkblad komt pas weer in 2018 uit, dus wens ik u allen niet 
alleen een vrolijk kerstfeest maar ook een zalig Nieuwjaar toe: het moet wel 
enerverend zijn, dat nieuwe jaar voor de kerken van Antwerpen, want ik 
verwacht vier nieuwe collega´s te kunnen verwelkomen. Het zal onze 
kerkelijke wandelgangen ongetwijfeld een nieuw aanzien geven. 
 

 

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. 0468/48.13.48, 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 
 
 

A FESTIVAL OF  
NINE LESSONS AND CAROLS 
Zowel in de Anglicaanse kerk in de Gretrystraat als in de Protestantse kerk in 
de Lange Winkelstraat zullen dit jaar de ‘Lessons en Carols’ gezongen en 
gelezen worden. In de Anglicaanse kerk uiteraard in het Engels, in de 
protestantse kerk zullen in ieder geval de lezingen in het Nederlands zijn. Deze 
vorm van kerstzang werd immens populair door de uitvoeringen op de BBC 
vanuit het King College in Cambridge, en mag zich ook verheugen op een 
groeide belangstelling op steeds meer plekken in de wereld. Een projectkoor 
staat onderleiding van de anglicaanse cantor Tom van de Plas, Anne An is de 
organist. Dit festival is een opmaat voor de grote kerstvieringen.  
De negen Bijbelgedeelten genomen uit het Oude en Nieuwe Testament 
kondigen de komst van Christus aan. De liederen sluiten daarbij aan. Het loopt 
uit op de indrukwekkende lezing van het begin van het Johannesevangelie (In 
den beginnen was het Woord, het was bij God en het was God…), waarna we O 
come, all ye faithfull joyfull and triomfant zingen, en daarmee kan dan het 
feest beginnen.  
Zondag 17 december om 18.30 uur in de St. Bonifacechurch, Gretrystraat 39, 
2018 Antwerpen;  dinsdag 19 december om 20.00 uur in de Protestantse kerk, 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen. 
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BIJBELQUIZ, NATUURLIJK KOMTIEWEER! 
De bijbelquiz! U vroeg zich natuurlijk al af, wanneer die zou doorgaan… Awel, 
dat mag ik u vertellen, omdat de Bijbelbabbel de laatste keer de Bijbelquiz 
gewonnen heeft. Het is dus aan ons om die te organiseren.  
Een avond leren en ontspanning rond de Bijbel.  
In de quiz zit humor, er zijn doordenkertjes en interessante weetjes en we 
zullen zorgen voor enkele illustraties en (wie weet?) ook hier en daar een 
filmpje. En uw verbeelding wordt nog verder uitgedaagd!  
Een kerk, een groep, een kring enz. kan zich inschrijven met een team van 6 
personen. Welk team scoort het hoogst en wie wordt de beste speler? De 
winnaars gaan natuurlijk naar huis met een prijs. 
Wanneer?  Vrijdag 26 januari 2018, 20-22 uur 
Waar?  Sanderusstraat 77 Antwerpen 
Kosten:  10 € per team (inclusief consumptie) 
Informatie en inschrijving (uiterlijk op 15 januari 2018): ds. Ina Koeman 
inakoeman@hotmail.com | 0486/83.47.88 of 03/2367476. 
 
 

50 JAAR DUITSE PROTESTANTSE KERK (DEGPA)  
Op zondag 10 december zijn wij allen uitgenodigd voor de viering van het 50-
jarig jubileum van onze Duitstalige Antwerpse partnergemeente DEGPA 
(Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen). De 
viering vindt plaats in hun vaste kerkplek voor Antwerpen, de Damiaankapel 
van het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) in Wilrijk, Groenenborgerlaan 
149. De dienst begint om 15.00 uur. Voorganger is pastoor dr. Thorsten Jacobi 
van de DEGPA, predikant is Ds. Steven Fuite, synodevoorzitter van de VPKB. 
Na de viering bent u op een feestelijke receptie uitgenodigd. Als toemaatje 
kan u een boek van Thorsten Jacobi kopen die de geschiedenis van de Duitse 
protestanten in Antwerpen onderzocht heeft. Een geschiedenis die teruggaat 
naar de 16de eeuw… 
 

 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Mevr. Franny Treurniet was op 18 november onze 
gastspreekster. Ze nam ons met een boeiend 
verhaal mee naar Ethiopië, of zoals ze zelf zegt: 
haar tweede vaderland.  We waren niet met veel, 

mailto:inakoeman@hotmail.com
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maar iedereen heeft geboeid geluisterd. Er volgden veel reakties  op wat er 
gehoord en gezien was. 
Op ons verzoek heeft zelf een samenvatting gemaakt, voor iedereen die er 
was en die er niet kon zijn en voor andere geïnteresseerde lezers van de Band. 
 

 “Op zaterdag 18 nov. jl waren wij 
uitgenodigd om wat bij de 50+ 
bijeenkomst te komen vertellen over 
Ethiopië en de projecten die onze 
stichting daar uitvoert. Aan deze 
uitnodiging hebben we graag gehoor 
gegeven, want Ethiopië heeft ons 
hart en uit onze presentatie is wel 
gebleken. Waarom? 
Wij zijn al 20 jaar geleden in contact 
gekomen met Ethiopië nadat wij een 
Ethiopische pleegzoon in ons gezin 
kregen. Hans, mijn man, en ik zijn in 

2003 voor het eerst naar Ethiopië geweest en waren diep onder de indruk van de 
boeiende cultuur en de mooie natuur. Maar meest van al waren we getroffen door 
de immense armoede. Vooral de bedelende moeders met kinderen raakten ons 
diep. Met in Nederland wonende Ethiopiërs hebben wij stichting FFA (FOOD FOR 
ALL) opgericht, die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten. Inmiddels zijn we 
een jaar of 14 verder en in die 14 jaar hebben we prachtige projecten kunnen 
realiseren. Altijd in samenwerking van een organisatie ter plekke. Projecten zijn 
steeds voor de duur van 3 of 5 jaar. 

We voerden eerst twee keer een 3-
jarig project uit in samenwerking 
met de Presbyterian Church of 
Ethiopia. Dat waren projecten 
waarin vrouwen, gehandicapten 
werden geholpen om een 
menswaardig bestaan op te 
bouwen. Sinds 2013 is onze partner 
Stichting Embracing Hope Ethiopia. 
Deze stichting helpt alleenstaande 
moeders en hun kinderen. Die hulp 
bestaat uit kinderopvang 

Dagcentrum Embracing Hope. Beneden:Family-
day, waar ook de moeders een maaltijd krijgen.  
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(dagcentrum en school), hulp bij het vinden van werk voor de moeders, het geven 
van opleidingen, gezondheidszorg etc. 
Sinds vorig jaar hebben we ook projecten op het platteland, waar de armoede zo 
mogelijk nòg schrijnender is. We geven hulp aan ouderen en kwetsbare kinderen.  
Onze stichting is een Christelijke stichting en heeft als devies: “Deel je brood met 
wie honger heeft” (Jesaja 58:7). Wij helpen ieder die we kunnen helpen, ongeacht 
geloofsovertuiging. 
Het is onmogelijk om het mooie werk van onze stichting in een paar woorden 
weer te geven. Om meer van ons te weten kunt u onze website www.food-for-
all.org  bezoeken (de moeite waard!) of u kunt onze nieuwsbrief aanvragen. Die 
sturen wij per e-mail 2 keer per jaar en verplicht u tot niets. Om u daarvoor op te 
geven kunt u een mailtje sturen naar: info@food-for-all. 
En voelt u zich aangesproken tot dit mooie werk dan is een gift altijd welkom. 
U kunt uw bijdrage storten op banknr. NL 24 INGB 000431 89 98 tnv. Stg. Food 
For All. 
We zijn heel blij met financiële bijdragen want zonder de hulp van velen zouden 
wij dit werk nooit kunnen doen!” 
 
Tot zover het verslag van Franny. We wensen haar veel zegen op wat er 
gedaan wordt voor en met de allerarmsten in Ethiopië.  
Woensdag 20 december is onze laatste keer dit jaar. We gaan dan naar de 
Sanderusstraat, waar we om 11.30 uur zijn uitgenodigd op hun Kerstdiner. U 
krijgt nog nader bericht. 
(Dini van Os) 
  

http://www.food-for-all.org/
http://www.food-for-all.org/
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                 Kerkdiensten 

 
 

 
 

Zondag 3 december – 1ste Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser     Collecte: Kerk en diaconie 
Kinderdienst - 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: Dhr. F. van den Brande   Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 

Zondag 10 december – 2de Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Mgr. D. van Leeuwen   Collecte: Kerk en jeugdwerk 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: n.n. 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Geen dienst 
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Zondag 17 december – 3de Advent 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Poldervaart    Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Lange Winkelstraat     10.00 uur 
Voorganger: Ds. M. Schippers    Collecte: n.n. 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk en stadspredikant 

 
Zondag 24 december – 4de Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Schouten   Collecte: Kerk en Zending 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: n.n. 
Zangdienst 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur    
Voorganger: Mevr. Kelly Keasberry   Collecte: Kerk, Hoop & Huizen 
 
Kerstavonddienst om 18.00 uur in de Evang.-Lutherse Kerk, Tabaksvest 59 

 
Maandag 25 december - Kerstdag 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Kerstdienst samen met de kinderen 
Voorganger: Dhr. E. van Velzen  Collecte: Kerk en project 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Korte Avondmaalsviering, gevolgd door de Kerstmorgendienst om 10.30 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: n.n. 
 
Sanderusstraat 77    10.45 uur (!!!) 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: kosten kerstfeest 
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Zondag 31 december 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Schouten  Collecte: Kerk, Leger des Heils 
 

Lange Winkelstraat 5 
Geen dienst, zie Sanderusstraat 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en orgel 
Gezamenlijke dienst met Noord 
 

Zondag 7 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. R. Koreneef   Collecte: Kerk en diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: n.n. 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Zuid, nieuwjaarsdienst 
 
Sanderusstraat 77 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Noord 

 
 
 
 
 

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN DE KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
7 december: Voorganger: An Joris, bisdom Antwerpen 
14 december: Voorganger: Ds. Thorsten Jacobi, 
Predikant DEGPA. Zingen van (Duitse) kerstliederen. 
21 december: Voorganger: Padre Annie Walscharts, 
aalmoezenier Belgische Defensie 
28 december: Voorganger: Michel Franzen, Bestuurslid 
Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) 
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       Stadspredikant 
Kerk in de stad 

 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT:  
WIJ HEBBEN EEN NIEUWE STADSPREDIKANT! 
Sonja van Santen, lid in Antwerpen-Oost is de nieuwe voorzitter van de 
commissie stadspredikant. Namens de commissie schrijft zij het volgende: 
‘Na enkele weken van spanning en afwachten kregen we het dan toch te 
horen: We hebben een nieuwe stadspredikant! 

De beroepingscommissie had zijn werk goed 
gedaan. Er was een algehele geheimhouding. 
Er werd gefluisterd en gegist. Maar de mensen 
van de beroepingscommissie hielden hun 
lippen stijf op elkaar. 
Algemene dankbaarheid voerde de boventoon 
toen we  hoorden wie het zou worden. 
We moeten haar eigenlijk niet voorstellen. 
Iedereen(toch bijna iedereen) kent haar: Petra 
Schipper, nu nog predikant van Boechout, 
wordt de nieuwe stadspredikant. 
Wat een vanzelfsprekendheid eigenlijk. Ze 

kent de stad, ze kent ons, ze kent de kerken waarmee ze gaat samenwerken. 
We zijn blij en verwonderd dat het zo gegaan is. 
Ook van deze plaats van harte gefeliciteerd met deze benoeming Petra. 
 
En ja, iedereen blij? De gemeente van Boechout is een beetje verdrietig om het 
naderend afscheid. We leven met ze mee. We wensen ze snel een nieuwe 
predikant voor hun gemeente. 
 
Wanneer Petra Schipper bevestigd zal worden in het ambt van stadspredikant 
is nog niet precies bekend, maar daar hoort u te zijner tijd alles over.  
We zijn blij dat Ina Koeman nog een paar maanden blijft, zodat er een goede 
overdracht van taken kan gebeuren. 
En dan…  dan zullen we op een waardige manier afscheid van Ina nemen. Hoe 
we dat doen? 
Daar ga ik niks over zeggen, want Ina leest mee. Wordt vervolgd!!! 
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WELZIJNSZORG, DE CAMPAGNE VAN 2017 
 

 
 

Het PSC is sinds zeer lange tijd partner en ambassadeur van Welzijnszorg, de 
katholieke organisatie die elk jaar in de Adventstijd een campagne opzet rond 
armoede in België.  
 
Deze keer heeft de campagne de illustere titel: 1 op 7 haalt de meet niet… 
Alsof het leven een wielerkoers is, waarin het gaat om winners en losers.  
Maar het is waar dat dat 1 Belg op 7 in armoede leeft. Heel veel mensen weten 
dat niet, misschien is het ook voor u een verrassing. Dat komt omdat maar 
liefst 1.700.000 Belgen er alles aan doen om hun problemen zo goed mogelijk 
te verbergen. Als het over armoede gaat, hebben mensen nl nog steeds heel 
wat vooroordelen. Ze hebben het zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? 
En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen? 
Welzijnszorg gaat met Samen Tegen Armoede de uitdaging aan om deze 
vooroordelen en taboes te doorbreken. Samen met het PSC, met de kerken, 
met u, met honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, vaste 
medewerkers, beleidsmakers en academici bouwen we zo aan een breed 
solidair draagvlak in België. Samen kunnen we het verschil maken. Want 
achter elke 1 op 7 staan er ook 6 die kunnen helpen. 
 
Welzijnszorg wil samen met de partners en de ambassadeurs wegen op het 
beleid. Armoede moeten we structureel bestrijden. We informeren politici en 
beleidsmakers over de armoedeproblematiek in ons land. Met concrete 
beleidsvoorstellen geven we hen inspiratie of zetten we hen onder druk om 
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een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus. En u weet ook dat dat hard 
nodig is: concrete maatregelen ivm armoedebestrijding blijven uit, zowel op 
Vlaams als op Federaal niveau. 
Armoede is een schande in onze welvaartsstaat. Welzijnszorg werkt samen 
met de partners, zoals het PSC, constructief maar kritisch samen met het 
beleid om die schande weg te werken. 
 
Welzijnszorg maakt altijd veel materiaal om te gebruiken in kerkdiensten, op 
scholen, in jongerengroepen, bij ouderenbijeenkomsten…  
Dit jaar mocht ik meewerken aan een boekje voor jongeren, dat echter ook 
vaak gebruikt wordt door ouderen en in kerkdiensten. Ik schreef een aantal 
gedachten en gedichten. Graag schrijf ik er een van in uw kerkblad:  
 

Portemonnee 
 
Ik ben plat los leeg 
of hoe je het ook noemen wilt 
daarjuist zijn de laatste centjes 
die in me zaten  
uitgegeven  
aan een tweedehands 
of derde of vierdehands zwembroek 
want Dannie zit nu in  
het tweede leerjaar 
en zwemles is verplicht 
en in het zwembad 
mocht hij vorige week niet in het water 
omdat hij een 
broek aan had met iets langere pijpen 
en zijn mamma vindt dat 
ook hij 
zwemmen mag leren 
en ’t is nog maar de 25ste 
en op de 3e 
word ik pas weer gevuld 
en het brood is op 
mamma gaat naar de voedselbank 
maar daar krijg je meestal geen brood 
dan maar naar de paters op ’t pleintje 
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of naar het station 
als er daar tenminste nog brood is 
ik haal nooit de meet 
van de maand 
voor geen meter 
er is altijd iets waardoor  
ik het niet haal 
iets kleins of iets groots 
voor het einde  
van de maand 
ben ik plat los leeg 
of hoe je het ook noemen wilt 
 
 

MEER VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT: 
KERST-INN VAN HET PSC  
(Door Sonja van Santen) 

Op 22 december zal er weer een 
Kerst-Inn worden georganiseerd in 
het PSC. Traditiegetrouw komen wij 
samen om de komst van het 
Kerstkind te vieren met alle mensen 
die het PSC en het werk van de 
stadspredikant een warm hart 
toedragen. 
Een moment van samen zijn, samen 
zingen, samen luisteren naar de 
muziek die gebracht zal worden.  
Samen genieten van een lekker hapje 
en drankje. 
In deze hectische tijd even stil staan 
en verbonden met elkaar,  blij zijn 
met het Kind van de Vrede. 
Iedereen is welkom om mee te 
vieren. En zoals alle jaren, mag u ook 
dit jaar uw eigengebakken taart of 
cake of koekjes brengen, zodat het 
een fijn feest wordt. 



28 

De avond gaat door op 22 december van 17 tot 20.30 u in het PSC. 
Vrijwilligers om te helpen kunnen zich opgeven bij onze stadspredikant Ina 
Koeman. 
 
 

TREFDAG ATTENT 
Attent is de diaconale werkgroep 
van het bisdom Antwerpen. In deze 
werkgroep zijn ook protestanten 
vertegenwoordigd. De jaarlijkse 
trefdag gaat door op 9 december, 
het thema is ‘Eenzaamheid’. U bent 
van harte welkom op deze dag, waar 
o.a. Prof. Dirk De Wachter zijn 
medewerking aan verleend. De dag 
gaat door in Oostmalle, Provinciaal 
Centrum van 9.00 – 15.00 uur.  
Alles over de trefdag kunt u lezen op 
de website van Attent. 

https://www.kerknet.be/attent/artikel/trefdag-van-attent-teken-van-
eenzaamheid 

 
 
TENSLOTTE 
Graag wens ik u allen een gezegende Adventstijd en een fijn Kerstfeest. 
Op de vierde Advent zullen we in de kerkdienst waarschijnlijk lezen uit 2 
Samuel 7, 4-16. Bij die tekst schreef ik het volgende voor Welzijnszorg:  
 
ik heb geen huis 
woon in een tent 
trek mee 
de weg die jij gaat 
sinds mensenheugenis 
 
ik hoef geen huis 
niet vastgenageld 
als op een kruis 
ik beweeg 
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ben dynamisch 
ongrijpbaar 
en toch zo dichtbij 
 
zet me niet vast 
geen beton 
geen baksteen 
geen glas-in-lood-raam 
kan mijn liefde binden 
Dat liefde u omringen mag!  
 
 
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:  
  Voorzitter: Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com  

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 
 
 

PSC OPEN HUIS, EEN PROJECT VAN  
DE WARMSTE WEEK… 
 

 
 

Bezorg jij aan PSC Open Huis 'De warmste week' van het jaar? 
Elk jaar wordt er in samenwerking met radiozender Studio Brussel tussen 18 en 
24 december 'De Warmste Week' georganiseerd. Iedereen kan hiervoor van 1 
oktober tot en met 24 december een actie organiseren en de opbrengst aan 
een goed doel schenken. In 2017 is PSC Open Huis één van de goede doelen. 
 

Hoe ga je te werk? 
• Registreer je actie op www.dewarmsteweek.be . Je kan PSC Open Huis 
terugvinden via het thema 'armoede' en op postcode '2060'. Je mag ons ook 
altijd op de hoogte brengen via eric.joris@cawantwerpen.be 
• Organiseer je actie (bijvoorbeeld wafels bakken, wijn verkopen met het oog 
op de feestdagen,mutsen breien of een ander creatief idee) 
• Stort de opbrengst voor 31/12/2018: ga naar www.dewarmsteweek.be; log in 
op je persoonlijk dashboard; open je actie en klik op de knop 'Mijn betaling'… 
Spannend, maar dat lukt wel, hè? 
 

Waarvoor gebruiken we het geld? 
PSC Open Huis is een armoedebestrijdingsorganisatie, opgericht en 
ondersteund door de Antwerpse Protestantse Kerken. Een belangrijk 
onderdeel van onze werking is het organiseren van een brede waaier van gratis 
of zeer goedkope activiteiten die ervoor zorgen dat mensen in armoede niet 
langer in sociaal isolement terechtkomen. We werken, niet uitsluitend maar 
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wel voornamelijk met senioren in armoede. Voor hen is sociale eenzaamheid 
nog een extra grote bedreiging. 
Dankzij uw gift kunnen wij deze activiteiten blijven organiseren zodat ze 
betaalbaar blijven voor mensen in armoede. 
Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat de kerstperiode voor iedereen in 
PSC Open Huis een warme week wordt. Doe je mee? 
Bedankt!  
Eric, Timor en Filip van Open Huis 
 
 

KERSTFEEST 2017 
Het bestuur van het PSC zal ook dit jaar een Kerstfeest organiseren. We willen 
iedereen graag uitnodigen voor deze Kerst-Inn (dit jaar zeker niet Kerst-Out) 
en hopen natuurlijk dat ook u goesting hebt om te komen en misschien zelfs 
wel een helpende hand toe te steken. We hebben nl gekozen voor een nieuw 
concept: i.p.v. de vrijwilligers van het PSC, die deze activiteit altijd 

organiseerden 
samen met het 
team van ACM en 
PSC Open Huis, 
wil het bestuur 
ditmaal graag het 
Kerstfeest 
aanbieden aan de 
vrijwilligers, de 
teams en de 
bezoekers.  

De Kerst-Inn gaat door op 22 december van 17.00 tot 20.00 uur. De bedoeling 
is om er een gezellig samenzijn van te maken, waarin het elkaar ontmoeten 
centraal staat.  Mensen vanuit verschillende groepen ontmoeten elkaar zo 
weinig, dat we graag dit vredesfeest aangrijpen om die ontmoeting te 
stimuleren.  
 
Er is een hapje en een drankje voorzien, en er wordt ook voor muziek gezorgd. 
We hopen, zoals elk jaar, weer op lekkere cakes en/of koekjes van de kerken.  
Natuurlijk mag iedereen mensen uitnodigen die zo'n feestje als een hart onder 
de riem ervaren. Hartelijk welkom! 
 



32 

TENSLOTTE 
Graag wensen wij u allen een vrolijk Kerstfeest. 
 
Laten we "samen"…. 
Samen proberen 
onze lichtjes  
te laten schijnen. 
Leren elkaar  
helpende handen 
te reiken. 
Rondom ons  
de vrede bewaken 
om "samen"  
deze wereld een  
stukje beter 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 
 
 

KENNISMAKING MET DE NIEUWE JEUGDWERKERS 
Willem Maertens en Inge Groeneveld zijn de nieuwe jeugdwerkers van het 
Bijbelhuis. Willem komt uit Ingelmunster (West-Vlaanderen), Inge uit Deurne 
(Antwerpen). Samen woonden ze in Gent. Ze hebben een zo0ntje, Vik. Ernst van 
Velzen, evangelist van het Bijbelhuis, praatte met hen. 
 

Waarom hebben jullie gekozen voor 
een job in het Bijbelhuis? 
We waren op zoek naar een manier 
om ons geloof de basis te laten zijn 
voor elk aspect van ons leven en zo 
ons dagelijks leven, professioneel 
leven, gezinsleven en geloofsleven 
met elkaar te verbinden. We hebben 
allebei ervaring in jeugdwerk en 
sociaal werk, ook samen. De job die 

het Bijbelhuis aanbood, sloot bijgevolg perfect aan bij onze ervaringen, 
interesses en talenten. 
 
Wat is jullie verlangen voor het Bijbelhuis? 
Ons verlangen voor de jongeren is dat de levende Hoop van het evangelie 
gestalte mag krijgen in hun leven en dat het Bijbelhuis daarin kan 
bijdragen. We zien het Bijbelhuis als een plek die een welkome thuis biedt aan 
omwonenden en zijn blij hierin te mogen meedraaien. 
 
We zijn benieuwd naar jullie hobby's? 
(Willem:) kampvuren bouwen, studeren, lezen, kunst, fietsen, wandelen, 
kamperen, zwemmen, ... 
(Inge:) koken, zingen, muziek (jazz, soul, ...), vormgeving, talen, ... 
 
Kennen jullie bijzondere toeristische plekken, die je ons zou aanraden? 
We komen uit Oost-Vlaanderen, meer specifiek Gent. Gent op zich is al een 
prachtige toeristische plek. Daarbinnen zijn de boottochten aan te raden, 
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evenals Uncle Babe's, ons favoriete hamburgerrestaurant, en Trafiek en Toreke. 
Dit zijn beide leuke sociale werkplaatsen, het ene een eetcafé, het ander een 
restaurant. Je hebt er tal van leuke en mooie musea, veelnatuurdomeinen, een 
subtropisch zwemparadijs, etc. 
 
Wat was een mooi moment, waar je blij op terug kijkt? 
De geboorte van onze zoon Vik, exact een jaar geleden. 
 
Welke bijbeltekst zou je ons willen aanleren? 
Om van buiten te leren is het misschien wat lang, maar Mattheus 25:31-46 is 
een belangrijke passage, die het laatste jaar geregeld is teruggekomen voor 
ons. In Kolossenzen 3 staat ‘Zoek wat boven is’, dit in combinatie met de taak 
die Mattheus 25 ons duidelijk maakt, gaat voor ons in deze periode van 
veranderingen mee. Zoekende wat boven is, zijn we tegelijkertijd gericht op 
onze taak hier beneden, om te zorgen voor eenieder bij wie Jezus op bezoek 
zou gegaan zijn en die op ons pad gebracht wordt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Jongerenwerkers Willem Maertens en Inge Groeneveld  
Bank  IBAN BE57 3630 8840 5335 t.n.v. VZW Bijbelhuis Antwerpen, Antwerpen 
  BIC BBRUBEBB  
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Ziekenhuispastoraat 

Kerk in de stad 
 
 

DANK EN EER AAN DE HEER, IMMANUEL! 
Als we terug kijken naar wat deze herfst gebeurd is dan moet ik met de 
tientallen herdenkingsmomenten beginnen. Wij hebben de dierbare mensen 
die voor ons zijn heen gegaan met eer herdacht en bij naam genoemd in de 
vele Zorgbedrijf-Woonzorgcentra’ s van Berendrecht tot Wilrijk, veel 
ontmoetingen met gedeeld verdriet en troost. In het Erasmus-Ziekenhuis 
herdenken wij de overledenen nog op de laatste dag in november. 
 
Er waren ook vreugdevolle evenementen: ProJop heeft ook in de stad 
Antwerpen en ook in WZC Sint Maria de jongerenmusical PROTEST! 
voorgesteld. De bewoners vonden de voorstelling ‘Lutherse lente in 
Antwerpen, 1517-2017’ zeer bijzonder en gaven achteraf aan dat het ‘machtig’ 
en ‘fantastisch’ was! Veel dank aan Maria en Nicole en de ProJop-groep dat ze 
hun best hebben gegeven! Ook aan de kerkleden in de Sanderusstraat dank, 
dat zij lunch, ontbijt en onderdak hebben geboden aan de groep. Veel dank 
aan Lida, Paul, Hans en Petra voor al hun hulp. Ook veel dank aan alle 
helpende handen die de receptie in COSTA zo mooi hebben voorbereid! En 
natuurlijk ook bedankt aan de vrijwilligers die naar het WZC Sint-Maria in 
Berchem zijn gekomen om de residenten naar de voorstelling te brengen!  Het 
was zeker de moeite waard! 
 
Verder hebben de lezing ‘Verbanden leggen’ in het Middelheim-Ziekenhuis 
mogen beluisteren. De protestantse lezing door ds. Margriet van der Kooi was 
een succes. Er zijn collega’s ziekenhuispastor en mensen uit heel Vlaanderen 
gekomen. Wij hebben bijzondere verhalen gehoord! 
 
 

VOORUITBLIK 
In Advent hebben wij net als elk jaar meerdere oecumenische vieringen: in 
ZNA Stuivenberg op 17 december, in WZC Sint Anna op 21 december en op 22 
december in ZNA Joostens. 
Wij hopen om zo veel residenten als mogelijk op 20 december naar de 
Sanderusstraat te brengen om rond het Woord en rond de grote tafel en het 
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lekkere diner van Thamar een echte feest te kunnen vieren! Zo was het al de 
voorbije jaren: dat de mensen door de warmte en liefde weer tot levende 
verlangen naar Christus zijn gekomen en dat zij uit die feestelijke ontmoeting 
kracht en hoop hebben geput. 
 
Wat maakt Kerst een echte feest? De kaarslichten, liederen, de winterkou of 
sneeuw? Toen wij nog op de Caraïbische Curaçao woonden begonnen mensen 
twee maanden voor kerst al overal versieringen te plaatsen. Eerst dacht ik dat 
de echte kerstsfeer nooit op gang zou komen in dat zomers land. Maar toch 
ervaar je het! Was het van de warmte van de mensen en wat zij met elkaar 
deelden of van de inzet in vele kerstvoorbereidingen? Ik denk dat onze 
verlangens en verwachtingen ook de waardering scheppen. 

Eer zij God in onze dagen,  
Eer zij God in deze tijd… 
Christus is ook tot ons 
gekomen! Wij mogen daarnaar 
verlangen en het zo 
(her)ontdekken!               
Vooral om het op prijs te stellen 
en Jezus te verwelkomen! 
Ook anderen welkom heten die 
in zijn naam komen – dat maakt 
Kerst een echte feest. 
 
 

 
Prettige feestdagen ook op andere dagen,  
En een gelukkig, gezond, gezegend nieuw jaar 2018! 

Ds. Tünde Boelens 
Ziekenhuis- en rusthuispastor    
 

  

https://www.pizap.com/image/693692398pizapw1507146508.jpg


37 

INTERVIEW 
 
 

Morteza Chamram 
Morteza wil graag ingaan op de vraag om geïnterviewd te worden. Eind vorig jaar 
is hij bij de Sanderusstraat terecht gekomen. Samen met zijn vriend Tachy was hij 
op zoek naar een kerk en mensen hadden gezegd dat er ergens in Antwerpen Zuid 
een open kerk was, waar ze zeker welkom waren. Dus stappen ze binnen toen ze 
mensen hoorden zingen op zondagmorgen. Ondertussen hebben zij intensief 
catechese gevolgd bij Egbert Rooze. Beiden hebben veel vragen over hun nieuwe 
geloof, die ze elke keer mee nemen naar de twee wekelijkse catechesemomenten 
die na hun belijdenis zijn voortgezet als leerhuismomenten.  

Welk Bijbels verhaal was je er graag bij 
geweest?  

De verhalen zijn natuurlijk niet zomaar te herhalen, 
maar er zijn verschillende die blijven hangen. Het 
verhaal van Mozes en de Uittocht door de Rode Zee 
heeft bij mij een diepe indruk nagelaten. God die 
belemmeringen, obstakels kan wegnemen zodat 
mensen verder kunnen. In het Nieuwe Testament 
luister ik graag naar een verhaal van de vrouw in het 
midden. Zij werd door de omstanders beschuldigd 

van overspel. Op de vraag wat er met haar moest gebeuren zei Jezus dat 
iedereen die zonder zonden was haar mocht doden. Iedereen droop af en 
Jezus gaf haar een kans op een nieuwe start.   

Wat betekenen de liederen die we zingen voor jou? 

Het samen zingen is een geloofsbeleving op zich. Ik geniet er enorm van. Het is 
niet gemakkelijk om de teksten te begrijpen. Het begrijpen en kunnen duiden 
van de liederen is een uitdaging voor de toekomst. 

Waarom ga je naar de kerk?  

Er zijn verschillende redenen waarom ik graag naar de kerk ga. In mijn situatie 
is de kerkgemeenschap mijn familie geworden. Al in Afghanistan heeft mijn 
eigen familie me laten vallen, toen ik liet merken dat ik de bijbel las en 
deelnam aan Bijbelstudies. Sinds ik gekozen om christen te worden, 
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betekenen de zondagsvieringen een vernieuwing van mijn geloof, van mijn 
belijdenis. Voor mij is dat belangrijk om samen de bijbel te lezen en te bidden 
voor vergeving, om vrede in deze tijd van oorlog en voor mensen in armoede.  
Vroeger maakte geloven me bang wat heel mijn leven kleurde. In de islam 
staat heel erg het oordeel centraal. De bekering tot het christendom was voor 
mij echt een bevrijding van die angst. Ik voelde me bevrijd omdat ik vanuit de 
vergeving door God het gevoel heb opnieuw te mogen beginnen, ook als het 
soms tegenzit. Ik voel me nu veel kalmer en relaxt t.o.v. het leven.   

Waarvoor bid je? 

Ik ben iemand die zich betrokken voelt bij de wereld en wat daar en hier 
gebeurt. Dat maakt me soms heel verdrietig en geeft een gevoel van 
machteloosheid: Al die oorlog, de honger en armoede zijn vaak veroorzaakt 
door mensen. Wij zijn als Christenen geroepen op te komen voor vrede, tegen 
geweld en honger. Werk genoeg!!  

Waar ben je in de week mee bezig?  

Ik studeer nu Nederlands (niveau 3) bij Lingapolis bij de Universiteit van 
Antwerpen. Het gaat goed voor uit. Ik hoop zo nog meer en beter dienstbaar 
kan zijn voor de ander, als kleine bijdrage voor een beter samenleven. 
 
(De vragen werden gesteld door Tetty Rooze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege de redactie: 
Voor wie het niet echt door had: in het november-nummer van De Band werd 
dr. Maarten Luther geïnterviewd...  
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
 
01/12 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
07/12 20.00 u Bijbelgesprekskring (O)   
09/12  09.30 u Trefdag ATTENT  
10/12 15.00 u Dankviering 50 jaar DEGPA, (Damiaankapel TPC) 
13/12  20.00 u PSC Bestuursvergadering (PSC) 
15/12 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
17/12 18.30 u Festival of Nine Lessons and Carols, kerk St Boniface 
19/12 20.00 u Festival of Nine Lessons and Carols, kerk LWS 
20/12 11.30 u Kerstdiner in de Sanderusstraat (ook 50+ kring) 
20/12 10.30 u  Gebedskring (O) 
22/12 17.00 u Kerstfeestviering in PSC 
24/12 18.00 u Kerstavonddienst in de Ev.-Lutherse Kerk, Tabaksvest 
 
Om alvast te noteren: 
08/01 14.00 u Commissie Stadspredikant (Sanderusstraat) 
26/01 20.00 u Bijbelquiz (Sanderusstraat) 
 

 
 
De redactie wenst jullie allen een kerst vol vrede en een gelukkig, gezond en 
gezegend jaar 2018 toe. 
Omwille van de kerstvakantie verschijnt de volgende Band pas rond 9 januari.



 

 

  



 

 

 

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 januari-nummer: 4 januari 2018 
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

