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HOOFDARTIKEL 

 
DE ZEEMANSMISSIE VIERT 200 JAAR! 
Aan het begin van de 19e eeuw waren de dokken in Londen aan een 
ongekende groei bezig. Het Britse imperium groeide en de handel bloeide. De 
oorlog tegen Frankrijk onder Napoleon vroeg om schepen, zeelieden en 
voorraden. Echter, aan het einde van de oorlog in 1815, na de slag van 
Waterloo, gingen de dokken doorheen een neergaande periode. Zeer snel 
zakte de vraag naar schepen en herstellingen. Hoewel de handel van het 
imperium de zaken draaiend hield, bleek dit niet voldoende om de vele jobs 
van zeelieden te behouden. 
 
Het was een brutale en meedogenloze wereld. Macht en privileges werden 
beschermd. Economisch zwakkeren werden getroffen. Tijdens de winter van 
1817–1818 naderde de economische crisis haar hoogtepunt toen grote 
aantallen werkloze en wanhopige zeelui door de straten van Londen zwierven. 
Dat was de wereld waarin George Charles Smith zich bevond. Begonnen als 
zeeman was hij predikant geworden van de Baptistenkerk in Penzance. Hij 
trok zich het lot van zeelieden aan. Op 18 maart 1818 riep Bosun (bootsman) 
Smith - de bijnaam die deze predikant kreeg toebedeeld - een vergadering 
bijeen in een café. Diezelfde dag werd de Port of London Society opgericht met 
een comité bestaande uit veertig personen: de helft predikanten en de helft 
leken. Deze kreeg later de naam Sailors’ Society. 
 
Deze organisatie stelde zich tot doel de wereldse zorgen van zeelieden in 
Londen te verlichten en godsdienstig onderricht te verzorgen om zowel hun 
lichamelijk als geestelijk welzijn te verbeteren. Een drijvende kapel werd 
ingericht op het schip HMS Speedy aangemeerd op de rivier Thames. Deze 
kapel werd reeds snel bekend als De Ark. In 1834 werd Benjamin Prynn de 
eerste voltijdse bedienaar van de Sailors’ Society met zijn benoeming als 
zendeling voor de Thames. Prynn was naar zee gegaan in 1790 op de leeftijd 
van negen jaar. Hij bleef op zijn post voor de Thames tot zijn dood in 1856. 
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Enkele jaren nadat koningin Victoria de troon had bestegen in 1837, kreeg ze 
interesse in het werk van de Sailors’ Society. Haar echtgenoot prins Albert had 
de eerste steen gelegd voor het zeemanshuis in Liverpool. Koninklijke giften 
bleven het werk van de zeemansmissie ondersteunen. In 1856 werd in Londen 
het Sailors’ Institute opgericht met een bibliotheek en klaslokalen waar 
zeelieden lessen konden volgen. Dit gebouw diende ook als hoofdkwartier van 
de Sailors’ Society gedurende bijna vijftig jaar. 
 
Samuel Plimsoll, een vice-voorzitter van de Sailors’ Society in de tweede helft 
van de 19e eeuw, was de uitvinder van de Plimsoll Line: een lange horizontale 
lijn geschilderd op de scheepsromp die het maximum laadpunt van het schip 
aangeeft. Wanneer de lijn boven het water blijft is er niks aan de hand, blijft ze 
onder water dan bestaat er kans op zinken. Dit hulpmiddel was een briljante 
oplossing voor het groeiende probleem van schepen die door malafide 
rederijen overbeladen op zee werden gestuurd om te zinken en zo de 
verzekeringspremie op te strijken. Dankzij de onvermoeibare inzet van Samuel 
Plimsoll werd de Plimsoll Line in 1876 bij wet verplicht op alle 
koopvaardijschepen. Zo werd het leven van duizenden zeelieden beschermd. 
 
Vrij snel werden meerdere zeemansmissies opgericht. Mede door de groei van 
het Britse imperium verspreidden deze zich over de continenten. In Antwerpen 
kreeg de Sailors’ Society haar eerste havenaalmoezenier in de persoon van ds. 
Vermilye in 1875. Vandaag is zij aanwezig in vele havens. Als 
interdenominationele zeemansmissie heeft zij aalmoezeniers van diverse 
kerkgenootschappen werkzaam wereldwijd: Baptisten in Brazilië en Oekraïne, 
Oosters-Orthodoxe priesters in Rusland, Methodisten en Lutheranen in de 
Filippijnen en Madagascar, Hervormden in Zuid-Afrika, … 
 
Op zondag 22 april 2018 kwam het gros van deze havenaalmoezeniers bijeen 
voor onze wereldconferentie in Londen, de plaats waar het allemaal begon 
tweehonderd jaar geleden. Ik had het voorrecht om deze bijzondere 
vergadering bij te wonen. Nog nooit waren zoveel port chaplains 
(havenaalmoezeniers) van de Sailors’ Society aanwezig geweest in een zelfde 
plaats. Het deed me genoegen om zovele gezichten te zien die mij voordien 
enkel bekend waren via elektronische media zoals Facebook: collega’s uit India 
en Albanië, Mozambique en Ghana waarvan de (moeilijke) namen mij reeds 
waren ontschoten. Ik was ook blij om bekende gezichten opnieuw te 
ontmoeten, zoals mijn collega’s uit Wales en Schotland die reeds vele jaren 
met enthousiasme hun bediening uitvoeren voor het welzijn van de zeelui. 
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De conferentie duurde van zondag tot donderdag. Onze Chief Executive Officer 
Stuart Rivers (afkomstig van het Leger des Heils), gaf een uiteenzetting over 
de huidige stand van zaken en de toekomstverwachtingen voor de Sailors’ 
Society. Wij hopen het aantal havenaalmoezeniers uit te breiden en de 
welzijnsinitiatieven van de zeemansmissie verder te diversifiëren. Vanuit ons 
hoofdkwartier in Southampton kwamen vertegenwoordigers van de 
verschillende departementen (fundraising, boekhouding, media, …) ons 
informeren en onderrichten over de nieuwigheden die eigen zijn aan de 
maritieme industrie en onze rol daarin. 
 
Naast de kennis die ons werd aangereikt tijdens de conferentie, apprecieerde 
ik sterk de momenten van lofprijzing (zie foto) aan het begin en het einde van 
elke dag. De informele momenten van kennismaking en uitwisseling van 
ervaringen met collega’s uit diverse havens en culturen stelde ik zeer op prijs. 
Het hoogtepunt van de conferentie was echter de 200e Anniversary Service 
(verjaardagsdienst) van de Sailors’ Society die op dinsdag 24 april plaats vond 
in Southwark Cathedral, niet ver van de plaats waar de zeemansmissie werd 
opgericht in 1818. 
 
Een lange en nauwkeurige voorbereiding ging aan dit historische evenement 
vooraf. Een beeld- en geluidsinstallatie werd geïnstalleerd om de dienst live te 
kunnen streamen op het internet. Koningin Elisabeth, patron van de Sailors’ 
Society, zou worden vertegenwoordigd door haar neef, prins Michael van 
Kent. Dinsdagochtend gingen de havenaalmoezeniers op weg van het hotel 
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naar de kathedraal die niet zo veraf was. We werden hartelijk ontvangen door 
de personeel van Southwark Cathedral. Ik was gevraagd om crucifer te zijn: 
diegene die het kruis draagt aan het begin van de processie. Een van de 
kosters leidde me naar een vitrinekast en toonde me het bronzen kruis op een 
lange stok – ik schatte het gewicht op vier kilo – dat ik voor me uit mocht 
dragen. Tevens gaf hij me enkele richtlijnen hoe ik het kruis moest draaien om 
niet tegen de deurposten te stoten. 

Zo ging de kerkdienst van start. Ik stond aan het begin van de processie met 
een Indonesische hervormde en een Filippijnse lutherse havenaalmoezenier als 
kaarsdragers schuin achter me, met een lange rij van collega’s wachtend 
ietwat verder op de gang (zie foto).  
De muziek begon en daar gingen we dan. De processie schreed door de 
middengang van de kathedraal gevuld met meer dan vijfhonderd aanwezigen. 
Ds. Hugh Osgood, vice-voorzitter van de Sailors’ Society en moderator van de 
Free Churches, deed de prediking. Prins Michael van Kent sprak over de banden 
van het Koninklijk Huis met de zeemansmissie. Havenaalmoezeniers uit 
Chennai (India), Chernomorsk (Oekraïne), Jakarta (Indonesië), Tacloban 
(Filippijnen), La Réunion (Frankrijk) en Paranagua (Brazilië) deden de 
voorbeden. Ik las de evangelietekst voor: het bekende Matteüs 25: 31-40. Met 
het opdragen van de vlaggen en het zingen van de nationale hymne kwam de 
dienst tot een einde. 
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Na de dienst was er gelegenheid tot gesprek met vrijwilligers, sponsors en 
vertegenwoordigers van de maritieme industrie. Tot mijn grote vreugde zag ik 
Reverend James MacDonald weer (zie foto). Hij was Principal Chaplain 
(hoofdaalmoezenier) van de Sailors’ Society toen ik mijn bediening aanvatte 
zestien jaar geleden. Na zijn vertrek was hij teruggegaan naar de Church of 
Scotland waar hij met emeritaat ging in 2012. Net zoals foto’s 1 en 2 geeft foto 
3 de eenheid in diversiteit aan, die een kenmerk is van onze zeemansmissie. 
Op foto 3 ziet u van links naar rechts, een Indonesische hervormde pastor 
(Frans), een Russisch-Orthodoxe priester (Nikolay), een Filippijnse lutherse 
pastor (Nic), een Schotse hervormde predikant (James) en mijzelf. 
 
Deze eenheid in diversiteit maakt dat de Sailors’ Society overal ter wereld haar 
missie kan uitvoeren: de liefde van Christus tonen in Woord en daad aan alle 
zeelieden. Dat doet de zeemansmissie al tweehonderd jaar. Wij hopen en 
bidden dat er nog vele jaren mogen bijkomen. 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten in mei 
Op zondag 29 april nam Ernst van Velsen de dienst van ds. Jaap Hansum over, 
die verhinderd was wegens ernstige ziekte van zijn dochter, die kort tevoren in 
het ziekenhuis was opgenomen. Veel dank daarvoor Ernst!  
De schriftlezing was Johannes 2: 13-22.In zijn preek roept hij het beeld op van 
de Here Jezus, die diep geraakt was door de tempel vol kooplieden. Hij dreef 
de kooplieden uit de tempel, het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond 
en Hij gooide hun tafels om. Want die wisselaars en kooplieden in de tempel 
waren veranderd, van God en Zijn toekomst weg. Er wordt gelooft in bezit, 
prestaties en zelfontplooiing, begrippen die nu ook goed gekend zijn. Jezus 
zegt aan de Joden: “Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem 
doen herrijzen!” Met deze woorden bedoelt Jezus de tempel van Zijn lichaam, 
het Lam Gods, dat de zonden wegdraagt. En later toen Jezus na drie dagen 
opgewekt was uit de doden, herinnerden de discipelen zich deze profetische 
woorden !  
Op zondag 6 mei ging ds. Vastenhout uit Ethen-Drongelen voor. De 
Schriftlezingen zijn Openbaringen 5: 8-11 en Efeze 2: 1-7. Ds. Vastenhout put 
uit zijn herinneringen een verhaal van een lange reis in Zuid-Amerika. Als je in 
zo’n uitgestrekt continent een verkeerde weg in slaat, kom je er pas na 
honderden kilometer achter als je volledig in de foute richting blijkt te rijden. 
En nu Paulus in Efeze: Paulus komt uit bij de gemeente Efeze, zij horen bij hen, 
die de juiste richting hebben genomen. “Jullie waren dood door de 
overtredingen en zonden (dat is de verkeerde weg) waarin jullie vroeger 
leefden, toen waren jullie op de weg van de god van deze wereld.” Er is een 
koerswending nodig! God echter die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door 
Zijn grote liefde (hoewel wij op de verkeerde weg waren door onze 
overtredingen) met Christus levend gemaakt – door genade bent u behouden 
– Hij heeft ons mede opgewekt in Christus Jezus.  
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Op 10 mei Hemelvaartsdag ging ds. T. Schouten voor. Uit de schrift werd 
gelezen: Filippenzen 2: 5-11 en Lucas 24: 46-52. “Laat daarom die gezindheid 
in u zijn, die ook in Jezus Christus was …” Met deze woorden begint de preek, 
dit is één van de oudste hymnen van de christelijke kerk. Acht de anderen 
belangrijker dan jezelf, probeer mens onder de mensen te zijn, zoals Jezus de 
minste durfde zijn, daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd. Met 
Hemelvaart worden we opgeroepen te getuigen van de opgestane en 
verhoogde Heer, die aan ons verscheen als een dienstknecht.  
Na de dienst was er een gezellige en gesmaakte picknick in het park samen 
met de vrouwen en kinderen van de Overzet. Zie het artikel daarover van 
Sonja.  
Op 13 mei was onze voorganger ds. Kamphuis uit Ridderkerk. Er werd gelezen 
uit Romeinen 12: 1-8. Paulus zegt: “Ik roep u er dan toe op, broeders, om uw 
lichamen aan God te wijden.” Dat is of lijkt moeilijk! Onze agenda is te vol, de 
eisen die aan ons worden gesteld of die we ons zelf stellen zijn te hoog, 
momenten van stilte zijn te vluchtig en er is een geweldige impact vanuit de 
buitenwereld. Geloven, wat kost het? In vers 2 staat: ‘Wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld,…. want door de genade die mij gegeven is, zeg ik u: niet 
hoger te denken dan hij moet denken en naar de mate van uw geloof, zoals die 
aan een ieder van U heeft toebedeeld.’ Tot daar deze gedenkwaardige 
woorden!   
Op 20 mei was ds. T. W. Bennekom uit Goes bij ons. Zoals reeds voorspeld 
werd in Joel 2: 23-32: … “ daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en dochters zullen profeteren, uw 
ouderen zullen dromen dromen …. zo maken we in Handelingen 2: 1-13 mee 
hoe die dagen in vervulling zijn gegaan. …”toen de dag van het Pinksterfeest 
vervuld werd en zij allen vervuld werden met de Heilige Geest.” De Joodse 
achtergrond van dit feest was het wekenfeest, een oogstfeest, waarbij men 
dankte voor de eerstelingen van de tarweoogst, 50 dagen na Pesach, het 
Joodse Paasfeest. Hieraan heeft het Pinksterfeest zijn naam te danken (Pente 
coste = 50). Op de dag het Joodse oogstfeest en het Pinksterfeest van het N.T. 
werden de eerstelingen binnen gehaald van de grote oogst, die voor Christus 
gewonnen zal worden. Denk ook aan het geluid van de wind dat doet denken 
aan de storm die er ook was op de berg Sinai en de bevrijding uit Egypte en de 
zorg die God draagt voor zijn schepping, dit refereert in het N.T. aan de 
bedoeling van het werk van Gods Geest, die op dit Pinksterfeest is uitgestort, 
namelijk dat God mensen brengt tot hun bestemming en er een nieuwe band 
met God mogelijk is.    
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 KERKDIENSTEN IN JUNI  
De volgende gastpredikanten gaan onze diensten in juni voor: 
Op 3 juni: Ds. J. Snaterse die, zoals een aantal van ons nog wel zullen weten, 
ooit onze eerste evangelist was op Linkeroever. Hij komt helemaal uit 
Hoogeveen en viert met ons het Heilig Avondmaal.  
Op 10 juni: Ds. I. Koeman, zij gaat laatste keer als stadspredikant bij ons voor!   
Op 17 juni: Mgr. D. van Leeuwen uit Middelburg.  
Op 24 juni: Ds. D. Boelens uit Brussel 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN  
► Bijbellezen met anderstaligen op 8 en 22 juni om 20 uur in de kerk 
► Samen bidden in de gebedskring op woensdag 20 juni om 10.30 uur in de 
kerk 
 

PASTORAAT  
Vermelden we nog dat Hugo van Pelt opgenomen werd in het ziekenhuis, 
hopelijk voor een kort verblijf. 
 

VERJAARDAGEN  
Jarige 70 plussers in de maand juni zijn: 
Willem Van Ee  
Netty Strieleman 
Van harte gefeliciteerd!  
 
Een hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost, 

Armand Pierre 
 
 

 
 

GASTVRIJHEID 
Vrijdag 4 mei. Nu, dat was me het middagje wel. 
Dini en ik gingen die middag naar de Overzet om de vrouwen en hun kinderen 
uit te nodigen voor de picknick in het Stadspark op Hemelvaartsdag. 
Daar aangekomen, bleek dat Azzedin, zoontje van Najima vandaag 2 jaar was 
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geworden. Dus er werd gefeest. Met uitgebreid Marokkaans eten en taart. En 
wij mochten mee aanschuiven. Heel leuk en gezellig. De conversatie vliegt 
daar in allerlei talen over tafel. Een vrolijke bedoening. Ondertussen hebben 
we ons verhaal verteld over de picknick en geld uitgedeeld aan de vrouwen die 
iets willen bakken. 
 
Tegen half vier gingen wij naar de Overstap om ook daar de vrouwen uit te 
nodigen voor de picknick. Tot onze verbazing was daar ook een feest in 
voorbereiding. Victor was jarig. Hij werd die dag 7 jaar en zijn moeder en de 
andere vrouwen hadden lekker eten gemaakt en wachtten op Victor met eten 
tot hij uit school kwam. En ook daar mochten wij meevieren. Dus... weer 
feesten en eten. Het was fijn om te zien hoe de vrouwen elkaar helpen en 
steunen en ook blij kunnen zijn. Ondanks dat ze het allemaal heel moeilijk 
hebben, gaan ze door met vallen en opstaan. Daarbij worden ze geholpen door 
de mensen van De Loodsen en een grote groep buddy’s en vrijwilligers. 
Het was ontroerend om te zien en mee te maken: 
 “Ze hebben bijna niets en van dat ‘bijna niets’ delen ze nog uit ook.” 
 
PS: De tuin van de Overstap is mooi opgeknapt. Er ontbreekt nog slechts een 
parasol. Heeft u misschien een parasol op overschot? Laat het dan weten aan 
Sonja of Liesbeth. 
Sonja van Santen 
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GEMEENTEPICKNICK 

 
Een feestdag . Het kroningsfeest van onze Heer. Dat was een goede reden om  
te feesten. Samen met de vrouwen van de Overzet/Overstap zijn we op 
Hemelvaartsdag naar het stadspark getrokken. Met een 25-tal 
gemeenteleden, vrouwen en kinderen van de Overzet hielden we onze 
jaarlijkse picknick. Om 12 uur hadden we afgesproken. De lucht zag nog een 
beetje grijs. Maar na een uurtje kwam de zon erbij. Ondertussen waren ook de 
vrouwen met hun kinderen gearriveerd. Er was allerlei lekkers meegebracht. Er 
was gekookt en gebakken. En meer dan genoeg. Met z’n allen proefden we 
elkaars eten. Van brood met kaas tot Afrikaanse smoutebollen en gebakken  
banaan. We maakten kennis met elkaar. De kinderen speelden in de speeltuin. 
Het was fijn en goed om zo met elkaar een paar uur door te brengen. Was u er 
ook bij? Dan weet u dat het een succes was. Marion heeft wat foto’s gemaakt. 
Zo kunt u zien hoe goed we het hadden. 
Sonja van Santen 
 
 

BIJBELGESPREKSKRING 
In het afgelopen jaar heeft Dini van Os de bijbelgesprekskring van de 
Christusgemeente georganiseerd. We zijn verschillende keren bijeen gekomen 
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en hebben met elkaar gesproken over de brief van Petrus. Boeiende 
gesprekken hebben we gehad. Momenten waarin we iets konden laten zien 
wat in ons hart leeft. We mochten vanuit de Bijbel elkaar bemoedigen. Dank 
aan Aalt-Jan en Damaris en Dini. Zij hebben enkele van deze avonden geleid. 
Ook mochten we ds. Hans Neels een keer bij ons hebben met een bijbelstudie 
over de apostel Paulus. Fijn was ook de laatste avond, toen Marian Rigtering 
(zus van Josée) op een totaal andere manier  de gesprekskring leidde. Zij 
gebruikte de methode Godly play. Helemaal anders dan we gewoon zijn, maar 
heel boeiend. Op de meeste avonden waren we met 5-7 mensen. We kijken er 
met dankbaarheid op terug. In de zomerperiode zal er geen bijbelstudie zijn. 
Maar in september willen we weer opnieuw beginnen. Komt u dan ook? 
Sonja van Santen 
 
 

BEROEPINGSCOMMISSIE: VERSLAG VAN EEN  
GEZEGEND TRAJECT 
Na het vertrek van ds. Johan Visser en zijn gezin ging onze gemeente op zoek 
naar een nieuwe predikant. Uit de diversiteit van de gemeente werd een 
beroepingscommissie samengesteld (8- tal leden). Onze consulent ds. Marcel 
Pool maakte hier tevens deel van uit.  
Via verschillende kanalen werd een advertentie geplaatst waarop een 10- tal 
reacties volgden. Hier werd op grondig wijze een selectie in gemaakt en de 
geselecteerde kandidaten werden bezocht in hun eigen gemeente. Twee 
kandidaten zijn uitgenodigd om in onze eigen gemeente een kerkdienst te 
leiden, waarna uiteindelijk voor de commissie één kandidaat de voorkeur 
genoot: dhr. Barry Kriekaard. 
Eind goed, al goed? Toch niet helemaal, immers, de Christusgemeente kan 
dhr. Kriekaard nog niet beroepen, en dat heeft te maken met de regels van ons 
kerkgenootschap, de VPKB. 
Dhr. Kriekaard is namelijk nog geen dominee, maar kandidaat-dominee: hij 
heeft wel een afgeronde opleiding tot predikant in Nederland gehad, maar 
heeft nog geen werkervaring als predikant.  
 
De commissie Ambten van de VPKB heeft intussen dhr. Kriekaard gezien. 
Deze ontmoeting is goed verlopen waardoor een gunstig advies naar het 
leidend orgaan in de VPKB, de synodale Raad, werd overgemaakt.  De 
synodale raad, die op 20 juni samenkomt, zal ook het stage traject 
goedkeuren. Hij zal dit volgen onder begeleiding van een ervaren predikant. 
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Na een half jaar stage ‘ten velde’ volgt een stage in de eigen gemeente. Na 
ongeveer een jaar kan Dhr. Barry Kriekaard officieel ingezegend worden. 
Tijdens de stageperiode legt Dhr. Kriekaard ook nog een zogenaamd ‘kerkelijk’ 
examen af.  
De stageperiode start op 1 augustus a.s. en in de maand juli hopen (de 
zwangere) Veerle en Barry Kriekaard te verhuizen naar de pastorie. 
Als beroepingscommissie voelen we ons gezegend in het traject dat we met 
elkaar mochten gaan! 
Josée Rigtering, namens de beroepingscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
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mailto:wimsluijs@skynet.be
mailto:simon.hoekstra2018@gmail.com
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DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 

MET GOEDE MOED OP WEG 
We zijn de afgelopen maand echt uithuizig geweest. Om allerlei redenen 
waren we ‘op weg’ ergens naar toe. Drie weken de Sanderuskerk niet gezien. 
De een was vanwege een doop naar Ronse, de ander helemaal naar een 
trouwfeest op de Filipijnen, een derde was een zondag naar de Waalse kerk in 
Breda, nog een ander verhuisde naar Meerhout, ook niet naast de deur. 
Iemand pakt deze week zijn koffers om tijdelijk naar Sint-Katelijne-Waver te 
gaan wonen. We waren begin mei op weg gezet met de genade en 
bemoediging van het Avondmaal dat ds. Poldervaart ons mee gaf. We zagen 
veel van onze mensen terug op de Pinksterviering in de Lange Winkelstraat en 
samen met de volle kerk kregen we de Geest om enthousiast verder te gaan, 
ieder met zijn taak, zijn zoektocht, haar opdracht, wetend dat we elkaar weer 
tegen komen en elkaar mogen vertellen wat we hebben mee gemaakt of we 
nu Parthen, Meden, Arabieren, Belgen, Rwandezen, Afghanen, Iraniërs, 
Nederlanders, Pakistanen of Assyriërs zijn.  
Overal kun je stukjes ‘Koninkrijk’ beleven. Die beleving vieren, delen en 
vasthouden mag je samen in de kerk als gemeenschap, eventueel via zo’n 
cd’tje als je er lijfelijk niet bij kunt zijn. Spreek elkaar erop aan dat je de ander 
nodig hebt om in die geest het leven te delen. Je bent niet alleen. Je kunt er 
zelfs samen om en voor zingen deze maand als we op 20 juni, weer Wereld-
Vluchtelingen-dag gedenken om mensen ver weg aanwezig te laten zijn. 
 
 

Om de mensen, godverlaten 

(op de melodie van gezang 459 uit het Liedboek voor de Kerken, 1973) 
 

Om de mensen godverlaten, vluchtelingen, doods woestijn, 
om de woede, om de tranen roepen wij: Je zou er zijn. 

 
Om de haat en om de oorlog de verbittering, de pijn, 

om die eindeloze cirkel vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 

In een mens die helend leefde in een woord, in brood en wijn, 
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in ’t verlangen dat wij delen, zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 

Tegen onrecht, tegen honger, tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, vragen wij: Zul Jij er zijn? 

 
In de mensen die volharden, trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, weten wij: Je zult er zijn. 

 

VERHALEN VAN 
ONDERWEG 
Vandaag deelt Thamar het verhaal 
van onderweg: ‘Op 12 mei jl. 
trouwde Sacha (Alexander) Blokland 
met Airene Loriega in de Filippijnen 
op het eiland Mindoro. Het was een 
mooie 'beachwedding' en van de 
familie konden zijn dochter Tessa en 
haar verloofde Tom en Koen en ik 
aanwezig zijn. Het is nu wachten op 
de gezinsherening. We hopen en 
bidden dat dit niet te lang duurt. 
Hartelijke gelukwensen aan het 
bruidspaar!’ 
 
 

 

 

We delen ook het verhaal van het dorpsplein van Meerhout. De familie Pervaiz 
heeft daar een woning gevonden met 4 slaapkamers en hun oudste zoon vond 
aan de andere kant van het plein een woning. Vader Shahid, maar vooral ook 
moeder Nasreen zijn zo gelukkig en dankbaar dat ze nu als een gewone familie 
samen met elkaar een nieuwe start kunnen maken. De twee baby’s op komst 
maakt de vreugde nog groter.  
En zoiets vier je met mensen die je wilt laten delen in dat geluk. Met 8 personen 
uit de Sanderusstraat hadden we, dankzij Tomtom en andere gelijkaardige 
familieleden, de weg gevonden naar Meerhout, dichtbij Balen en Mol. Natuurlijk 
hebben we heerlijk gegeten, heel veel gepraat en samen gebeden dat God hen en 
hun huis mag zegenen (zie foto op de volgende pagina). 
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Wil je voor een volgende De Band ook graag jouw verhaal van ‘Onder weg’ 
door geven om te delen, mag je dat altijd doorsturen voor de 20ste van de 
maand naar Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com).  

 

BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
Misschien dat we de komende maand nog even de kans hebben elkaar 
regelmatig te zien voordat de vakanties beginnen en velen van ons weer op 
weg gaan.  

 Op 3 juni wil ds. Eefje van der Linden, de vormingspredikant van de 
VPKB, met ons avondmaal vieren in een dienst die ze samen met een 
paar mensen van de kerk heeft voorbereid. 

 Op 10 juni is er geen dienst om 10 uur, maar iedereen is van harte 
uitgenodigd van 15.00-17.30 uur op de High Tea (zie p. 25). Het is een 
leuke en lekkere gelegenheid om vrienden eens mee uit te nodigen om 
te laten zien waar je kerkt. Er liggen nog folders in de kerk om mee te 
nemen. Als je zelf graag iets lekkers maakt voor de High Tea neem je het 
beste contact op met Thamar. 

 Op 17 juni gaat Ds. Rob Koreneef uit Balen voor  

 Op 24 juni hebben we een dubbele dienst. Om 10 uur gaat mw. Kelly 
Keasberry voor in onze dienst in de Sanderusstraat en om 15 uur gaat de 
afscheidsdienst van ds. Ina Koeman als stadspredikant door in de Lange 
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Winkelstraat. Dat wordt zeker een inspirerende dienst waar we hopen 
dat de preek en liederen de Geest zal doen waaien en overwaaien.  

 Op 1 juli is er in de Sanderusstraat gewoon om 10 uur dienst en gaat dhr. 
Frans Van den Brande voor. 

 

KERKENRAAD EN BEROEP 
Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand is natuurlijk dat ds. Bert 
Dicou ons op 11 mei heeft geschreven dat hij het beroep aanvaart. Een stukje 
uit zijn brief: 
…..’Ik dank u zeer voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ook van mijn kant, kan 
ik zeggen dat ik me verheug op onze aanstaande samenwerking. Het 
ondersteunen en versterken van het gemeenteleven en het vinden van nieuwe 
wegen om het evangelie gestalte te geven in de Antwerpse samenleving zijn 
serieuze taken, maar ook zaken waar we elkaar met Gods hulp en bezieling door 
de Geest, veel plezier aan zullen kunnen beleven….  

 Bert Dicou komt naar Antwerpen per 1 augustus en zijn bevestiging als 
predikant van de Sanderusstraat is gepland op 9 september in de 
namiddag. 

 Ondertussen heeft de bestuursraad niet stil gezeten en is op zoek 
gegaan naar een alternatieve pastorie voor de nieuwe dominee.  

 
Er is in de kerkenraad afgesproken dat we als kerkenraad en bestuursraad 
minstens 1 keer per jaar samenkomen in januari. 
 

PASTORALIA 
Morteza kon de afgelopen maand laten weten dat hij en zijn vrouw een 
positieve beslissing hebben gekregen n.a.v. hun asielaanvraag. Zij moeten nu 
verhuizen naar een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) in Sint-Katelijne-Waver, 
maar hopen deze zomer toch een woning in Antwerpen (liefst Linkeroever) te 
vinden. Morteza heeft werk in de Antwerpse Haven en zou dit graag 
behouden. Iedereen die iets weet mag het doorgeven of zelf al een eerste 
contact leggen met de huisbaas voor meer informatie.  
Ook de zoon van Taghy zoekt een studio. Het zou tof zijn iets te vinden in 
Heist-op-den-Berg, dichtbij zijn ouders, maar tussen daar en Antwerpen is ook 
prima.  
Ook waren we blij om Hans van den Berg weer te ontmoeten tijdens de 
Pinksterdienst in de Lange Winkelstraat. 
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DE WOONTERP 
Een vluchtheuveltje voor mensen onderweg zonder een dak boven het hoofd. 
Huisvesting is noodzakelijk om ergens te kunnen integreren en participeren in 
de samenleving. Het is een diaconale taak van kerken om zich hiervoor in te 
zetten als mensen dreigen op straat te belanden door mee onderdak te zoeken 
en te reageren dat de overheid meer betaalbare woningen moet voorzien. Ook 
kleine acties maken het verschil, hebben we gemerkt bij de Woonterp in 
Antwerpen en bij het VPKB-project Over Hoop en Huizen.  
Je mag ook altijd ds. Petra Schipper laten weten als er ergens iets te huur is dat 
de eigenaar aan vluchtelingen wil verhuren. Zij coördineert de Woonterp, een 
huisvestingsinitiatief van het PSC, waar mensen tijdelijk een appartement 
kunnen krijgen via een contract op basis van bezetting ter bede. De 9 
appartementen die tijdelijk (6 maanden) ter beschikking gesteld mogen 
worden, zijn nu allemaal vol. Voor de huidige bewoners zijn we op zoek naar 
een definitieve woning. Zin om mee te helpen als vrijwilliger? Laat het maar 
weten. Er zijn er nog verschillende nodig.  
 
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 Ds- Bert Dicou (per 1 augustus a.s.) 
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 

 

 

PINKSTEREN IS NIET VOORBIJ! 
 Het is niet als met 
kerst: je ruimt de 
kerststal en de 
spullen op, tot 
volgend jaar. 
Pinksteren is een 
beweging, die in 
gang gezet is en 
verder gaat, 
alsmaar verder. 
Ook wat we in de 
gezamenlijke 

dienst op het pinksterfeest beleefden gaat verder: contacten kunnen verdiept 
en verbreed worden, gesprekken gaan door, liederen zingen we opnieuw. 
Maar wat ons vooralles bezig houdt is dat de Geest ons vandaag wil 
meenemen naar ook voor ons nieuwe wegen. Een Europese christenheid die 
wereldkerk mag zijn, mensen met tradities uit een oeroud verleden, en 
cultuurverschillen en beleving van God en nuchtere westerlingen met een 
seculier wereldbeeld ontmoeten elkaar: en wat gebeurt er dan? 
 
 

KERKDIENSTEN IN JUNI 
 De zomer meldt zich en 
daarmee ook zomerse 
activiteiten: festivals, 
uitjes, uitstappen en Open 
Kerkendagen. Maar 
onverstoord gaan ook de 
diensten door. Zondag 3 
juni, met viering van het 
Heilig Avondmaal. Een 
kerkdienst temidden van 
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allerlei feestelijkheden: zaterdag en zondag is het Open Kerkenweekend, dus 
ook onze kerk is open voor bezoekers, die we graag rondleiden. Maar 
tegelijkertijd start er ook vanuit de voorhal van de kerk rondwandelingen in 
het kader van ‘Antwerpen Barokjaar 2018’: levendig geleide rondwandelingen, 
met gidsen die letterlijk uit de 17e eeuw zijn overgekomen. Het volledige 
programma staat op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be. 
 
Zondag 10 juni gaat dhr. Jart Voortman uit Buizingen voor. De theoloog werkt 
in het protestants onderwijs en is de auteur van het boek ‘Open geloven: 
een verantwoording van het christelijke geloof’. 
Zondag 17 juni gaan we zingen: liederen rond enkele meditatieve momenten, 
een morgengebed, een schriftlezing die te denken geeft. 
En zondag 24 juni neemt ds. Ina Koeman afscheid, in een dienst die om 15.00 
uur begint. En omdat we daar allemaal bij willen zijn vervalt onze 
morgendienst!  Als stadspredikant heeft zij veel van zich laten horen: zij gaat 
nu met emeritaat. De nieuwe stadspredikant, ds. Petra Schipper neemt haar 
taak over. Na de dienst is het feest: en zo God wil en het weer niet tegenzit, 
doen we dat in de tuin. 
 
 

NIEUWE EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR DE PRIVACY 
Met ingang van 25 mei zijn er duidelijke regels van kracht over het publiceren 
van persoonlijke gegevens. Ook het kerkblad valt daaronder, en helemaal 
omdat ons kerkblad ook op de website komt te staan en dus door iedereen 
gelezen kan worden. Nu gingen wij al zeer terughoudend om met het noemen 
van namen, foto´s van bijeenkomsten, adressen en telefoonnummers. Het is 
belangrijk dat u weet, dat de kerk zorgvuldig is, met wat zij aan gegevens 
beheert over u en dat niet zomaar aan derden prijsgeeft. Overigens geldt in de 
kerk voor alle medewerkers, ambtsdrager of niet, geheimhouding van 
vertrouwelijke zaken: misschien goed dat nog eens te zeggen. Daarom mogen 
we binnen de kerk wel namen noemen, bv voor de voorbede in de dienst en bij 
een pastoraal beraad. Maar brengen we iets naar buiten, wat ook buiten de 
kring van de kerk gelezen wordt, dan zullen we, als er personen bij zijn die 
identificeerbaar zijn, daar eerst schriftelijk om hun toestemming moeten 
vragen. Een foto van op de rug mag, maar het gezicht voluit weer niet. De 
Band digitaal versturen mag (liefst in BCC, wat ik soms vergeet), want wij 
hebben u gevraagd of u dat wilde ontvangen. Maar die lijst mag niet gebruikt 
worden door andere instanties: hoe goed ook in hun bedoelingen. Zo hopen 

http://www.antwerpen.be/
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we er een beetje uit te komen: en meld u het maar, wanneer u denkt dat wij de 
wet overtreden. 
 
 

GEMEENTEVERGADERING 
Het was even slikken dat we het quorum niet haalden, zondag 6 mei: hoewel 
er genoeg mensen in de kerk waren. We hebben wel veel informatie kunnen 
geven over nieuwbouwplannen, en meer. Maar officiële besluiten zijn er dus 
niet genomen: we zullen nog een extra vergadering moeten vastleggen, na de 
zomer. 
 
 

ORGEL 
Na de vrij dramatische berichten over het orgel kunnen we melden dat veel 
verholpen is, al moet het nog wel een keer grondig worden aangepakt. Voor 
de kerkdienst doet hij het behoorlijk, en er zijn zelfs plannen om na de zomer 
weer concerten te gaan organiseren. 
 
 
U allen een goede tijd, en wellicht tot ziens! 
Met vriendelijke 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 
 
 

BIBLIODRAMA IS WEER VOORBIJ 
Spijtig! Zo snel gaat het dus. Je bent nog niet begonnen of het is alweer 
voorbij. We hebben Jona gelezen, gespeld, gedeeld dit jaar. Drie keer 
onderduiken in dat vreemde, humoristische, toffe profetenboekje. Met die 
beetje gekke, maar o zo herkenbare Jona in de hoofdrol. 
We herkenden hem toen hij naar Tarsis ging, precies de andere kant op als God 
had gevraagd (of moeten we zeggen: opgedragen?). 
We herkenden hem toen hij uit de vis werd gespuugd.. drie dagen in zo’n vies 
vissenlijf verborgen geweest en dan dankbaar moeten zijn? Dat valt toch niet 
mee, hé… 
We herkenden hem toen hij slechts één dagreis in Ninevé rondliep en ook nog 
maar de helft van zijn opdracht uitsprak… die stomme inwoners van Ninevé 
moeten zelf maar niet zo slecht zijn! 
We herkenden hem toen hij boos en uitgeput God zijn genade en goedheid en 
trouw verweet… 
We herkenden hem zo. Die Jona. Hij had net zo goed Dini of Petra of Sonja of 
Marriet of Ella of Hugo of Ria of Ina kunnen heten.  
Gelukkig mochten we ook vragen stellen aan God. Dat was een heilig moment. 
’t Was mooi, onze bibliodrama. Voor herhaling vatbaar. Hopelijk volgend jaar. 
We zien er nu al naar uit. 
Ds. Ina Koeman 
 
 

EN OOK DE BEZINNING BIJ DE TRAPPISTEN IS VOORBIJ… 
Het weekend van 27-29 april zijn we met een groepje geïnteresseerden op 
retraite geweest, in de abdij van Westmalle, onder leiding van ds. Hans Neels. 
Het idee was om op zoek te gaan naar God in de stilte van het kloosterleven.  
Daarnaast hebben we een stuk uit de Bijbel gelezen, 1 Koningen 19, over Elia 
die voor grote uitdagingen staat, de stilte opzoekt en God daar ontmoet, 
zodat het hem duidelijk voor ogen komt te staan wat zijn opdracht is. 
Het was geen lang stuk tekst, maar we hebben tot de essentie ervan proberen 
te komen, door herhalend lezen, door de methode van de lectio divina toe te 
passen, en door er met elkaar over te praten. 
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De keuze voor een eerder beperkt stuk Bijbeltekst, en beperkte momenten 
van samenzijn met de groep, was door ds. Neels bewust gekozen, omdat het 
volgen van het kloosterritme op zich al vrij veel vraagt; niet enkel tijd maar ook 
inspanning.  
Tussen de gebedsdiensten en de Bijbelstudie door was er tijd die ieder vrij kon 
benutten (wandelen, lezen, fotograferen). 
 

 
 

De abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle behoort 
sinds haar stichting in 1794 tot de Orde van de Cisterciënzers of de trappisten 
en is een gesloten gemeenschap, in zoverre dat ze hun werk doen binnen de 
muren van het klooster. De broeders leven sober en delen hun dagen in door 
telkens werk en gebed af te wisselen. Hen te zien riep bij de meesten van ons 
vragen op: hoe leven deze mensen, wat is hun Godsbeeld, wat is ons 
Godsbeeld, zouden wij zo kunnen leven, wat is eigenlijk de essentie van het 
ware leven, welke keuzes maak je en waarom?  
 
Het was een enorm inspirerend weekend met een fijne club mensen, waar 
ruimte was om in vertrouwen gedachten en ideeën uit te wisselen. Voor 
herhaling vatbaar, en dan eventueel ook eens een ander klooster opzoeken om 
weer andere indrukken op te doen. 
(Martine Meijers) 
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NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Op zaterdag 2 juni (en niet op 26 
mei, zoals in de vorige Band 
vermeld) is de laatste 50+ 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege de redactie: 
Marion Schmitz-Reiners, de eindredactrice van De Band, heeft een nieuw 
telefoonnummer: 03-434.71.23. Haar gsm-nummer blijft 0477-53.90.42. 

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

 

 
 
 

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 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Mevr. Eefje Van der Linden          Collecte: Kerk, zending, diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Zondag 10 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. I. Koeman    Collecte: Kerk en stadspredikant 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77     
Geen dienst 
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Zondag 17 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. D. van Leeuwen  Collecte: Kerk en Ichtus 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Kititenebo 
 
Sanderusstraat 77     
Voorganger: Ds. Rob Koreneef    Collecte: Kerk en diaconie 
 

Zondag 24 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. D. Boelens    Collecte: Kerk en Belg. Gideons 
 
Lange Winkelstraat 5    15.00 uur   
Geen morgendienst, afscheidsdienst stadspredikant ds. Ina Koeman 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Mw. Kelly Keasberry   Collecte: Kerk en Kirinda 
 

Zondag 1 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. E. Bouman    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal, inzegening ouderling 
 

Lange Winkelstraat 5      
Voorganger: Ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. Frans Van den Brande  Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 
 
 
 

Lees verder op de volgende pagina 
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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 
7 juni: Voorganger: Ds. J.P. Neels, vice-voorzitter A.R.K. 
14 juni: Voorganger: Padre Annie Walscharts, 
Aalmoezenier em. Belgische Krijgsmacht 
21 juni: Voorganger: John van der Dussen, voorzitter 
A.R.K. 
28 juni: Voorganger: Ds. Marc Schippers, Havenpastor 
V.P.K.B. 
 
Iedereen is uitgenodigd en welkom om voor ca. een 1/2 uur 

rust en inkeer te vinden. Grijp deze gelegenheid en verstil en besef de waarde om 
samen christen te mogen zijn. 

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

 
 

MET ’T VLOT EN JAMBO MEE NAAR AVERBODE 
Daar gingen we dan, vorige 
maand. Vijftien straatbewoners en 
vijftien vrijwilligers, een paar 
pastores en dominees. Op 
driedaagse naar de abdij van 
Averbode. Eén thema: ‘haven’. 
Twee aan twee; buddy's voor 
elkaar. Wederzijds. Consequent 
gelijkwaardig. Zonder pretentie. Ik 
heb jou even hard nodig als jij mij. 
Om mij bij de les te houden en mee 
te doen. Om mij opgenomen te 
voelen in de groep. Voor een 
luisterend oor. Om na te denken 
en te horen over wat het thema 
betekent in mijn leven en dat van 
anderen. Om mijn wereld open te 
trekken naar die van jou. Om mij 
tot in het diepst van mijn ziel te 
laten raken. 
Samen op zoek naar een veilige 
haven om jezelf te zijn. Naar 
vuurtorens die je als lichtpuntjes 
op weg helpen. We werken het uit 
met grote kaarten, papieren 
bootjes en gammele plastieken 
vuurtorentjes. We horen verhalen 
en getuigenissen. We zingen 
levensliederen over boten en 
havens, over uitvaren en 

thuiskomen. We dansen en lachen, we klagen en huilen. We doen allemaal zot, 
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worden allemaal stil. We gaan op voettocht en komen toe. We zwaaien uit en 
we heten welkom. 
En ja, we bidden. Samen en alleen. 
Wat brengt dat allemaal? Een paar dagen geborgen zijn. Rust. Gezelligheid. 
Kleine stapjes aandurven, loskomen, een knuffel, iets van je verhaal, een 
onvermoed talent delen. Eén groep worden. Verschillend mogen zijn. Allemaal 
voluit mens. Een stukje hemel op aarde.  
En God zag dat het goed was. 
 
 

RAMADAN 
Het gonst in de stad. De 
Turnhoutsebaan is versierd 
met vlaggen, waarop 
‘Ramadan’ staat… De 
‘kerstversiering’ van de 
moslims. Prachtig! Het is 
vastenmaand. Een maand 
van bezinning en liefde, van 
tijd hebben voor elkaar en 
nadenken over de wat er in 
de wereld gebeurt. Van 
delen en genoeg hebben… 
Ramadan betekent dat je 
tussen zonsopgang, 
ongeveer 3 uur, en 
zonsondergang, ongeveer 
21.45 uur, niets tot je 

neemt: geen eten, drinken, roken, seks… maar ook niets aan kwaad uit je laat 
gaan: niet schelden, ruziemaken of andere ellende die mensen elkaar 
aandoen. Dat is wat de profeet heeft gezegd. Wat mensen willen proberen. 
Gaan doen. Samen, als gezin, als gemeenschap. Een mooie maand, de 
Ramadan. 
Aan het einde van de maand wordt het kleine feest gevierd, dan is er snoep, 
zijn er nieuwe kleren, is er echt feest. Overal waar moslims zijn. En misschien 
doen hun buren mee! U kunt uw moslimvrienden, -buren, -kennissen, -
werkmakkers, feliciteren met dit feest. Als u daarvoor kaarten nodig hebt, 
kunt u die bestellen via de website van Orbit of via uw stadspredikant(en). 
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Al jaren schrijven de kerken (RK en Protestants) een brief bij het feest aan het 
einde van de Ramadan. Om de moslimgemeenschap een hart onder de riem te 
steken.. om geloof te delen. Die brieven brengen we naar de moskeeën, waar 
we vaak open en vriendelijk ontvangen worden. We gaan dat dit jaar doen op 
zondag 17 juni. Met een groepje van vrijwilligers en pastores. Wilt u hierover 
meer weten, wilt u misschien meedoen? Neem dan contact op met de 
stadspredikant(en) of kom gewoon op 17 juni naar het PSC om 14.00 uur! We 
zien uit naar uw komst. 
 

AFSCHEIDSVIERING 
Waarschijnlijk weet u het al, maar u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd 
bij de afscheidsviering van ds Ina Koeman in de Lange Winkelstraat. We zien u 
graag tegemoet op zondag 24 juni om 15.00 uur. 
 
 

TENSLOTTE  
Er is zoveel te zien 
 
En ik zag 
hoogmoed in uw bureaus 
hebzucht in uw banken en verzekeringen 
nijd in uw politieke partijen en verenigingen 
onkuisheid op de straten en pleinen van uw steden 
onmatigheid in uw aankopen 
gramschap in uw relaties 
traagheid in uw reacties op onrecht. 
  
En ik zag 
ijdelheid u omgeven 
u in gierigheid uw geld oppotten 
jaloezie in uw kopen en handelen 
lust op en in uw media 
vraatzucht in uw dagelijks eten 
woede om wat u niet heeft 
gemakzucht in uw leven stromen. 
 
En ik zag u 
voedselbanken oprichten 
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koken en maaltijden uitdelen 
kleding en sociale kruideniers opzetten 
zieken bezoeken 
ex-gedetineerden in uw wijk verwelkomen 
vreemdelingen en mensen zonder wettig verblijf huisvesten 
palliatieve zorg tot leven wekken. 
 
En ik zag 
u het dagelijks brood uitdelen 
mensen te drinken geven 
u uw mantel delen 
ongeneeslijk zieken erbij halen 
gevangenen vergeven 
met mensen zonder wettig verblijf uw huis delen 
het verdriet van de doden delen. 
 
En ik zag 
in de wereld om me heen 
de tekenen van onze tijd. 
(naar Hub Crijns) 
 
Hartelijke groeten, 

Ds. Ina Koeman en ds. Petra Schipper  
 
 

 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT:  
INA GAAT (NIET)… 
De tijd komt dichterbij. Onze stadspredikante Ina Koeman gaat afscheid 
nemen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Gaat ze dan echt weg? Dat 
blijft voor velen een vraag. Meent ze dat nu? Niet meer door ’t Stad op de 
fiets? Niet meer van hot naar her en van hier naar ginder? Want je ziet haar 
overal. Overal waar mensen zijn, is Ina daar . En dan vooral die mensen die een 
duwtje nodig hebben. Of zij die een poosje ruggensteuntje behoeven. Weer 
een ander moet zijn verhaal eens kwijt. Mensen die het even niet meer zien 
zitten. Of de hopeloze en zij voor wie het allemaal zo uitzichtloos is. Wat fijn 
dat Ina daar jaar in jaar uit aandacht voor had. Was het dan allemaal zo 
ellendig. Nee hoor. Ina heeft wat afgelachen met haar mensen. Ook veel 
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gehuild, maar altijd is er weer die hoop. Een 
lichtstraaltje, hoe klein ook. Ina bracht dat 
lichtje bij de mensen. Loste Ina de problemen 
op? Kon Ina de mensen een beter leven geven? 
Veranderingen brengen in hun 
omstandigheden? 
Nee, en dat was ook de bedoeling niet. Ina liet 
zien wat naastenliefde is. Ina liet hen ervaren 
dat elke mens waardevol is, wat zijn 
omstandigheden ook zijn.  
Ina gaat afscheid nemen. Stopt ze om van 
mensen te houden? Stopt ze om naar de ander 
om te zien? Stopt ze om een lichtpuntje te zijn? 
Stopt ze om mensen hoop te geven? 
Helemaal niet, Ina blijft Ina. Ze kan niet anders. 
Het is haar ingebakken. 

Maar er gaat een andere periode komen. Ze mag genieten van haar pensioen. 
Ze mag haar tijd op een andere manier gaan invullen. En dat gunnen wij haar 
van harte. Daarom wordt er een mooi afscheidsfeest georganiseerd. Op 24 
juni mogen we met elkaar vieren en danken voor al de jaren waarin Ina 
dienstbaar was ten behoeve van de ander. De Ander? Jazeker de Ander met 
een hoofdletter. “Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste 
broeders hebt gedaan, hebt u dit voor Mij gedaan” (Mattheüs 25: 40). 
De afscheidsviering van Ina Koeman gaat door in de protestantse kerk De 
Olijftak, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen. 
Sonja van Santen, namens de 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 
 
 

DE WOONTERP 
Wat is dat ook alweer? Een terp was vroeger een tijdelijke vluchtheuvel.  
De Woonterp is dat ook voor erkende vluchtelingen. Ons PSC-pilootproject 
van 9 transitappartementen. Ze zijn momenteel volzet, met vier families en 
één alleenstaande. We leren ervan, in de hoop dit fiks te kunnen uitbreiden 
over de stad. Als hulp voor vluchtelingen, als kans voor ons om iets te doen en 
als signaal naar de samenleving dat goed wonen een recht en thuiskomen een 
levensbehoefte is. Want het PSC zendt graag signalen uit. Een voortgaand 
protest met handen en voeten. 
Transit wonen dus. Even op adem komen in de moeilijke zoektocht naar een 
woning. Dat valt niet mee als je al zoveel hebt meegemaakt èn vertrouwen 
moet winnen van verhuurders. Daar willen we bij helpen. Wij, dat is het PSC. 
Wij, dat is concreet: Eric Joris (coördinator PSC Open Huis) als huisbeheerder 
en Petra Schipper (stadspredikant) als vrijwilligerscoördinator. We zijn met 
een dapper clubje vrijwilligers. De één brengt iets praktisch in orde, de ander 
gaat mee naar de dokter, weer een ander gaat op huizenjacht, via internet of 
in de buurt, nog een ander luistert naar de bekommernissen. We werken 
volgens behoefte en mogelijkheden, talenten en ervaring, maar we zijn 
allemaal op zoek: hoe doe je dat nu? 
We kunnen gelukkig rekenen op de expertise van Tetty Rooze, op netwerken 
en contactpersonen in de stad en op veel goodwill van het PSC-bestuur. 
Structureel is de vraag in dit pilootproject: wat is haalbaar? Lukt het: een 
nieuwe woning vinden? We richten onze blik soms buiten de stad, maar een 
gezin weer losmaken uit de net opgebouwde omgeving naar een andere is ook 
niet evident. We proberen de mensen aan te moedigen om zelf te zoeken, 
maar er zijn barrières, zoals taal, andere zorgen, de energie van het overleven 
en integreren, betaalbaarheid, ruimte, vervoer, … Als vrijwilligers proberen we 
toch hun eigen krachten te versterken.  
Steek ons ’s een hart onder de riem alstublieft. Met een schouderklopje, met 
bekendmaken, helpen rondkijken naar betaalbare woningen voor gezinnen, 
een klusje hier of daar, een tip, een kandidaat-vrijwilliger, gebed, … Iedereen 
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kan wel iets doen om mensen een welkom te gunnen in onze samenleving en 
om mensen te ondersteunen die dat welkom proberen concreet te maken. 
En het zou ons héél blij maken als u ook vrijwilliger zou willen worden, gewoon 
volgens uw tijd en mogelijkheden. Babbel er ’s over met de 
Woonterpvrijwilliger in jouw kerk. Of met Petra Schipper. 
Superbedankt! 
Concreet zijn we dringend op zoek naar een betaalbare en nette woonst met drie 
slaapkamers voor een groot gezin. Alle tips welkom bij Petra Schipper, 
p.schipper@telenet.be, 0486-12 50 44 
 
 

FOTOGRAFENCOLLECTIEF BRANDPUNT 23 
Twintig jaar geleden 
richtte het PSC 
Brandpunt 23 op. In 
samenwerking met 
‘Arbeiders-
fotografen’ werden 
mensen van PSC 
Open Huis opgeleid 
om de straat op te 
gaan en foto’s te 
maken van allerlei 
onderwerpen. In de 
kelder aan de Lange 
Stuivenbergstraat 

was de donkere kamer, daar zagen we de foto’s ontwikkeld worden… en elke 
gelukte rol was een hoeraatje waard. De tijden zijn veranderd, Brandpunt 23 is 
zijn eigen weg gegaan. Maar natuurlijk zie je de fotografen nog regelmatig 
voorbijkomen op onze feesten en activiteiten. En natuurlijk waren we bij het 
feestje n.a.v. het 20-jarig bestaan. Fier als een gieter op onze groot geworden 
dochter. 
De voorzitter, Juul Sels, hield een korte toespraak, waarin hij de ontwikkeling 
wat situeerde, vindt u hieronder. Ook de provinciegouverneur, Cathy Berckx, 
en bisschop Johan Bonny waren van de partij. 
 
Woordje van de voorzitter: “Het fotografencollectief Brandpunt 23 blaast 
twintig kaarsjes uit en het valt niet te ontkennen dat onze groep in de loop van de 
jaren ook sterk evolueerde. Gestart in het analoge tijdperk – de tijd van de 



36 

 

filmrolletjes – en nu beland in het digitale tijdperk met een waaier aan technische 
mogelijkheden, maar ook een tijdperk waarin het beeld prominent aanwezig is en 
iedereen denkt fotograaf te zijn. De I-phone is zo verleidelijk en foto’s posten via 
facebook, twitter, …. zo eenvoudig. 
Aanvankelijk wilden we kansarmen stimuleren om via fotografie hun terechte 
rechten op te eisen, later wilden we hen begeleiden, maar we zijn sociale 
fotografen en we bleken geen sociale werkers te zijn. Wij wilden rapporteren over 
sociaal onrecht, een beeld schetsen van de armoede en de moeilijkheden die velen 
ondervinden in de dagdagelijkse strijd om te overleven en wij hebben een archief 
opgebouwd waarin de evolutie van de maatschappij duidelijk naar voren komt. 
Maar wij blijven ons credo trouw. Wel evolueren wij naar “niche-sociale 
fotografen”. Wij blijven geïnteresseerd in de “mens” in alle mogelijke 
omstandigheden en in een zeer veranderde en multiculturele samenleving. De 
ontdekkingstocht naar wat leeft in de stad en wat de mensen bezig houdt blijft 
boeiend, want veel is voor het grote publiek onbekend, en dit geldt ook voor onze 
fotografen. Dat onbekende doorbreken en in beeld brengen is een van de 
doelstellingen van Brandpunt 23 voor de volgende jaren. 
De 23 uit onze benaming verwijst naar artikel 23 van de grondwet, waarin staat 
dat elke burger recht heeft op onderwijs, opvoeding en cultuurbelevenis. Wij 
blijven dit in beeld brengen. We blazen dus twintig kaarsjes uit! Ik ben fier dat ik 
de voorzitter ben van die groep. Het is altijd een collectief gebleven, waar een 
gemeenschappelijke interesse in ‘de mens’ overheerst en waar tijdens de 
fotobesprekingen het “waarom” van de foto net zo belangrijk is als het technische 
aspect. Vooral ben ik fier dat we “sociale“ fotografen zijn gebleven. 
Geëngageerde mensen die het dagdagelijks leven rondom ons in beeld brengen. 
Twintig jaar aan straatfotografie doen, misschien hebben we die term, die 
definitie, die aanpak, mee helpen uitvinden. Wie weet, de geschiedenis zal het 
uitwijzen.” 
(Foto ‘Groenplaats’ uit het boek jaarboek 'Beelden in contrast' van fotogroep 
Brandpunt 23 vzw) 
 
 

UIT HET JAARVERSLAG VAN HET PSC 
Eind april kwamen de leden van het PSC samen voor de jaarlijkse algemene 
vergadering. Het jaarverslag lag klaar. Het is een mooi document geworden. U 
vindt er vast nog wel eentje op de leestafel in uw kerk. 
Een klein stukje uit het dit verslag wil ik graag doorgeven. Eigenlijk is het een 
saai stukje, want er staan cijfers in. Cijfers van de vrouwenwerking. We weten 
allemaal dat het in ons werk om de kwaliteit gaat en niet om de kwantiteit, 
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maar toch zijn 
deze cijfers een 
teken dat de 
kwaliteit van de 
vrouwenwerking 
van hoge waarde 
is. 
De werking is 
pas verhuisd. 
Van de 
Kerkstraat naar 
de Kwekerij-
straat. We 
wensen deze 

werking daar van harte veel goeds toe: creativiteit, presentie en samenleven 
tot in de hoogste graad. 
 

Algemene cijfers 2017  
• 259 vrouwen en 83 kinderen tussen 0 en 13 jaar oud zijn geregistreerd 
• 45 verschillende nationaliteiten 
• 89 nieuwe inschrijvingen 
• 129 vrouwen ingeschreven voor de taallessen 
• 18 nieuwe vrouwen ingeschreven voor naailessen 
• 32 vrouwen nemen deel aan crea sessies 
• 28 vrouwen hebben met regelmaat gesport : zwemmen en yoga 
• 149 vrouwen en 25 kinderen komen regelmatig langs op de inloopmomenten 
en/of doen mee met specifieke activiteiten 
• 58 vrouwen en 21 kinderen komen met regelmaat naar de avondinloop 
• 27 vrouwen volgen de maandelijkse thema sessies rond 
opvoedingsondersteuning, daarvan hebben 14 mama’s de Marokkaanse 
nationaliteit / 29 Marokkaanse kinderen 
• 9 mama’s / 14 kids zijn van Azerbeidzjan-Oekraïne-Irak-Syrië-Afghanistan-
Armenië-Turkije 
• 25 mama’s / 39 kinderen uit Nigeria-Ghana-Angola-Congo-Tunesië-
Ivoorkust-Benin-Somalië-Kameroen 
• 57 kinderen gaan mee naar zee en sluiten aan bij andere zomeractiviteiten 
• 53 kinderen en 40 vrouwen komen mee Paaseieren rapen met Pasen 
• 15 kinderen worden ingeschreven voor de Antwerpse Sportweken 
Ga er maar aan staan! Dit is toch echt iets waarvoor we dankbaar mogen zijn! 
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MULTICULTUREEL BUFFET 
Op 22 juni houdt de vrouwenwerking weer haar onvergelijkelijke 
multicultureel buffet! Een fantastisch gebeuren! In het nieuwe huis! Eten en 
drinken in overvloed… uit alle landen van de wereld. Voor inschrijven en 
verdere info kunt u terecht bij Marleen Germer: 
marleen.germer@cawantwerpen.be  
(Zie ook p. 47) 
 
 

TENSLOTTE 
Ina Koeman gaat haar laatste maand als stadspredikant in. Petra Schipper is 
vanaf 1 juli de enige stadspredikant. ’t Wordt een spannende maand, en 
daarna een spannende tijd. Voor beiden. U bent hartelijk uitgenodigd op de 
afscheidsviering in de Lange Winkelstraat op 24 juni om 15.00 uur. Kom maar 
een beetje op tijd, want het schijnt druk te worden. 
 
 
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:marleen.germer@cawantwerpen.be
mailto:p.schipper@telenet.be
mailto:inakoeman@hotmail.com
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BIJBELHUIS 

Kerk in de stad 
 

 

AKRAM, AMIR EN MOHAMMED 
Drie jongens, die elke week naar het Bijbelhuis komen. Akram, Amir en 
Mohamed. Jongens van om de hoek en tegelijkertijd van Marokko en Irak. Hoe 
lang ze al komen? Ze weten het zelf niet precies. Eerst kwamen ze voetballen, 
later gingen ze naar de jongensclubs. Waarom ze komen? Ook daar hebben ze 
geen echt antwoord op. Om te chillen, samen te zijn met vrienden, te eten. 
Om dingen te leren, over het leven en zo. Omdat ze thuis zijn in het 
Bijbelhuis… Over dat laatste zijn ze het roerend eens. Het Bijbelhuis is hun 
eigen, het is met hen vergroeid ook al kunnen ze niet precies duiden hoe dat 
komt. Week na week mocht ik dit jaar met hen in de zetel hangen, film kijken, 
eten en drinken, voetbal kijken, voetbal spelen en uitgelachen worden met 
mijn gebrekkige vaardigheid daarin. Rondslenteren in de wijk waarbij ze mij de 
beste snackbars leerden kennen. Ze namen mij op sleeptouw en trachtten ‘een 
echte allochtoon van mij te maken.’ Ze hebben een scherp oog, een scherpe 
tong en een harde stem waarmee ze hun mening vlot en hard kenbaar maken. 
Tegelijker tijd zijn het drie lieve jongens die bang zijn voor honden en djins en 
zwaar tillen aan hun tienerjongenseer. Drie jongens die, tussen Kerst en Pasen 
in, stil worden wanneer ze voor de vraag komen te staan wat er gebeurt bij het 
oordeel omdat die vraag zwaar weegt op hun hart. En nog stiller worden als ze 
horen dat mijn God zichzelf heeft laten doden om dat oordeel te dragen in 
mijn plaats… Drie jongens die die stilte daarna luid doorbreken en over elkaars 
woorden heen vallen om mij op het hart te drukken dat dat niet kan, in een 
dappere poging om hun angst voor die potentiële Waarheid te 
overschreeuwen.  
Willem Maertens, jongerenwerker 
 
 

BUURTMAALTIJD  
Turks brood, Turkse pizza, linzensoep, Labneh, meloen, hartige taart en nog 
veel meer eten werd op 9 mei binnengebracht voor de buurtmaaltijd. 
Studenten van studentenvereniging Ichtus Antwerpen werken met het 
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Bijbelhuis samen om deze 
buurtmaaltijden te 
organiseren. In de hoop dat 
mensen met elkaar in 
contact komen, elkaar leren 
kennen en ontdekken dat 
God de God is die werkelijk 
een gemeenschap vormt. 
We kijken terug op een 
toffe avond waar gezinnen, 
tieners en jongeren 
aanwezig waren en een 
kort spel niet kon 
ontbreken. Na de maaltijd 
konden we een jarig 
Marokkaanse meisje 
verrassen met een leuk 
cadeau. Zowel het eten als 
de groep kende een 
gevarieerde samenstelling: 
Belgen, Hollanders, 
Afghanen, Portugezen, 
Marokkanen, Syriërs en 

Assyriërs. In het volgende seizoen organiseren we opnieuw maaltijden. Zo 
blijven buurt en Bijbelhuis op elkaar betrokken. 
Ernst van Velzen, diaken 
 
 

 
 

 
 
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 
 
 

PINKSTEREN 
Om maar gelijk met de deur in  huis te vallen: het zat niet mee met Pinksteren. 
Het beloofde niet echt een vlammend en begeesterend feest te worden.  
Het begon een week voor het Pinksterweekend. De collega ging 10 dagen met 
vakantie en dat leek mij geen enkel probleem te worden. Helaas, hij had zich 
nog niet in zijn korte broek gehesen, of bij mij dienden zich de eerste 
verschijnselen van griep aan. De volgende dag lag ik met een zware griep op 
bed, samen met mijn man  die ik ook nog eens had aangestoken. 
Na twee dagen grieptoestanden toch maar naar het UZA gegaan want er 
moest veel gebeuren. Alle afdelingen langsgaan om patiënten uit te nodigen.  
Gelukkig krijgen we daarbij vaak hulp van een vrijwilliger.  Maar… die stuurde 
een berichtje dat hij deze week echt niet kon komen. Oeps. Nu was er dus echt 
een probleem. 
 

Mondmasker 
Met een mondmaskertje op ging ik dan 
maar de bedden langs. Een blik in de 
spiegel tussendoor leerde mij dat mijn 
uitstraling weinig begeesterends had. 
Waterige ogen boven een 
mondmasker. Ik troostte me met de 
gedachte dat degenen die nu zouden 
komen het echt wel om de viering te 
doen was en niet om de mooie ogen 
van de pastor.   
 
Daarbij kwam dat er veel patiënten 
naar huis mochten met het lange 
weekend en dus vroeg ik me even af of 
we de hele viering toch maar niet beter 
zouden kunnen cancelen. Maar nee, 
natuurlijk niet, dat kan echt niet. Want 
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wat dan met de ex-patiënten die vol verwachting helemaal naar het UZA rijden 
op een feestdag? 
 

Paracetamol 
Het werd Pinkstermorgen. Nog vol van de preek van Michael Curry op the 
Royal Wedding begon ik er maar aan. Met meer hoop en vertrouwen op de 
paracetamol dan op onze lieve Heer, eerlijk gezegd.  
Maar kijk, dan gebeurt het. Dan zijn er op veel afdelingen mensen 
bijgeschreven die toch wel erg graag komen en familie komt ook mee. Dan 
werkt die paracetamol beter dan verwacht en is het doodstil onder de preek. 
En wat een wonder, dan wordt er tijdens de koffietafel vooral over de preek en 
Pinksteren gepraat.  
Dankbaar besef ik dat de Pinkstergeest er weer bij was. 
De Pinkstergeest die harten opent en mensen bezielt. En met die 
Pinkstergeest gaan we weer op weg. In goede en kwade dagen. 
 
 

Ria van Belzen 
Pastor UZA  
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NIEUWS UIT DE VPKB 
 
 

OVER HOOP EN HUIZEN 

 
Zaterdag, 26 mei hadden we onze 
ontmoetingsdag Over Hoop & Huizen in 
het Huis van het Protestantisme in 
Brussel.  
Een 27-tal mensen, waaronder Ina 
Koeman (boven) en Tetty Rooze (rechts) 
uit Antwerpen, stroomden samen uit 
verschillende Protestantse kerken en 
Protestantse Sociale Centra in ons land: 
Franstaligen, Nederlandstaligen en 
Duitstaligen. Wat ons samen bracht was 
het engagement voor vluchtelingen via 
ons Hoop & Huizen Fonds, waarvan de 
werking vandaag geëvalueerd werd. Na 
het welkom opende voorzitster Ina 
Koeman de dag met als bezinning een 



44 

 

stuk te lezen uit het charter van Groningen, waarvan binnenkort dit jaar het 30 
jarig bestaan gevierd wordt. Daarbij werd een kaars aangestoken om het leed 
van vele mensen onderweg, op de vlucht voor oorlog en ander geweld centraal 
te stellen in ons midden.  

Tetty Rooze bracht daarna aan de 
hand van een PowerPoint een 
overzicht over de situatie van de 
vluchtelingen in Europa de laatste 
jaren met daaraan gekoppeld het 
overzicht van het ontstaan van ons 
Hoop en Huizen Fonds en wat we 
daarmee in de afgelopen 2,5 jaar 
hebben kunnen doen. Ook werd de 

geschiedenis van het laten overkomen van enkele vluchtelingen via de human 
corridors uitgelegd en gedeeld. Na de pauze gingen we uiteen in taalgroepen 
om onderling uit te wisselen over de ervaringen die we in het begeleiden van 
vluchtelingen met behulp van dit fonds hebben opgedaan. Positieve 
ervaringen werden naast kritische kanttekeningen gelegd, moeite en 
hoopvolle pogingen werden met elkaar gedeeld. Nadien deelden we kort die 
ervaringen dan weer met elkaar in de grote groep.  
Halverwege de ochtend hadden onze Synodevoorzitter Steven Fuite en onze 
nationale penningmeester Ferdi Dehousse zich bij de groep gevoegd. Tot slot 
van de dag hield Steven Fuite een waarderende slotspeech, waarin hij uitsprak 
heel trots te zijn op wat wij als kleine kerk in dit moeilijke sociale actuele 
thema toch hebben kunnen betekenen voor een heel aantal vluchtelingen. Het 
blijft een druppel op een gloeiende plaat, maar toch willen wij de lamp 
brandend houden. Symbolisch werd een nieuwe kaars aangestoken aan onze 
kaars, die ook zal overgebracht worden naar Groningen waar binnenkort het 
30 jaar charter van Groningen zal worden herdacht. We sloten de dag af met 
een groepsfoto, een gezamenlijke lunch, en nog wat onderlinge uitwisseling 
over de muren van de kerkjes heen in een gezamenlijk gedeeld engagement.  
Het was een hoopvolle dag! Dank en de organisatoren en alle aanwezigen voor 
hun inbreng!  
Lianne de Oude, MiSaG, Over Hoop & Huizen & VPKB Hasselt 
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INTERVIEW 
 
 

Kelly Keasberry 
Kelly (43) is freelance journalist, theoloog en moeder van vier zonen. Ze zet 
zich als ouderling in voor VPKB De Olijftak te Brasschaat en is lid van de 
Commissie Stadspredikant. Ook gaat ze regelmatig voor als gastpredikant 
in andere VPKB-kerken. 

Welk Bijbels verhaal had u 
graag meebeleefd? 
Het moment waarop Mozes na een 
zware klim van 2285 meter 
neerstrijkt op de berg Sinaï. Rondom 
hem strekt het weidse landschap 
zich uit. Hij verkeert letterlijk met 
zijn hoofd in de wolken, de 
alledaagse wereld is even heel ver 
weg. Dan gebeurt het. De hemel 
raakt de aarde, waarna niets nog 
hetzelfde zal zijn.  
 

Wat is uw lievelingslied – en 
waarom? 
Tijdens mijn werk laat ik me graag 
inspireren door Gregoriaanse 
gezangen. Zo kan ik erg  genieten 

van he Kyrie of Sanctus van het Congolese koor Misa Luba.  
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Voor een rechtvaardige en tolerante samenleving waar mensen in diversiteit 
samen kunnen leven. Vaak merk ik dat het wij-zij denken overheerst, en dat 
het gezicht van de ander wordt vertekend tot een karikatuur. Mijn oom Ed 
Goldstein verloor tijdens de Shoah nagenoeg zijn hele familie. Vlak voor zijn 
dood sprak hij: “Er is niets veranderd. De vluchtelingen zijn de nieuwe joden.” 
Het gevaar dat zich afspeelde voor de Tweede Wereldoorlog, omringt ons ook 
nu. De Frans-joodse filosoof Immanuel Levinas is voor mij een belangrijke 
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inspiratiebron. Hij bekritiseerde het gebrek aan openheid voor de ander in het 
westerse denken, en stelde dat de ander een beroep doet op onze goedheid. 
Pas in zijn aangezicht kunnen wij onszelf zijn. 
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Enerzijds om mij te laten inspireren, anderzijds ook om te dienen. Want zelfs 
een alomtegenwoordige God heeft mensen nodig om Zijn handen en voeten 
te zijn. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Het hebben van een hoger doel. Het leven ziet er heel anders uit als je leeft 
vanuit de gedachte dat je hier niet zomaar bent. Dan ben je meer dan een 
toevallig samenspel van chromosomen: je bent een mens met een missie. Dat 
hoeft overigens niets heel groots te zijn; ook kleinere stapjes kunnen de wereld 
een stukje mooier maken. 
 

Wat ga je morgen doen? 
Ik hoop een inspirerend artikel voor het Nederlandse Christelijk Weekblad te 
kunnen schrijven. 
 

Bidt u wel eens? 
Ja, regelmatig. Maar niet zo vaak als ik zou willen. Regelmatig laat ik daarom 
even alle drukte achter me om de natuur in te trekken. Als ik al die pracht en 
weelde zie, kan ik echt weer even stil zijn voor de grootheid van God. 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01-03/06  PSC Denkweekend in Ucimont 
02/06 14.30 u 50+ Kring  
03/06  Open Kerkenweekend (o.m. in LWS) 
08/06 12.30 u Terugkomdag presentie (in De Loodsen) 
08/06 20.00 u Bijbellezen met anderstaligen (O) 
10/06 15.00 u High Tea (Z) 
15/06 14.00 u Kerkenraad (Z) 
17/06 14.00 u Moskeebezoeken n.a.v. Kleine feest (vertrek vanuit 

PSC) 
18/06 14.00 u Commissie Stadspredikant 
20/06 10.30 u Gebedskring (O) 
20/06  Wereld Vluchtelingendag 
22/06 17.00 u Multicultureel Buffet (Vrouwenwerking PSC, 

Kwekerijstraat) 
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  Ds. Bert Dicou (per 1 augustus a.s.) 
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 | tel. 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 | 03/434.71.23 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline juli-augustus-nummer: 26 juni 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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