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Hoofdartikel 
 
 

WERD CHRISTUS GEKRUISIGD  
OF WAS HET IEMAND ANDERS? 

Hoewel Moslims en christenen het erover eens zijn dat de kruisiging werkelijk 
heeft plaatsgevonden – iemand die aan het kruis werd gehangen totdat hij 
stierf – zijn ze het niet eens over de identiteit van de gekruisigde. Christenen 
geloven dat de gekruisigde Jezus Christus van Nazareth is, de Zoon van Maria, 
terwijl Moslims geloven dat de gekruisigde iemand was die op Jezus leek, maar 
niet Jezus!  
Moslims baseren hun geloof op de volgende verzen uit de koran: 
“En wat deze spreuk van hen betreft: ‘Werkelijk, we hebben de Messias, Jezus, 
de zoon van Maria, de gezondene van God, gedood’… maar ze hebben hem 
niet gedood, en ze hebben hem niet gekruisigd, maar ze hebben een 
dubbelganger aangebracht. En werkelijk, degenen die er anders over denken 
twijfelen aan hem; ze weten niets over hem, maar volgen slechts een 
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opvatting na. Ze hebben hem niet gedood, zeker niet! Welnee! God heeft hem 
opgenomen naar Zichzelf toe; want God is machtig en wijs!” (Palmer, vert. Q 
4:157-158) 
Welk bewijs voeren christenen en moslims aan om de gekruisigde te 
identificeren? 
 

Het bewijs van het Christendom 
Christenen zeggen dat de boeken van het Evangelie (Mattheüs, Markus, Lukas 
en Johannes) een levend getuigenis vormen van wat er gebeurd is. Zij werden 
geschreven door vier mensen, van wie sommigen getuigen waren van deze 
gebeurtenis en anderen hebben die geschreven onder leiding van of na het 
ondervragen van andere ooggetuigen. Deze evangeliën werden in de eerste 
eeuw Anno Domini geschreven, wat chronologisch dichtbij het gebeuren van 
de kruisiging ligt (AD 33) en geschreven door mensen die in Palestina, dat 
geografisch dichtbij de plaats van de kruisiging ligt, woonden en heel veel 
gereisd hebben. Duidelijke en uitvoerige beschrijving van de kruisiging kan 
men vinden in de vier boeken van het Evangelie (zie Mattheüs 26-28, Markus 
14-16, Lukas 22-24 en Johannes 12-20). De vroege christenen waren niet de 
enigen die spraken en schreven over de kruisiging van Christus. Historische 
documenten buiten de Evangeliën om nemen de kruisiging op en identificeren 
Christus als de gekruisigde (we denken dan aan Flavius Josephus en Tacitus). 
 

Het bewijs van de Islam 
Moslims vertrouwen op de koran, dat maar één document is in plaats van vier 
documenten (de vier evangeliën). De koran werd niet geschreven door een 
ooggetuige van de kruisiging of onder toezicht van iemand die ooggetuige 
geweest is. De koran is geen document dat inhoudelijk in omloop is gebracht 
door een ooggetuige van de kruisiging, maar werd door Mohammed ruim zes 
eeuwen later opgetekend. Chronologisch een lange afstand in tijd na deze 
gebeurtenis. Bovendien heeft Mohammed zijn hele leven op het Arabisch 
Schiereiland doorgebracht, een gebied minstens 128 km verwijderd van 
Palestina. Een afstand van betekenis in die periode. 
Van belang is te weten dat moslims de authenticiteit van een Hadith 
(opgetekende uitspraken en daden van Mohammed) baseren op de kwaliteit 
van zijn overdracht. De meest betrouwbare Hadith zijn die waarvan de 
originele verteller het rechtstreeks van Mohammed gehoord of gezien heeft. 
Gegeven dit islamitisch uitgangspunt is de vraag toegestaan of de verklaring 
van de kruisiging in de koran dan betrouwbaar is? De koran (zie Q 4:157-158) 
vermeldt dat iemand die op Christus leek ( ‘een dubbelganger’) in Zijn plaats 
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gekruisigd werd. Behalve deze bijzonderheid over een plaatsvervanger die 
dezelfde gelaatstrekken als Christus had, vermeldt de koran geen andere 
informatie met betrekking tot de identiteit van deze persoon. Ten gevolge 
daarvan hebben Moslim commentatoren veel mogelijke namen en verhalen 
over dit onderwerp ingegeven.  
Wel zegt de koran dat ‘… God nam Hem (Jezus) op naar Zichzelf toe …’. 
Sommige geleerden suggereren dat God Christus de kruisiging wilde 
besparen. Maar als God Christus had willen sparen, had Hij Christus op welke 
tijd dan ook maar kunnen sparen door Hem op te nemen voor het oog van 
iedereen en zou Hij niet het leven van iemand anders geofferd hebben in Zijn 
plaats. 
 
Het evangelie van Jezus Christus is het evangelie dat Christus, de Zoon van 
God, stierf en daarmee de schuld van de wereld heeft gedragen en 
weggedragen. Dat een ander je schuld draagt kent de Islam zelf niet. Dit 
verschil is mogelijk verklarend voor de vraag wie nu werkelijk stierf aan het 
kruis. 
Laten wij het gesprek met moslims over Jezus Christus en zijn kruisdood met 
liefde aangaan en voortzetten. Zijn genade, zo geloven wij, is genoeg! Die 
genade bidden we moslims toe. 
 
 

Ernst van Velzen 
Evangelist Bijbelhuis Antwerpen 
 
 
Dit artikel is afgeleid van een folder die het Bijbelhuis laat drukken om christenen 
handvatten te bieden voor het gesprek met moslims. 
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Christusgemeente 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten in de zomermaanden 
Op zondag 24 juni ging Ds. Boelens voor in onze kerk. Er werd voorgelezen uit 
Jesaja 5: 8-17 en Lucas 16 ; 19-31. In deze dienst ging Ds. Boelens dieper in op 
de vraag: hoe rijk ben je, als je rijk bent ? Het symbolische verhaal van Lazarus 
en de rijke man. Het is niet alleen een verhaal over de tegenstelling tussen rijk 
en arm, maar het verhaal wijst ons ook op de armoede van de mens die denkt 
dat hij er alleen is voor zichzelf.  
Naast de prediking heeft de leiding ook afscheid genomen van 5 tieners uit de 
catechisatie: Sam, Alexander, Paul en Alicia, omdat ze ‘te oud’ worden voor de 
nevendienst, Ingmar omdat hij verhuist naar Nederland. Elke tiener kreeg een 
passende bijbeltekst mee en symbolisch een zakje zonnebloemzaadjes en -
pitten. We hopen hen vanaf september te kunnen begroeten tijdens de 
zaterdagse catechisatie die door Marian Knetemann wordt georganiseerd voor 
de 12- tot 15 jarigen. De eerste keer komt de groep samen op 22 september 
om 11.30 uur in de consistorie van de kerk.  
Op 1 juli werd de dienst geleid door Ds. E. Bouman. In de schrift werd gelezen 
uit Psalm 100 en Romeinen 12: 1-8. De verkondiging handelde over ‘Dien de 
Heer met vreugde’. Het thema ‘God is overstelpend goed’ moet worden 
begrepen als een uitnodiging om te loven en te dienen. Paulus ontdekt dat de 
liefde van God bevrijdt en de bevrijdende kracht van Gods genade nodigt uit 
dienstbaar te zijn aan de wil van God. 
In deze dienst werd dan ook heel toepasselijk Aalt Jan van Roest bevestigd als  
ouderling en dus als  nieuwe dienaar voor onze gemeente met als motto ‘Dien 
de Here met blijdschap!’ Ook werd afscheid genomen van Josée Rigtering, die 
ons zoveel jaren met volle inzet, kennis van zaken en liefde heeft gediend.  
Tijdens één van de gemeenschappelijke diensten, op 22 juli, ging Ds. H. Neels 
ons voor. Er werd voorgelezen uit de bekende Psalm 23 en Efeziers 1: 15 -23. 
De Heer is mijn herder ! Waarom is deze psalm zo geliefd ? Is het omdat het 
troostende woorden zijn in omstandigheden dat het niet zo goed met ons 
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gaat?  Opvallend is ook dat het vers gaat over ‘mijn’ Herder: heel persoonlijk 
en dit spreekt ons aan als je je volstrekt eenzaam voelt en je jouw weg 
helemaal alleen moet gaan. Er is ook een minder zoetsappig deel in deze 
psalm: ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.’  Ook dit is ‘herder’ 
zijn: jouw geschiedt recht en je krijgt wat je verdient.  
Op 12 augustus werd de gezamenlijke zomerdienst geleid door onze 
stadspredikant Ds. P. Schipper. In Psalm 10 staat ze stil bij de goddeloze die 
God geen rekenschap vraagt en het misbruik van de macht. En in Mattheus 14: 
10 –16 verneemt Jezus het gruwelijke verhaal van de dood van Johannes de 
Doper. Jezus werd met ontferming bewogen en wil alleen zijn met God. Maar 
blijft terzelfder tijd open voor de mensen, d.w.z: genas de zieken , brak de 
broden en verdeelde ze aan de scharen. In het verlangen naar 
rechtvaardigheid , worden wij ook geroepen om zo te handelen.  
  

Bij de komende diensten 

De volgende gastpredikanten zullen in de maand september de diensten 
voorgaan: 
2 september: ds. T. Schouten, met viering Heilig Avondmaal  
9 september: dhr. B. Kriekaard, proponent  
16 september: startzondag met dhr. B. Kriekaard!  
23 september: dhr. A. Boekhout uit Oostende  
30 september: ds. L.J. Walhout   
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
Ook het ‘Bijbellezen met anderstaligen’ gaat weer beginnen. Met een kleine 
groep mensen die  van huis uit anderstalig zijn,  komt de groep om de 2 weken 
bij elkaar om samen te lezen in de Bijbel. Deze maand op 7 en 21 september in 
de consistorie van onze kerk. Met de Bijbel  in de eigen taal erbij, wordt wat in 
de ‘zondagse’ Bijbel staat nog duidelijker.  
Info bij Dini van Os, tel. 03 272 32 62, of dinivanos@skynet.be.  
Volgende andere activiteiten kennen terug hun opstart: 50+ kring, 
gebedskring, catechisatie 12-15 jarigen. De data kunnen teruggevonden 
worden achteraan in De Band (rubriek Agenda).   
 

GEMEENTE-UITSTAP 
Op zaterdag 15 september bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan onze jaarlijkse gemeente-uitstap. Deze gaat dit jaar door in Antwerpen 

mailto:dinivanos@skynet.be


7 

 

met een cultureel programma (bezoek aan het MAS) en een ontspannend 
programma in het Park Spoor Noord. 
Indien u nog mee wilt, laat u zo snel mogelijk iets weten?  Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd, hoe meer verbondenheid! 
Mailtje naar martinemeijers505@gmail.com of neeltje2018@hotmail.com of 
telefonisch. Martine: 0486/86.87.18 of Evelien: 0478/49.20.30. 
  

PASTORAAT  
• We vermelden met droefheid het overlijden van mevr. De Groot-Kromhout 
op 19 juli. Diverse jaren werd ze vanuit onze gemeente trouw bezocht.  
• Mevr. Angele Ouding is verhuisd naar RVT Hof De Beuken.  
• Ook mevr. Annee die jarenlang lid was van de wijkgemeente Linkeroever, is 
opgenomen in RVT Craeyenhof.  
Adressen zijn beschikbaar en kunnen bekomen worden bij de kerkenraad. 
 

KERKENRAAD 
De kerkenraad komt voor het eerst bij elkaar, na het zomerreces,  op dinsdag 4 
september a.s.    
 

WELKOM/AFSCHEID 
• Barry Kriekaard, onze toekomstige dominee, en zijn echtgenote 
Veerle wonen sinds begin juli in de pastorie. Op 1 augustus is Barry 
Kriekaard gestart in het proponentschap begeleid door Ds.R. Koreneef, 
voorganger in Balen. Tijdens de eerste 6 maanden van het stagetraject 
‘proponentschap’ zal Barry Kriekaard kennismaken met alle bijzondere 
diensten (stadspredikant, havenpastoraat,…) in Antwerpen. Zijn 
betrokkenheid bij onze gemeente zal zo langzaam kunnen groeien. 
Niet alleen zal hij de startzondag op 16 september al leiden, ook is hij 
gestart met een blog op onze website: www.christusgemeente.be. (Zie 
ook het artikel van B. Kriekaard op p. 8) 
• We mochten bericht ontvangen uit Barneveld dat de familie Piepers-
van Rheenen goed is verhuisd. Ze maken ons de vriendelijke groeten 
over vanuit hun nieuwe woonst dat ongetwijfeld binnenkort een echt 
thuis zal worden.  
• De familie Lejeune heeft de grens in het zuiden overgestoken om 
aldaar de ‘tenten’ definitief op te slaan. Ook hen wensen we een goede 
nieuwe start toe!  
 

mailto:martinemeijers505@gmail.com
mailto:neeltje2018@hotmail.com
http://www.christusgemeente.be/
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VERJAARDAGEN 
Van harte proficiat aan Mariette Verdonckt. Ze verjaart op 8 september. We 
wensen haar een mooi nieuw levensjaartje toe. 
 
 
Een hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost, 

Armand Pierre 
 
 

 
 

VERHUIZING NAAR ANTWERPEN 
Waar de zomer waarschijnlijk voor velen van u een 
periode van rust en bezinning was, stond de zomer 
van 2018 voor ons in het teken van grote 
verandering. We zijn verhuisd vanuit Nederland 
naar de pastorie in Berchem Groenenhoek. En dat 
is toch een hele verandering. Ten eerste al de 
verhuizing van een klein appartementje in 
Nederland, naar een groot huis in Antwerpen. En 
tevens  verhuizen van Nederland naar België, dat 
is toch ook echt migreren. Ondanks dat we slechts 

één landsgrens overgegaan zijn, zijn de verschillen soms goed merkbaar. 
Inmiddels zijn gelukkig ook de meest belangrijke zaken geregeld (zoals de 
'gele klevers' van de mutualiteit). 
Na onze verhuizing konden we nog een paar weken rustig van vakantie 
genieten. Onze vakantie bestond vooral uit het ontdekken van Antwerpen, van 
de zomerfeesten tot de prachtige historische kerken in 't Stad. In die warme 
dagen heb ik heel wat rondgefietst om een beetje de kaart van Antwerpen in 
mijn systeem te krijgen. Inmiddels is voor mij de aanstelling als proponent in 
Antwerpen begonnen. En daarnaast is ook de laatste maand aangebroken van 
de zwangerschap van Veerle. Eind september kunnen we ons verheugen in de 
komst van ons eerste kindje. Een grote reden tot vreugde! En wederom een 
grote (en mooie) verandering in ons leven.  
Het proponentschap zal, zoals u wel hebt gelezen, bestaan uit het 
kennismaken met alles wat te maken heeft met de protestantse kerk in 
Antwerpen. U kunt mij tegenkomen rond het PSC, het Bijbelhuis, de haven, en 
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ga zo maar door. Afgelopen weken ben ik voornamelijk bezig geweest met het 
inlezen in de geschiedenis en kerkorde van de VPKB. Dat is voor het kerkelijk 
examen dat ik moet afleggen omdat ik overkom uit Nederland. Daarnaast 
hebben we al velen van u ontmoet rondom de zomerdiensten en heb ik 
kennisgemaakt met verschillende collega's. Het is een vreugde om zoveel 
mensen te ontmoeten en te leren kennen. We voelden ons ook zeer welkom 
tijdens de zomerdiensten, dat was hartverwarmend!  
U zult mij voorlopig vooral tegenkomen tijdens de zondagse diensten en dan 
ook voornamelijk als mede-toehoorder, maar ook een enkele keer als 
voorganger. In het bijzonder wil ik u wijzen op de startdienst van 16 
september, waarvoor de voorbereidingen al in gang gezet zijn. Daarnaast zal 
ik u via De Band en de website op de hoogte houden van mijn belevenissen in 
Protestants Antwerpen.  
 
Ik zie ernaar uit u allen te ontmoeten.  
 
Hartelijke groet, mede namens Veerle, 

Barry Kriekaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost 
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be 
 
Proponent Barry Kriekaard, barrykriekaard@gmail.com 
Consulent Ds. Marcel Pool | marcel.pool@telenet.be | 0472/33.54.38 
Scriba  Aalt Jan van Roest |  Ringlaan 4 2600 Berchem | aaltjanvanroest@gmail.com  
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:barrykriekaard@gmail.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
mailto:simon.hoekstra2018@gmail.com


10 

 

    De Wijngaard  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

EEN PRACHTIGE ZOMER: ZOMERDIENSTEN EN 
MIDDAGPAUZEDIENST 
We hadden de eer om de 6 (zon)daagse van gezamenlijke diensten  te mogen 
afsluiten. Terecht merkte iemand op dat de diensten dit jaar echt tof bezet 
waren. Er is heerlijk gezongen, geluisterd en samen gebeden. Het is altijd leuk 
als er stoelen bij gezet moeten worden (toch bij ons in de Sanderusstraat), 
ondanks dat er mensen op vakantie en weg zijn. Het kennismaken met de 
nieuwe en toekomstige voorgangers kon ook al gebeuren in deze 
zomerzondagen. Nog even en we starten weer elk in onze eigen kerk maar 
met de letterlijke en figuurlijke warmte van de afgelopen maanden voor de 
komende maanden.  
 
Die energie en zingevende warmte mochten we ook ervaren in de 
Middagpauzedienst in de OLV-kathedraal op 23 augustus waar we het 70-jarig 
jubileum van de Wereldraad van Kerken vierden (zie ook de rubriek 
‘Oecumene’ in deze De Band). De viering was voorbereid en uitgewerkt door 
een vijftal mensen: Jörg Pfautsch (Duitse Zeemansmissie), Michel Franzen 
(A.R.K. – Antwerpse Raad van Kerken), Marion Schmitz-Reiners (Duitstalige 
Gemeinde), Jo Hansen (Pax Christi) en ikzelf (VPKB Sanderustraat). Met een 
dertigtal mensen baden, zongen en bezonnen we op de oecumene, waarbij we 
mochten horen dat als je deelt van dat ene Brood er genoeg is voor iedereen, 
om vanuit zijn of haar  traditie, talenten en inspiratie op weg te gaan. We 
durven en kunnen terug plannen ook al zijn de weersomstandigheden in het 
kerkelijk klimaat niet altijd optimaal. We zijn ervan overtuigd dat de 
Boodschap waar we voor staan een bevrijdende en verzoenende bijdrage is 
voor een leefbare wereld, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid mag en 
kan opnemen.  
 

KOMENDE DIENSTEN 
Dit wordt echt een nieuw seizoen, startend met de Scheppingszondag op 2 
september. De oecumenische werkgroep Ecokerk, waar namens de VPKB ook 
actief aan mee gedaan wordt, heeft een boeiende tekst gemaakt met 
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liturgische en praktische ideeën hoe we kunnen omgaan 
met de zorg voor de schepping. Soms zijn het maar kleine 
initiatieven maar vaak is het een goede aanleiding om  
anders te denken over het omgaan met Gods schepping. 
Een van hun ideeën en een aantal suggesties vind je 
hieronder. 
 

Samen eten 
Organiseert  u een etentje, kies dan zoveel mogelijk voor de korte keten en 
seizoensgroenten. De website www.rechtvanbijdeboer.be geeft u overzicht 
van allerlei verkooppunten van markten, voedselteams en zelfpluk. En 
waarom niet eerst samen plukken en dan samen koken? Zeker kinderen 
zullen echt wel willen smullen van hun zelf geplukte groenten of fruit. 
Heeft u hier allemaal geen tijd voor, via de website: 
https://boerenenburen.be/nl-BE kunt u zelfs online bestellen. Wilt u kiezen 
voor broodje met vegetarisch broodbeleg dan zij er allerlei recepten uit te 
proberen via de website van Velt (www.velt.be). 

 

DE INTREDE  
De volgende zondag 9 september is natuurlijk voor ons als gemeente van de 
Sanderustraat heel speciaal omdat ds. Bert Dicou zijn intrede doet.  
 

De Kerkenraad van de VPKB gemeente Antwerpen Zuid nodigt u van harte 
uit tot het bijwonen van de bevestiging en intrede van ds. Bert Dicou als 

haar gemeentepredikant op zondag 9 september 2018 om 15.00 uur. 
Na afloop wordt u een receptie aangeboden. 

Contact: Thamar Blokland  – 03/440. 71. 88 – 0496/26.91.50 – 
thamar13@hotmail.com 

 
Het gaat een echte feestelijke bevestigingsdienst worden en we hopen dat 
zoveel mogelijk mensen van de kerk en daar rond aanwezig zullen zijn. We 
zetten graag stoelen bij. Lukt het die zondag echt niet, geen nood, hij preekt 
daarna nog op vele zondagen. Altijd van harte welkom. 
 
De nieuwe dominee woont nu op een tijdelijk adres, vlak bij de Schelde. Hij 
hoopt eind van september te kunnen verhuizen naar zijn nieuw appartement. 
Vanuit die Scheldeview heeft hij al op verschillende manieren kennis gemaakt 

https://www.velt.nu/ecologisch-leven-je-keuken/wat-een-ecosmos/recepten
mailto:thamar13@hotmail.com
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met het Antwerps leven. De huisbezoeken waar hij al mee begonnen is geven 
nog meer zicht op het Antwerps en Vlaams leven en de plaats van de 
protestantse kerk daarin.  
U kunt hem nu telefonisch bereiken op het gsm-nummer 0495/89.21.77.  
Onze nieuwe dominee is zeer milieubewust en fiets overal naar toe. Op 
plaatsen die misschien een beetje ver zijn, gebruikt hij het openbaar vervoer. 
Als je hem uitnodigt langs te komen mag je hem meteen wegwijs maken in het 
rijschema van trams en bussen. (Zie ook het artikel van ds. Bert Dicou verder in 
deze rubriek.) 
 
Over de andere diensten in de Sanderustraat vindt u informatie in de rubriek 
‘Kerkdiensten’, waaruit blijkt dat we er weer voor gaan, liefst natuurlijk met u 
en jullie samen.   
 

KERKENRAAD 
We zijn dankbaar dat we  met  de nieuwe dominee als kerk en kerkenraad op 
weg mogen gaan. We hebben er echt zin in. Op 31 augustus steken we als 
kerkenkraad de koppen bij elkaar. Maar ideeën of bedenkingen voor de 
toekomst mogen zeker al doorgegeven worden. We gaan de dominee niet 
direct overdonderen met al onze creatieve en alternatieve plannen, maar 
noteren ze voor de komende vergaderingen. We hopen op 10 september ook 
van zijn wijsheid gebruik te kunnen maken om het gemeentereglement voor 
onze kerk verder af te maken, zodat we dat kunnen voorstellen op de eerst 
komende gemeentevergadering.  
 

PASTORALIA 
• Waren wij even blij, toen Rina zich toch goed genoeg voelde om terug 
regelmatig naar de kerk te komen. Voor haar was het ook een fijn weerzien 
met mensen van onze en de andere kerken.  
• Eind juni is Nayla Pervaiz bevallen van een zoontje Timothy. Ze stellen het 
goed en voelen zich steeds meer thuis in Meerhout. Onze nieuwe dominee is 
er al op bezoek geweest en heeft een stukje van het Kempisch 
plattelandsleven kunnen ontdekken op z’n Pakistaans.  Met de andere 
familieleden gaat het ook goed al blijven er de nodige zorgen. Een tweede 
kleinkind is op komst.  
• Suzanne Blokland heeft laten weten dat ze nu echt verhuisd is. Geen sinecure 
als je zo lang op hetzelfde adres gewoond hebt en alles moet uitzoeken wat 
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weg kan en wat mee verhuist. Bezoek kan op afspraak om haar nieuw 
appartement te bewonderen.  
 
Hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Zuid, 

Thamar Blokland, Heleen Rauwenhorst, Tetty Rooze 
 
 

 
 

“WAT ETEN WE VANDAAG?” 
(Door Brenda Blokland) 
Die vraag wordt hier wel meerdere keren per week gesteld.  
“Dat hangt af van wat er op het veld staat” zeg ik dan.  
Dat klopt. We volgen hier, als het kan, de seizoenen op een veld ongeveer 3 km 
van ons huis in Kontich. We zijn al een jaar of 5 lid van ‘Grondsmaak’ van de 
groep CSA. 
 

Wat is CSA? 
Community 
Supported 
Agriculture (CSA) 
betekent 
‘landbouw 
gedragen door de 
gemeenschap’. 
Het draait 
eigenlijk allemaal 
om een win-win-
situatie voor de 
boer en de 
consument en 
steunt op enkele 
basisprincipes. 
De consument 

betaalt aan het begin van het jaar een vaste bijdrage. Hij betaalt niet zozeer 
voor zijn groenten (en fruit), maar koopt eigenlijk een aandeel in de boerderij. 
Zo krijgt hij verse producten, maar ook inspraak in het reilen en zeilen van het 
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bedrijf. Hij draagt bij om de verwerkingskosten te dragen en de boer 
inkomenszekerheid te geven. Zo deelt de klant ook in het risico van 
bijvoorbeeld een slechte oogst door weersomstandigheden. 
In ruil daarvoor doet de boer al het werk op het veld zorgt hij ervoor dat alles 
op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt. Meestal zijn CSA boerderijen 
ook bio-gecertificeerd. Het bedrijf creëert ook ontmoetingskansen voor de 
deelnemers via educatieve momenten, hoevefeesten of meewerkdagen. De 
klant en de landbouwer bouwen zo aan hun eigen lokale gemeenschap. 
‘Onze’ CSA (zie foto op p. 13) heeft heel veel soorten groenten, kruiden, 
bloemen en ook aardbeien, kruisbessen, rode bessen en frambozen. Lokaal 
fruit e.a. kunnen we tegen een kleine vergoeding ook bestellen bij andere 
aangesloten boeren. Die liggen dan klaar, samen met een geldkistje waar je 
het juiste bedrag instopt. Ook kun je een eierenkaart kopen en daar dan verse 
eitjes nemen van de kippen op het veld. Veel draait hier om vertrouwen en 
zorg voor de teelten en voor elkaar! 
 

Op de juiste manier plukken… 

Het is immers heel belangrijk om op de juiste manier te oogsten en dat 
verschilt per groente. Alleen de buitenste takjes, of juist alles van één plant 
afsnijden op 5 cm. Dit allemaal met de bedoeling om zolang mogelijk van één 
plant te kunnen oogsten. Sommige groenten blijven immers een lange periode 
groeien. Op deze manier zorg je voor een optimaal verbruik.  
Er wordt ook gevraagd om goed op de paden tussen de groentebedden te 
stappen zodat je niet per ongeluk op nieuw zaaigoed trapt.  
Veel om rekening mee te houden in het begin maar na een tijdje gaat het als 
vanzelf. Je helpt ook nieuwe oogsters als je merkt dat ze iets niet weten of 
welke groente het juist is. Het veld heeft zeker ook een sociaal karakter! 
 
Als de boerin een goed zicht heeft op de opbrengst van het zaaigoed (goed 
voor 150 gezinnen) stelt ze een verdeelsleutel op. Bijvoorbeeld: er zijn al 
komkommers oogstklaar. Je hebt bv. recht op 3 komkommers per volwassen 
aandeel. We beginnen met 1 stuk per VA. Aangezien niet alle komkommers 
tegelijk rijp zijn en je ook geen 5 komkommers tegelijk eet, wordt er van alle 
oogsters verwacht daar rekening mee te houden. En niet, nadat ze hun deel 
van de oogst al hebben, en er nog komkommers hangen, dat ze die ook 
mogen plukken. De boerin zorgt ook voor een zo groot mogelijk aanbod van 
verschillende gewassen. Onze kinderen, en ook wij, kennen en eten nu meer 
soorten groenten! 
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Tussendoor zijn er ook werkdagen en -avonden voorzien om onkruid te wieden 
of mee te planten zodat niet al het werk op de schouders van de boerin komt. 
Al snel hebben we een feestcomité opgericht om zo jaarlijks toch minstens 2 
feesten op het veld te hebben voor alle oogsters om elkaar eens te ontmoeten 
en recepten uit te wisselen, waaronder natuurlijk een oogstfeest in de herfst! 
Dan doen we een ‘Potluck’. Iedereen maakt eten voor zichzelf klaar en dat 
wordt dan allemaal op tafels gezet zodat iedereen overal van kan proeven bij 
een biologisch wijntje/biertje of wat mensen hebben meegenomen. De 
kinderen kunnen een ritje rond het veld maken op de ezeltjes van de buren. 
 

De smaak van dichtbij 
Het klinkt allemaal misschien wat idyllisch maar het vergt wel veel tijd en 
inzet. Je weet niet altijd van tevoren wat je gaat eten. Alles wat je oogst, en 
daar ben je voor een gezin toch wel even mee bezig, moet ook nog grondig 
gewassen worden want er hangt natuurlijk veel aarde aan! 
En toch…, op het veld rondlopen, een uur erwtjes plukken (want je bent met 
5), de rust en stilte op het veld, onze jongens die letterlijk hun eigen boontjes 
doppen, de zon zien ondergaan, gaan ‘shoppen’ als de winkels al dicht zijn… 
lekkere verse groentjes die een uur ervoor nog op het veld stonden op je bord. 
De smaak van dichtbij, weten dat je goed bezig bent voor het milieu én er nog 
eens van genieten.  
Daar doen we het voor! 
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AANKOMEN IN ANTWERPEN 
(Door ds. Bert Dicou) 
Woensdag 8 augustus was het dan zover: met een rugzak op, een koffer in de 
hand, en met goede zin stapte ik op de trein naar het zuiden. Deze keer verliep 
de reis zonder vertragingen. Ik had goed op de kaart gekeken en wandelde 
zonder verdwalen naar de Veemarkt. Daar om de hoek was mijn tijdelijke 
woning te vinden.  
Op de Veemarkt zelf werd ik opgewacht door twee kerkenraadsleden, Heleen 
en Tetty, die me zouden inpraten. Want waar begin je, als je als nieuwe 
predikant je eerste werkdagen ingaat? De instructie vond plaats tijdens een 
uitgebreide lunch op café. Deze on-Hollandse gewoonte bevalt me uitstekend! 
Nadien was er ook nog tijd om mij andere belangrijke zaken in het centrum 
van de stad te laten zien, zoals de dichtstbijzijnde supermarkt, een geschikt 
Jazz-café, en de beste boekhandel van de stad. Onze tocht werd enigszins 
bemoeilijkt doordat men de binnenstad gereedmaakte voor de Na-Tour 
Derny, een merkwaardige sport van racefietsen achter een brommer aan.  
 
Enigszins vermoeid streek ik die avond neer in mijn tijdelijke onderkomen met 
uitzicht op de Schelde. In de weken daarna mocht ik alvast een eerste dienst 
doen en had ik allerlei ontmoetingen met mensen van binnen en buiten de 
gemeente. Ik hoop maar dat ik alle gezichten en de bijbehorende namen 
onthoud. Mijn algemene indruk was dat ik mij geenszins zou hoeven vervelen. 
Er is veel gaande. Belangrijker nog was dat ik alleszins het gevoel had dat ik 
welkom was en iedereen zin had de nieuwe predikant te leren kennen en/of 
samen wat te gaan ondernemen.  
 
 
 
 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningmeester 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 

 
 

MET VEEL ELAN OP NAAR EEN SPANNENDE HERFST 

 
Ik schreef dit artikel al een maand geleden, in de tropische zomerdagen van 
juli: daarna gingen wij op verlof. En ik schrijf maar, zoals het bij me boven kom: 
misschien wat ongecoördineerd, maar tenslotte moet ik nog op vakantie.  
We stappen met veel elan in een nieuw seizoen kerkenwerk. Nieuw, omdat we 
maar liefst twee nieuwe collega’s mogen begroeten: collega Dicou, de nieuwe 
dominee van Antwerpen-Zuid (Sanderusstraat) begint officieel op 9 
september, en collega Kriekaard, de nieuwe dominee van Antwerpen-Oost 
(Bexstraat) zal aan het eind van het seizoen, na een kennismaking met de 
Belgische kerk, echt in het ambt bevestigd worden. Nieuwe impulsen, nieuwe 
inbreng, ik verwacht er wel wat van.  
Over een gezamenlijk bezinningsprogramma van de drie kerken samen zal in 
september gesproken worden: daar kan ik dus nu nog niets over zeggen. 
Momenteel wordt er met man en macht gewerkt aan het grondig opknappen 
van de voormalige consistorie, in het transept van de kerk. De bedoeling is 
dat de Arabisch prekende christenen daar hun kapel krijgen, voor de zondagse 
erediensten, en dat alles in september klaar zal zijn. Opnieuw een reden voor 
een mooi feest. En eind september een Evensong! Voor de internationale 
Lutherse conferentie, die in de laatste week van september in Antwerpen 
wordt gehouden, zijn we gevraagd een Evensong  te zingen: woensdagavond, 
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26 september, 18.30 uur, in het koor van de Kathedraal. U mag komen. Maar 
omdat we het repertoire dan toch kennen, zingen we hetzelfde nog een keer, 
op zondag 30 september, 17.00 uur in onze kerk aan de Lange Winkelstraat. 
Opnieuw: welkom!  
Voor oktober zijn er plannen om op bezoek te gaan bij de Kameroense kerk te 
Merksem: zij willen affiliëren met de VPKB, en dan moet je elkaar een beetje 
kennen. We wachten nog de specifieke uitnodiging. Zo, nu bent u wat 
bijgepraat… 
 
 

KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 
Wat de kerkdiensten van september betreft: zondag 2 september is een 
avondmaalsdienst, en zondag 23 september is ds. P. Schipper, de 
stadpredikant uw voorganger. Ik ben van plan om naast de vervolglezingen uit 
het evangelie van Markus de brief van Jacobus met u te gaan lezen: een brief 
over niet zeuren maar doen, en geen blad voor de mond: de dingen worden 
ronduit gezegd. Jacobus zou een Hollander kunnen zijn. 
 
 

TEKSTEN VOOR KERK-OPEN 
Bij de ingang van de kerk ziet u 
tegenwoordig een staander met twee 
geplastificeerde bladen, geschikt om 
mee te nemen als u de kerk bekijkt. Nu 
begrijp ik dat u daar niet toe komt, als u 
naar de kerkdienst komt. Daarom hier, 
nu ik toch wat ruimte heb bij de copy, 
de tekst van een van de blaadjes, ter 
kennismaking… 
 

1. 

Een kerk betreden is een gebouw 
binnengaan dat jou welkom heet: ... kom 
verder, neem een stoel, of kies een 
bank… Welkom. 
En kijk gerust wat rond. 
Wat ziet u, en wat wilt u van mij weten? 
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Die banken staan er voor mensen die hier komen: soms zijn ze allemaal bezet, 
soms zitten er maar een paar: en u zit er wellicht alleen. Geeft niet: daar staan ze 
voor. 
Met deze ruimte is van alles gedaan: nonnen zongen hier hun gebeden, Napoleon 
stalde hier z’n paarden: er zijn concerten in gehouden, waarbij de hele 
bovengalerij volstond: koor, orkest, het orgel er bovenuit: Bach, het Requiem van 
Brahms,  als u dat wat zegt.. 
En, veelal op zondag, worden hier kerkdiensten gehouden. 
Dat zijn geen gezellige bijeenkomsten, al zijn de mensen doorgaans aardig naar 
elkaar.  
Een kerkdienst is een oefening, een oefening in luisteren. 
Luister, wat doet u hier eigenlijk? Zoekt u wat, hebt u wat?  
Dat luisteren is luisteren naar jezelf, en, een laag dieper, luisteren naar onze ziel.   
Voorlopig is dat wel genoeg, voor dit moment. 
 
Wilt u meer weten, blader dan door: er zijn verschillende zaken te vertellen. 
maar op zich is dit genoeg, voor nu: gun jezelf de tijd… je zit er nu immers toch: 
luister…, daar is die bank voor. 
 

2. 

Ik loof U voor het ontzagwekkende wonder van mijn bestaan… 
Deze kerk is nogal kaal ingericht. Banken staan strak in het gelid, naar voren 
gericht. Voor in de kerk staat een eenvoudige tafel, en daar ligt een Bijbel op. 
Open, om gelezen te worden. 
Dat boek is niet heilig. Maar het helpt ons wel. Het helpt onze geest scherpen. Het 
helpt ons om een gesprek op gang te brengen, tussen ons en onszelf, tussen ons 
en het leven dat we leven: een gesprek tussen ons en God.  
Noem het verbeelding, noem het zoals je wilt, maar kennelijk kan zo´n gesprek 
plaats hebben. 
Ik loof U voor het ontzagwekkende wonder van mijn bestaan… schrijft iemand 
daar, 
woorden uit een psalm, woorden uit de bijbel.   
Het zijn woorden uit een gesprek dat iemand voert met God. Het overkomt je, 
…zomaar….  
 

3. 

God 
Een vreemd woord: drie letters. Het klinkt hol: God. 
Het roept een wereld aan gedachten wakker: God is…. 
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God is niet wat wij denken dat Hij is…  dat is een diepe! 
Als God nu niet is, wat u denkt dat Hij is…. 
Als wij nog moeten leren, wie Hij is, hem nog moeten leren kennen…. 
Stel je voor dat dat zo is? 
 
Daar begint het luisteren. 
 
 
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 
 
  

DE VLAAMSE VREDESWEEK BEGINT! 
Op 21 september 
2018 gaat de 
29ste Vlaamse 
Vredesweek van 
start. Ze loopt tot 
2 oktober 2018. 
Het thema van dit 
jaar is: 'Iedereen 
Thuis' 
De Vredesweek 
roept dit jaar op 

tot een 'Thuis' voor iedereen. Immers, waar je ook woont, vandaan komt of 
terecht komt: iedereen wil graag een plek waar hij zich thuis kan voelen. Thuis 
is waar je veilig bent, waar je je geborgen voelt, waar je je zin kan doen, waar je 
op adem kan komen. Het ontbreken van zo’n plek zorgt voor onrust, frustratie 
en soms zelfs agressie. 
Op vrijdag 21 september staan we vanaf 14 uur met een Vredesweekstand 
aan de Wapper op de Meir. Trap samen met ons de Vredesweekcampagne af 
en maak van Antwerpen een thuis voor iedereen. Kom daarnaast ook proeven 
van onze overheerlijke peace of cake! 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet mikt de Vlaamse 
Vredesweek op een versterking van het beleid om dit mogelijk te maken.  
Meer informatie is ook op de website www.vredesweek.be terug te vinden. 

 

VOOR SPORTIEVELINGEN MET EEN HART VOOR 
VLUCHTELINGEN: REFUGEE WALK 2018  
Wereldwijd waren nooit zo veel mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en 
vervolging. Sommige vluchtelingen zijn wekenlang te voet onderweg, op zoek 
naar een veilig thuis  
Voor het derde jaar op rij daagt de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen deelnemers uit om in de voetsporen te treden van vluchtelingen 
en een tocht van 40 kilometer af te leggen. Wil je tonen dat je solidair bent 

https://www.paxchristi.be/sites/default/files/vredesweek_-website.jpg
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met asielzoekers en vluchtelingen? Stap dan mee met de Refugee Walk 2018 
op zondag 30 september. Nieuw is dat we deze keer starten in Mechelen. Wie 
meestapt, zamelt geld in voor mensen op de vlucht. Maar de Refugee Walk is 
meer dan een sportieve uitdaging of een inzamelactie. We brengen mensen bij 
elkaar, doorbreken stereotypen en bouwen bruggen. Tijdens de tocht die jullie 

samen afleggen, delen vluchtelingen hun verhaal met jou. Op verschillende 
plekken langs het parcours word je verrast door muziek en eten uit de 
hele wereld. 
• Meer info en inschrijvingen: https://www.refugeewalk.be  
• Heb je vragen over de Refugee Walk of suggesties? Stuur een mailtje naar 
info@refugeewalk.be of bel ons op 02 225 44 00. 
• Als je samen met anderen (uit de kerken en elders) zou willen lopen, mag je 
Tetty Rooze contacteren: tel. 0468/25.53.68. 
 
 

‘ZINNIG’: IS DAT OOK IETS VOOR JOU? 
‘Zinnig’, dat klinkt veelbelovend. En dat is het ook! Een groep 
20ers/30ers/40ers/… (leeftijd is ook maar een getal, het belangrijkste is een 
goede portie openheid en nieuwsgierigheid) komt zeswekelijks bij elkaar op 
donderdagavond of zondagnamiddag. Om te praten, te discussiëren, na te 
denken, te bezinnen, … kortom om samen zinnig bezig te zijn.  
Hierbij komen zeer uiteenlopende thema’s aan bod. Een kleine greep uit wat 
er al behandeld is: 
 

- de kerk van de toekomst: wat moet je daar onder verstaan? En hoe ziet 
dat er dan uit? Welke vorm moet die hebben?  

- Culturele thema’s zoals het bespreken van een (al dan niet) Christelijk 
kunstwerk, het samen lezen van een tekst of gedicht, het luisteren van 
een muziekstuk, …   

https://www.refugeewalk.be/
mailto:info@refugeewalk.be
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- Bezoek (in groep of individueel) van verschillende lezingen en 
bijeenkomsten en nabespreking hier van. 

- Hedendaagse religieuze en/of ook maatschappelijke kwesties, 
problemen en oplossingen  

- … 
Kortom, een enthousiaste zelfsturende groep ‘jong’ volwassenen die zich 
bezig houdt met thema’s die hen aanspreekt en die zij zelf aandragen. De 
eerstvolgende bijeenkomsten (onder voorbehoud) zijn op 27 september, 4 
november, 13 december en 20 januari en gaan door in het gemeentecentrum 
van de kerk aan de Lange Winkelstraat. Voel je je aangesproken en wil je graag 
meer info, aarzel dan niet contact op te nemen met een van ons of via 
zinniggesprek@gmail.com.   
 
Met een hartelijke en verstandige groet, 
Astrid, Blerina, David, Marthijn en Sander 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Na ons geslaagd bezoek aan de Calvarieberg van de 
St. Pauluskerk en na een paar maanden rust, hopen 
we in september weer één keer in de maand bij 
elkaar te gaan komen. 
We hebben diverse onderwerpen op ons 
programma staan. 

De eerste keer blijven we nog een beetje in de vakantiesfeer. Sander en Irene 
van Langevelde, kosters van de protestantse kerk Lange Winkelstraat (De 
Brabantse Olijfberg) willen ons graag nog meer laten zien van hun wereldreis 
die ze vorig jaar ondernomen hebben. En wie weet, gaan we ook nog met hen 
nagenieten van hun laatste reis naar Zuid-Afrika. Ik ben alvast erg benieuwd. U 
ook? 
Wanneer?  Zaterdag 29 september 
Hoe laat? Van 14.30 tot 16.30 uur 
Waar? In het centrum Lange Winkelstraat 5 
Allemaal weer van harte welkom! 
(Dini van Os)   

mailto:zinniggesprek@gmail.com
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                 Kerkdiensten 
 
 

 
 

Zondag 2 september 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Schouten    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk en diaconie 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Dhr. F. Van den Brande   Collecte: Kerk, zending, diaconie 
 

Zondag 9 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. B. Kriekaard   Collecte: Kerk en zending 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: Ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en Cibels 
 
Sanderusstraat 77    15.00 uur: Bevestiging Ds. B. Dicou 
Voorgangers: Ds. P. Schipper, Ds. B.Dicou Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
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Zondag 16 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. B. Kriekaard   Collecte: Kerk en Jeugdwerk 
Startzondag 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en orgel   
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: ds. B. Dicou      Collecte: Kerk en stadspredikant 
 

Zondag 23 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk en Itabire (Rwanda) 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: ds. P. Schipper   Collecte: Kerk en stadspredikant 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: ds. B. Dicou      Collecte: Kerk en havenpastoraat 
 

Zondag 30 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Dhr. L.J. Walhout   Collecte: Kerk en PSC 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: Ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en patrimonium 
 
Lange Winkelstraat 5    17.00 uur 
Evensong o.l.v. Tom van der Plas 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Ds. D. Castelein Collecte: Kerk, Vlaams 

Bijbelgenootschap 
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Zondag 7 oktober 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. G.D. Kamphuis   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. B. Dicou     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 
Sommergottesdienstregelung zu erfragen im Pfarrhaus oder auf der 
Website 
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 
6 september: Voorganger: Saskia Van den Kieboom, pastorale werkster 
Antwerpen-Noord 
13 september: Voorganger: Kristien Huybrechts, parochieassistente H. 
Sacramant, Wilrijk 
20 september: Voorganger: Frank Ernst, Voorganger Lighthousekerk Deurne 
30 september: Voorganger: ZEH Jo Hansen, Pax Christi Vlaanderen 

http://www.degpa.be/
http://www.aipchurch.org/
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 Stadspredikant en PSC 

Kerk in de stad 
 

 

WAT IS DE ROL VAN EEN STADSPREDIKANT?  
Bij ‘dominee’ denken veel mensen aan een 
gemeentedominee. Dat lijkt duidelijker. 
Maar de kern van dominee zijn is, op 
welke plek dan ook: er zijn bij mensen en 
zo Gods liefde belichamen en delen. Dat is 
waartoe we eigenlijk allemaal geroepen 
zijn.  
In confrontatie met armoede en onrecht 
lijkt dat moeilijk. En toch… Juist daar is 
Gods liefde welkom. Wel is het een 
dagelijkse oefening, om in alle 
bescheidenheid ten volle aanwezig te zijn, 
met oren, ogen, handen, stem, knuffels, 
hart, verstand, initiatief en creativiteit.  
Wilt u dit werk in uw gebeden dragen? En 
laat het u en jou maar inspireren om ook 
zelf op je eigen plek en manier Gods liefde 
voor mensen handen en voeten te geven. 

 

WAT DOET EEN STADSPREDIKANT IN DE ZOMER? 
Er zijn voor wie op haar weg komt. Contacten leggen, in PSC Open Huis, in het 
AdviesCentrum Migratie (ACM): met mensen in armoede en met 
migratierugzak. Gesprekken, in deze centra, op straat, op huisbezoek, op 
afspraak. Bijbelbabbel, bijbelgroep. Verder netwerken versterken. Lezen over 
migratie, integratie, samenleving, stedelijk beleid, sociologie en politiek. 
Werken aan een nieuwe website van het PSC. Meezoeken naar oplossingen 
voor een aantal problemen. En voorgaan in zomerdiensten van de 
stadskerken. En in de oecumenische middagpauzedienst in de kathedraal. 
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PICKNICK! 
En… op initiatief van ACM-
onthaalmedewerker 
Mohanad: op 22 augustus 
een picknick en 
speelnamiddag voor 
vluchtelingenkinderen in 
Park Spoor Noord. Het PSC 
tracteert, mensen van onze 
kerken helpen mee. Ouders, 
kinderen, vrijwilligers samen 
zo’n 45 mensen. Wat een tof 
spontaan idee! Deze 

kinderen die zoveel meemaken, kunnen weer eens even heerlijk kind zijn. En 
wij komen op een speelse manier in contact met elkaar. 
 

HOE GAAT HET NU MET DE WOONTERP?  
De Woonterp, 9 transitappartementen voor erkende vluchtelingen. Er staan nu 
een tiental vrijwilligers met uiteenlopende talenten en mogelijkheden om deze 
mensen heen. Er wordt geklust, bezocht, geholpen en meegezocht naar 
woningen. Samen lukt dat beter dan alleen, zeker als alles in deze 
maatschappij nieuw en niet gemakkelijk toegankelijk voor je is. Er is altijd wel 
plek voor extra hulp. Spreekt het u aan? Geef een seintje. Heel graag!  
Ook tips over beschikbare betaalbare woningen voor gezinnen zijn zeker altijd 
welkom! 
 

TELEFOONBABBEL 
Kent u iemand die veel thuis is? Heeft u zelf zin in wat meer contact met 
mensen? Dat kan met telefoonbezoekjes. Je kunt mensen bellen. Je kunt 
gebeld worden. Je kunt iemand doorgeven die graag gebeld wil worden. De 
bellers worden begeleid, de gebelde mensen vinden het fijn.  
Meer info op de flyer of bel even naar Timor op 0498 163 962. 
 

EN OOK NOG DIT: FOTO’S 
We werken volop aan onze communicatie. Er komt een nieuwe website, een 
folder over de Woonterp, de blog krijgt zowat wekelijks nieuwe imput en dan 
heb je natuurlijk nog de andere media. Beelden zeggen meer dan woorden en 
daarom zijn goede foto’s wezenlijk.  
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We zijn daarom heel blij dat we samenwerken met ‘Brandpunt 23’, het 
fotografencollectief voor sociale fotografie dat 20 jaar geleden ontstond in de 
schoot van het PSC. Zij brengen die kant van de stad in beeld die niet in de 
toeristenbrochures belandt, maar die wel levensecht is en voor ons als PSC 
dagelijkse werkelijkheid. Neem ’s een kijkje op hun website: 
http://www.brandpunt23.com/  en laat u raken en verrassen door wat en wie u 
daar te zien krijgt. 
Maar misschien heeft u zelf ook mooie foto’s gemaakt die raken aan sociale 
thema’s. Wilt u ’s overwegen om uw foto’s aan ons voor te leggen en aan te 
bieden? Misschien is het ook een tof idee om jongeren met deze opdracht op 
pad te sturen.  
We houden ons wel netjes aan de privacywetgeving (toestemming vragen, 
mogelijk gebruik laten weten, of mensen onherkenbaar in beeld). 
 
Een hartelijke groet, 
Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
 
Stadspredikant 

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

 
Protestants Sociaal Centrum 
www.pscantwerpen.be 
Adres  Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05 
Contactpersoon AdviesCentrum Migratie (ACM) 
  Mevr. Meron Knikman | meron.knikman@cawantwerpen.be 
Contactpersoon PSC Open huis 

                Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
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  
  

http://www.brandpunt23.com/
mailto:thamar13@hotmail.com
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

ZEGEN 
Ze zaten hand in hand aan de koffietafel. Hij in bed en zij ernaast op een stoel. 
Ik haalde koffie voor ze en ging bij hen zitten. Leeftijdgenoten van mij, schatte 
ik. Dus, bijlange nog niet oud… 
Hij werd erg emotioneel toen ik vroeg hoe het ging. Vooral erg verdrietig zei 
hij. Ik heb kanker en mijn vrouw ook. Zij krijgt dinsdag te horen of er nog iets 
aan te doen is. Bij mij is het uitgezaaid en de verdere onderzoeken zijn nog 
volop bezig. 
Nee, hij was nooit meer in de kerk geweest na zijn communie. Zijn vrouw wel. 
Ze was erg verwonderd geweest dat hij de uitnodiging had aanvaard om te 
komen. Hij wist zelf niet goed waarom. Misschien omdat het oecumenisch was 
en niet katholiek. Of om zijn vrouw een plezier te doen. Of om eens van zijn 
kamer te zijn waar de muren op hem afkwamen. 
En ja, hij had met aandacht en verwondering geluisterd. Nog nooit zoiets 
meegemaakt. Het had hem geraakt. Wonderlijk vond hij dat. Hij vroeg of ik 
soms ook twijfels had. Er zijn toch zoveel dingen in het leven en in de wereld 
die niet te bevatten zijn? En God, hoe kun je die nu ervaren? Hij vroeg veel over 
de preek; had blijkbaar heel aandachtig geluisterd…. 
Nu was ik verwonderd. 
Hij zei dat hij zich toch eens meer wilde verdiepen in de bijbel. Zou misschien 
toch niet slecht zijn. Wie weet, had hij er iets aan.  
Toen hij naar zijn kamer werd gereden, vroeg hij om even te stoppen bij de 
lectuurtafel. 
Hij wilde graag een bijbel. 
Ik dacht aan de zegen die ook hij had ontvangen, voor het eerst in zijn leven: 
De Heer zegene en behoede ons 
De Heer doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Heer verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons Zijn vrede! 
 

Ria van Belzen (ook namens Peter Dierckx) 
Pastors UZA 
Voor reacties: ria.van.belzen@uza.be 
  

mailto:ria.van.belzen@uza.be
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

SCHEPPINGSZONDAG 
Veel kerken besteden in de 
maand september 
aandacht aan de schepping 
via een Scheppingszondag.  
Na alle warmte van de 
afgelopen zomer komen er 
veel vragen op rond de 
gevolgen van de droogte en 
de klimaatverandering. We 
hebben het gevoeld. 
De invalshoek die er nu 

gekozen is door de oecumenische werkgroep ' Ecokerk' rond de 
scheppingszondag is: 'Aan tafel met het klimaat'. O.a. wordt er een oproep 
gedaan, om lokale groenten en fruit te eten, zonder vliegtuigkosten. Maar je 
vindt er nog meer toffe tips voor wandeling en bezinning.   
De werkgroep KidS van de VPKB heeft een mooie brochure ter beschikking 
gesteld via de website http://nl.protestant.link/aan-tafel-met-het-klimaat/ 
met liturgische en praktische ideeën voor een scheppingszondag in 
september. Deze zijn echter na september nog goed te gebruiken.  
 
Het volgend artikel hebben we van de website protestant.link overgenomen. 
 

Voedsel, het element waar het leven van de mens  
van afhankelijk is 
Tegenwoordig zijn de woorden: ecologie, biodiversiteit en milieu ons bekend. 
Als individuen zitten  we echter vaak klem door een gevoel van 
machteloosheid. Die verlamt ons bij het zoeken naar een antwoord op de 
uitdagingen, waar we voor staan. In het licht van wat ons dagelijks bestaan en 
de hele schepping op korte termijn bedreigt, vertrouwen we meestal op de 
politici, die verantwoordelijk zijn voor het nemen van de noodzakelijke en 
effectieve maatregelen. 
 

http://nl.protestant.link/aan-tafel-met-het-klimaat/
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Het is er ons niet om te doen de verantwoordelijkheid van politici te 
onderschatten, maar om onszelf eraan te herinneren dat het voortbestaan 
van elk democratisch regime afhangt van het bewustzijn en de 
verantwoordelijkheidszin van zijn  burgers! 

 
‘Ecologie’ gaat over veel 
thema’s, die elk vanuit hun 
eigen specificiteit bekeken 
moeten worden en in hun 
interactieve samenhang. 
Het thema dat we hier aan 
de orde stellen, namelijk 
landbouwproductie en 
voedselvoorziening, is 
belangrijk omdat het niet 
alleen gaat over ons eigen 
bestaan maar ook over dat 
van de toekomstige 
generaties: onze kinderen 
en kleinkinderen. 
We kunnen niet ontkennen 
dat ons leven afhangt van 

het voedsel dat we eten en van de kwaliteit van de grond die het produceert. 
 
Bovenstaand citaat komt uit het langere artikel van dhr. Marc Lenders 
(namens de redactie: u vindt dit artikel op de website protestant.link). In dit 
artikel wordt het huidige productiemodel in de landbouw in vraag gesteld ten 
voordele van  een landbouwmodel dat zorgvuldiger omgaat met de integriteit 
van de grond en die voedsel produceert, dat beantwoordt aan criteria van 
publieke gezondheid en dat bovendien  goed is voor zowel de producenten als 
consumenten. 
Het artikel werd in de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS) recent 
besproken en aangenomen naar aanleiding ook van Scheppingszondag. De 
werkgroep hoopt op deze manier bij te dragen aan de bewustwording, die 
gaande is in de samenleving en waar ook de leden van onze kerken toe 
geroepen worden. 
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IN WAT VOOR WERELD 
 

In wat voor wereld Here God 
Breng ik mijn kinderen groot 

Een wereld die humanitaire waarden aan de kant zet 
En mensen geen tweede kans geeft. 

Waar honger heerst en armoe schrijnt 
Waar liefde steeds meer verdwijnt 

De aarde is in nood 
De schepping gaat langzaam dood 

Kinderen leven zonder brood. 
 

Hoe leer ik mijn kinderen niet bang te zijn 
Voor wat de politiek zegt 

Hoe leer ik hen dat hun wapenrusting 
Vrede heet 

Dat lukt me maar zo slecht 
 

Hoe durf ik vertrouwen 
dat ik het niet zelf alleen hoeft te doen 

 
Ik weet dat Uw kracht genade en gratis is 

Het hangt niet enkel af van mij 
Ik weet dat u ieder van ons talenten heeft gegeven 

Om samen menswaardig te leven 
Geef dat ik een voorbeeld ben 

Zodat de ander U in mij herkent 
Met vallen en opstaan 

Met humor en een traan 
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OECUMENE 
 
 

MIDDAGPAUZEDIENST IN HET TEKEN VAN 70 JAAR 
WERELDRAAD VAN KERKEN 
(Door Tetty Rooze) 

Tussen een 
groep Chinese 
en Japanse 
toeristen 
liepen we de 
kathedraal 
binnen. Aan 
de buitenkant 
is er niet direct 
iets merkbaar 
dat die 
donderdag 
(zoals altijd) 
een kleine 
oecumenische 
gebedsviering 

doorgaat. De 
mevrouw 
achter het 
loket voor de 

tickets weet het gelukkig wel en we mogen zo doorlopen naar binnen, zonder 
te betalen. Er lopen heel wat mensen rond voor de schilderijen of het 
beeldhouwwerk van Jan Fabre of ze willen de kerktoren nog eens bewonderen, 
die op 1 september het 500 jaar bestaan viert met een heuse lichtshow. Toch 
valt de stilte op en zie je hier en daar mensen de rust vinden om te bidden of 
gewoon stil te zijn.  
Aan de rechterkant is een kapel die de A.R.K. (Antwerpse Raad van Kerken) 
gebruikt voor haar wekelijkse middagpauzediensten op donderdag. Vandaag 
zijn er meer mensen dan gewoonlijk om biddend de oecumene levend te 
houden en voor de wereld en de dierbaren te bidden. Er is dan ook een speciale 
reden.  

De kathedraaltoren, locatie van de wekelijkse Middappauzedienst, viert op 
1 september zijn 500ste verjaardag. Hier een ‘artist’s impression’ van de 
feestelijke verlichting ter aanleiding van deze gedachtenis. 
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Op dezelfde dag 23 augustus werd 70 jaar geleden de Wereldraad van Kerken 
opgericht door Protestantse, Lutherse, Evangelische en Anglicaanse kerken. In 
1961 sloten zich daarbij ook de Orthodoxe kerken aan. De oproep tot 
samenwerking tussen de Wereldraad van Kerken en de katholieke kerk werd in 
juni dit jaar uitgesproken door paus Franciscus tijdens de jubileumviering in 

Génève op 21 juni. In zijn toespraak 
beklemtoonde Franciscus de toewijding van 
zijn kerk aan de oecumene. “Hoe kunnen 
Christenen het Evangelie verkondigen als zij 
onder elkaar verdeeld zijn?” 
In 1976 werd de oecumenische dialoog al 
vertaald in de Antwerpse Raad van Kerken, 
waarbij naast de denominaties van de 

Wereldraad van Kerken ook de Rooms Katholieke kerk vanaf het begin 
betrokken is. De Zeemansmissies namen hierbij de trekkersrol op zich. Voor 
deze oecumenische inzet en uitwisseling hebben we gebeden en gedankt.  
Jo Hansen van Pax Christi bracht tijdens de middagpauzedienst op een mooie 
wijze het samenwerken van het verleden en de toekomst naar voren. Hij 
haalde de Nobelprijs voor de vrede aan die ICAN (International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons) in 2017 mocht ontvangen en waarin Pax Christi en 
de Wereldraad van Kerken nauw samenwerken. Hij vroeg aandacht voor het 
initiatief van de Ecokerk en de nieuwe Vredescampagne van Pax Christi 
‘Iedereen thuis’. Daarna gaf iedereen elkaar een hand en een vredesgroet mee 
om weer op weg te gaan met de woorden van het Zuid-Afrikaanse lied in de 
oren: Siya hamb’e kukhayen Kwenkos, Laat ons wand’len in het Licht van God.  
 
De ambassadeurs van de oecumene die de Middagpauzedienst recht houden 
als stille wachters, kunnen best wel wat versterking gebruiken.  
 

In de stad? 
Op donderdag? 

Vrij tussen 11-12 uur? 
Zoekend naar een inspirerend bezinningsmoment? 

Altijd welkom! 
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INTERVIEW 
 
 

Bess Brooks 
Bess komt uit Engeland. De afgelopen 20 jaar heeft ze in België gewoond samen 
met haar man en 2 kinderen (18 en 21 jaar). Ze gaat naar de Engelstalige 
Anglicaanse kerk St. Paul’s Tervuren. Na 14 jaar thuis met haar familie, heeft 
God haar geroepen en is ze terug naar school gegaan om theologie te studeren. 
Bess studeert nu theologie aan de KULeuven. Afgelopen september heeft ze haar 
eerste jaar (Bachelor) afgerond en is ze begonnen met het Master-programma. 
Onderdeel hiervan is de stage in het UZA waar ze meeloopt op de pastorale 
dienst.  
 

Welk Bijbels verhaal had u graag 
meebeleefd? 
Ik had graag bij de opstanding van Jezus willen 
zijn en Hem zien spreken met Maria. Maria’s 
wanhoop die veranderde in blijdschap toen ze 
Jezus zag, en de korte maar speciale tijd die ze 
met Hem alleen had. Door de Bijbel heen zijn 
Jezus’ ontmoetingen met vrouwen vaak de 
meest unieke en sprekende verhalen.  

 
Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Ik schaam me hier wel een beetje voor maar dat 

is een lied van The Bangles van 30 jaar geleden: Eternal Flame. Geen muzikaal 
hoogstandje maar het was een lied dat populair was doen Paul en ik op elkaar 
verliefd geraakten en het werd ‘ons liedje’.  
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Ik voel me zeer betrokken bij christenen die klinisch depressief zijn. Vaak 
krijgen deze mensen advies dat niet erkent dat ze lijden aan een ziekte die 
grote invloed heeft op hun dagelijks leven en ook op hun gevoels- en 
geloofsleven. Opmerkingen als ‘Christenen zouden niet depressief moeten zijn 
– de liefde van Jezus is in hun hart’ helpen deze mensen niet. Ik wil graag 
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manieren vinden om te helpen en deze ziekte bespreekbaar te maken in de 
kerk.  
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Een belangrijk onderdeel van de boodschap van de Bijbel is dat we moeten 
leren te leven in en met een geloofsgemeenschap en anderen hier ook bij 
proberen te betrekken. Het is heel speciaal op zondag samen te zijn met 
mensen die God willen loven en prijzen! Je kan ook alleen christen zijn maar 
uiteindelijk denk ik toch niet dat het iets is wat je alleen doet.  
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Nu ik ouder word ben ik me meer en meer bewust van de grootheid en de 
nabijheid van God. En ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder mijn geweldig 
lieve familie.  
 

Wat ga je morgen doen? 
Op dit moment ben ik in het mooie Toscane op vakantie met mijn familie en 
een paar goede vrienden. Morgen ga ik zwemmen en een strandwandeling 
maken en ergens een glas Chianti drinken.  
 

Bid u wel eens? 
Het gebed is een essentieel onderdeel van mijn leven en ik ben altijd op zoek 
naar nieuwe manieren om te bidden. De laatste jaren heb ik ‘contemplatief’ 
(bewust) bidden ontdekt. Nu ben ik onderdeel van een kleine groep mensen 
die deze manier van bidden wil doorgeven aan anderen.  
 
De vragen werden gesteld door Ria van Belzen, ziekenhuispastor UZA 
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Agenda 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/09 11.45 u  Overleg leiding kindernevendienst /tieners (O)  
07/09 20.00 u  Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
09/09 15.00 u Intrededienst ds. Bert Dicou (Z)   
15/09 10.00 u  Gemeenteuitstap (O)     
16/09 10.30 u  Startzondag (O) 
18/09 16.00-18.00 u Feestelijke opening Vrouwenhuis in de Kwekerijstraat 
19/09 10.30 u  Gebedskring (O) 
21/09  Vredesweekstand op de Meir  
21/09 20.00 u  Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
22/09 11.30 u  Catechisatie 12- 15 jaar (O) 
26/09 18.30 u Evensong door gelegenheidskoor in de Kathedraal 
29/09 14.30 u  50+ kring in de LWS 
30/09  Refugee Walk in Mechelen 
30/09 18.30 u Evensong door gelegenheidskoor in de kerk Lange 

Winkelstraat 
06/10 9.30-14.00 u VPKB Pioniersdag Graanmarktkerk in Brussel 
 
 
 
 
 

 
 





 

 

  



 

 

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 | bert.dicou@gmail.com 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen  
Proponent  Barry Kriekaard | barrykriekaard@gmail.com 
Consulent  Ds. Marcel Pool | 0472/33.54.38  marcel.pool@telenet.be  
Koster   Simon Hoekstra | 0493/77 42 74 |  

simon.hoekstra2018@gmail.com 
 

Stadspredikant 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 

Contactpersoon AdviesCentrum Migratie (ACM) 
   Mevr. Meron Knikman | meron.knikman@cawantwerpen.be 

Contactpersoon PSC Open huis 
                  Eric 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. Herman Fresen | 0478.31.65.03 | 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 | 0477/53.90.42 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline oktober-nummer: 21 september 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. Petra Schipper, p/a Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen 
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