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Hoofdartikel 
 
 

IN IEDER VAN U IS DE GEEST 
ZICHTBAAR AAN HET WERK, TEN BATE 
VAN DE GEMEENTE… 

 
 
Mijn beschouwingen over Pinksteren en de gave van de Geest zijn in de loop 
van de tijd steeds rustiger geworden. Was het eerst vooral het buitengewone, 
wat aandacht kreeg: tongentaal, buiten jezelf geraken, extase. De Geest komt 
en meteen zit de kerk vol…, meestal uitlopend op de grote verzuchting: wat 
zou het mooi zijn als, al was het maar een fractie van wat die eerste keer in 
Jerusalem gebeurde, zich nog eens zou herhalen bij ons. Steeds meer groeit bij 
mij de overtuiging dat het wel zeer ontmoedigend moet zijn voor de Here God, 
als wij zo denken. Alsof God alleen nog maar iets bijzonders mag doen van 
ons; alsof de rest niet telt. 
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Alsof een huwelijk alleen nog maar de eerste tijd leuk is, als je nog stapelgek 
op elkaar bent. Alsof de kerk alleen maar zinvol is, als het er frivool en 
luidruchtig aan toe gaat. Als het bij wat uitspattingen blijft, hoe serieus 
moeten we dan de kracht van de Geest nemen? Is het niet veel waardevoller 
wanneer iets, dat ooit enthousiast begon, in stand blijft. Een marathon hard 
inzetten is zo moeilijk niet, maar stevig aan de finish komen, dat dwing respect 
af. 
 
Als Paulus in 1 Korintiërs 12 over de gaven van de Geest schrijft, valt op hoe 
ongedwongen en ongekunsteld hij over alles schrijft. Als iemand zegt: Jezus is 
Heer, dan heeft hij dat van de Heilige Geest. En vervloekt iemand Jezus… 
wellicht denkt hij aan Joden, die hem nogal eens heftig tegenspreken… ja, dat 
kan nooit van God zijn. Dat is zo helder als maar het zijn kan. 
Van de goden die jullie vroeger dienden, merkte je nooit wat: taal noch teken 
gaven ze. Maar God geeft jullie gaven, merkbaar, en in een variatie waar je 
duizelig van wordt.  Als hij dan opsomt aan welke gaven hij denkt, dan komt er 
een rijtje van dingen, die nogal normaal klinken: iemand  verkondigt wijsheid, 
een ander kan het weer duidelijk uitleggen; de een heeft alles meteen door, de 
gave van het onderscheiden… Een ander kan profeteren of wonderen doen. 
Iemand heeft de gave van de extase en de tongentaal; maar , ...gelukkig , hoor 
ik hem denken, is er ook iemand die deze tongentaal kan vertalen. En 
bovendien: niemand heeft alles tegelijk, maar de een krijgt dit en de ander 
weer dat; de Geest geeft ieder zoveel als Hij wil. De Geest grossiert niet in 
charismatische leiders. Juist in het stugge dat je het moet doen ‘gewoon met 
elkaar’ zit kracht en vitaliteit.  
 
In een ieder van u is de Geest zichtbaar aan het werk: misschien niet zichtbaar 
voor u, maar wel voor wie de gave van onderscheiden bezit…, en het is helder 
wie daarachter zit: het is gave van God zelf, Christus de Opgestane, de Heilige 
Geest zit daar achter… 
Zo is de tijd, die nu verstrijkt, met zijn geheim verweven 
(Een regel uit een kerklied van Jan Wit, over Jesaja 63) 
 

Ds. Hans Neels 
Predikant Antwerpen-Noord 
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten april 
De Paasdienst van 1 april werd voorgegaan  door Ds. T. van Bennekom uit 
Goes.De schriftlezingen waren Jesaja 25: 6-9 en Mattheus 27: 57 tot 28: 1-10. 
De Engel zegt: “Weest  niet bevreesd want ik weet dat gij Jezus zoekt. Hij is 
hier niet (het lege graf), want Hij is opgewekt”. Het lege graf was de 
onweerstaanbare overtuiging dat Christus levend was in hen. Het leven dat de 
discipelen gekend hadden met Hem was niet begraven met Hem maar levend 
in hen.  
Op 8 april ging dhr. Fresen voor met als schriftlezing Jesaja 26: 1- 13 en het 
evangelie van Johannes 20: 19- 31en een preek met de veelzeggende titel: 
Eerst zien  en dan geloven. We maken kennis met de discipelen voor wie de 
wereld is ingestort: aan het kruis stierf hun Meester en de Schriften hebben 
gezegd dat het zo moest gebeuren, zo hebben we een beeld van die groep 
tussen hoop en twijfel. Ook hen moet de Here overtuigen door Zijn littekens te 
tonen. “Vrede zij met u!” Zo maakt Hij de discipelen deelachtig aan de vrede 
met God.  
Op 15 april was onze stadspredikant ds. Petra Schipper van dienst. 
Schriftlezing: Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-22. “En het zal geschieden in het 
laatste der dagen…” met een persoonlijke noot van Ds. Schipper: “Als je in de 
bijbel dergelijke zin leest, dan moet je oppassen, dan gaan er lichtjes branden! 
Nu ga je iets horen dat uit Gods hart komt! Je hoort dat Gods droom – alle 
volkeren wordt vrede gebracht – doorgaat. “En Hij zal richten tussen vele 
volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen 
zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog 
niet meer leren.” 
 

Kerkdiensten in mei  
De volgende gastpredikanten gaan onze diensten in mei voor: 
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Op 6 mei: ds. M. Vastenhout uit Ethen-Drongelen, met Heilig Avondmaal  
Op 10 mei, Hemelvaartsdag: ds.T. Schouten met aansluitend picknick in het 
Stadspark   
Op 13 mei: ds. G. Kamphuis uit Ridderkerk 
Op 20 mei, Pinksteren: ds. T. van Bennekom uit Goes 
Op 27 mei: dhr. A. Boekhout uit Oostende  
Op Hemelvaartsdag na de kerkdienst gaan we naar jaarlijkse gewoonte met de 
hele gemeente en de vrouwen van de Overzet picknicken in het stadspark. 
Iedereen neemt zijn eigen eten mee en iets om te delen. Vanuit de kerk nemen 
Liesbeth en Sonja koffie, thee, fruitsap of water mee. Op p. 7 van deze De 
Band vindt u een flyer met inlichtingen en ook in de kerk liggen er flyers. Neem 
ze mee!  
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN  
► Bijbellezen voor anderstaligen op 4 en 25 mei om 20 uur  
► Samen bidden in de gebedskring op woensdag 16 mei in de kerk om 10.30 
uur 
► Bijbelgesprekskring op 31 mei om 20 uur in de kerk 
► De 50+ Kring gaat door op 26 mei van 14.30 tot 16.30 uur in de Lange 
Winkelstraat (zie ook de rubriek Voor allen)  
► Bibliodrama door Ds. Ina Koeman op 30 april , 7 mei , 14 mei van 19.00 tot 
21.30 uur in de Sanderusstraat (zie ook de rubriek Voor allen) 
 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD 
De vergadering van de kerkenraad gaat door op 8 mei. 
De bestuursraad vergadert op woensdag 16 mei. 
 
De beroepingscommissie heeft een hele weg afgelegd. De startvergadering 
vond plaats op 7 september vorig jaar. De consulent was Ds M.  Pool. Op 7 april 
j.l. heeft een voorlopig laatste overleg plaats gehad en werd door de 
beroepingscommissie, na rijp beraad, een kandidaat voorgesteld.  
 
 

PASTORAAT  
De gemeente leeft erg mee met de moeilijke weg die Bob , Alied en Christiaan 
Veldhuis moeten gaan.  
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VERJAARDAGEN 
Jarige 70 plussers in de maand mei zijn: 
Op 12 mei:mevr. Yvonna Annee  
Op 16 mei: mevr. Astrid Ingwersen en mevr. Alied Veldhuis  
Op 24 mei: mevr. Rybova Stanislava  
Op 25 mei: mevr. Marianne Lauwers-Vroon  
Op 27 mei: mevr. Lidwina Seys- Vonck   
Allen hartelijk gefeliciteerd ! 
 
 

GOED NIEUWS… 
• We verwelkomen een nieuw gemeentelid: mevr. Blerina Coraj. 
• We zijn dankbaar als gemeente een logaat voor het orgelfonds te hebben 
ontvangen uit de nalatenschap van dhr. Mok. 
 
Een hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost, 

Armand Pierre 
 
 
 
 
 
 

 
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: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  
 

TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN 
Net als de Emmaüsgangers waren we triest terug naar huis gegaan, afgedaald 
met de blik op de grond. Die Emmaüsgangers daalden ontmoedigd af naar 
hun dorp waar de Romeinen een grote kazerne hadden, symbool van 
bezetting van onvrijheid. Wij zeggen tegen elkaar dat je realistisch moet 
blijven en geen grote veranderingen moet verwachten op het vlak van 
ecologie, oorlog en vrede, familieruzies en verzoening, ziektes en werkdruk. Je 
bent nu eenmaal niet vrij, je kunt nu eenmaal niet iets echt veranderen, er is nu 
eenmaal over je geoordeeld in het laatste evaluatiegesprek, je ervaart de eigen 
weg van je kind als een doodlopende weg, maar voelt je machteloos.  
En dan komt dat zinnetje weer ‘en het geschiedde’, twee keer zelfs in het 
verhaal in Lucas 24:13 ev. Hij liep met hen op en legde hen de Schrift uit, maar 
ze herkenden hem niet, pas toen Hij het brood brak gingen hun ogen open en 
het geschiedde dat ze tegen elkaar zeiden, ‘was ons hart niet brandende in ons, 
we krijgen nu al zin om Pinksteren te vieren’.  Ze begrepen wat Jezus bedoelde 
vanuit de verhalen van de Bijbel: ’t was inderdaad de derde dag dat dit 
gebeurde; de dood heeft toch niet het laatste woord gekregen! Die opstanding 
ging verder in bevlogen wegen die mensen gaan!  
 

EEN TERUGBLIK  
• Op 1 april durfden we opnieuw Pasen 
vieren en wensten we elkaar bij 
binnenkomst een gezegd Pasen. We 
dronken vooraf een kopje koffie of thee 
met iets lekkers. We luisterden naar de 
Paasgroet en preek van ds. Petra Schipper 
die was ingevallen voor ds. Ina Koeman. 
Bij het Avondmaal braken we het brood en 
dronken de wijn als herinnering aan Gods 
onvoorwaardelijke liefde. We werden zelfs 
een beetje uitbundig. Het delen is een 
teken van geloof dat de dood niet het 



9 

 

laatste woord heeft, dat God scheiding heeft gemaakt tussen een leefbare 
aarde en de dreigende zee, dat er een uittocht mogelijk is uit een geknecht 
bestaan. Soms hebben we moeite met dat te zien, te geloven. Het is zo 
onwerelds. Gaan we net als de Emmaüsgangers (terug) naar degenen die in 
verdriet, eenzaamheid en onmacht samen zitten om te vertellen dat we toch 
doorgaan? 
• Op 15 april ging Ds. Jelle Brouwer voor en vertelde via de brief van Paulus aan 
de Korintiërs(15) dat dat geloof in de Opstanding toen ook al blijkbaar toch 
niet zo evident was. Het zinnetje uit de Hebreeënbief 11 klinkt door: dat ‘Het 
geloof een vaste grond van de dingen is, die men hoopt, en een bewijs der zaken, 
die men niet ziet’. In dat geloof is delen, ontmoeten heel belangrijk om die 
tekens van hoop met elkaar te delen, te versterken en door te geven aan 
anderen. Daardoor voel je dat de dood niet het laatste woord heeft. 
• Op 22 april is na de dienst, waar mevr. Kelly Keasberry voorging, de 
gemeentevergadering doorgegaan. Behalve het jaarverslag en de financiële 
situatie van de kerk, was ook het beroepen van een nieuwe predikant een 
belangrijk agendapunt. De stemming was overduidelijk positief om ds. Bert 
Dicou te beroepen (27 voor en een blanco). Hij beloofde ons niet lang in 
onzekerheid te laten over zijn antwoord. 
De financiën werden door genomen en net als het jaarverslag goedgekeurd. 
Er is veel geapplaudisseerd voor al het werk dat is gedaan door de kerkenraad, 
in bijzonder voor het jaarverslag geschreven door Heleen Rouwenhorst en de 
raad van bestuur, waar veel dank naar Paul Osterrieth ging voor zijn financieel 
verslag en uitleg. Een hartelijk applaus kwam er ook voor de vrijwillige inzet in 
de kerk, zoals de schilders in de pastorie in de Pyckestraat. 
Onze consulente ds. Petra Schipper leidde alles in goede banen. 
• Met de dienst op 29 april zijn we alweer halverwege op weg naar Pinksteren. 
De preek en liturgie wordt die dienst verzorgd door ds. Don Castelein. 
 
 

ACTIVITEITEN IN DE AFGELOPEN EN KOMENDE MAAND 
 

Pyckestraat op zijn paasbest 
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest de pastorie van onze 
kerk op te knappen. Alle muren zijn geverfd, vloeren geschuurd en gesapt, 
deuren opgefrist en gerenoveerd. Levanto heeft als tewerkstellingsproject een 
paar serieuze ingrepen gedaan in de woning, maar er was nog veel werk te 
doen. Dankzij het vrijwilligerswerk van een aantal gemeenteleden hebben we 
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de prijs kunnen drukken en 
mensen de kans gegeven 
nieuwe talenten te 
ontdekken o.l.v. ervaren 
renovators. Je herkent het 
huis met de zeven 
slaapkamers bijna niet meer. 
Overal licht tot en met in de 
tuin, waar zelfs de muren 
opnieuw zijn gekalkt. Heel 
veel dank aan de noeste 
werkers o.l.v. Thamar die het 
samen toch maar even 
hebben geklaard, zelfs met 
een voet in verband.  
Het huis is groot, te groot 
voor de dominee die we nu 
op het oog hebben. Daarom 
is er besloten de woning te 
verhuren aan het CAW voor 
de opvang en begeleiding 
van mensen die thuisloos 
zijn. Wij zijn op zoek naar 

een iets bescheidener appartement als pastorie in de buurt van de kerk.  

Kerk op orde 

Na de vorige maand de kasten 
uitgemest te hebben, gingen we ons 
deze maand tijdens de 
kerkenraadsvergadering werpen op 
het Plaatselijk Reglement. Het was de 
bedoeling die op de 
gemeentevergadering voor te leggen. 
Het beroepingswerk had ons laten 
merken dat we nood hadden aan meer 
inzicht in de kerkorde om het 
plaatselijk reglement op een goede 
manier op te stellen. Maar we bleven 
met een aantal vragen zitten, waar we 
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niet direct een antwoord op vonden. Laat de vormingswerker ds. Eefje van der 
Linden, versterkt met de inbreng van ds. Jelle Brouwer, nu net een 
vormingsavond rond de Constitutie en Kerkorde georganiseerd te hebben in 
Brasschaat onder de titel Kerk op Orde.  
 

Wie op de hoogte wil zijn van het vormingswerk in de VPKB, kan zich 
abonneren op de nieuwsbrief of VPKB-vorming liken op Facebook. Al het 
beschikbare materiaal en het aanbod staat op de website van de VPKB: 
http://nl.protestants.link/category/vorming/ 

 

Kerkenraad 

We zijn al heel wat wijzer geworden als kerkenraad en weten nu waar we de 
mosterd vandaan kunnen halen. Met deze informatie gaan we op de volgende 
kerkenraadsvergadering op 4 mei het plaatselijk reglement opnieuw bekijken 
en aanvullen. Dat betekent echter wel dat we op de komende jaarvergadering 
op 22 april het nog niet kunnen bespreken, maar we zitten in de eindfase van 
de redactie.  
Behalve het Plaatselijk Reglement hebben we ons op de afgelopen 
vergadering gebogen over de enquête die de VPK B had door gestuurd over 
het gemeenteleven, hoe wij de taken van de dominee zien en hoe we ons 
voorbereiden op de toekomst. Veel van die zaken zijn heel relevant voor onze 
gemeente en zijn ook op de gemeentevergadering aan bod gekomen.  We 
kregen op de algemene vergadering ook de opdracht een overzichtelijk 
schema te maken van de opbrengst van de collectes voor de kerk, diaconie en 
derden. 
We hopen ons ook te mogen voorbereiden op de komst van de nieuwe 
dominee. 
De volgende vergadering gaat door op 4 mei in de namiddag.  
 
 

KOMENDE DIENSTEN 
• Op 6 mei vieren we opnieuw het Heilig Avondmaal waarbij ds. Arie 
Poldervaart voor gaat.   
• Zondag 13 mei is er geen dienst in onze kerk. Iedereen is hartelijk 
uitgenodigd bij een buur(t)kerk op bezoek te gaan of zelfs met elkaar af te 
spreken samen ergens naar toe te gaan. Een verslag kan ideeën en inspiratie 
geven. Het geeft degenen die niet gemakkelijk meer naar de kerk komen toch 

http://nl.protestants.link/category/vorming/
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een idee waar we die zondag mee bezig zijn geweest. Goed nieuws delen is de 
hoop versterken.  
• Pinksteren valt op 20 mei en vieren we met zijn allen in de Lange 
Winkelstraat. Alle geloofsgemeenschappen die we kennen, worden 
uitgenodigd mee te vieren. Normaal start de dienst om 10 uur. Je mag ook 
individueel mensen uitnodigen om dit oecumenische gebeuren samen te 
vieren.  
• Op 27 mei gaat ds. Anne Kooi uit Brussel voor in onze dienst. De collecte is 
voor het Luchthavenpastoraat. U vindt over dit werk, waar ds. Edwin Delen 
zich voor inzet, een foldertje in de boekenkast.  
• Op 3 juni komt ds. Eefje van de Linden de dienst verzorgen. Zij wil de dienst 
graag samen voorbereiden met enkele gemeenteleden. U mag Heleen 
daarvoor aanspreken. Eefje van der Linden is naast gevangenisaalmoezenier 
ook deeltijds de verantwoordelijke vormingswerker van de VPKB.  
• Alvast even vooruitkijken: Op 10 juni wordt u niet uitgezonden maar mag u 
juist gasten mee nemen naar het High Tea moment dat die zondag doorgaat 
van 15 tot 17.30 uur. De foldertjes liggen al in de kerk. U hebt dus tijd genoeg 
om ze te verspreiden.  
 
 

PASTORALIA  
► Siebe Stoker ligt op het moment van schrijven in het ziekenhuis vanwege 
een lichte attack. Het is even bang afwachten.  
De bloemen van zondag 22 april gingen naar Hans van den Berg waarmee het 
nu gelukkig goed gaat. 
► Op 7 april ging het Farsi/Engels leerhuis door in Heist-op-den-Berg bij 
Taghy Farsoudeh. Het leerhuis verliep zoals gewoonlijk zeer geanimeerd met 
veel vragen, studie en zoekend naar antwoorden vanuit de bijbel. Morteza 
heeft zo zijn eigen vragen maar is tegelijkertijd vertaler van dienst. Hun ‘leraar’ 
gaat zeer bedachtzaam en wijs om met de vragen, maar is vaak ook verrast 
door de diepgang van de vragen en het geloof. Menig geboren christen zou zo 
nu en dan eens aan zijn hoofd krabben om een antwoord te kunnen geven.  
► Jammer genoeg wonen Taghy en zijn vrouw tijdelijk in het huidige mooie 
appartement. Omdat de huur eigenlijk te hoog is, verhuist hij over enkele 
maanden met behulp van het OCMW naar een betaalbare maar toch 
kwalitatief appartement (hoopt hij). Hij wil wel graag in Heist-op-den-Berg 
blijven.  
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► Morteza en zijn vrouw zijn opnieuw naar het CGVS geweest voor een derde 
interview als asielzoekers. Dit keer ging het vooral over geloofsvragen en 
beleven hier en vroeger in Afghanistan. Ze wachten in spanning af.  
► Pervaiz en zijn groot gezin hebben laten weten dat ze nu verhuisd zijn naar 
Meerhout bij Balen. Hun adres is Markt 33, 2450 Meerhout. Zij zijn nog steeds 
heel dankbaar voor de hulp die ze in het verleden hebben mogen ontvangen 
en de financiële steun die ze via het project Over Hoop en Huizen kregen bij 
hun nieuwe start in Meerhout. We hopen binnenkort bij hen op bezoek te 
gaan, maar ze zullen ook zeker nog bij ons langs komen.  
 

Als u meer wilt weten over de achtergrond van Christelijke vluchtelingen 
uit Pakistan is de brochure ‘Mensen van de Hoop, Christenen in Pakistan’ 
van Kerk in Actie Nederland, een goede bron om er zicht op te krijgen. Er 
ligt een exemplaar in de kerk.  

 
 
Hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Zuid, 

Thamar Blokland, Heleen Rauwenhorst, Tetty Rooze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 

KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND 
Zondag 6 mei vieren we niet alleen 
Avondmaal, maar na de dienst houden we ook 
nog een gemeentevergadering. De 
gastvoorganger van zondag 13 mei zal voor 
velen geen onbekende zijn; dhr. F. van de 
Brande, ooit priester, kunsthistoricus en 
stuwende kracht achter veel kerkhistorische 
projecten. Zondag 20 mei, Pinksterfeest, zal 
een bijzonder indrukwekkende dienst worden 
omdat het er naar uitziet dat verschillende niet-
westerse Protestantse kerken gezamenlijk aan 
deze dienst zullen meewerken. Er zal dan geen 
avondmaalsviering worden gehouden. 
Zondag 27 mei is er geen kerk in de Lange 

Winkelstraat, maar een gemeenteuitstap naar Kapelle (foto) en Middelburg. 
De eerste zondag van juni dan weer onze maandelijkse avondmaalsviering. 
 
 

OP STAP 
Zondag 27 mei willen 
we als gemeente op 
stap gaan: we 
bezoeken een 
kerkdienst in het 
prachtige Zeeuwse 
Kapelle, en maken een 
wandeling met uitleg 
door Middelburg. 
Vertrek om 9.oo uur 
vanaf de kerk aan de 
Lange Winkelstraat. 
De dienst in Kapelle 
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begint om 10.oo uur. Als ieder iets meeneemt voor de middaglunch, komen 
we niets te kort. 
 
 

GEMEENTEVERGADERING 
En last, but not least: op zondag 6 mei, na de dienst, zult u heel wat kunnen 
horen over de mogelijke renovatie van de pastorie, kosterswoning en de 
gemeentezaal. Verder de gebruikelijke terugblik op het gemeenteleven, zowel 
praktisch als financieel. Er zijn geen verkiezingen. 
 
 
Met hartelijke groet,  

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

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

WORSTELEN MET GOD, GELOVIGEN IN GESPREK OVER 
HUN WORSTELINGEN 

In de Roma gaat op 28 mei de tweede 
avond door van de reeks ‘ Worstelen met 
God’. Janneke Stegeman heeft als de 
eerste keer de spits afgebeten. Zij is een 
Nederlandse theologe die de eerste 
avond heeft ingeleid vanuit het 
christendom. Nu is het aan Khalid 

Benhaddou ( Gent El Fath Moskee) om als gelovige moslim te spreken waar hij 
mee worstelt in het geloof. Dr Anya Topolski (Nijmegen, vanuit Joods 
perspectief ), Paul van der Velde (Nijmegen en boeddhisme expert) en Janneke 
Stegeman (Amsterdam) reflecteren op zijn inbreng.  
Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout, 28 mei om 20 uur, tickets 5€ 
 

ALGEMENE KERK VERGADERING WORDT ‘PROFEST’ 
Op 30 mei 2019, Hemelvaartsdag dus, gaat ProFest door in Gent in de Odisee-
Hogeschool. ProFest is de nieuwe naam voor de tweejaarlijkse Algemene Kerk 
Vergadering De nieuwe naam verwijst naar ‘protestants feest’ of ‘protestants 
festival’ en is geschikt zowel voor Frans-, Duits- als Nederlandstaligen.  
ProFest wordt een feestelijke ontmoeting van gemeentes uit heel België. 
Uitgenodigd zijn alle mensen die zich op een of andere manier met de VPKB 
verbonden voelen of sympathiseren. Misschien nog erg vroeg maar men 
vraagt vanuit het district Antwerpen-Brussel-Limburg (ABL) om toch al de 
datum in de agenda te schrijven.  
 

BIBLIODRAMA 
Bibliodrama onder leiding van ds. Ina Koeman is op 30 april van start gegaan. 
Op 7 en 14 mei gaan de volgende sessies door. Hebt u zin om op een totaal 
andere manier met de Bijbel om te gaan? Opnieuw te kijken wat er echt staat? 
Te beleven hoe het was in de dagen van weleer? U bent van harte welkom! 
Kerk Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen, aanvang om 19.00 uur. 
Geef u op bij Ina Koeman, tel. 03/236.74.76, inakoeman@hotmail.com.  
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NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Zaterdag 21 april. In afwachting van dhr. Van de 
Veer uit Zierikzee (Nederland) zijn we onze middag 
begonnen met koffie en thee in de tuin van de 
Lange Winkelstraat. Nieuwsgierig zijn we daarna  
naar binnen gegaan voor de lezing van dhr. Van de 
Veer.  
Deze keer was één van de apocriefe (of deutero-

canonieke) boeken uit het Oude Testament aan de beurt, namelijk het boek 
Judit. Hij vertelde ons  het bijzonder verhaal  uit dit boek.  De meesten van ons 
kenden dit boek niet. Het  is geschreven in de 1e eeuw voor Christus. De 
hoofdfiguur  is Judit, een gelovige en  moedige Joodse  vrouw, die toen Israël in 
groot gevaar was, op haar eentje op een listige manier haar volk heeft gered.  
Het verhaal van Judit heeft door de eeuwen heen veel mensen geboeid, die 
haar dan ook op allerlei manieren hebben afgebeeld: schilderijen, tekeningen, 
er zijn zelfs  gebrandschilderde ramen waar Judit op te vinden is. Ook ons 
heeft het geboeid en nieuwsgierig gemaakt naar de andere apocriefe boeken. 
In sommige bijbels staan ze achter de boeken van het Oude Testament. 
 

Op 26 mei is de laatste middag van 
dit seizoen. We nodigen u uit om dan 
met elkaar naar de Sint Pauluskerk te 
gaan. Pastoor Paul Scheelen zal ons 
meenemen naar de Calvarieberg in 
de tuin van de kerk. Daar gaan we 
luisteren naar de uitleg van deze 
bijzondere plaats. Denkend aan de 
mooie avond op 17 maart met Paul 
Scheelen over de ‘Paulussen’ in zijn 

kerk, belooft het zeker de moeite waard te zijn om dit mee te maken. 
We willen vertrekken vanaf de Lange Winkelstraat. We gaan te voet, maar 
voor wie dat bezwaarlijk is, is er vervoer mogelijk. We vertrekken om 14.30 
uur stipt. Voor wie wat vroeger aanwezig is, staat de koffie/thee klaar!      
Info bij:  dinivanos@skynet.be of tineke@stoker.be of   

bep.verberk@telenet.be 
(Dini van Os) 

mailto:dinivanos@skynet.be
mailto:tineke@stoker.be
mailto:bep.verberk@telenet.be
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                 Kerkdiensten 

 

 
 

 
Zondag 6 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Vastenhout   Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. Arie Poldervaart                         Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Donderdag 10 mei - Hemelvaartdag 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Schouten    Collecte: Kerk en zending 
Aansluitend: gemeentepicknick 
 

Zondag 13 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. G. Kamphuis   Collecte: Kerk en orgelfonds 



20 

 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. Van den Brande   Collecte: Kerk en orgel 
 
Sanderusstraat 77     
Geen dienst 
 

Zondag 20 mei - Pinksterfeest 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. van Bennekom   Collecte: Kerk en zending 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorgangers uit diverse kerken    Collecte: N.N. 
Gezamenlijke Pinksterdienst van verschillende Protestantse kerken van de 
VPKB 
 
Sanderusstraat 77     
Gezamenlijke dienst in de Lange Winkelstraat (Noord), met het Bijbelhuis 
 

Zondag 27 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk en De Overzet 
 

Lange Winkelstraat 5      
Geen dienst 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. A. Kooi     Collecte: Kerk, luchthavenpast. 
 

Zondag 3 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Snaterse    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Mevr. Eefje Van der Linden          Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

MIDDAGPAUZEDIENST IN DE OLV-KATHEDRAAL 
Elke donderdag om 11 uur 
3 mei: Voorganger: Diaken Jean-Marie Houben, Secretaris 
ARK 
10 mei: Hemelvaartsdag, geen dienst 
17 mei: Voorganger: Herman Augustyns, pastoor 
Linkeroever 
24 mei: Voorganger: Joeri Fleerackers, pastoor parochies 
Ekeren 
31 mei: Embrecht Van Groesen, Anglicaans 
gevangenisaalmoezenier, en Padre Annie Walscharts, 

Aalmoezenier em. Belgische Krijgsmacht 
7 juni: Ds. Hans Neels, VPKB, Vice-voorzitter ARK 

  

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

 
 

WAARNEMEN, EEN KUNST 

Dit was de titel van het symposium over presentie dat op 17 april doorging in 
Zeist (Nederland). We waren met zijn vijven uit Antwerpen en Mechelen om 
afscheid te nemen van onze leermeester Andries Baart, die met pensioen gaat. 
Vele jaren inspireerde hij ons door zijn boeken, woorden, lezingen… 
Het betekent niet dat het presentiewerk klaar is, noch dat zijn presentiewerk 
klaar is. Maar het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd vormde wel 
een goede aanleiding om stil te staan bij wat bereikt is en vooruit te blikken 
naar de toekomst. 
Het thema van het symposium was: ‘Waarnemen, een kunst!?’, of anders 
gezegd: ‘waarneemkunst’. In de theorie en in de praktijk van de 
presentiebeoefening neemt de kunst van het (anders) waarnemen een 
belangrijke plek in: wat willen en kunnen wij gewaarworden? 
In de presentie is het precies, zorgvuldig waarnemen, waarbij even ons eigen ik 
opzij wordt gezet, eigenlijk de belangrijkste actie. Zorgvuldig kijken, luisteren, 
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ruiken, smaken, tasten… een zintuiglijk gebeuren. Om present te worden, te 
mogen zijn in het leven van de a(A)nder wordt de waarneming als kunst, als 
ambacht voorondersteld. Anders gaat het nooit lukken. Als we te vol blijven 
van ons eigen werk, onze eigen uitdaging, ons eigen kennen en ervaring, ons 
eigen bestaan, dan kunnen we geen partner worden van de “sociaal 
overbodigen”, zoals Andries Baart hen noemt. Sociaal overbodigen zijn al die 
mensen die er niet toe doen in de samenleving, de maatschappij, het beleid. 
Zij die niet economisch rendabel zijn of politiek van belang: de armen, 
langdurig zieken, psychiatrisch patiënten, gehandicapten, gevangenen, 
vluchtelingen, werklozen, bejaarden… Een grote schare die niemand tellen 
kan, maar die gekend zijn bij de Heer, onze God.  
Het symposium bestond uit bijdragen van zorgethicus en critical friend prof. 
Frans Vosman, collega-hoogleraar prof. Jaco Hoffman uit Zuid-Afrika en de 
staf van Stichting Presentie. Het programma werd afgesloten met een rede 
door Andries Baart zelf. 
Er waren 350 mensen uit allerlei disciplines en kanten van Nederland aanwezig 
en wij dus, met zijn vijven uit Antwerpen. 
Ik kan hier niet alles vertellen wat er tijdens het symposium werd gezegd. Wel 
kan ik enkele gedachten neerpennen. 
Open waarnemen is het uitstellen van oordelen, zei Frans Vosman. 
Hij begon zijn lezing over rouwen. Zo kwam hij dichtbij Andries Baart, die 17 
dagen geleden zijn enige en zeer geliefde broer plotseling verloor. “Wie rouwt 
moet een andere positie innemen ten aanzien van degene van wie je afscheid 
moet nemen, rouwen is tijd nemen om een nieue relatie met de geliefde te 
creëren.” 
Hij vroeg zich ook af of de presentietheorie afgedaan of verouderd kon 
zijn/worden. Wat niet het geval kon zijn volgens hem, maar alleen als 
onderzoek mogelijk blijft, en als de professie van presentiebeoefenaar telkens 
opnieuw doordacht wordt en de spanning tussen het particuliere en het 
structurele niet wordt opgeheven. Die spanning is namelijk noodzakelijk om 
als presentiewerker niet te gemakkelijk te verzinken in het nabij zijn bij 
mensen in precaire situaties, maar ook de uitdaging te blijven voelen om met 
de ervaringen in de rafelrand ook structureel, beleidsmatig, politiek iets te 
doen. Durf te kijken, luisteren, ruiken, voelen zonder filters, zo leerde hij ons, 
zonder filters, maar niet naïef.  
De stafleden van de Stichting Presentie deelden op een interessante 
theaterachtige wijze een aantal van hun uitgangspunten, zoals bv: “Presentie 
is de pionier van het navigeren op de golven van de onzekerheid in onze tijd”; 
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“In de presentie gaat het om tedere barmhartigheid en meedogenloze 
nuchterheid, begrippen die samen bestaan”. 
Daarna mochten we luisteren naar een lezing in sappig Afrikaans en Engels 
door Jaco Hoffman, een professor uit Kaapstad in Zuid-Afrika. Van hem leerde 
ik vooral: “What remains is tomorrow”, dus: Wat blijft is morgen… 
Alleen deze zin al vond ik zeer uitdagend, zeker voor een stadspredikant die nu 
nog maar twee maanden zal blijven werken. Wat blijft is morgen… Dan zal 
blijken of alles wat gebeurd en gedaan is vruchtbaar zal zijn. Of het door kan 
groeien. Andere kanten op, met andere mensen, maar vanuit het zelfde geloof 
en dezelfde gedrevenheid… Presentie beoefenen is een ambacht, een kunst, 
een kunde… en kan alleen maar groeien in diversiteit, dus op diverse = 
verschillende manieren. 
De afscheidsrede van Andries Baart was kunstzinnig, we bekeken samen 
schilderijen en onderdelen van beelden. Hij nam ons en de zaal vol mensen 
mee in zijn passie: zorgvuldig waarnemen. 
Vooral het volgende verhaal zal ik niet vergeten: zijn vrouw Monique lag met 
Kerst ernstig ziek in het ziekenhuis. Op Kerstdag werd er een man met een 
delirium bij haar op de kamer gelegd. (In Nederlandse ziekenhuizen liggen 
vrouwen en mannen niet persé apart.) Deze man was compleet van de kaart 
en werd meermaals platgespoten. Toch bleef hij maar roepen: “Ik zie overal 
fruitvliegjes, ik zie overal fruitvliegjes!” Ze gaven hem zelfs Haldol, om hem 
zijn dolle kop te laten houden. Fruitvliegjes… midden in de winter(nacht)? 
Totdat Monique zei: heb je dat plafond hier wel eens goed bekeken? Het 
plafond was zo’n ouderwets plafond.. geelachtig wit met van die kleine 
stipjes.. Soms zie je ze ook nog bij ons in rusthuizen of ziekenhuizen. Als je 
lang naar die gaatjes kijkt lijken ze te beginnen bewegen… Wat lijkt er meer op 
fruitvliegjes? Moet je daarom dan aan de Haldol? Ik dacht het niet! 
Zo zorgvuldig waarnemen: Daar gaat het om. Dan kun je presentiebeoefenaar 
worden. Wat blijft is morgen! We hebben dus nog alle kansen! 
 
 

VAN PETRA SCHIPPERS’ BLOG: DE KRACHT  
VAN VROUWEN  

Het getetter komt me tegemoet nog voor ik binnen ben. Hier 
moet ik zijn. Kindjes komen me tegemoet, ze vinden de pizza 
niet lekker, maar ik mag wel 's proeven en er is gelukkig van 
alles. De meisjes die op hen passen en aan tafel zitten met 
baby's op schoot, glimlachen en vertellen mij dat de mama's 



25 

 

boven zitten. Een klein meisje wijst me de weg naar boven en bovenaan de 
trap wijst ze met een fier gebaar naar binnen. Dank je wel!  
Hier bij de vrouwen is het getetter nog luider, veel luider. Ze zitten bijeen in 
een zithoek, lopen af en aan met schalen eten vanuit de keuken, staan apart 
om hun baby te verzorgen, zitten aan een computer iets op te zoeken. 
Spontaan begint een groepje te zingen, met tamboerijnen en trommels en 
hoog gejoel en gelach. Er wordt gedanst in bevallige bewegingen van heupen, 
schouders en armen. Ondeugende blikken gewisseld. Een Afrikaanse vrouw 
filmt het met haar smartphone, maar dat maakt een andere vrouw boos: we 
hebben geen hoofddoeken op; wissen die filmpjes! We zijn hier onder elkaar, 
veilig, onbevangen. Hier willen we kunnen loskomen. Die veiligheid is 
kostbaar; veilig is heilig. Voelen dat we sterk zijn, samen sterk. Niet alleen in 
de miserie. Sirenes van in de straat worden overstemd door onze vrolijkheid. 
Zorgen thuis worden even aan de kant gezet. Angst voor de toekomst voelen 
we even iets minder. Hier zijn we thuis. Samen zijn we sterk. Krachtige 
prachtige vrouwen. 
Het wordt lente. Naar buiten gaan is nu ietsjes draaglijker geworden. 
Blijf op de hoogte over Petra’s overwegingen: 
https://stadspredikant.webnode.be 
 
 

TOT SLOT: HET UITZICHT OP DE KADE 
Graag geef ik u een gedicht mee in 
het Afrikaans. Het gaat over 
zorgvuldig kijken, opnemen, 
waarnemen… 
De tweede strofe is misschien het 
lastigst.  
‘Ek mis myself steeds minder.’ Er staat: 
ik mis mezelf, maar wel steeds 
minder. Kun je jezelf missen? Ja, dat 
kan. Een commentator leest erin (en 

ik voel hetzelfde aan): ‘Ooit was ik wel erg vol van mezelf. Ik mis die vrouw die 
zo vol was van zichzelf. Maar dat wordt wel minder en minder. Ik kan steeds 
beter zonder mijn eigen ik. Ik hecht steeds meer waarde aan wat er buiten mij 
is.’ Wie zich leeg kan maken, kan kijken naar de vogels op de kade. Gewoon die 
vogels. Zonder ze te verstaan. Zonder ze te begrijpen. Ze zijn er. Wie zich leeg 
kan maken, kan kijken naar de kade, naar het water, naar wat weggaat en wat 
komt. 
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UITSIG OP DIE KADE  
Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel, 
   spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie al 
   die ywerige dagloners van die wal, 
   die reier so afgetrokke opgestel. 
 
Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel: 
   as steeds meer buitedinge my gaan boei 
   dan sintels van inwendige gevoel 
   tintel dit of ek selfafstotend groei. 
 
Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop 
   om te voldoen aan omgekeerde bloei 
   en leeg genoeg te loop om vol te loop 
   met wat vanuit hierbuite binnevloei. 
(Elisabeth Eybers) 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman  
 

 

 

10 VRAGEN AAN DE NIEUWE STADSPREDIKANT VAN 
ANTWERPEN 
Door Kelly Keasberry 
Wat maakt de stad Antwerpen uniek? Het zijn niet alleen de haven, de 
Diamantwijk of het Museum aan de Stroom. Antwerpen is ook de enige 
Belgische stad met een stadspredikant. In 1989 werd dominee Gerben 
Hoogterp bevestigd als eerste stadspredikant van Antwerpen. Acht jaar later 
werd hij opgevolgd door ds. Ina Koeman, en sinds 4 maart is het Petra 
Schipper die de traditie voortzet. Haar nieuwe missie omschrijft ze als “met 
één been in de kerk en één been in de samenleving staan”. 
 
We ontmoeten elkaar in lunchroom Exki aan de De Keyserlei. Petra Schipper 
komt er graag. Het raam biedt uitzicht over het bruisende stadscentrum van 
Antwerpen. Mensen van alle soorten en maten wandelen af en aan. Het 
gezicht van de nieuwe stadspredikant  weerspiegelt enthousiasme. Ook haar 
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blog, Aandacht in de stad genaamd, verhaalt over ontmoetingen. In de 
blogpost Koek schrijft ze bijvoorbeeld over een arme vrouw die haar een 
zelfgemaakte koek aanbiedt. “Haar leven is ook stuk, net als de oven. 
Vastgekoekt. Wansmakelijk bitter. Dat is andere koek. Ik proef het mee, 
zittend in haar kamer, luisterend naar haar verhaal”. Naast dieptepunten 
schrijft Petra Schipper ook over de kracht van mensen. Allochtonen, 
autochtonen, armen en rijken: hun verhalen komen los in een omgeving waar 
ze zich vertrouwd voelen. Daar waar de hoofddoeken af kunnen en de jassen 
uit. Petra Schipper geeft stemlozen een stem. Maar wat is haar eigen verhaal? 
Twaalf vragen aan de nieuwe stadspredikant. 
 

1. Hoe zie je je rol als stadspredikant? 
Petra Schipper denkt even na en zegt dan: “Met één been in de kerk en één 
been in de samenleving staan”. 
Als stadspredikant is ds. Petra Schipper verbonden aan het Protestants Sociaal 
Centrum (PSC). Hierover zegt ze: “Het PSC is gesticht door de protestantse 
kerken vanuit de visie van een beweging die ingaat op noden waar de sociale 
dienstverlening vaak niet op in kan gaan. In de afgelopen 40 jaar heeft die visie 
zich steeds verder ontwikkeld en toegespitst op de huidige samenleving, 
waarin wordt aangestuurd op centralisering. Dat leidde bij het PSC tot een 
voortgaande zoektocht naar de vraag: wie zijn wij? Zo ontstonden de ‘9,5 

http://www.pscantwerpen.be/home-psc/protestants-sociaal-manifest-2017
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stellingen’ in het Protestants Sociaal Manifest. We gaan verder. Steeds een 
stapje verder. Meezoeken, meevechten. Vanuit de P van het Protestants 
protest.” 
 

2. Kun je een concreet doel noemen waar je op dit moment mee 
bezig bent? 
Huisvesting is volgens Petra Schipper een heet hangijzer. “Het kan toch niet 
dat sociale huisvesting leegstaat op zo’n grote schaal?”, vraagt ze zich 
verontwaardigd af. Ze wijt de oorzaak aan overregulering. Voor het verhuren 
van sociale appartementen gelden strenge wetten. Woningen mogen pas 
verhuurd worden als ze aan allerlei technische- en veiligheidseisen voldoen. 
Maar dit leidt volgens de stadspredikant tot een onmogelijke impasse: “Hele 
complexen staan leeg en zullen worden afgebroken”. 
Het PSC zet zich in om die woningen te benutten als tijdelijk onderkomen voor 
erkende vluchtelingen. “Nadat vluchtelingen hun erkenning hebben 
verkregen, moeten ze binnen twee maanden de opvang uit. Maar dan hebben 
ze op de woningmarkt eigenlijk ook een andere achternaam nodig, want vaak 
stuiten ze daar op discriminatie. Een tijdelijk dak boven hun hoofd, al is het 
voor zes maanden, geeft hun even iets meer ademruimte en stabiliteit,” aldus 
Petra Schipper. Momenteel zijn het acht appartementen; de bedoeling is dat 
dit project ruime uitbreiding vindt. De vluchtelingen die hierin wonen krijgen 
niet alleen woonruimte, maar ook begeleiding aangeboden om hun weg te 
vinden in onze samenleving. 
 

3. Hoe ziet de gemiddelde dag van een stadspredikant eruit? 
Petra Schipper denkt even na en lacht. “Tja, dat is moeilijk te zeggen… elke 
dag is anders.” Op dit moment gaat ze nog regelmatig samen met haar 
voorganger Ina Koeman op pad, die door haar in te werken haar eigen 
levenswerk als stadspredikant aan het afronden is. “Ik ben nu nog in de fase 
van een band op te bouwen met de mensen van de diverse deelwerkingen”, 
vertelt Petra. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met sociale media, zoals 
facebook en haar blog. Hiermee wil ze het werk van de stadspredikant dichter 
bij de mensen brengen. Haar doel is voornamelijk om te netwerken en 
bruggen te bouwen, en zo ook andere organisaties en denominaties te kunnen 
bereiken die eveneens in de stad dienstbaar aanwezig zijn. In mei heeft ze een 
bezoek als daklozenbuddy aan de abdij van Averbode op de agenda staan, in 
samenwerking met de katholieke straatpastorale dienst. De protestantse P 
van protest staat vandaag vooral in het teken van, zoals Petra Schipper het 

http://www.pscantwerpen.be/home-psc/protestants-sociaal-manifest-2017
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verwoordt:  “concreet aankaarten van maatschappelijk onrecht en opkomen 
voor de erkenning van de mensen”. Een statement dat ook door bevriende 
katholieke organisaties hartgrondig kan worden onderschreven. Petra 
Schipper zegt dankbaar te zijn om daaraan te mogen meewerken: “Het voelt 
voor mij als nog meer Jezus achterna te gaan. Ik stel me toch altijd voor dat 
Jezus meer buiten op straat zou zitten dan in de kerk”. 
 

4. Heb je nooit het gevoel dat jouw werk een druppel is op een 
gloeiende plaat? 
Petra Schipper citeert een  uitspraak van de Dalai Lama: “Als je denkt dat je te 
klein bent om het verschil uit te maken, probeer dan eens een nacht te slapen 
met een mug op de kamer”. Met de spreekwoordelijke druppel op de 
gloeiende plaat houdt ze zich niet zo meer bezig. Liever beschouwt ze zichzelf 
als een luis in de pels. Samen met anderen kun je toch iets teweeg brengen. 
“Als ik Ina na 21 jaar hoor zeggen: het is de mooiste job van de wereld, dan 
denk ik: oké! Dat bewonder ik in Ina: de hoop overeind houden, uitgaan van 
positieve kracht. Het is niet zozeer dat wij het goede in de stad verspreiden, 
maar het is een wisselwerking. Je krijgt ook zoveel terug van de mensen die op 
je pad komen”. Bij mensen uit Eritrea kwam ze bijvoorbeeld een grote 
gastvrijheid tegen: “Dat relativeert ook heel erg.” 
 

5. Wat is je eerste indruk van je functie? 
“Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dit mag doen. Het voelt als zijn waar ik wil 
zijn.”  Als een roeping? “Ja… dat zal het dan wel zijn. Het grappige is dat ik 
daarin zelfs bevestiging kreeg vanuit mijn gemeente in Boechout, toen ik mijn 
vertrek naar Antwerpen aankondigde. Mensen zeiden: ja, dat past echt bij 
jou.” 
 

6. Kun je een voorbeeld geven van hoe de Bijbel ook buiten de kerk 
gestalte krijgt? 
Petra Schipper vertelt over de Bijbel Babbel die ze maandelijks leidt, een 
ontmoetingskring voor mensen in armoede rond de Bijbel. Telkens komen er 
ongeveer tien mensen samen. “Ook dát is de kerk. Samen om tafel, een 
Bijbelverhaal met mensen lezen: reageer er maar op, wat herken je eruit? De 
mensen leggen heel vlot de link naar hun eigen ervaringen. Dan zeggen ze 
bijvoorbeeld: o, dat herken ik. Zo komt de bijbel tot leven in de mensen van 
nu. De bijbel is levensecht.” 
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7. Wat is je drijfveer als stadspredikant van Antwerpen? 
“Ik ben geraakt door Gods barmhartigheid en gerechtigheid. Mijn drijfveer is 
die te delen met mensen in de stad waar de nood aan warmte en 
rechtvaardigheid het hoogst is. Hoe ik dat volhoud? Ik word geïnspireerd door 
wat ik tegenkom. Elke ervaring is een leerervaring.” Een stadspredikant is 
geen sociaal werker. “Mijn taak en doel is niet om problemen op te lossen, 
maar wel om verhalen te delen, om mensen met elkaar in verbinding te 
brengen. En zo met zichzelf en met God.” 
 

8. Hoe voelt dat, om de enige stadspredikant van België te zijn? 
“Helemaal vrijgesteld zijn is uniek. Ik denk en hoop dat er meer 
stadspredikanten zullen komen en in de steden aanwezig zullen zijn. De 
Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) wil toe naar meer niet-
klassieke predikanten”. 
Een stadspredikant is eigenlijk een vreemd verschijnsel. Ze gaat niet wekelijks 
voor en heeft geen vaste kerk. Mist ze dat niet? Ds. Petra Schipper lacht. “Niet 
wekelijks preken is echt afkicken van dat vaste ritme. Wel moet ik in elke 
Antwerpse VPKB-kerk twee keer per jaar voorgaan. Ook bezoek ik 
verschillende kerken om contacten te leggen en warm te houden.” Die bredere 
verbondenheid doet haar goed en biedt ook een zekere vrijheid. Ze herkent dit 
in de bijbel: “In de hele Bijbel gaat het over het uittrekken uit het 
vanzelfsprekende; altijd verder. Gods roepstem laat je niet met rust.” 
 

9. Wat is je visie op de multiculturele samenleving? 
“Die is mogelijk door elkaar mee te maken. Vaak lijken we losse groepen te 
blijven, elk in onze eigen bubbel. Maar elkaar meemaken is zo verrijkend. Ik 
woon op dezelfde verdieping als Ahmed, een imam. Deze man spreekt bijna 
geen Nederlands, maar verwelkomt ons met grapjes, schouderklopjes en een 
vaderlijke knuffel. Veel mensen denken bij een moslimman aan iemand die 
vrouwen geen hand geeft. Je denkt iets te weten, maar mensen corrigeren dat 
voortdurend. Openheid is: ontdekken dat er achter die ander ook een mens zit 
zoals ik, en toch weer anders. En dat dat mooi is.” 
“Veel mensen hebben het moeilijk met multiculturaliteit. We leven met velen 
op een kleine oppervlakte, en raken algauw allemaal overprikkeld. Daardoor 
hebben mensen snel last van elkaar en dat geeft problemen. Antwerpen is een 
multiculturele stad; het Korinthe van deze tijd. Dat is altijd spannend, maar 
ook altijd boeiend. En het is fantastisch om te zien dat er inwoners zijn die dat 
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waarderen. Positieve geluiden, daar krijg je kracht van. Het doet goed te zien 
dat je niet de enige bent die er positief naar wil blijven kijken.” 

 
10. Hoe zie je de toekomst? 
“Ik zal heel blij zijn als ik dit jaren mag doen en het PSC verder mag zien 
ontwikkelen. Ik hoop dat we verschil kunnen blijven maken. Zowel in de stad 
als in de kerk”. 
 
We plukten deze bijdrage (minimaal ingekort) van de VPKB-website 
protestant.link. Altijd weer de moeite om deze te bezoeken! 
Dit interview heeft ook gestaan in het CW, het christelijk opinieblad van 
Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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               Protestants       
Sociaal Centrum 

Kerk in de stad 
 
 

HELP JIJ HEN MEE OP WEG? 
Pas erkende vluchtelingen 
krijgen bij ons een plek om 
even op adem te komen in 
de zoektocht naar een 
nieuw bestaan. De 
Woonterp, zo heet dit 
project. De Woonterp in 
Borgerhout (extra muros) is 
een huis van de sociale 
huisvestigingsmaatschappij 

‘De Ideale Woning’ dat door het PSC tijdelijk werd gehuurd. Het project loopt 
nu al enkele maanden en de 8 appartementen zijn voortdurend volzet.  
De bewoners zijn allemaal mensen die heel graag vooruit willen en blij zijn met 
alles wat je voor hen doet.  
Een blijvende woonst vinden en integreren is niet gemakkelijk. Maar het 
maakt veel verschil als er mensen naast je staan. 
We hebben al een handvol vrijwilligers, lieve mensen zoals u en jij die te hulp 
schieten. Maar vele handen maken het werk lichter. Kom jij ons team 
versterken? Af en toe of regelmatig, alles is heel welkom!  
 
Iedereen kan wel iets doen: 

 helpen de weg vinden naar een winkel, een dokter, een school, een 
instantie, een job 

 eenvoudige administratie: een brief helpen begrijpen of invullen  

 kleine klusjes: een lamp vervangen, een kast in elkaar zetten, … 

 helpen zoeken naar een woning, op internet, telefoons doen, mee gaan 
kijken en onderhandelen met verhuurders 

 gewoon menselijk contact, Nederlands converseren, de kinderen een 
handje helpen met huiswerk,,…  
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Mogen we u bellen? Nog vragen? Geef een seintje aan ds. Petra Schipper, 
p.schipper@telenet.be 
 
 

‘T FRAKSKE WORDT TRAVANT, CONCEPT STORE 
Een ontmoeting met Ingrid Vanhove, 
verantwoordelijke van de Travant Concept 
Store. 
Er was al langer sprake van: ’t Frakske, 
vroeger gevestigd in de Kerkstraat, zou 
gaan verhuizen, want de winkel werd veel 
te klein. Ze vonden een nieuwe winkel, 
een pand zonder wanden en daarvan 
werd een prachtige ruimte geschapen. 
Ruim, licht, open… 
Op 9 oktober 2017 was de verhuizing. Een 
hele onderneming.  
En nu zitten ze hier, op de 
Turnhoutsebaan 112. 
En ik kijk en luister en schrijf dingen op. 

Ingrid, de winkelverantwoordelijke en werkbegeleidster, vertelt. Ondertussen 
voert Solange, die hier al wat langer werkt, de nieuwe medewerker Mohamed 
in in de geheimen van de winkel en van winkelier zijn. Ze lijken het samen best 
naar hun zin te hebben. Solange en Mohamed zijn allebei tewerkgesteld via 
Art.60 (een tewerkstellingsmogelijkheid via het OCMW, die leefloners helpt 
om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten). In de winkel werken er 4 
mensen via Art.60, in het heleTravant 46. Binnen het CAW werken er meer 
met dit statuut. Enkelen van hen vind je terug in het onthaal aan de Lange 
Stuivenbergstraat. 
 
Ik zit met Ingrid in het koffiehoekje. Hoewel het er gezellig uit ziet, heeft dit 
hoekje nog niet zoveel succes… Mensen vinden het kennelijk een beetje 
vreemd om koffie te drinken in een winkel. Alhoewel, tegen het einde van ons 
gesprek komt Fatiha de winkel binnen, zij bestelt een koffie en vertelt me dat 
ze dit regelmatig doet, ze vindt het gezellig om hier zo te zitten, te kijken en te 
babbelen. 
Tegenover het koffiehoekje staat in een wat aparte open ruimte een grote 
tafel. Drie mensen, die hier via Arbeidszorg werken, zitten samen kleren uit te 
zoeken. Het is een groot werk. Er worden heel veel kleren gebracht, maar ’t is 
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niet zo dat alles geschikt is voor de verkoop. Sommige dingen moeten meteen 
weggegooid, andere genaaid, gewassen, gestreken. En daarna moeten ze 
opgeborgen worden volgens een ingenieus systeem, dat de begeleiders samen 
met het inburgeringscentrum Atlas hebben uitgewerkt. De foto’s spreken voor 
zich. 

De mensen van Arbeidszorg werken 
hier op hun eigen tempo en volgens 
wat er voor hen mogelijk is. Langere 
of kortere dagen, meer of minder 
uren. In de winkel zijn er in totaal 18 
mensen, die allemaal op verschillende 
dagen komen, in het hele Travant 
verhaal werken er 80. Zij werken op 
verschillende werkvloeren van Travant 
binnen het CAW: de bakkerij, het  
houtatelier, het fietsatelier, de 
poetsdienst, het transport, de fietstaxi 
en de dienst ‘Verhuis en wonen’. We 
komen via deze omweg meteen 
terecht bij de nieuwe naam van ’t 
Frakske: Travant Concept Store. 
Travant komt van Travakken (= hard 
werken) Antwerpen en het is hier een 
concept store omdat er ook producten 
uit de andere werkvloeren verkocht en 

tentoongesteld worden. Zo hangt er b.v. een fiets aan het plafond om ons niet 
te doen vergeten dat er ook een fietsatelier is, dat onder Travant valt. In een 
kleine kast staan kleine voorwerpen, die te koop zijn uit het houtatelier, 
daarnaast zijn alle meubels in de winkel gemaakt in het houtatelier. 
Binnenkort zal er hier ook brood verkocht worden uit de bakkerij, daarvoor is 
een vitrinekast voorzien, want dat moet achter gesloten deuren bewaard 
worden volgens de wet. 
In de winkel werken geen vrijwilligers meer, de laatste vrijwilliger is 
opgenomen in het traject van Arbeidszorg en is daar erg gelukkig mee. 
Eigenlijk kun je zeggen dat het oude ’t Frakske nu niet meer bestaat, maar dat 
is toch niet helemaal waar omdat het nog wel altijd als onderdeel wordt gezien 
van de Travant Concept Store: de naam staat nog op het venster.  
Ingrid en Christel, haar collega, die vooral instaat voor de begeleiding van de 
collega’s uit de Arbeidszorg, houden van hun werk, dat zie je zo. Ze spreken er 
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met passie over en genieten van alle leuke dingen die hier gebeuren. Alle 
medewerkers mogen zich verheugen op aandacht genoeg en toffe 
afrondingsactiviteiten voor hen, van wie de werktijd stopt. 
Wat de klanten betreft: die vinden langzamerhand hun weg. Zowel oude als 
neuwe klanten genieten van het rondneuzen in de grote winkel. Sommigen 
van de oude klanten vinden het minder knus dan in de vroegere winkel, maar 
de meesten houden wel van de ruimte en het licht. 

Er komt nog 
altijd genoeg 
kleding binnen, 
en dat is ook 
heel erg nodig. 
Zelfs vorig jaar, 
een toch wel 
moeilijk 
transitiejaar, zijn 
de inkomsten 
nog gestegen. 
Maar dat is ook 
nodig want deze 
winkel moet 
zichzelf 
bedruipen en 

het loon voor de verantwoordelijke en de huur opbrengen.  
De ‘briefjesmensen’ of ‘kaartjes’ is nog steeds een systeem dat bestaat: 
mensen kunnen hier met een kaartje ondertekend door een sociaal assistent 
van bv het ACM nog altijd ‘gratis’ kleren krijgen. Maar ’t is niet meer 
grenzeloos. Er zit een ander systeem achter: hoe meer kleren er worden 
binnengebracht door de achterban van een werking, hoe meer kaartjes die 
werking kan krijgen en kan gebruiken voor de mensen, die van die werking 
gebruik maken.  Dus om het eenvoudig te zeggen: hoe meer kleren u 
binnenbrengt, u van de kerken of andere organisaties achter het PSC, hoe 
meer vluchtelingen of mensen-in-armoede er via het ACM of PSC Open Huis 
gratis kleren kunnen meeemen. Dus u ziet: het hangt van ons af hoeveel 
mensen er kunnen geholpen worden.  
 
De vraag blijft dus: als u propere, goeie en niet kapotte kleren kwijt wilt: bij de 
Travant concept store krijgen ze die graag. Ze zullen zorgvuldig behandeld 
worden en uitgestald worden in de winkel! 
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De spullen zijn gemakkelijk binnen te brengen via de achterkant van de winkel: 
u rijdt de Kroonstraat in, gaat de eerste (doodlopende) straat links in – dit is de 
Erasmusstraat, aan het einde weer links en daar is de garagepoort van de 
winkel. En hup, alle zakken worden binnengedragen. 
 
Gaat u zeker es kijken. Het is zeer de moeite waard. Er is een fantastisch 
vriendelijk onthaal en er is heerlijke koffie! 
 
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  
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Ziekenhuispastoraat 

Kerk in de stad 
 
 
"Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen..."  (Liedboek nr. 675) 
 

LIEVE MENSEN, 
Wij bidden voor iedereen die ziek is en veel meemaakt, dat de Heer die het 
meest heeft geleden hen zal dragen en beter maken. 
Wij zijn dankbaar voor allen bij wie de behandelingen zijn geslaagd en wie uit 
het ziekenhuis naar huis mogen gaan. Moge Christus u allen versterken! 
Wij zijn blij met het samen zijn in de Heer: bidden, Bijbellezen, zingen en hem 
te prijzen. 
Ook met de oecumenische viering op Palmzondag in het Stuivenberg 
Ziekenhuis en de Psychiatrie, en ook in WZC Rytenberg en in WZC Sint-Anna. 
In 24 instellingen kunnen wij af en toe een eredienst samen met onze 
katholieke vrienden vieren. 
Wij loven de Heer om van zijn grote dingen mogen zingen. 
 
Op 23 mei om 14 uur gaat er een concert door in het Woonzorgcentrum 
(WZC) Sint-Maria, Vredestraat 93, Berchem. Juliana Boelens, klassieke zang, 
wordt begeleid door Jonathan Lowe (piano). Jullie zijn van harte welkom! 
Als iemand 1 uur eerder kan komen om de bewoners op te halen dat zou 
prachtig zijn. Ook als u in de zaal met de bewoners kan praten en de tijd voor 
en na het concert gezellig kan maken, laat me het a.u.b. weten! 
 
Met Pinksteren en elke keer van onze samenzijn mogen wij  de verbindende 
Liefde van de Heer en zijn kracht in de Geest ervaren! 
 
Hartelijke Pinkstergroet, 

Tünde Boelens 
Protestants-evangelische pastor Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA-ziekenhuizen 
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Havenpastoraat 

Kerk in de stad 
 

 
VERMIST! 
Twee maanden geleden vernam ik dat een dekmatroos vermist werd op een 
van mijn lijnschepen. Ik schatte Ronny veertig jaar oud toen ik hem voor het 
eerst ontmoette. Hij had reeds meermaals voor diezelfde rederij gewerkt. Op 
veertien januari had hij zijn thuisland verlaten, uitgewuifd door zijn echtgenote 
en drie kinderen op de luchthaven. Klaar om opnieuw acht maanden op een 
autoschip door te brengen. 
 
De tocht verliep zoals altijd. Het opladen van voertuigen in Europa en het 
afladen in West-Afrika. Steeds weer dezelfde havens in dezelfde landen. Niets 
deed vermoeden wat er te gebeuren stond vier weken na de aanvang van zijn 
contract. 

Ze hadden hem nog gezien – Ronny – op volle zee toen het schip vanuit Ghana 
terugkeerde naar Europa. Tijdens de lunch hadden zijn collega’s hem nog 
opgemerkt in de eetzaal. Hij was stil maar dat viel niet op. Het schip voer in de 
omgeving van de Canarische eilanden toen hij zijn dienst moest beginnen. 
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Ronny dook echter niet op. Onmiddellijk beval de eerste officier een zoektocht 
in het schip. Niets te vinden! Een noodbericht werd verstuurd naar het 
hoofdkwartier van de rederij en naar het commando van het maritieme 
gebied. Overeenkomstig de richtlijnen stoomde het schip terug naar de 
omgeving waar Ronnie het laatst werd gezien. Er werd tevergeefs gezocht tot 
de avond viel. 
Het autoschip voer voort naar Tilbury, de eerste haven in Europa. De 
scheepvaartpolitie kwam aan boord, ondervroeg de bemanning en het schip 
werd van boven tot onder nogmaals doorzocht, zonder enig resultaat. 
Het is niet de eerste keer tijdens mijn bediening als havenaalmoezenier, dat 
een zeeman is verdwenen tijdens de reis. Het is wel iets anders als je de 
persoon kent en je jezelf afvraagt wat er zou kunnen zijn gebeurd. Steeds die 
drie wederkerende mogelijkheden: is hij gevallen, is hij gesprongen of is hij 
geduwd? 
 
De zeelieden en de aalmoezeniers stellen zich diezelfde vraag. De feiten en het 
gezond verstand leiden tot de meest logische conclusie maar die laat ik in het 
midden. Wat er precies is gebeurd zullen we waarschijnlijk nooit achterhalen. 
Ik stel me voor hoe het moet zijn geweest voor de familie toen de 
vertegenwoordiger van de rederij voor hun deur stond om het smartelijke 
nieuws mee te delen. De foto van die lachende kinderen op de luchthaven zal 
ik niet snel vergeten. 
 
Met Gods troost en barmhartigheid, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

VIJF JAAR LIEDBOEK EN VERDER 
Een bijeenkomst rond het in 2013 verschenen ‘Liedboek, zingen en bidden in huis 
en kerk’: ervaringen, mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en suggesties. De 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) organiseert op 26 mei voor 
predikanten, cantores, voorzangers, organisten, pianisten, componisten, 
dichters, liturgen, zangers en iedereen die het Liedboek en zingend geloven een 
warm hart toedraagt. 

We verkennen waar we staan. De 
enorme rijkdom aan liederen, 
zangvormen, gebeden en gedichten 
in het Liedboek inspireert velen in en 
rond de deelnemende kerken tot 
zingen en vieren. Maar ook na vijf jaar 
is nog niet iedereen vertrouwd met de 
breedte van het repertoire. Reflectie 
op nieuwe mogelijkheden is op zijn 
plaats. 
Daartoe organiseert de ISK deze 

bijeenkomst. We gaan aan de slag met diverse liederen en teksten uit het 
boek. Zo willen we bijdragen aan een breder gebruik van het Liedboek. En 
inspiratie opdoen voor onze wekelijkse en dagelijkse praktijk op zondagen en 
weekdagen, in erediensten en andere leefkringen. 
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 26 mei in de Bergkerk, Dr. Abraham 
Kuyperlaan 2 te Amersfoort. Inloop vanaf 10.00 uur, het programma start om 
10.30 uur. De kosten bedragen 10 euro (inclusief lunch). 
Het programma vraagt een actieve deelname. We wisselen van gedachten en 
gaan veel zingen. Breng daarom uw liedboek mee. En, om een andere reden, 
ook uw mobiele telefoon. De ochtend wordt plenair gehouden, in de middag 
zijn er workshops en we sluiten de dag af met een vesper, gevuld met 
bijdragen uit de workshops. 
 
Programma 
10.00 uur: Inloop en koffie 
10.30 uur: Opening (Gert Landman, voorzitter ISK en dagvoorzitter) 
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10.45 uur: Proef op de som … 
11.00 uur: Opmaat (Klaas Holwerda, secretaris ISK, met medewerking van 
workshopleiders en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht onder leiding van 
Hanna Rijken) 
12.15 uur: Lunchpauze en demonstratie Liedboekcompendium 
13.00 uur: Workshops (eerste ronde) 
14.15 uur: Workshops (tweede ronde) 
De workshops worden tweemaal gegeven. Ieder krijgt de gelegenheid aan 
twee workshops mee te doen. Elke workshop levert ook een bijdrage aan de 
afsluitende vesper. 
Er zijn vier workshops: 

 Psalmen in soorten en maten (Willeke Smits) 
Wat zijn de karakteristieken en gebruiksmogelijkheden van 
uiteenlopende vormen? Hoe komen deze optimaal tot hun recht? 
Bijdrage aan de vesper: psalm of canticum 

 Het gebruik van het Liedboek in het leven van alledag (Maarten 
Diepenbroek) 
Wat kun je met het Liedboek in het pastoraat en het gewone leven? 
Bijdrage aan de vesper: gedicht of gebed 

 Het begeleiden van liederen (Wim Ruessink) 
Aandachtspunten voor het begeleiden van nieuwe liederen en 
zangvormen. Is er behoefte aan aanvullingen op het materiaal in de 
begeleidingsbundel? 
Bijdrage aan de vesper: begeleiding van de te zingen liederen. 

 De ontwikkeling van nieuwe liederen (Catrien Posthumus Meyjes en 
Anje de Heer) 
In deze workshop werken we met door de deelnemers ingebrachte 
liederen en zangvormen. Wat is er in de plaatselijke praktijken van 
eredienst gaande en wat is er met het oog daarop nodig? 
Bijdrage aan de vesper: nieuw lied 

 15.30 uur: Vesper 
Lied 191, ingevuld met bijdragen uit de workshops 
(deelnemers ontvangen vooraf de koorzetting van Lied 191) 
16.00 uur: Borrel 
Inschrijven voor de dag kan via www.kerklied.net 

 
(Met dank aan protestant.link) 
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INTERVIEW 
 
 

Arie van den Akker 
Arie van den Akker was Protestantse godsdienstleraar vanaf 1979. Eigenlijk had 
hij een opleiding om les te geven in wiskunde. Door omstandigheden kwam hij in 
het godsdienstonderwijs terecht en reed de eerste jaar 700 km per week om op de 
scholen te komen die o.a. in Wervik, Ronse Oudenaarde en Heule lagen. 
Voorheen was hij lid van de kerk in de Wielrijderstraat in Hoboken, maar nu hoort 
hij bij de Sanderusstraat. Sinds kort is hij gepensioneerd en geniet van quality-
time voor zijn familie, maar zet zich ook als vrijwilliger in als ervaren klusser voor 
o.a. de kerk.  
Een beetje aarzelend zet hij zich op de stoel, nadat ik hem ‘gestrikt’ heb voor het 
interview.  Hij is er niet zeker van of hij dit ‘uitverkozen zijn’ eigenlijk wel zo leuk 
vindt. De vragen overtuigen ook niet direct. Maar eenmaal gestart ontspint er 
zich een geanimeerd gesprek, dat uiteindelijk door de tijd te vroeg gestopt is. Nu 
maar hopen dat we de juiste antwoorden bij de vragen van het lijstje krijgen. 
 

Welk Bijbelverhaal had u graag meebeleefd? 
Bijbelverhalen zijn verhalen voor onderweg. Deze startvraag roept een 
genuanceerd antwoord op. Een mens is onderweg en maakt van alles mee en 
ontmoet mensen. Situaties roepen verschillende verhalen op uit de bijbel die 
op zo’n moment moed geven, troosten of vertalen hoe je de omgeving 
ervaart. Het is goed om die verhalen te kennen en te herinneren, want die heb 
je nodig in een tijd van (georganiseerde) chaos, waar zoveel mensen 
slachtoffer van zijn.  
Nu denk ik aan Prediker 3: ‘Er is een tijd van oorlog en er is een tijd van vrede’. 
Er zijn miljoenen mensen die smachten naar vrede en wij vergeten wel eens  
hoe belangrijk en gezegend leven in vrede is. In het laatste hoofdstuk staat 
‘Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht’, maar de  
samenvatting van zijn spreuken is: ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden 
na’. Dat toont je de weg, met vallen en opstaan als ‘kleine mens’. 
 

Wat is je lievelingslied? 
Ik hou enorm van zingen en zou hiervoor verschillende liederen kunnen 
noemen waarin God gelooft en gedankt wordt. Een voorbeeld uit velen? ‘k Wil 
u mijn God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied’ (Lied 245).  
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Waarvoor zou u op de barricaden gaan staan? 
Die vraag slaat niet op mij. Natuurlijk heb ik me ingezet, geroepen geweten, 
meestal achteraf. Bij mij vertaalt zich dat niet direct in een actie, maar eerder 
in een duurzaam en bedachtzaam bezig zijn op verschillend vlak.  
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Het is een plek, een moment, om stil te worden voor God in dit jachtige leven, 
maar ook een plek om samen te zingen, zodat je weet dat je niet alleen bent. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
De keuze voor het onderwijs heeft voor mij alles te maken met investeren in de 
toekomst. In de tijd die je krijgt van God, kun je op die manier kiezen voor iets 
heel essentieels en duurzaams. De manier dat je in het onderwijs staat, heeft 
niet enkel te maken met kennisoverdracht. Het heeft ook een pastorale kant 
die, zeker toen ik begon als leerkracht, werd onderschat. Ik heb veel gehad aan 
de gesprekken met ds. Johan Blokland, een mentor/vriend voor mij, vooral in 
het begin. ‘Hoe kun je op een juiste manier een leerling ondersteunen die je 
net een niet gemakkelijk verhaal hebt verteld’. Een predikant heeft een 
zwijgplicht maar in het onderwijs is dat niet altijd zo duidelijk voor leraars wat 
die deontologie is. Je kunt echter wel van elkaar leren wat een juiste houding is 
om leerlingen vertrouwen voor de toekomst te geven, die de hunne zal zijn.  
 

Wat ga je morgen doen?  
Inpakken en wegwezen om te genieten van een welverdiende rust aan de kust. 
Vorig jaar is het er niet van gekomen, maar ik merk nu dat het echt nodig is en 
deugd zal doen om er even met mijn vrouw tussenuit te zijn.  
 

Bidt u weleens? 
Regelmatig maar eerder in het verborgene, zoals bij Daniël wordt gezegd. Ik 
vind dat privé momenten tussen God en mij.  
 
De vragen werden gesteld door Tetty Rooze, kerkenraad De Wijngaard. 
 
(Een foto zit er voor dit interview niet in, in deze tijden van Facebook privacy problemen) 
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Agenda 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/05 18.00 u Zendingsviering ’t Vlot (Lange Beeldekensstraat 22) 
02-04/05  Met ‘t Vlot en Jambo in Averbode 
04/05 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
06/05 na de dienst Gemeentevergadering (N) 
07/05 19.00 u Bibliodrama (kerk Sanderusstraat) 
07/05 14.00 u Commissie Stadspredikant (Van Vaerenberghstraat) 
07/05 19.00 u Bibliodrama (Sanderusstraat) 
08/05         20.00 u  Kerkenraad (O)   
10/05 na de dienst Picknick met de vrouwen van de Overzet (O) 
14/05 19.00 u Bibliodrama (Sanderusstraat) 
16/05 10.30 u Gebedskring (O) 
17/05 20.00 u  Bijbelgesprekskring (O) – onder voorbehoud 
25/05 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
26/05         14.30 u              50+ Kring (in LWS) 
27/05  Gemeente-uitstap (N) 
30/05 20.00 u PBA (Bijbelhuis) 
31/05 20.00 u Bijbelgesprekkring (O) – onder voorbehoud 
01-03/05  PSC Denkweekend in Ucimont 
 
Om alvast te noteren: 
10/06 15.00 u High Tea (Z) 
24/06 15.00 u   Afscheidsdienst ds. Ina Koeman (in LWS) 
   
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

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 

 

   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 juni-nummer: 24 mei 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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