
 

De Band 
 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Maart 2018 
51e jaargang, nr. 03  

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

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



 

  



1 

 

Inhoud 
 
 

HOOFDARTIKEL 
Lied van Petrus.………..………………………………………………….............Pagina 02 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
Christusgemeente .............................................................................Pagina 04 
De Wijngaard………………………………………….………………………………Pagina 10 
De Brabantse Olijfberg……………….……………...…………………………….Pagina 15 
Voor allen...........................................................................................Pagina 19 
 

VERDIEPING EN VORMING 
Het jaarprogramma van de 3 kerken……………………………………………Pagina 20 
 

KERKDIENSTEN ……...………………………..…………….………..Pagina 21 

 

KERK IN DE STAD 
Stadspredikant .………..……….……………………………………………….…..Pagina 23 
Protestants Sociaal Centrum..……………….…………………………....…....Pagina 28 
Bijbelhuis………………………………………………………………………………..Pagina 31 
Ziekenhuispastoraat…………………………………………………………………Pagina 33 
 

NIEUWS VAN DE VPKB…………………………………………Pagina 35 

 

OECUMENE….….…….…….......................................................Pagina 37 

 

INTERVIEW 
Alice Mansy………………..…….…….......................................................Pagina 38 
 

AGENDA ………………………………………………………………………..Pagina 40 

  



2 

 

Hoofdartikel 
 
 

LIED VAN PETRUS 
 
O Heer, blijf toch niet dralen.  
Zie toch dat wij vergaan! 
Dat wij zouden verdwalen, 
niet zonder U bestaan. 
O Heer, blijf toch niet dralen. 
 
O Heer, zie ik U komen? 
God in een mensenvorm 
of zijn het onze dromen? 
Waar bent U in de storm? 
O Heer, zie ik U komen? 
 
Komt u ons onheil delen? 
Gij, Stuurman, raakt doorweekt 
zoals vandaag zo velen 
wie vast grond ontbreekt. 
Komt U ons onheil delen? 
 
Heer ik zal bij U blijven, 
ik laat U niet alleen! 
Op wilskracht blijf in drijven! – 
… Nee, ik zink als een steen… 
Heer, wilt U bij mij blijven? 
 
 
 

Aan u ga ik ten onder. 
Maar met U sta ik op. 
Nooit vallen wij nog zonder 
uw hulp naar hogerop. 
U deelt met ons het wonder. 
 



3 

 

Wij moeten altijd verder. 
Steeds samen in de storm. 
En schippers worden herder, 
Steeds samen in de storm. 
O Heer, ga met ons verder. 
 
Deze tekst is een eigen bewerking van gezang 83/ lied 649: ‘O Heer, blijf toch niet 
vragen’. De bewerking is geïnspireerd door mijn afscheidsdienst in Boechout op 4 
februari en mijn begin als stadspredikant van Antwerpen. 
 
 

Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten februari 
Op 7 februari heeft onze gemeente afscheid genomen van broeder Jacques 
Seys en amper 1 week later, op 14 februari was er de uitvaartdienst van 
Michael Veldhuis, zoon van Bob en Alied Veldhuis en echtgenoot van Ian 
Causon. 

De dienst van 
Jacques Seys werd 
geleid door ds. J. 
Visser en deze van 
Michael Veldhuis 
door ds. D. Wursten. 
De prachtige tekst 
uit Jesaja 43: 1-3a ‘Ik 
heb u bij uw naam 
geroepen, gij bent 
van mij’ kwam ter 
sprake in de 
schriftlezing van 
beide diensten. 
Hoe zalvend en 
troostend waren 
deze woorden! God 
blijft voor u zorgen, 
goed is de Heer, en 

met elke morgen komt zijn goedheid weer. In de dienst van Jacques werd ook 
uit Lukas 23: 33-43 voorgelezen: de woorden van Jezus aan het kruis: 
“Voorwaar, heden zult u met Mij zijn in het paradijs” zegt de Here aan de 
misdadiger aan het kruis, die berouw had betoond en Hem smeekt: “Denk aan 
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mij als U in het Koninkrijk gekomen zijt” en er werd gezongen: “Abba Vader 
laat mij zijn, slechts voor u alleen”.  
Het plotse overlijden van Michael Veldhuis op 6 februari heeft onze gemeente 
diep beroerd en met verstomming geslagen. In een tot de nok gevulde kerk 
werd ook van hem afscheid genomen. Uit een dichtbundel van de overledene 
werd het gedicht ‘Regendauw’ voorgedragen:  
 

‘Ik hou van je  
Van je frisheid,  
Je heldere druppels  
op mijn voorhoofd,  
je twijfel, je kracht, je onmacht voort te leven.  
Al is het maar voor even,  
Je vluchtige bestaan kan je haast zelf niet aan,  
verdamp tot je eigen droom  
en zweef met me mee de eeuwigheid in,  
naar een nieuw begin.’ 

 
Hoe kan de broosheid van het bestaan beter worden verwoord! A bright young 
man met een gemoed als een zwak flakkerend kaarsje… Psalm 42 – ‘Evenals 
een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn hart om God te 
vinden…’ - werd gezongen met een intensiteit als nooit tevoren… De 
gemeente sluit in haar armen haar leden die zo’n zwaar verlies hebben mee-
gemaakt en moeten dragen: Lidwina, Alied en Bob, Christiaan en Ian Causon. 
 
Op zondag 4 februari werd onderstaand lied voorgedragen door ds. 
Slingerland naar aanleiding van de verlamde die door 4 vrienden via het dak 
tot bij Jezus werd gebracht. Het thema was vergeving en genezing, in die 
volgorde: eerst vergeving, dan kan er genezing zijn. Als er vergeving is…  
 

‘Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan  
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan. 
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid, 
Lijken niet te helen niet door woorden, niet door de tijd.  
 
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
En de weg van herstel kan beginnen. 
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O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet. 
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet. 
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals u mij vergeeft,  
Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.  
 
Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,  
Ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,  
En Uw vergeving niet dieper dan mijn nood? 
    
Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn, 
Van de pijn en het verdriet diep van binnen, 
Waar Uw vergeving is zal genezing zijn  
En de weg van herstel kan beginnen.’ 
 

(Tekst en melodie Marcel en Lydia Zimmer, Opwekking 629 en Liedboek 861) 
 

Op 11 februari 
heeft Ds. T. 
Schouten, met 
grote 
zekerheid, het 
hart van de 
kinderen, 
aanwezig in de 
dienst, gestolen 
met een 
interactief 
onderonsje over 
drie vissers, een 
mooi verhaal! 
En wat waren 
de kinderen 

enthousiast! De schriftlezing uit 2 Koningen 5: 1- 15 behandelde het prachtige 
verhaal van Naaman, een legeroverste van de koning van Aram, een zeer 
gezien persoon, een krijgsheld, maar ook een man met een keerzijde: hij is 
melaats… Ook wij hebben onze kleine kantjes of worstelen met demonen. 
Ook onze maatschappij heeft haar zelfkant. Zoals Naaman moeten wij ons 
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reinigen in de Jordaan, ons buigen voor onze God, “ja” zeggen aan het 
Evangelie. 
 
Op 18 februari was Ds. G. Kamphuis van dienst: de schriftlezing was Johannes 
16: 29 tot 17: 5. De eerste zondag op weg naar Pasen: Christus bidt samen met 
zijn leerlingen, neemt afscheid van zijn volgelingen en legt het leven van 
zichzelf en van zijn leerlingen in de handen van zijn Vader.  
 
 

KERKDIENSTEN IN MAART 
De volgende gastprekdikanten gaan onze diensten in januari voor: 
 
4 maart:  Ds. J. Visser, u wel bekend, met viering van H. Avondmaal  
11 maart:  Ds. M. Schippers, havenaalmoezenier, Antwerpen  
18 maart:  Ds. A. Poldervaart uit Turnhout  
25 maart:  Dhr. A. Boekhout uit Oostende  
30 maart  (Goede Vrijdag en H. Avondmaal): Ds. Ina Koeman, u wel bekend.  
1 april  (Pasen): Ds. T. Bennekom uit Goes  

 
Tijdens de Stille Week is er elke avond in onze kerk een kort gebedsmoment, 
samen met Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Voor meer info zie de 
rubriek ‘Voor allen’ in deze De Band.  
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
• Bijbellezen voor anderstaligen: op 16 maart (niet op 2 maart) en op 6 april 
• Samen bidden in de gebedskring: op woensdag 21 maart om 10.30 uur in de 
kerk. 
• Bijbelgesprekskring op 8 en 22 maart. 
• De 50+ kring gaat door op 17 maart in de gemeentezaal van de kerk Lange 
Winkelstraat. 
• De catechisatie voor de groep van 12-15 jaar vindt plaats op 24 maart van 11 
tot 13u30 in de kerk aan de Bexstraat.  
• De kerkenraad gaat door op 6 maart.  
 
Met deze willen we Dini van Os danken voor al haar werk achter de schermen, 
haar organisatietalent, haar netwerken en bovenal haar inzet voor onze kerk! 
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PASTORAAT  
We gedenken in onze gebeden Jacques Seys en Michael Veldhuis en hun zo 
zwaar getroffen naasten Lidwina, Bob, Alied, Christiaaan en Ian.  
 

VERJAARDAGEN 
De volgende oudere gemeenteleden zijn in maart jarig: 
Op 1 maart: Leo Droogendijk  
Op 12 maart: Betsy Both – Nieuwenhuyse.  
Op 21 maart: Angele Ouding  
Op 24 maart: Jaap Both  
Op 25 maart: Bob Veldhuis  
Hartelijk gefeliciteerd ! 
 

ZINNIG GESPREK 
Sinds mei 2017 - en destijds nog op initiatief van ds. Johan Visser - er is een 
nieuwe gespreksgroep voor en door twintigers, dertigers en veertigers vanuit 

de Antwerpse Protestantse 
kerken opgestart.  Bedoeling is 
bij een glas samen te 
reflecteren over 
maatschappelijk relevante 
thema's, en uiteraard leggen 
we soms de link naar wat ons 
bindt: de kerk, het geloof, ...  
De groep is al verschillende 
keren samen gekomen rond 
diverse onderwerpen:  
• een reflectie over ‘De 
Kruisafname’ van Rubens (afb.) 
• oude en nieuwe samenleven, 
co-housing en meditatie 
gisteren, vandaag en morgen 
• we bezochten ook lezing en 
debat ‘Grenzen aan de vrijheid’ 
in het kader van het Lutherjaar, 
georganiseerd door Dick 
Wursten, en hadden daarover 
ook nog later een gesprek  
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• laatste keer hadden we het over de kern van de zaak ‘Ons geloof’.  Wat 
geloven we en hoe beleven we dat?  Hoe kunnen we dat vormgeven vandaag 
en in de toekomst? 
In maart zal er een volgende sessie worden gepland die verder borduurt op het 
thema geloof, en hoe we dat vormgeven in de kerk, vandaag en in de 
toekomst.  De datum ligt nog niet vast en wordt momenteel besproken (via 
een Doodle, zoals dat tegenwoordig gaat).  
Ook zin om eens te komen en mee te luisteren, denken of spreken?   
Contacteer ons dan via zinniggesprek@gmail.com,  
of nog beter, word lid van de Facebook groep 
‘Zinn!g’: https://www.facebook.com/groups/1973925622895159/. 
(David Pierre) 
 
 
Een hartelijke groet, 

Armand Pierre 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

wimsluijs@skynet.be  
Bank  IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Koster  Simon Hoekstra | 0493/77 42 74 |  

simon.hoekstra2018@gmail.com 

  

mailto:zinniggesprek@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1973925622895159/
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:josee.rigtering@skynet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
mailto:simon.hoekstra2018@gmail.com
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De Wijngaard  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 
Dat is het thema van de Veertigdagentijd van Protestantse kerken in 
Nederland. Bijzondere aandacht gaat uit naar moeders wereldwijd, omdat zij 
steeds en onvoorwaardelijk op zoek gaan naar een veilige plek, die toekomst 
geeft voor hun kinderen. Die onvoorwaardelijke liefde van God overdenken en 
herdenken we ook in deze lijdensweken.  
 
Een van de bezinningsteksten, die in de Vastendagenkalender staan, is ook 
een bemoediging voor onze kleine kerkgemeenschappen in Vlaanderen: 
 

Waar twee of drie 

Waar twee of drie in Uw naam geloof delen, 
hoop koesteren, liefde schenken, 

elkaar de hand toesteken, elkaar zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 

dààr bent U in hun midden als bron van leven. 
 

Met maar twee of drie, durft U het aan 
een nieuw begin te maken, een andere weg te wijzen, 

de toekomst te openen voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, voor de klare wijn. 

Zo verandert U eenlingen in een volk dat samengaat. 
 

Geef dat wij met die twee of drie ons op weg durven te begeven, 
ons van harte inzetten, ons persoonlijk geroepen weten 

uit honger naar recht en rede, uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 

Wil zo tastbaar aanwezig zijn als bron van ons leven. 
 

(naar Alfred Bronswijk, uit: Woorden van geloof, hoop en liefde; uitgave PKN) 
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EEN TIJD VAN BEZINNING EN ONTMOETING    
Paars kleurt de kansel 
en de bloemen geven 
allerlei kleuren paars 
weer. Het is de 
liturgische kleur van 
deze weken vooraf 
gaan de aan Pasen. 
Pasen kun je pas 
vatten als je dat lijden 
ook een plaats hebt 
gegeven. In veel 
kerkelijke tradities 
vertaalt men dat door 
te vasten, maar er is 
meer dan enkel dingen 

niet te doen. Je kunt ook iets in je agenda zetten om juist wel te doen door je 
ergens voor in te zetten, ergens voor te bidden, je zelf af te vragen waar het in 
het leven om gaat, te delen met anderen of zelfs bewust te zwijgen. 

 
Eefje van der Linden, de vormingsdominee van de VPKB, legt de 
Veertigdagentijd als volgt uit: “Je veertig dagen oefenen in het anders 
aanpakken en niet alles bij het oude laten. Zij laat zich daarbij inspireren door 
de tekst van Jesaja 58:6,7 ‘Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: misdadige 
ketenen losmaken, de banden van het juk losmaken, de verdrukten bevrijden en 
ieder juk breken? Is het niet je brood breken met de hongereigen onderdak bieden 
aan de armen zonder huis, iemand kleden die naakt loopt, je bekommeren om je 
medemens.’” (Zie ook de rubriek VPKB in deze De Band) 
 
Een kalendergrapje: De vastenperiode begon op 14 februari, Valentijnsdag,  
en eindigt op 1 april met Pasen, echt waar. 
 

 

BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
• Op 4 maart herdenken we Gods onvoorwaardelijke liefde door het 
Avondmaal te vieren met ds. J. van Hees. In de namiddag om 15 uur wordt ds. 
Petra Schipper, onze consulent, bevestigd als stadspredikant in de Lange 
Winkelstraat. Elders vindt u vast nog meer informatie over deze dienst, maar 
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het zou tof zijn als we daar ook met meerdere aanwezig kunnen zijn, vanuit de 
Wijngaard.  
Ds. Petra Schipper is nu ruim een jaar onze consulent. We hopen eind deze 
maand te weten of ze haar taak van ‘herder ad interim’ in de nabije toekomst 
kan overdragen aan een nieuwe dominee. We zijn haar in ieder geval al wel 
heel dankbaar voor het advies en de bemoediging in deze vacante periode. 

 
Deze zondag valt ook in de ‘Week van de Vrijwilliger’ (3-11 maart). Het is een 
week van het engagement. In de VPKB wordt er ook aandacht aan besteed, 
maar wij hebben in ons klein kerkje toch ook niet te klagen over het 
engagement dat wordt opgenomen in en buiten de kerk. Een dikke ‘merci’ 
voor mensen die dit al jaren doen en voor degene die er net aan zijn begonnen. 
We zullen de merciekes laten rondgaan voor het schilderen, poetsen, 
vergaderen, bakken, bellen, koffiezetten, maaien, bloemenzorg, pastorale 
aandacht, wandelen, bezoeken van zieken,...  
Vele handen maken het werk licht(er), maar er kan nog altijd vrijwilligerswerk 
verdeeld worden. Laat je gaan.  
 
• Zondag 11 maart staat in het teken van het Werelddiaconaat. We gaan dan 
als gemeente op bezoek bij de Evangelische Ethiopische geloofsgemeenschap. 
Wij zijn uitgenodigd om 16 uur om ons aan te sluiten bij hun viering in de 
Sanderusstraat.  
Zij hebben in de dienst op 21 januari ons een bezoek gebracht en uitgelegd 
hoe zij proberen kerk te zijn voor hun gemeenschap. Wij mogen dat nu op 
onze beurt vertellen hoe wij een lerende, vierende en dienende kerk proberen 
te zijn.  
Bij die zondag staat in de vastenkalender vermeldt; ‘Heb elkander lief met de 
innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf (Romeinen 
12:10). 

• Op 18 maart gaat ds. Peter Smits 
voor uit Dendermonde en is de 
collecte voor het woonproject van 
de VPKB voor vluchtelingen: ‘Over 
Hoop en Huizen’.  
Verschillende gemeenten zetten 
zich in voor de huisvesting van pas 
erkende vluchtelingen die de 
opvangcentra moeten verlaten. In 
de afgelopen periode sinds begin 
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2016 heeft het projectfonds van de VPKB meer dan 30 gezinnen kunnen 
helpen door advies en het bijspringen van de waarborg of eerste maand huur. 
Daarnaast is het project Humanitaire Corridors vanuit de verschillende 
religieuze gemeenschappen opgenomen in het project om vluchtelingen met 
speciale noden op een veilige wijze naar hier over te brengen en op te vangen. 
Meer informatie: http://nl.protestant.link/veilige-overtocht-vluchtelingen. 
 
• Palmzondag valt dit jaar op 25 maart. Er is die zondag een gezamenlijke 
dienst met Antwerpen-Noord in de Lange Winkelstraat.  
 
 

STILLE WEEK 
Zoals vorig jaar zullen we nu ook deze week, van maandag tot vrijdag, 
dagelijks biddend inhoud met verschillende vespermomenten met de 
verschillende kerken in gezamenlijke momenten. U wordt hiervoor nog 
uitgenodigd. 
 
  

PASEN 
Op 1 april is de kleur WIT. We mogen PASEN vieren, waarbij ds. Ina Koeman 
voorgaat en met ons het avondmaal zal delen om gedenkend en delend met 
elkaar te vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.   
 

 

PASTORALIA 
• Bij ds. Katelijne Depoortere en Samuel Schelstraet (Ronse) is Hannah 
geboren op 26 januari. Ze is het kleine zusje van Benjamin, Simon-Leander en 
Sarah-Lynn. 
• We willen Hans van den Bergh in onze gebeden gedenken nu hij op 2 maart 
een ingreep moet ondergaan. We wensen hem en Agnes veel sterkte toe en 
hopen op een spoedig herstel. 
• Claudine Mulenga hebben we al een paar zondagen niet gezien omdat zij 
met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd ontdekt 
dat zij diabetes heeft. Dat is een hele aanpassing voor haar wat betreft dieet 
en ook het regelmatig controleren van het bloed en inspuitingen. We bidden 
dat ze daar snel een routine en rust in vindt en ze terug mee kan vieren 's 
zondags. 

http://nl.protestant.link/veilige-overtocht-vluchtelingen
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• Marina De Deken is terug in Antwerpen komen wonen. Voorheen woonde ze 
in Nederland. Ze heeft in de week van 18 februari als welkom de bloemen van 
de kerk gekregen. Voor sommigen een oude bekende, voor anderen een 
interessante onbekende die in de bloemetjes werd gezet. 
 
  

GEZOCHT 
We zijn op zoek naar een tv en een goede zitbank voor de familie Farsoudeh, 
die inmiddels een appartement hebben gekregen in het centrum van Heist-op-
den-Berg. Als iemand een idee of concreet aanbod heeft, mag hij dat aan 
Tetty Rooze (0468/25.53.68) door geven.  
 
 
 
Hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Zuid, 

Thamar Blokland 
Met dank aan Tetty Rooze, auteur van de bovenstaande artikels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant vacant 
Consulent Ds. Petra Schippers | tel. 0486/12.50.44 
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 

 

 

NAGESPREK 
Dat ging leuk! Na een korte babbel 
en een slok koffie nog even 
gestructureerd napraten over de 
dienst, met elkaar. Gewoon kort, niet 
langer dan een half uur. Gaan we 
vaker doen.  
Waar spraken wij op 18 februari over? 
Wij beginnen de dienst in de 
40dagen met een nogal expliciete 
schuldbelijdenis: maar is dat nou 
nodig? En is het ergens goed voor? 

En waaruit bestaat dan onze zondigheid? En als dan ieder mens voor God van 
onschatbare  waarde is, misschien moeten we dat dan ook wat meer aan 
elkaar laten merken… dat wij dat van God hebben geleerd. Zondag 18 maart 
doen we het weer. 
 
 

DE AANLOOP NAAR PASEN… 
Dit kerkblad loopt tot en met Pasen. Dat zal betekenen dat we naast de  
diensten van de Veertigdagentijd van maart in een apart overzicht over de 
diensten rond pasen zullen schrijven (zie verder beneden). 
Zowel zondag 4 maart als zondag 18 maart lezen we naast het evangelie 
stukken uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs, en zondag na Pasen in ieder 
geval hoofdstuk 15. We zijn het niet zo gewend om grotere stukken van de 
bijbel door te nemen: meestal lezen we kleine stukjes evangelieverhaal. Het 
trekken van wat grotere lijnen vraagt misschien meer denkwerk, maar daar 
kunt u wel tegen. We komen tenslotte niet naar de kerk om wat stichtelijk 
vermaakt te worden. Uiteraard weet u dat zondagmiddag 4 maart ds.Petra 
Schipper als stadspredikant zal worden ingezegend. De voorganger van de 
zondag daarop, zondag 11 maart is  onze emeritus-stadspredikant ds. Ina 
Koeman. 
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… EN DAN: PASEN 
Pasen begint met zondag 25 maart: palmpasen, de intocht van Jezus in 
Jerusalem, maar vervolgens een opmaat naar de week die daarop volgt: we 
zullen weer met elkaar het lijdensevangelie lezen, en passende liederen daarin 
zingen. Hopelijk  kunnen we met enkele zangers liederen meerstemmig laten 
klinken. LET OP, de klok verschuift die zondag met een uur: u moet voor uw 
gevoel een uur eerder opstaan!! In die week is er elke avond een korte 
vesper, in de Bexstraat, gedragen door de drie Antwerpse stadskerken. 
Deze vespers beginnen om 19.00 uur. Alleen de Goede-Vrijdagdienst is een 
dienst van Antwerpen-Oost, waar we overigens wel allen van harte voor 
worden uitgenodigd: deze begint om 20.00 uur. In deze dienst vieren we ook 
het Avondmaal. De vesper van de stille zaterdag, 31 maart, is geënt op het 
gebruik van de vroege kerk, om de hele nacht voor paasmorgen wakend, 
biddend en bijbellezend in de kerk door te brengen: bij ons teruggebracht tot 
een kleine driekwartier, waarin we zingend , biddend en bijbellezend een 
moment bij elkaar zitten. 
 

 
 
Op paasmorgen luiden even na achten de grote klokken van de kathedraal, 
want daar vindt dan een inmiddels vast gebruik plaats: de paasjubel; Een 
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vrolijk moment, waarop vanuit allerlei kerken mensen bijeen komen, 
voorgangers en enkele dappere gemeenteleden die vroeg op zijn: dat begint 
om 8.00 uur stipt. Daarna nodigt de bisschop ons voor een mooi ontbijt uit. 
Vervolgens in de Lange Winkelstraat breken wij het vasten en hebben een 
korte avondmaalsviering: aanvang 10.00 uur. De hoofddienst begint dan in de 
tuin, om 10.30 uur.  
 
 

AFSCHEID ORGANISTE ANNA AN 
Zondag 25 februari speelde Anna An voor het laatst een 
eredienst bij ons als een van de vaste organisten. Ze 
wordt in Japan schoolmusicus. Als dank kreeg ze een 
orgelboek mee met de sonates van Mendelssohn-
Bartholdy, om een vleugje Europese orgelcultuur mee te 
nemen naar Japan. Er werden soms grootse prestaties 
van haar verwacht: ik herinner me een virtuoos 
gespeelde Star-carol van Rutter en een kathedraal 

magnificat van Brewer, tijdens de lessons and carols. En dat deed ze dan 
zomaar, en met verve. Wij wensen haar nog een mooie muzikale carrière in 
Japan. 
 
 

VOOR VASTENTIJD: PASSIE VOOR PASEN… 
Ik  weet eigenlijk niet eens 
meer wanneer het 
begonnen is, zeker een jaar 
of tien  geleden. Maar met  
vaste regelmaat begin ik de 
dag met het morgengebed 
uit de traditie van de 
Anglicaanse kerk, common 
worship genaamd. Het 
staat op de site van de 

Church of England, en ja, het is in het Engels, en dat is een nadeel. Het geeft 
voor elke dag gebeden, bijbelgedeelten, vooral psalmteksten. Ik lees niet alles 
helemaal, maar houd me wel aan de vorm: het duurt al met al een minuut of 
twintig. Ik ben het ongemeen gaan waarderen. In deze vastentijd wil ik een 
pleidooi houden voor met regelmaat bezig zijn met gebeden en bijbelteksten. 



18 

 

We hebben in de Protestantse traditie nogal ingezet op het hoofd. We willen 
begrijpen en helder hebben. Wij vragen steeds: waarom doen we dit, en wat 
betekent het voor mij. Het volgen van getijden vraagt niet meer waarom: je 
leest, je bidt, je zingt de psalmen, en flarden blijven hangen, om je dagelijks 
werk heen. Ik heb ontdekt hoe diep een bepaalde manier van zeggen je kan 
raken, een enkel woord soms, een regel van een gebed. Wat ook goed doet is, 
dat ik me met het volgen van deze getijde verbonden weet met een netwerk 
van christenen die het allemaal belangrijk en inspirerend vinden om te doen. 
En het sluit aan op een eeuwenoude oer-christelijke traditie en ervaring van 
mede gelovigen, die de kracht van dit bidden hebben ervaren. En wat ik tot 
mijn eigen verbazing  heb ontdekt: dwars door mijn seculiere levensgevoel 
heen blijkt God nabij te zijn: niet op mijn manier nabij, maar op autonome 
wijze: op Gods manier. Niet vroom, juist helemaal niet. Maar wel echt. 
 
 
Een goede tijd gewenst! 

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

 

AVONDGEBEDEN EN VIERING IN DE STILLE WEEK 
In de Stille Week gaat er van maandag tot zaterdag (26-31 maart) elke avond 
een kort avondgebed in de kerk Antwerpen-Oost (Bexstraat 13) door. Aanvang 
telkens om 19 uur. Op Goede Vrijdag (30 maart) is er om 20 uur een kerkdienst 
met Avondmaalsviering. Alle protestantse christenen zijn uitgenodigd om zich 
op die manier samen op Pasen voor te bereiden. 
 

 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Op 17 februari  kwamen we weer samen in de Lange 
Winkelstraat voor onze maandelijkse 50plus 
ontmoeting. 
Deze keer zou Naomi Apers komen van het Vlaams 
Bijbelgenootschap. Iedereen weet dat die 

organisatie bestaat, maar wat doen ze allemaal? We waren echt benieuwd! 
En natuurlijk de maandelijkse vraag: komt er iemand naar luisteren? En jawel 
hoor, Naomi was eerst, maar wat later waren we met 10 personen. Toch niet 
slecht! 
Na een gezellige koffiebabbel  kregen we een diavoorstelling over wat het 
Vlaamse Bijbelgenootschap allemaal doet, en dat bleek heel interessant! 
Buiten het nog steeds vertalen en vernieuwen van bijbels, werken ze ook aan 
het ontwikkelen van bijbels, die voor iedereen toegankelijk zijn, van 
samenlees-bijbels voor jongeren met raadseltjes, spelletjes, kaarten van de 
reisroutes etc., aan bijbelboeken in gewone taal en het jongeren-bijbelblad 
‘Alef’. Het werd een boeiende en vooral ook een gezellige middag. 
17 maart is de volgende bijbeenkomst. Ernst van Velzen, evangelist van het 
Bijbelhuis, zal dan bij ons zijn. Gezien de vele activiteiten in en rond het 
Bijbelhuis, zal het niet moeilijk voor hem zijn ons een mooie en boeiende 
middag te bezorgen. We kijken ernaar uit. Iedereen van harte welkom! 
Plaats: Gemeentezaal van de kerk De Brabantse Olijfberg, Lange 

Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
Tijd:   14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
 (Dini van Os) 
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 Verdieping en vorming 
 
 

PAULUS IN DE VERBEELDING…. 
De 2e lezing in de lezingencyclus over 
Paulus wordt verzorgd door pastor Paul 
Scheelen, en als we daarbij melden dat 
deze Paul(us) ook nog pastor is van de 
rijkversierde Pauluskerk in het centrum van 
onze stad, dan begrijpt u dat er enige 
affiniteit is. Met de wijze van afbeelden 
gaat ook de visie op deze Paulus mee, en 
dat hij belangrijk is hebben we in de vorige 
lezing prachtig kunnen horen. Hij is relevant 
ook voor een samenleving die soms 
vergeten is waar haar idee van vrijheid en 

mens-waardigheid  uit voortgekomen is. De lezing wordt u aangeboden door 
de drie Antwerpse VPKB-stadskerken. 
Datum:  18 maart om 20.00 uur 
Plaats: Gemeentezaal van de kerk De Brabantse Olijfberg, Lange 

Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
 

HERINNERING: INSCHRIJVING 
KLOOSTERWEEKEND 
Vanaf vrijdagavond 27 april tot zondagmiddag 29 
april (na de lunch) trekken we ons in het 
Trappistenklooster Westmalle terug om samen 
meditatieve momenten rondom 1 Koningen 19, 
waar Elia in de stilte God ontmoet, te beleven, aan 
de gebedstijden van de monniken mee te doen en 
van de prachtige abdij en de natuur rondom te 
genieten.  
Opgeven kan nu  bij ds. Hans Neels, 
neelslos@gmail.com 
of Martine Meijers, 

martinemeijers505@gmail.com. 
Kosten zijn 70 euro voor logies en maaltijden; wie een luxe kamer wil 90 euro.    

mailto:neelslos@gmail.com
mailto:martinemeijers505@gmail.com
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                 Kerkdiensten 

 
 

Zondag 4 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Visser    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
       15.00 uur 
Intrededienst stadspredikant, met verschillende voorgangers en koor 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur    
Voorganger: Ds. Jan Van Hees    Collecte: Kerk, Zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Zondag 11 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Schippers   Collecte: Kerk en zending 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk, Stadspredikant 
 
Sanderusstraat 77 
Geen dienst 
 

Zondag 18 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Poldervaart    Collecte: Kerk en PROJOP 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en havenpastoraat 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Peter Smits    Collecte: Kerk, Hoop & Huizen 
 

Zondag 25 maart (begin zomertijd!) 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. A. Boekhout    Collecte: Kerk, gevangenispast. 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk, Help een Kind 
Gezamenlijke dienst Antwerpen-Noord en -Zuid 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Antwerpen-Noord 
 

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Zondag 1 april - Pasen 
 

8.00 uur: paasjubel voor de kathedraal, Antwerpse Raad van Kerken 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Bennekom    Collecte: Kerk en paasproject 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 en 15.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels 
Om 10.00 uur: korte Avondmaalsviering, om 10.30 uur: hoofdienst, begin in 
de tuin       Collecte: kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Elke donderdag om 11 uur (behalve 29 maart – Witte Donderdag): 
oecumenische gebedsviering in de OLV-Kathedraal, Handschoenmarkt   
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       Stadspredikant 
Kerk in de stad 

 
 

VASTENCONFERENTIES 2018  
Zoals elke Vastentijd 
zullen er ook nu weer 
vier vasten-
conferenties worden 
gehouden in 
Borgerhout (extra 
muros). Ik probeer er 
zoveel mogelijk bij te 
zijn. Het is altijd de 
moeite waard.  
 

Dit jaar is het thema ‘’t Is niet te geloven!’ 
De vastenconferenties staan op het snijpunt van geloof en ongeloof, hoop en 
wanhoop, liefde en haat. Met een blik naar het verleden, de zinderingen van 
het heden en de vastberaden keuze te werken aan de ‘zotte morgen’ als 
wanhoop en haat verdwenen zullen zijn. 
De vastenconferenties gaan telkens op een maandag om 20 uur door. 
Hieronder vindt u het programma:  
• 26 februari: ‘Dit is – geloof ik – de Kerk waarvan ik droom’. 
Luk Vanmaercke is hoofdredacteur van het weekblad Kerk & Leven. 
In deze vastenconferentie leert hij u dromen van een Kerk zonder schaamte, 
die elke dag Pinksteren viert, die de moderne wereld omhelst, die weet wat 
een roeping is en die het water aan de bron drinkt. 

• 5 maart: ‘Hoe en wat gelooft u dan nog, als 
Bijbelwetenschapper?’ 
Bénédicte Lemmelijn is professor Oude Testament in de 
onderzoekseenheid Bijbelwetenschappen van de 
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU 
Leuven. Zij zal - tegen de achtergrond van een korte 
stand van zaken over de kritische studie van de Bijbel - 
een persoonlijk getuigenis bieden van het feit dat een 
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rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovig mens kan 
zijn.  

• 12 maart: ‘Op kruistocht voor ons en tegen hun geloof, 
is dat historisch?’  
Gust De Preter is voorzitter van ORBIT vzw.  
Hij zal het hebben over de ‘kruistochten’ van vroeger en 
hun repercussie op kruistochten, H. Oorlog en jihad van 
vandaag, op de beeldvorming daaromtrent en ‘fake 
news’ van alle tijden. Hij is auteur van het boek: Over 
koningen, kruisvaarders en jihadi’s. De Levant 
beschreven door bisschop en historiograaf Willem van 
Tyrus (ca. 1130 - ca. 1186).  
• 19 maart: ‘Moet ik nog geloven dat er aan vrede 

gewerkt wordt in het Midden-Oosten?’   
Brigitte Herremans is Midden-Oostendeskundige en voormalig medewerker 
Midden-Oosten bij Broederlijk Delen. 
Zij spreekt over de vredeskrachten in Israël en de Palestijnse gebieden en de 
toenemende obstakels waarmee ze geconfronteerd worden: de 
eenstaatrealiteit, de aanvallen van pro-nederzettingengroepen en het 
onvermogen van de internationale gemeenschap. Ze gaat in op de situatie van 
de christenen in Palestina en Israël.  
Plaats:  Xaveriuscollege, lokaal C01, ingang via de kerk - Collegelaan 32 – 

Borgerhout. 
Toegang:  3 euro per avond  
 
Wie weet ontmoeten wij elkaar hier op één van deze avonden, in ieder geval 
bent u hartelijk welkom.  
 
 

WAARDIG AFSCHEID VAN AL WIE STIERF OP STRAAT 
Op vrijdag 2 maart zullen we weer de mensen gedenken die op straat of totaal 
onderkomen in een kraakpand of een studio stierven. Vaak alleen, zonder 
iemand die hun handen vasthield of hun gezicht zachtjes kuste.  
Het waarom achter deze bijzondere herdenkingsviering is dat er in de winter 
meestal behoorlijk wat media-aandacht voor dakloosheid is, maar als het lente 
wordt ebt die aandacht weg. En dak-en thuislozen zijn er het hele jaar door. Ze 
leven en ze sterven…het hele jaar door. Het leven op straat is niet alleen hard 
in het putteke van de winter, het is gruwelijk hard het hele jaar door.  
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De ontberingen van lange periodes op straat veroorzaken ziektes, vroegtijdige 
veroudering en al te vaak de dood. En deze doden, deze niet langfer 
overlevenden willen wij bij hun naam noemen. Hen gedenken… van over de 
dood heen roepen ze ons toe: remember us! En dat doen we op 2 maart om 
16.00 uur op het Conscienceplein! U bent hartelijk welkom om dit ingetogen 
moment mee te maken. Uw beide stadspredikanten kunt u er alvast 
verwachten. 
 
 

OPEN AVOND ‘MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID’  
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zijn voor Attent, netwerk 
voor maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen, de aanleiding om de  
maatschappelijke betrokkenheid te versterken en te onderzoeken hoe we 
deze beter kenbaar kunnen maken.  
Vanuit Attent willen we graag de brede beweging van politieke en 
maatschappelijke bewustwording ondersteunen door het inrichten van een 
open avond, vertrekkend vanuit de opdracht om als gelovige inderdaad 
maatschappelijk betrokken en actief te zijn. We kijken daarbij niet alleen naar 
de wereld van de politiek, maar ook naar het geëngageerd middenveld en de 
wereld van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Op al deze terreinen 
wordt immers belangrijk werk geleverd om het visioen van een rechtvaardiger 
samenleven te realiseren.  
Daarom organiseren we een open avond, met als titel ‘De maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de christen in deze tijd’. Bisschop Johan Bonny zal 
een inleiding houden over wat hij verwacht hij politiek engagement. Hoe hij 
kijkt naar het maatschappelijk engagement van gelovigen en naar de 
uitdagingen vandaag.  
Na deze inleiding is er een panelgesprek. Hieraan nemen 3 mensen deel vanuit 
verschillende disciplines: de politiek, onderzoek/wetenschap  en het 
georganiseerd middenveld. Er is voldoende gelegenheid om met mekaar in 
gesprek te gaan, bij een drankje. Als u goesting hebt om deze avond mee te 
maken, zie ik u graag op woensdag 14 maart van  20 tot 22 uur in het  
Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), Auditorium, Groenenborgerlaan 
149, 2020 Antwerpen. 
Deelnameprijs:  vrije bijdrage  
Inschrijven:   attent@bisdomantwerpen.be of tel. 03/287.35.83. 
 

mailto:attent@bisdomantwerpen.be
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ZELFS EEN MUS… IN DE KATHEDRAAL 
Onlangs publiceerde Attent een mooie brochure met 
de titel ‘Zelfs een mus vindt een huis. Kerk, eigendom 
en de woonnood’. Hierin worden 24 initiatieven om een 
sociaal doel te realiseren of goed en betaalbaar wonen 
mogelijk te maken uitgebreid voorgesteld. Deze 
brochure heeft zijn weg gevonden naar het initiatief 
‘Boek van de maand’ in de Antwerpse Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. De reeks wil een kennismaking 
bieden met een hedendaagse en relevante verwoording 
van Christelijk geloven.  

Op zondag 8 april stelt Rita Boeren deze publicatie voor om 15.30 uur. Vrije 
toegang via de Handschoenmarkt. Iedereen is welkom zonder inschrijving. De 
boeken zijn verkrijgbaar in de kathedraalshop. U wordt vriendelijk uitgenodigd 
om nadien deel te nemen aan de vesperdienst om 17 uur in de kathedraal. Het 
is zeker de moeite waard om eens op deze manier kennis te maken met de 
commissie Attent.  
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman  
 
 

 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT 
Het jaar is al enkele maanden oud. Wat zal het brengen? 
We zijn in onze eerste vergadering van het jaar begonnen met het lezen van 
Psalm 27. 
Er staat als titel boven deze psalm ‘Sterk in de Heere’.  
Daar kan je mee verder, ook als er veranderingen zijn. 
Voor Ina Koeman wordt het een bijzonder jaar. 
Zij gaat haar werk afronden en overdragen aan Petra Schippers. Ook Petra 
gaat grote veranderingen tegemoet. Er is afscheid genomen van de gemeente 
in Boechout. Afscheid nemen doet altijd een beetje zeer. Er moet veel 
geregeld worden. Een nieuwe woonst. Het organiseren van de intrededienst 
op 4 maart. Er komen emoties bij kijken. En dan biedt deze psalm houvast. 
‘Wacht op de Heer, wees sterk’. 
En wij, de commissieleden, kijken met spanning wat zal komen. We zijn blij en 
dankbaar voor alles wat in het voorbije jaar mocht gebeuren. Dankbaar dat het 
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werk van de stadspredikant voortgang kon hebben. Dankbaar voor al de 
kontakten die er waren en gelegd werden. Het aanwezig zijn in de stad, onder 
mensen voor wie het leven soms zo zwaar is. Er zijn, voor mensen die vaak niet 
gehoord of gezien worden. Het is fijn dat Ina ons in de Band en KT op de 
hoogte houdt van het werk in de stad. 
Het was goed dat we als commissie, dit prachtige werk konden begeleiden en 
ondersteunen. 
Commissieleden gingen en nieuwe leden kwamen. En zo gaan we met goede 
moed verder.  
Vol vertrouwen, dat dit werk z’n voortgang zal hebben. Onder de zegen van 
onze God. 
(Sonja van Santen, voorzitter Commissie Stadspredikant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadspredikant 
Predikanten: Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 

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 
 
 

INTREDE VAN DS. PETRA SCHIPPER ALS 
STADSPREDIKANT OP 4 MAART 

Het bestuur van het PSC en de Commissie 
Stadspredikant nodigen u vriendelijk uit op de 
feestelijke dienst waarin als stadspredikant wordt 
bevestigd ds. Petra Schipper. 
De huidige stadspredikant ds. Ina Koeman gaat dit 
jaar met pensioen en neemt officieel afscheid in een 
feestelijke dienst op zondag 24 juni a.s. 
Ds. Petra Schipper mag als nieuwe stadspredikant dit 
werk in de stad vanuit het Protestants Sociaal 
Centrum (PSC) verderzetten. 
Gelukkig mag ze in de eerste maanden gebruik maken 

van de ervaring en het inzicht van haar voorgangster die nog meeloopt tot aan 
de zomer. 
 
Ondertussen evolueert het stadspredikantschap met de tijd mee in een 
veranderende samenleving die ons telkens voor nieuwe uitdagingen stelt.  
In navolging van Maarten Luther die altijd voortgaande hervorming voorstond, 
heeft het PSC dan ook 9,5 eigentijdse stellingen opgesteld die richting en 
route aanduiden voor de toekomst. De stadspredikant heeft tot taak, deze 
stellingen hoog te houden en vormen inhoud te (helpen) geven. 
Het PSC weet zich ingebed in de samenleving en in het kerkelijk verband van 
de VPKB. 
 
De bevestigingsdienst vindt plaats op zondag 4 maart om 15u in de 
Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen. 
Namens het VPKB-district Antwerpen-Brabant-Limburg zal ds. Jelle Brouwer 
ds. Petra Schipper in haar nieuwe functie bevestigen. Ds. Schipper zal dan zelf 
voorgaan in de dienst. 
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We hopen u in deze vreugdevolle dienst met aansluitend een feestelijke 
receptie te mogen begroeten. 
(Koen Kinsbergen namens het PSC Bestuur | Sonja Sluijs-van Santen namens de 
Commissie Stadspredikant) 
 
 

VAN PAPIEREN NAAR WONEN. JIJ KUNT HELPEN! 
Op deze afbeelding zie je wat een ‘terp’ is: 
een beschermd plekje voor een tijdelijke 
woonst. Er leidt een laddertje naar toe, dat 
mensen helpt om daar te geraken, maar 
ook om vandaar weer verder te trekken 
naar een plek om te blijven. Een mooi 
beeld voor het nieuwe initiatief van het 
PSC én voor wat jij hierbij kunt betekenen. 
De Woonterp is de naam van het project 
van het PSC dat tijdelijke huisvesting 
(max. 6 maanden) biedt aan nieuwkomers. 
Het PSC mag hiervoor gebruik maken van 

(voorheen) 6  leegstaande appartementen van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’.  Sommige woningen zijn 
geschikt voor grote(re) gezinnen, andere voor koppels of alleenstaanden. Op 
dit moment zijn de appartementen allemaal bewoond, maar in de komende 
maanden komen er weer plaatsen vrij. Kerken en andere groepen uit de 
achterban van het PSC kunnen mensen hiervoor aanmelden. Eric Joris en 
stadspredikant Petra Schipper bekijken dan of deze mensen in aanmerking 
komen, of er plaats is en welke begeleiding nodig is.  
Voor die begeleiding zijn er allerlei helpende handen welkom: mensen die 
helpen met hun weg vinden naar winkels, dokters en instanties en misschien 
scholen, werk, inburgering, met eenvoudige administratie, … mensen die 
klusjes kunnen doen of meehelpen zoeken naar geschikte meubels, mensen 
die helpen zoeken naar een permanente woonst, mee gaan kijken en 
onderhandelen met huisbazen, gewoon menselijk contact,… Je kunt aangeven 
wat jij ziet zitten en het zou fijn zijn als je daar een paar dagdelen per maand 
aan kon besteden. Je krijgt een eenvoudig contractje om je te verzekeren, 
ondersteuning als vrijwilliger en de rijkdom van ontmoetingen. 
Iets voor jou? Of heb je nog vragen? Geef een seintje aan ds. Petra Schipper, 
p.schipper@telenet.be  of GSM 0486/12. 50.44. 
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HERINNERING: LUNCHGESPREK IN HET PSC 
Dit gesprek is een aanrader. Zeker voor hulpverleners en 
vrijwilligers die hun houding, ideeën en 
vooronderstelingen willen toetsen aan het criterium 
‘omgaan met diversiteit’. Maar zeker ook voor andere 
geïnteresseerden.  
De basis voor divers hulpverlenen ligt bij de hulpverlener 
of de vrijwilliger zelf. In het boek ‘Mijn held is een 
hulpverlener – Over zorg in een superdiverse wereld’ van 
Fanny Matheusen wordt er uitgebreid bij stilgestaan. 
Wat zijn mijn roots, waarden, overtuigingen? Hoe ga ik 
daarmee om als ik de ‘ander’ ontmoet? 

Waar:  Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen 
Wanneer:  Woensdag 7 maart van 11.30-13.30 uur. Koffie om 11.15 uur. 
Inkom: gratis 
Vanwege het laatste is het fijn als je je even inschrijft: 
inakoeman@hotmail.com of een berichtje naar 0486/83.47.88. 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman en ds. Petra Schipper 
namens 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 
Stadspredikanten  

ds. P. Schipper en ds. Ina Koeman (PSC Antwerpen vzw) |            
 p.schipper@telenet.be, 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
mailto:p.schipper@telenet.be
mailto:inakoeman@hotmail.com
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Bijbelhuis 

Kerk in de stad 
 

 

PATSER. “HERKENBAAR?” “JA, TUURLIJK!” 
 “Herkenbaar? Ja, tuurlijk!” “Ook de 
drugs en het geweld?” Met een licht 
verontwaardigde ondertoon: “Ja, 
tuurlijk.” Net daarvoor had ze gezegd 
dat het een zalige film was, dat ze 
hem al twee keer gezien had en 
waarschijnlijk nog wel een derde keer 
zou gaan bekijken.  
De film waarover het gaat is Patser, de 
derde langspeelfilm van Bilall Fallah 
en Adil El Arbi – hoofdzakelijk 
opgenomen op het Kiel en in 
Antwerpen Noord.  
Degene die het een zalige film vindt, 
mede door de herkenbaarheid, is een 
meisje van 14. Afgaand op de eerste 
commentaren van de andere meisjes 
een gedeelde mening. Dat is ook 
precies de reden waarom we met de 
tienerwerking van het Bijbelhuis naar 

deze film gingen kijken. Het is een vrij harde en expliciete film. Er wordt 
gevloekt dat het een lieve lust is. Er komt redelijk wat geweld in beeld.  
Pijnlijk genoeg is dat ook de wereld waarin veel tieners in Antwerpen Noord 
opgroeien.  De manier van praten, de manier van redeneren: ook wij 
herkennen er onze tieners in. Komen ze zelf even rechtstreeks in contact met 
drugs als in de film getoond wordt? De meesten niet. Maar allemaal kennen ze 
wel iemand die er wel direct mee te maken heeft. Dat geldt ook voor de 
jongens, overigens. Boeiend genoeg lieten zij verstek gaan voor ons bezoek 
aan de cinema. Net omwille van de herkenbaarheid. Ze willen de 
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beeldvorming niet ondersteunen door hun aanwezigheid - ook al vertellen ze 
zelf week na week gelijkaardige verhalen.  
 
Voor ons als jeugdwerkers biedt samen met onze tieners kijken naar deze film 
een kans. Het maakt het mogelijk om even naast hen te gaan staan en het 
gesprek aan te gaan over hun leven, vertrekkend vanuit dit verhaal. Waaruit 
bestaat de strijd in hun leven? In hun buurt? Waar zijn ze bang voor? Maar ook: 
Waar dromen zij van? Hoe vertalen die dromen zich in het leven van elke dag? 
(Willem Maertens, kinder- en jongerenwerker) 
 

 
 

Extreem herkenbaar: drie van de hoofdrolspelers: Saïd Boumazoughe (Volt), Junes 
Junes Lazaar (Junes), Matteo Simoni (Adamo) 
 

 
 
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  
Kinder- en 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 
 
 

ZIJ STONDEN VERSTELD VAN ZIJN LEER… 
Ik loop door de lange gang van het revalidatie centrum De Mick. 
Ik heb juist een goede bekende uit onze gemeente bezocht en ben nu op weg 
naar mijn katholieke collega die ook hier tijdelijk verblijft. 
Ik kom mensen tegen die achter een rollator lopen, ook wel met een stok, zo 
nu en dan ook in een rolstoel. 
Ik kijk links en rechts in de open kamerdeuren, soms zie je iemand zitten, soms 
alleen de voeten van iemand die op bed ligt. 
De gezichten zijn soms vrolijk, dan weer somber. 
Alles afhankelijk van de vooruitzichten, denk ik dan. Ga je deze week hersteld 
naar huis, dan is er alle reden om vrolijk te zijn, maar zijn de vooruitzichten 
onzeker of zelfs ongunstig; dan is er weinig reden om blij te zijn. 
 
Onwillekeurig denk ik aan de lezingen uit Marcus hoofdstuk 1, die we de 
afgelopen weken mochten lezen: 
Daar hoorden we dat Jezus in Kafernaüm op de Sabbat naar de synagoge ging 
en daar de Schrift ter hand nam uitleg gaf. 
Marcus schrijft hierover: En zij stonden versteld van Zijn leer, want Hij leerde hen 
als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. 
Dit leren met gezag betreft niet alleen de inhoud van de leer, maar juist de 
manier waarop deze wordt gebracht.  
De schriftgeleerden spraken namelijk nooit met eigen autoriteit, maar altijd 
vanuit de Schrift en vanuit de vaderen; de vroegere rabbijnen. Ze vinden het 
belangrijk, dat men steeds zijn bronnen aangeeft. Nu blijkt dat Jezus zich een 
gezag aanmeet waarover men zich verbaast: Hij spreekt in eigen naam! Is Hij 
meer dan de schriftgeleerden? Is hij wel gerechtigd om Gods woord uit te 
leggen en te leren? Heeft Hij dan rechtstreekse omgang met God en kan Hij 
daarom spreken als was Hij God zelf? 
Juist op dat moment begint er iemand te schreeuwen, een mens met een 
onreine geest, zo licht Marcus toe. De machten van de duisternis gaan in de 
tegenaanval, de verkondiging van Jezus, die diep tot het hart doordringt, was 
voor de onreine geest niet langer te verdragen. 
Hij roept: “Ik weet wel wie Gij zijt: Gij zijt de heilige Gods.”  
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Het was algemeen bekend dat het mogelijk was macht te verkrijgen over een 
demon, of anderzijds over een uitdrijver door zijn naam te noemen. De demon 
probeert zo Jezus af te weren!  
Maar dan blijkt dat dit op Jezus niet van toepassing is, zijn macht is van een 
andere orde. 
Hij bestraft de geest door hem uit zijn huis te zetten, door te zeggen: 
“Zwijgt stil en ga van hem uit!”  Voor oor en oog van de aanwezigen in de 
synagoge schreeuwde en lasterde een mens, wie kon zeggen dat hij bezeten 
was? Maar Jezus onderscheidt mens en geest, en dwingt de demon om de 
mens te verlaten. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang wordt 
gescheiden! 
De verbazing is algemeen, en de tongen komen los: 
“Wat is dit, een nieuwe leer met gezag?! Ook de onreine geesten geeft Hij 
bevelen en zij gehoorzamen hem!” 
 
‘s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, en de Sabbat voorbij was 
bleek eerst hoe groot de indruk was die Jezus gemaakt heeft in de synagoge.  
Men brengt bij hem alle zieken en bezeten en Hij geneest die allen. 
Hieruit blijkt hoezeer men zijn hoop op Jezus heeft gezet, zijn naam als 
genezer is al gemaakt. Men kwam naar Jezus om de wonderbaarlijke genezing 
eerder die dag, daarom werden alle zieken en bezetenen mee gesleurd.  
Maar eigenlijk had men naar Hem moeten komen vanwege de uitleg van de 
schriften die Hij met zoveel gezag had uitgesproken. 
 
Dit Schriftgedeelte indachtig denk ik: 
Wie zou niet duizend of meer kilometers willen reizen naar een dokter 
waarvan zeker is dat die je kan genezen van kanker, hart- en vaatziektes, 
verlammingen of andere zware aandoeningen? 
 
Maar wat willen we doen om onze ziel te redden en te behoeden? 
 
 
Met hartelijke groet, 

Herman Fresen 
Ziekenhuisaalmoezenier 
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Nieuws van de VPKB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRIJWILLIGERS WORDEN ‘ZICHTBAAR’ 
Tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ van 3 tot en met 11 maart wil de VPKB de 
vele vrijwilligers van onze kerken zichtbaar maken. 
Er zijn de officiële functies die gedaan moeten worden binnen bestuursraad, 
kerkeraad en diverse werkgroepen. Daarnaast worden er ook allerlei grotere 
en kleinere taken door velen onder u gedaan. U kent vast wel een aantal 
mensen binnen uw gemeente. Diegene die er altijd is, iemand waarop je altijd 
kunt rekenen om de koffie te zetten, iemand die jaar in jaar uit de kaartjes 
schrijft voor de jarigen, iemand die open bloeide bij die actie voor 
vluchtelingen of misschien denkt u wel aan de handige klusjesman of  de 
persoon die met hard en ziel zich inzet voor jongeren, mensen in armoede, 
iemand met een geduldig luisterend oor, zij met oog voor de ander. 
Naar al deze mensen zijn wij op zoek en  wat zij vanzelfsprekend vinden, willen 
we zichtbaar maken. Hoe komt het dat zij zich engageerde voor die taak 
binnen of buiten de kerk? In hoeverre leggen zij zelf daarbij een verbinding 
met de Bijbel en geloven of juist niet? Voelen zij zich gedragen door hun 
gemeente en op welke manier geeft de gemeente hieraan vorm?  En wat 
betekent het vrijwilligerswerk voor henzelf? 
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We zijn dus opzoek naar het verhaal achter hun engagement, want zo hebben 
wij deze week genoemd: de week van het engagement omdat we graag die 
verhalen willen delen, zichtbaar maken om op die manier ook anderen te 
inspireren en bemoedigen. 
En hoe willen we dat gaan doen? 
In maart willen we deze verhalen vertellen in Forum (digitale Kerkmozaiek) op 
nl.protestant.link en portretten maken op de onthaalpagina protestant.link. 
Kent u iemand in uw gemeente die u voor zou willen dragen: jong, oud, man of 
vrouw, iemand die nog maar net begint of iemand die al jaren meedraait. 
Stuur hun contactgegevens naar comm@protestant.link en iemand van de 
communicatiedienst neemt contact met hen op. Hun verhaal komt dan op de 
website, symbolisch voor al die andere geëngageerde gemeenteleden of 
sympathisanten. 
Hopelijk wordt het een succes en volgend jaar hopen we anderen in de kijker te 
zetten. 
  
Alvast bedankt! 
Ds. Eefje van der Linden, vormingsdominee van de VPKB,  
en Marian Knetemann, communicatie VPKB 
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OECUMENE 
 
 

LEDENAANTAL ARK VERDUBBELD 
In haar jaarvergadering van 22 februari heeft de Antwerpse Raad van Kerken 
(kortweg de ARK) 5 evangelische kerkgenootschappen en 1 Russisch-
orthodoxe kerk aanvaard als nieuwe leden, waarmee het aantal lidkerken in 
één sprong verdubbelde van 6 naar 12. Ook verkoos de ARK iemand vanuit de 
evangelische kerken als nieuwe voorzitter. 
De ARK is een lokaal platform voor ontmoeting en samenwerking tussen 
kerken, dat al een kleine 50 jaar actief is. Tot nu toe waren erbij aangesloten: 
rooms-katholieken, protestanten, orthodoxen, anglicanen en lutheranen. 
De laatste 10 à 20 jaar is het aantal evangelische kerken in Antwerpen echter 
snel toegenomen, deels door immigratie vanuit Afrika en Latijns-Amerika, 
maar deels ook door een groei van het aantal Vlaamse evangelische 
christenen. De aansluiting tussen deze nieuwere kerken en de oudere, meer 
traditionele kerken ontbrak tot nu toe echter grotendeels. 
Al langer leefde bij de ARK de wens om ook deze nieuwere evangelische en 
migrantenkerken bij de Raad te betrekken. Twee jaar geleden heeft de ARK 
hen dan uitgenodigd om kennis te maken en eventueel toe te treden. Na een 
periode van voorbereiding werden gisteravond 5 verschillende evangelische 
kerkgenootschappen opgenomen in de ARK. Tezamen vertegenwoordigen zij 
47 plaatselijke kerken in het Antwerpse. Naast 3 Vlamingen en 3 Nederlanders 
traden daardoor ook een Roemeen, een Peruaan, een Ghanese en een 
Nigeriaanse toe tot de ledenvergadering. 
Als nieuwe voorzitter werd John van der Dussen (61) verkozen, die in het 
verleden predikant in verschillende evangelische kerken was. Hij is ook 
voorzitter geweest van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) en 
van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, en 
zal die ervaring in de komende jaren inzetten voor de kerken in Antwerpen. 
In een tijd waarin berichten over ontkerkelijking en achteruitgang van de 
christelijke kerken in het nieuws de overhand lijken te hebben, willen de 
Antwerpse kerken nu gezamenlijk met een nieuw elan hun aanwezigheid en 
hun relevantie aan de samenleving laten zien. 
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INTERVIEW 
 
 

Alice Mansy 
Alice Mansy is studente in 1e Master Biomedische wetenschappen – Tropical and 
infection diseases. Sinds 2017 zet ze zich in voor allerlei vrijwilligerswerk. Mensen 
helpen maakt ze erg blij. Ze is vrijwilligster tijdens de UZA-vieringen op 
zondagmorgen. 

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Het verhaal dat me erg nauw aan het hart ligt is het 
verhaal van Job. Ik herken mezelf enorm in Job. 
Wanneer alles goed gaat, dan ervaart de mensheid de 
liefde en goedheid van God. Maar als het wat 
tegenvalt, lijkt God ineens niet te bestaan. Al het goede 
lijkt nooit te zijn geweest, het lijkt precies dat jij alleen 
een ellendige leven hebt gekend. Het verhaal van 
bevloeiende vrouw spreekt me ook enorm aan. Dit 
omdat ik ook werkelijk geloof, dat indien de mensheid 
werkelijk zou geloven, dat alles mogelijk is. Over deze 

passage heb ik dan een tijdje geleden een Bijbelstudie gedaan. Ergens in de 
Bijbel staat er neergepend dat God in de hemel zetelt en dat de aarde Zijn 
voetbank is. Toen ik dat las dacht ik bij mezelf: God is hier, ook op deze wereld. 
Als we maar het geloof hebben, kunnen we zijn voeten raken. 

Wat is uw lievelingslied – en waarom?  
Falling on my knees van William McDowell. Omdat het me erg raakt. Ik geef me 
dan ook volledig over aan God. 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan?  
Ik wil eerst en vooral dat Godliefde heerlijk is en ik wens dat iedereen die kan 
ervaren. Verder zou ik graag willen laten zien dat God geen leeftijd heeft, van 
God houden kan ook perfect door kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. 
Ik ben erg trots op mijn geloof ondanks dat ik straks een wetenschapper 
wordt. Ik hou van God boven alles en wetenschap is een middel om geloof te 
bevestigen.  

Waarom gaat u naar de kerk? 
Naar de kerk gaan geeft een gevoel van samenhorigheid en de Aanwezigheid 
is erg aanwezig. 
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Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
GOD, Hij maakt zeker het verschil, vaak voel ik een leegte of een gemis. Het 
gevoel niet goed genoeg te zijn. Ergens in de Bijbel staat geschreven ‘In U 
hand is er de kracht en macht om iedereen goed en sterk te maken.’ Deze zin 
veranderde mijn leven; ik weet dat God me liefheeft en alles wat me 
overkomen zal is om mij goed en sterk te maken. Ik zal niet altijd met alles 
even tevreden zijn. Maar ik weet dat Zijn gedachten niet mijn gedachten zijn. 
Ook al zal ik niet altijd goed begrijpen waarom er bepaalde dingen gebeuren, 
ik kan het aanvaarden omdat God alleen het beste met ons voorheeft. Daarom 
zet ik al mijn vertrouwen op God, want Hij heeft me hier gewild, Hij ziet iets 
unieks in mij en dat is een liefde, vreugde, dankbaarheid dat niemand van mij 
kan pakken. Ik ben geliefd! 

Wat ga je morgen doen? 
Morgen is woensdag, dan vast ik meestal voor het land, hongerige, daklozen, 
zieken. Maar het is nu al een tijdje geleden dat ik gevast heb door het examen, 
dus ga ik waarschijnlijk gewoon God aanbidden. 

Bid u wel eens? 
Ja, bidden doe ik wel, maar ik onderscheid twee soorten bidden. Ik bid iedere 
morgen en avond, om God te bedanken, voor dag en nacht, om zijn 
bescherming en zegen. Dan is er ook dat bidden dat ik doe bij een verlies of 
winst, wanneer ik mensen zie lijden, onrechtvaardigheid. Dan val ik op mijn 
knieën en nemen de tranen de vrije loop. Dan schreeuwt mijn hart het uit, de 
pijn, verdriet, haat.  
Als ik  tot de Vader nader probeer ik altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik ben een 
mens, vol zonden en ik maak niet altijd de beste beslissingen, maar ik hunker 
ernaar om een beter mens te zijn. Ik wil er zijn voor de mensen, gelijk Jezus er 
is voor mij. Alles wat ik heb, ben of bezit heb ik voor niets gekregen en voor 
niets wil ik het ook geven. 
Ik hou van God, ik kan mezelf niet beschrijven zonder God te gebruiken, want 
zonder Hem zou ik er niet zijn. Alles wat ik ook heb bereikt en ben is dankzij 
God en Hij alleen kent mij. 
Ik bid dat de mensheid Gods liefde mag ervaren. 
 
(De vragen werden gesteld door Ria van Belzen, ziekenhuispastor UZA)  
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/03 16.00 u Straatdodenherdenking (Conscienceplein) 
02/03 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
02/03 20.00 u. Wereldgebedsviering – centrale viering in Bextraat 
04/03 15.00 u Bevestigingsdienst ds Petra Schipper (LWS) 
05/03 14.00 u Commissie Stadspredikant (Fruithoflaan) 
05/03 20.00 u Vastenconferentie Borgerhout (Xaverius) 
06/03 14.00 u Gesprek rond migratiecoalitie (Mattheushuis 
Borgerhout) 
06/03          20.00 u Kerkenraad (O)   
07/03 11.30 u Lunchgesprek PSC 
08/03 20.00 u Bijbelgesprekskring (O)  
12/03 20.00 u Vastenconferentie Borgerhout (Xaverius) 
14/03 20.00 u Open avond Attent (TPC) 
15/03 20.00 u Pauluslezing (Lange Winkelstraat)  
16/03 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
17/03          14.30 u                50+ Kring  Ernst van Velzen over het Bijbelhuis (LWS)  
19/03 20.00 u Bestuursvergadering PSC  
19/03  20.00 u Vastenconferentie Borgerhout (Xaverius) 
22/03 20.00 u Vergadering rond Woonterp (Paroza Borgerhout) 
22/03 20.00 u Bijbelgesprekskring (O) 
24/03 11.00 u Catechese 12-15 jaar (O) 
26/03 19.00 u Gezamenlijk avondgebed (Bexstraat) 
27/03 19.00 u Gezamenlijk avondgebed (Bexstraat) 
28/03  19.00 u Gezamenlijk avondgebed (Bexstraat)   
29/03 19.00 u Gezamenlijk avondgebed (Bexstraat)   
30/03 16.15 u Start Goede Vrijdagtocht (Kathedraal) 
30/03 20.00 u Goede Vrijdagviering (Bexstraat) 
31/03 19.00 u Gezamenlijk avondgebed (Bexstraat) 
08/04 15.30 u Boekvoorstelling ‘Zelfs een mus…’ (Kathedraal) 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

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 |  0468/48.13.48 |  

sandervanlangevelde@outlook.com 
De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Petra Schipper | 0486/12.50.44 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Predikant  vacant 
Consulent  Ds. Marcel Pool | 0472/33.54.38  marcel.pool@telenet.be  
Koster   Simon Hoekstra | 0493/77 42 74 |  

simon.hoekstra2018@gmail.com 
Stadspredikanten Ds. I. Koeman | 03/236.74.76 | inakoeman@hotmail.com 
   Ds. P. Schipper | 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
 

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 april-nummer: 22 maart 2018 
Administratie: Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
Abonnement: 16 € per jaar (buitenland 30 €) 
Bank:  IBAN: BE33 3630 6137 2546, BIC: BBRUBEBB, t.n.v. Band, Antwerpen 
Verantwoordelijke uitgever: 
Ds. Ina Koeman, Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout 
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	ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
	Waar twee of drie
	EEN TIJD van BEZINNING en ONTMOETING
	Bij de KOMENDE DIENSTEN
	STILLE WEEK
	PASEN
	PASTORALIA
	Gezocht
	Van papieren naar wonen. Jij kunt helpen!
	Op deze afbeelding zie je wat een ‘terp’ is: een beschermd plekje voor een tijdelijke woonst. Er leidt een laddertje naar toe, dat mensen helpt om daar te geraken, maar ook om vandaar weer verder te trekken naar een plek om te blijven. Een mooi beeld ...
	De Woonterp is de naam van het project van het PSC dat tijdelijke huisvesting (max. 6 maanden) biedt aan nieuwkomers. Het PSC mag hiervoor gebruik maken van (voorheen) 6  leegstaande appartementen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Won...
	Voor die begeleiding zijn er allerlei helpende handen welkom: mensen die helpen met hun weg vinden naar winkels, dokters en instanties en misschien scholen, werk, inburgering, met eenvoudige administratie, … mensen die klusjes kunnen doen of meehelpen...
	Iets voor jou? Of heb je nog vragen? Geef een seintje aan ds. Petra Schipper, p.schipper@telenet.be  of GSM 0486/12. 50.44.
	herinnering: Lunchgesprek in het PSC
	De basis voor divers hulpverlenen ligt bij de hulpverlener of de vrijwilliger zelf. In het boek ‘Mijn held is een hulpverlener – Over zorg in een superdiverse wereld’ van Fanny Matheusen wordt er uitgebreid bij stilgestaan. Wat zijn mijn roots, waarde...
	De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
	Predikant  Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com
	De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen


