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HOOFDARTIKEL
ICHTUS: (DE) BLIJDE BOODSCHAP
VOOR STUDENTEN
Al jaar en dag steunen de protestantse kerken van Antwerpen het werk van
Ichtus onder studenten en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar even
opfrissen wie we zijn en wat we doen, kan geen kwaad.
Laat ik dit doen aan de hand van één van onze
hoofdactiviteiten: Bijbellezen met studenten.
In alle steden waar er hogescholen en
universiteiten zijn, proberen we groepen
studenten samen te brengen die nadenken
over wat het betekent christen te zijn én
student. Al deze groepen lezen en bestuderen
regelmatig in kleine groepjes de Bijbel. De
uitdaging voor ons als studentenwerkers van
Ichtus Vlaanderen is studenten zover te krijgen
dat ze die Bijbel niet als een boek veraf zien,
maar als een boek over Jezus hun Heer; Heer over alle aspecten van hun leven,
dus ook over hun studiedomein, hun aankoopgedrag, hun omgang met
medestudenten in de schoolbanken en op kot. Door prikkelende vragen te
stellen, proberen we hen een bijbelse bril aan te reiken om daardoor naar de
wereld, naar hun vakgebied te kijken. Maar ook omgekeerd, we hopen dat ze
ook hun geloof onder de loep nemen naar aanleiding van wat op hen afkomt
vanuit de colleges, vanuit het nieuws, vanuit de wereld. Breed gevormde
afgestudeerden krijgen met een robuust geloof, daar gaan we voor. IFES (de
wereldwijde koepel waar Ichtus toe behoort) kent zo vele voorbeelden, zoals
Denis Mukwege, de moedige dokter die net een Nobelprijs voor de vrede heeft
gekregen voor zijn werk onder slachtoffers van verkrachting. Hij heeft deel van
zijn christelijke identiteit opgebouwd in zijn tijd bij IFES Burundi. We hopen dat
onze studenten, onze afgestudeerden, net als hij naar de wereld mogen kijken
door Gods ogen en zien waar hun vakgebied ingezet kan worden voor zijn
Koninkrijk. Dokters, ingenieurs, biologen, taalkundigen,
computerwetenschappers. We zijn trouwens blij te zien dat de Ichtianen van
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Ichtus Antwerpen nu al hun geloof handen en voeten geven door mee te
helpen bij Cherut en ook bij ons eigenste Bijbelhuis.
Zo’n bijbelkringen zijn natuurlijk ideaal voor Bijbelstudie, maar ze zijn ook de
plek bij uitstek om gemeenschap te vormen, relaties aan te gaan. Dit laatste is
cruciaal. Niet alleen omdat dit een diep christelijk concept is, maar ook omdat
meer en meer studenten kampen met pijn, met stress, met burn-outs en
andere grote vragen en problemen. In de kring kunnen ze veelal hun ei kwijt bij
hun medestudenten en als dit niet afdoende is, dan is er de studentenwerker
die met een open huis en met een luisterend oor heel wat kan betekenen. En
wanneer de vragen ook voor hen te groot zijn, verwijzen we met heel veel
liefde door naar gespecialiseerde instanties. Hoewel dit alles helemaal niet
leuk is, zijn we blij dat we dit voor deze studenten kunnen betekenen in die
woelige periode van hun leven.
Niet enkel door diepgravende studie proberen we ‘die Bijbel’ in hun bloed te
krijgen. Al jaren bieden we ook het Marcus Drama aan. Een toneelstuk van 90
minuten, opgevoerd in een cirkel (op de eerste rij komt de actie immens
dichtbij), waarin heel het verhaal van Jezus wordt verteld zoals Marcus het
brengt in zijn evangelie. In de 7 jaar dat we het al doen, hebben al meer dan
1500 mensen zo Jezus van dichtbij mogen leren kennen en hebben al meer dan
150 acteurs het evangelie uit hun hoofd geleerd. In ongeveer alle grote steden
van Vlaanderen hebben we dit al gedaan, maar nog niet in stad Antwerpen.
Zou het niet mooi zijn als de kerken van Antwerpen en Ichtus Antwerpen de
handen in elkaar slaan om dit hier ook te verwezenlijken?
Wilt u meer weten over Ichtus en over wat zij doet onder studenten? Kijk dan
op www.ichtus.be of mail naar tom@ichtus.be.

Tom De Craene
Ichtus Vlaanderen
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost
KERKDIENSTEN
Terugblik kerkdiensten in oktober
Op zondag 23 september ging Ds. Boekhout uit Oostende voor. Er werd
gelezen uit de Schrift uit Markus 9 v 30-37 en Jacobus 3 v 16 en 4: 6. Een tot de
verbeelding sprekend onderwerp van de preek: “Ikke eerst”. Zijn wij er niet
teveel mee bezig, wie de eerste mag zijn? Is de basis van onze cultuur niet de
competitie die onze groei en economie stimuleert? De brief van Jacobus 3:14
zegt daarover: ‘Indien gij echter na ijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt
u daar niet op en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van
boven komt. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens
vreedzaam, vriendelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en
ongeveinsd.’ Conflicten komen voort uit uw hartstochten en zijn er omdat we
steeds meer willen; als dat het enigste is waar je naar streeft, ben je verkeerd
bezig!
Op 30 september stond ds. Walhout op het (s)preekgestoelte. De tekst uit de
schrift is Exodus 20:2: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid
heeft. Het volk Israël ging op reis en na jaren komen ze aan in het beloofde
land. God ging met hen mee, dat was een belofte. Ook ons leven is een reis,
met zorgen en vreugde. God is nog steeds Dezelfde. Ook op onze levensreis
gaat Hij mee. Dat is een belofte waar wij op mogen vertrouwen.
Op 7 oktober werd de dienst geleid door Ds. G. D. Kamphuis. De schriftlezing:
uit Exodus 12: 1-14 en 1 Korinthe 5: 1-8. Paulus gebruikt het beeld van het
zuurdeeg als beeld van de onreinheid van de gemeente: onderhoudt dan het
feest van de ongezuurde broden, want op dezelfde dag leid Ik uw legerscharen
uit Egypte (bevrijding van Israël). Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een
vers deeg moogt zijn, want ook ons paaslam is geslacht: Christus, koester dit
lam (dit is onze bevrijding!). Laten we derhalve feest vieren niet met het oude
zuurdeeg, maar met het ongezuurde brood van reinheid en wijsheid!
Op 14 oktober was mgr. D. van Leeuwen onze voorganger en werd er ons
voorgelezen uit Amos maar ook uit Marcus 10: 17-31. De rijke jongeling stond
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centraal, die zich afvraagt hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Het
antwoord van de Here is: begin al eens met de geboden! En er is ‘een ja, maar’,
iets dat ontbreekt in ons leven: je wilt wel, maar je wilt ook evengoed niets
veranderen, je wilt dat veel zo blijft als het is. Zo zijn er de eigen bezittingen;
je kan niet in die nieuwe wereld binnentreden, als je al je aardse
verworvenheden wil behouden. Zoals Abraham zijn familie en land moest
verlaten, moeten wij ook eerst loslaten en uit onze comfortzone komen om op
reis met God te gaan!

Bij de komende diensten
De volgende (gast)predikanten zullen de vieringen in de maand november
voorgaan:
Op 4 november: Dhr. B. Kriekaard. Opgelet, deze zondag vieren we geen
Avondmaal.
Op 11 november: Ds. H. Neels met viering van het H. Avondmaal en
doopdienst van Saartje Kriekaard!
Op 18 november: Dhr. B. Kriekaard.
Op 25 november: Dhr. A. Boekhout.

ANDERE ACTIVITEITEN
► Bijbellezen voor anderstaligen gaat deze maand door op 2, 16 en 30
november
► Samen bidden in de Gebedskring gaat door op woensdag 21 november in
de kerk om 10.30 uur.
► De bijbelgesprekskring heeft plaats op 14 en 28 november in de kerk om
20 uur.
► Vermelden we nog een feestelijke dankdienst. Ons kerkgebouw bestaat
immers 125 jaar en dat willen we als gemeente samen vieren op 4 november
tijdens de kerkdienst. Na de dienst volgt een receptie met gezamenlijke lunch.
Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom.
►Omdat 11 november op een zondag valt zal de jaarlijkse bazaar (of Fancy
Fair) doorgaan op zaterdag 10 november. Allen daarheen! Dit samenzijn heeft
ook een bijna eeuwenoude voorgeschiedenis, namelijk 95 jaar (vanaf 1923)!.
Het is dus een eerbiedwaardige traditie en is bij uitstek een gelegenheid om
ons als gemeenschap verbonden te voelen en dit ten bate van de kerk. (Zie
artikel verderop.)
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► Ook onze jongeren komen in de maand november weer samen. De
catechisatie van de 12- tot 15-jarigen gaat aan de slag rond ‘liturgie’ op
zaterdag 24 november om 11.30 uur. Het groepje is klein, waardoor we Marian
Knetemann dankbaar zijn dat ze onze tieners ook dit jaar weer wilt
begeleiden. De 16+ catechisatiegroep is ook van start gegaan. Dominee Bert
Dicou stelt op zondagmiddag 25 november om 14.30 uur zijn huis weer open
om deze jongeren te ontvangen.
► De maandelijkse kerkenraadsvergadering vindt plaats op 6 november.

MEDEWERKERS TIENERCATECHESE GEZOCHT!
Voor de tienercatechisatie zijn we op zoek naar ‘vers’ bloed in de leiding. Door
de verhuis van Frédéric Lejeune is de ploeg terugvallen op 3
verantwoordelijken, wat net iets te weinig is. Wie voelt zich geroepen, om
tijdens de dienst, de 10-12 jarigen te enthousiasmeren rond de Bijbel? We
lezen samen een gedeelte uit de Bijbel, zoeken uit wat we niet begrijpen en
praten hierover. In de toekomst kan elke nieuwe werkvorm gebruikt worden.

PASTORAAT
• Mevr. Hendrika Heylen-Peeters is verhuisd naar Wilrijk. Haar
telefoonnummer is hetzelfde gebleven. Ze woont nu op het Sporthalplein 56,
2610 Wilrijk (Hendrika had er geen bezwaar tegen dat dit adres vermeld werd
in de BAND). We wensen haar een snelle aanpassing in deze woonst toe.
• Mevr. Angele Ouding is verhuisd naar een rusthuis in Ekeren, WZC Hof de
Beuken.

’T IS WEER BAZAAR!
Wie heeft er de afgelopen jaren geen kop soep, een croque monsieur of een
heerlijk stuk vers gebakken taart verorberd tijdens de jaarlijkse BAZAAR? Wie
heeft er geen ‘hebbedingetje’ in huis, gekocht al snuisterend op één van de
tafels met spullen? Een boek voor 1 Euro, een mooie kerstkaart,… het is er
allemaal op de 11° november! Wat de dag uiteraard nog een extra sausje geeft
in de ontmoeting met elkaar. Trouwe kerkgangers, buurtbewoners en
betrokkenen op onze gemeente vinden ons kerkgebouw op deze jaarlijkse
BAZAAR.
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Zo draagt de Bazaar niet alleen een financiële steentje bij aan de werking van
de kerk, maar weet ze ook te verbinden.
De jaarlijkse organisatie van dit waardevol gebeuren vergt echter heel wat
helpende handen. De ploeg die tot nog toe deze organisatie op zich nam, is
toe aan een adempauze. Vandaar dus een warme oproep voor kandidaten die
zich in een werkgroep willen buigen over ‘de toekomst van de BAZAAR’.
Enthousiasme, ideeën, werkkracht,... gecombineerd met een warm hart voor
onze gemeente: ’t is voldoende om je in de denkkring te scharen.
Interesse: een berichtje aan de kerkenraad.

Een hartelijke groet
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost,

Armand Pierre

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be
Proponent
Consulent
Scriba
Penningm.
Bank
Koster

Barry Kriekaard | dsbarrykriekaard@gmail.com | 03/889.88.50 –
0493/81.96.52
Ds. Marcel Pool | marcel.pool@telenet.be | 0472/33.54.38
Aalt Jan van Roest | Ringlaan 4 2600 Berchem | aaltjanvanroest@gmail.com
Dhr. W. Sluijs | Fruithoflaan 3 bus 11, 2600 Berchem | 03/827.30.28 |
wimsluijs@skynet.be
IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen
BIC GEBABEBB
Simon Hoekstra | 0493/77 42 74 |
simon.hoekstra2018@gmail.com
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DE WIJNGAARD
Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid
TERUGBLIK: VERHUIS, STUDIEDAG, DE GROTE
OMARMING…
In oktober is het kerkelijke seizoen goed op gang gekomen. Voor mij begon de
maand met een dubbele verhuizing: ik verhuisde mijzelf van de Gorterstraat
naar de Plantin en Moretuslei, weer een heel ander, en al even boeiend
gedeelte van de stad, en wij verhuisden dan nu ook een deel van ons meubilair
van Nederland de grens over. De kerkenraad, bijgestaan door enkele andere
liefhebbers van klussen, verven en sjouwen, hielp geweldig mee om die
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hetgeen alleszins gelukt is!
Hieronder één van mijn favoriete wanden in het huis.
De dozen waren amper
uitgepakt of predikant en
kerkenraad begaven zich
naar Brussel voor een
studiedag over pionieren.
Dat is immers wat onze
gemeente wil gaan doen.
Niet in de zin van het ‘pure’
pionieren waar een
voortrekker de opdracht
krijgt om helemaal opnieuw
te beginnen en te gaan
uitproberen wat werkt.
Maar wel in de zin dat we in onze gemeente en met onze gemeente ruim baan
willen geven aan het ontwikkelen van activiteiten die voor een veel groter
publiek interessant en waardevol kunnen zijn.
We ontmoetten in Brussel behalve onze stadgenoten Petra en Ernst, die met
het stadspredikantschap en het Bijbelhuis eveneens andere groepen weten te
bereiken dan een klassieke protestantse gemeente, en vooral behoorlijk veel
collega-predikanten en bestuurders uit alle delen van het land. Kennelijk leeft
er bij velen de gedachte dat het goed zou zijn om vanuit onze gemeentes de
kring breder te trekken en ons nadrukkelijker te verbinden met wereld om ons
heen, en ons open te stellen voor zoekers naar zin en betekenis. In ieder geval
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hield onze voorzitter van de Synodale Raad, Steven Fuite, een vlammend
betoog waarin hij aangaf dat het uiteindelijk niet gaat om het continueren van
kerkelijke structuren, maar om het Koninkrijk van God. Daarvoor, vindt hij,
moet de kerk niet komen met vastliggende antwoorden, maar vooral klaar
zitten om te luisteren. De kerken hebben het in zich om een ‘echt welkom’ te
bieden. Een open en vrij welkom, waar dat welkom ook kwaliteit heeft omdat
er aandacht is. De kerk moet dus veeleer ‘het antwoord zijn’ dan allerlei
antwoorden presenteren.
Naast die fundamentele betoog (en nog veel meer) waren er uitermate
boeiende presentaties van een aantal werkers uit het veld: pioniers uit
Oostende, Geraardsbergen en Namen en omgeving.

Jumelage en Omarmen
De dag erna besteedden we in de kerkdienst aandacht aan de jumelage van
ons district met Kirinda in Rwanda. Nu de genocide bijna 25 jaar geleden is,
bereidt men zich daar voor op een herdenking, waarbij enerzijds de
geschiedenis – en de doden – worden geëerd, en anderzijds de blik naar de
toekomst wordt gericht, waarbij het woord ‘verzoening’ wel het belangrijkste
is. Zie ook de beschouwing van Tetty Rooze op pagina 12.
’s Middags trof ik weer een heel aantal bekenden en nog veel meer
onbekenden, op de Konijnenwei. Na, alweer, een vlammende toespraak, nu
over diversiteit en gastvrijheid, en een sterk optreden van spoken word
stadstroubadour Hind Eljadid, droegen wij onze lijven, armen en handen bij
aan het omarmen van de stad. Ik weet niet of het helemaal stadrond was
(ondanks alle verschillende vertrekpunten), maar het voelde wel alsof wij
inderdaad de stad Antwerpen in onze gezamenlijke armen sloten. Voor mij als
kersverse inwijkeling een heel bijzondere ervaring. De ruime gastvrijheid die ik
tot nu toe ervaren heb, kon ik nu een klein beetje teruggeven, vooralsnog
symbolisch, maar toch!

ALTERNATIEVE VIERINGEN
Vanaf oktober is er op elke tweede zondag van de maand ’s middags een
viering in andere stijl dan de gebruikelijke. Mocht u denken dat dit
nieuwerwetsigheden van jongere generaties zijn: in dit geval kwam het
voorstel bij iemand vandaan die we toch wel tot onze ouderen mogen
rekenen, Rina Vredenbregt. Zij was er bij, die 14de oktober, en schreef er
onderstaande impressie van.
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‘Een dialoogdienst op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen – het was
een nieuw en ongewoon experiment.
Het kon dus niet anders dan dat de verkiezingen het hoofdthema van de
besprekingen zouden zijn.
Hoe vat je zoiets op?
Als een gebedsdienst voor een goede uitslag of als een inhoudelijke
vergelijking van de partijen en hun verkiezingsbeloften?
Al dadelijk uitten meerdere deelnemers hun bezorgdheid om de kwetsbare
groepen waarvoor zij instonden. Kiezen voor een humane partij zou dus op te
vatten zijn als een morele verantwoordelijkheid.
Iedereen die een specifieke wens had in verband met welzijnszorg mocht naar
voor komen, een kaarsje branden en een gebed uitspreken. Dit deed wel een
beetje vreemd aan: een bij uitstek wereldse materie – verkiezingen – vertolkt
in een individueel gebed, hardop gesproken, ten aanschouwe van alle
aanwezigen.
De dialoog over de verkiezingen was dus inderdaad opgevat als een
gebedsdienst en niet als een gedachtenwisseling over actuele toestanden en
partijprogramma's.
Intussen, als u dit leest, zijn de teerlingen geworpen. De één verbergt een
schuldig hoeragevoel, de ander likt zijn wonden.
Maar alles gaat voorbij.
De volgende dialoogdienst gaat door op 11 november. Zie artikel hierna.

WAT KOMT
Dialoogdienst 11 november, 15 uur: 1918-2018, een eeuw na de
‘Grote Oorlog’
Na de bloeiperiode van de Belle Époque, waarmee de twintigste eeuw hoopvol
begon, volgde al snel de desillusie. Europa stortte zich in een
allesverwoestende oorlog. Grenzeloos leed, juist ook in ons land. Aan het
begin van de oorlog vluchtten 1 miljoen Belgen de grens over naar Nederland,
honderdduizend zouden er tot 1918 blijven. De loopgravenoorlog - de vaak
zinloze aanvallen, de ontberingen, het gifgas - eisten talloze slachtoffers. Met
de wapenstilstand van 11 november 1918 kwam een einde aan een periode van
onafzienbare ellende. Voorlopig, want dit bleek later pas de ‘Eerste
Wereldoorlog’ van de twintigste eeuw.
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Op allerlei plaatsen in de stad wordt aandacht besteed aan het einde van de
‘Grote Oorlog’, met verhalen, voorstellingen, herdenkingen en discussies. Wij
dragen er met onze ‘dialoogdienst’ eveneens een steentje aan bij. We hebben
het over de oorlog en vrede toen, en verbinden daaraan een gesprek over de
oorlogen van onze tijd. Hoe dichtbij laten we in ons inmiddels vredige land die
verhalen komen? Hoe wordt er in de Bijbel gesproken over de onmogelijkheid
van mensen om het erg lang in vrede met elkaar uit te houden?
Zie ook het stuk van Tetty in ‘Voor allen’: het verhaal van een lege stoel.

De Roma – 20 november: Worstelen met God - Jodendom
Geen activiteit van onze gemeente, maar wel een activiteit waar uw predikant
naar toe gaat. Wie zin heeft om mee te gaan: laat weten, lijkt me gezellig!
Stuur me een mail of bel me als u mee wil.
De avond opent met een lezing over iemands worstelingen met zijn/haar
geloof. Een verhaal dat soms moeilijk te verteren is? Een personage dat
zich niet laat kennen of begrijpen? Een irrelevant of verkeerd begrepen
gebruik? Een frustratie? Een luisterend panel bestaande uit gelovigen uit
andere stromingen reflecteert hierover samen met het publiek. De
avondreeks Worstelen met God behandelde al het christendom, de
islam en het boeddhisme. Vandaag sluiten we af met het jodendom. Een
inleidende lezing door Anya Topolski (Radboud Universiteit Nijmegen).
Reflecties door Nawal Mustafa (moslima en feministe), publiek
theoloog Janneke Stegeman en hoogleraar Paul van der Velde (indoloog
en boeddhisme-expert, Radboud Universiteit Nijmegen). Moderator van
de avond is Nadia Dala (journaliste en auteur). Met artistieke intermezzo
door Bert Vos en Erica Roozendaal (The Klezmer Society). Toegang € 5.
Ook de moeite waard om naar toe te gaan (en die heb ik eveneens in de
agenda geschreven): het ‘interlevensbeschouwelijk concert’ op 24 november
in de Xaveriuskerk in Borgerhout. Wie gaat er mee?

Gedachtenisdienst zondag 25 november
Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent, gedenken we de
gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te denken aan anderen die
we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of eerder. Op de zondagen
voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van wie u graag
genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de dienst. In de
dienst is er gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken (een of
meer) voor degenen die u wil gedenken.
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Catechisatie
De draad van de catechisatie 16+ (Bextraaat/Sanderusstraat gezamenlijk) is
weer opgepakt. Een achttal jongeren toonde zich geïnteresseerd. Zes van hen
schoven aan bij de eerste ontmoeting, bij de dominee aan tafel, met na de
maaltijd een stevig tafelgesprek over ‘keuzes maken’. We vervolgen de reeks
op zondagmiddag 25 november, van 14.30 tot 16 uur. Opnieuw bij mij thuis,
Plantin en Moretuslei 155.

PASTORALIA
• Nadat ze onverwachts nog een keer geopereerd moest worden, is Susanne
Blokland dan toch in Revarte aangekomen. Een bezoekje of een telefoontje
stelt ze vast op prijs.
• We willen hier ook Mon Deroo veel sterkte toewensen die nu veel last
ondervindt van de bestralingen.

HERDENKEN OM TE VERZOENEN,
MAAR NIET TE VERGETEN
(Door Tetty Rooze)
Op de eerste zondag van oktober legde de dominee uit wat de achtergrond
was van de 2de collecte. Een herdenkingsmonument in Kirinda.
In april 1994 en de daaropvolgende maanden voltrok zich in Rwanda een
menselijke catastrofe van dusdanige dimensies dat we het sindsdien als een
volkerenmoord bestempelen. In een context van burgeroorlog, chaos,
onveiligheid en vooral een buitenmaats klimaat van angst, konden
extremistische
Hutu volksmilities
of ‘Interhamwe’
ertoe overgaan
om naar
schatting 800.000
van hun Tutsi
medeburgers om
te brengen. Zijn
de daders van de
genocide dus
zeker gekend,
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dan is er toch ook geen ontkomen aan de zware verantwoordelijkheid van de
internationale gemeenschap, van België ook, die deze menselijke ramp voor
haar ogen zag afspelen en niet ingreep om deze misdaden tegen de
menselijkheid stop te zetten. In april 2014, 20 jaar na de feiten, bood premier
Verhofstadt uit naam van de Belgische regering en het Belgische volk hiervoor
formeel zijn verontschuldigingen aan de Rwandese regering en volk aan.
Wie de beide vertegenwoordigers van onze zusterkerk en gemeente Eglise
Présbytérienne Protestante – Kirinda ontmoette bij hun bezoek aan ons
district (ABL) twee jaar terug, weet dat ook onze broeders en zusters van
Kirinda – EPR sterk de verantwoordelijkheid en droeve last dragen van de
evenementen in april 1994 én vooral, dat ze verantwoordelijkheid willen
opnemen in het proces van herstel en verzoening, na dit drama dat hun
gemeenschap uiteenscheurde.

Een hartelijke groet,

Ds. Bert Dicou
Predikant De Wijngaard – Antwerpen-Zuid

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be
Predikant
Scriba

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
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
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DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord
DE LAATSTE LOODJES…
November is de laatste maand van
het jaar, kerkelijk gezien. Ze doen
daar in de kerk altijd een beetje
apart. Houden een vasten,
voorafgaand aan kerst, terwijl kerst
toch alleen maar vrolijkheid is…:
zeggen rond oud en nieuw dat het
maar een kwestie van een kalender
is. Hebben het in april, terwijl alles
opbloeit in de natuur, over het lijden
van Christus. En zo kan ik wel
doorgaan. Zo ook nu. Wachtend op
de herfststormen denken wij aan het
einde, ons einde, het einde. Niet
depressief, maar diepzinnig: wat
heeft het voor ons tot gevolg te
weten dat ons leven een keer over is?
En wat dan? Maar vooral: en wat nu!
Dat we niet eindeloos zijn kan ons helpen meer bewust vandaag te leven, niet
dromend en suffend, maar ter zake en met verve. Het is best knap als je goed
met je eigen eindigheid overweg kunt, denk ik weleens. Best lastig ook. Maar
ook wel mooi, menselijk, humaan. Nou ja, daar gaat het komende tijd in de
kerk over.

KERKDIENSTEN IN NOVEMBER
Zondag 4 november een dienst met Avondmaal, en naast het evangelie van
Markus lezen we de komende zondagen uit het boek Openbaringen aan
Johannes, en opnieuw zult u horen: dat gaat niet over later, daar bij Johannes:
daar gaat het over nu.
Zondag 11 november ben ik gevraagd om een doopdienst te houden in de
Bexstraat: Saartje Kriekaard zal dan gedoopt worden, dochter van Veerle en
14

Barry Kriekaard, onze collega, die zich op dit moment warm loopt om in de
Bexstraat dominee te worden. Ik vind dat een grote eer en heb mij met
vreugde bereid verklaard. En collega Douwe Boelens uit Brussel, die op de rol
stond voor die zondag in de Bexstraat , is bereid mijn dienst in de Lange
Winkelstraat over te nemen.
Zondag 18 november, het weekend waarin de synode bijeen is (en ik
overigens een weekend vrij ben, dit terzijde) zal onze havenpastor ds. Marc
Schipper de dienst leiden.
Zondag 25 november, is gedachtenisdienst, waarbij we onze doden zullen
gedenken. Dit jaar is er vanuit de gemeente , zover ik nu weet, niemand bij
name te noemen. In wat wijdere kring kennen we natuurlijk wel mensen, die
overleden zijn. Een gedachtenis aan de doden heeft altijd waarde. U mag,
zoals gebruikelijk, naar voren komen en een gedachteniskaarsje aansteken.
Het licht van Christus, de Opgestane mag zo oplichten in ons bestaan van
levenden en doden.

VERSLAG BEZOEK PROTESTANTSE KERK VAN
KAMEROEN IN MERKSEM
Wij brachten een kennismakingsbezoek aan de Kameroenese kerk aan de
Bredabaan in Merksem. Wij, …dat waren uiteindelijk maar acht mensen van
onze gemeente: het blijft lastig om iedereen op het juiste moment op de
goede plek te krijgen…: maar wij werden allerhartelijkst ontvangen, en ik moet
zeggen: het was echt goed om daar te zijn. Een zaal onder een woning,
voorheen waarschijnlijk een winkel, kameroenees ingericht als kerkzaal. Wat
opvalt is, dat dit een uitgesproken presbyteriaanse kerk is, met allerlei open
Afrikaanse eigen
invloeden. Dus,
de liturgie is
klassiek
oecumenisch,
waar wij als VPKB
nog best wat van
kunnen leren.
Zonder aarzelen
gingen de vaste
wisselspreuken
over en weer: de
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Heer zij met u, … ook met u zij de Heer, en verheft uw harten (bij het
Avondmaal), …wij hebben ons hart bij de Heer. Terwijl bij het Kyrie en vooral
tijdens het Gloria de emotie hoog opliep, met een voor ons niet te evenaren
gevoel van lijflijkheid: je zingt niet alleen vrolijk: je bent het. De voertaal is
Engels, de sfeer los, maar ook heel beheerst: wanneer bij aanvang de
ambtsdragers in danspas binnenschrijden, is de deur dicht, en eeuwige
laatkomers moeten buiten wachten. Ik vond het een waardige dienst, niet
gemaakt, maar echt: ieder had prachtige zondagse kleren aan. Het was
bijzonder, maar ook op een of andere manier, heel gewoon: natuurlijk: …dit
hoort bij ons. Als welkomstgeschenk hebben wij hen een Nederlandstalige
Bijbel gegeven en uitgenodigd voor de komende Pinksterdienst. En na de
dienst werd er, zoals te verwachten was, uitgebreid getafeld.

DR. JAN VAN DE BERG
Op donderdag 8 november hoopt collega Jan van de Berg uit Brasschaat te
promoveren tot doctor in de godgeleerdheid, met een historisch biografisch
onderzoek naar het leven en de betekenis van Thomas Morgan. De volledige
titel is: Thomas Morgan (1671/2-1743): from Presbyterian Preacher to Christian
Deist. A Contribution to the Study of English Deism.
Als we deïsme moeten verstaan als een niet aan een kerkgenootschap
gebonden geloof, dan was deze Morgan een vroege modernist.
Jan gaf zijn promotie ook een prikkelende stelling over onze kerken mee:
veelzeggend? de 13e, dat , met eigen woorden, de overheidssteun aan de
kerken niet altijd een zegen hoeft te zijn…: ik ben benieuwd of deze stelling in
Leiden overeind zal blijven. Het zal allemaal plaats vinden in het Groot
auditorium aan het Rapenburg, te Leiden, om 15.00 uur stipt, een gegeven
waar de pedel borg voor staat. Ook, en misschien vooral ook, voor het einde,
hora est! Wij feliciteren hem alvast bij voorbaat.

GEBOREN
Een hartelijke gelukwens aan de ouders van Saartje, die op 28 september als
nieuwe pastoriebewoner van de Bexstraat in Antwerpen is geboren. Volgens
Barry en Veerle is ze heel lief, wat we graag geloven, en wat zoveel betekent
als dat ze dankbaar en vrolijk is ontvangen. Ook wij wensen haar een mooi en
zegenrijk leven onder Gods zon.
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EVEN GEDULD
• Over ons gezamenlijk aanbod van verdiepings- en bezinningsmomenten van
onze 3 stadsgemeenten hebben we wel gesproken, maar met nieuwe collega’s
mag u ook een nieuwe aanpak verwachten: dat vraagt even wat langer tijd: we
moeten er nog een keer over praten. Maar in het voorjaar 2019 staat er vast
iets moois op de rol, te beginnen met de bijbelquiz, vrijdag 1 februari.
• Ook de aanvang van de nevenkerk van de Arabisch sprekende christenen
komt even later: maar de kapel wordt er alleen maar mooier van: nu deftig
geschilderd. Het is echt een prachtige plek aan het worden. (Zie ook het
interview op pagina 38.)
Ik wens u allen een genoeglijke tijd.
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
Scriba
Bank
Diaconie
Koster
Orgelkring

Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com
Mevr. A. Lenstra-Blommaert, Eikenlaan 7, 2920 Kalmthout
tel. 03/666.49.02 | lida.blom@telenet.be
IBAN: BE19 0000 1498 7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen
BIC: BPOTBEBB
IBAN: BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen
BIC: GKCCBEBB
Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen
tel. 0468/48.13.48 | email: sandervanlangevelde@outlook.com
Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be
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VOOR ALLEN
GESPREKSAVOND ‘HET GELOOF: EEN KWESTIE VAN
PAPIEREN?’ BEKERING IN MIGRATIECONTEXT
Het is misschien een woord
dat even uw wenkbrauwen
doet fronsen. In ieder geval
is het geen dagelijks
gespreksonderwerp. Toch
merken kerken dat
bekering een regelmatig
terugkerend onderwerp op
hun agenda is. Meestal zijn
we blij als iemand zich
meldt om onze
gemeenschap te versterken
en wil weten waarom we
samenkomen, samen
bidden, samen lezen en
zingen. Als deze vraag uit
onverwachte hoek komt,
zijn we verrast dat we blijkbaar ook voor bekenden aantrekkelijk zijn. Komt de
vraag van iemand in een kwetsbare positie zoals asiel, dan rijzen er extra
vragen en is zorgvuldigheid geboden, zowel voor de bekeerling zelf als voor de
kerk.
Dat doet de vraag rijzen wat kerken kunnen doen om mensen met een
migrantenachtergrond zo goed mogelijk te begeleiden. De Commissie
Stadspredikant wil die vraag graag samen met u beantwoorden. Daarom
nodigen wij u uit voor een gespreksavond rond het thema ‘Veranderen van
geloof in migratiecontext’. De avond zal worden gehouden op 26 november
om 20.00 uur in de kerk De Wijngaard (Antwerpen-Zuid) in de Sanderusstraat
77, 2018 Antwerpen. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee
te praten.
Namens de Commissie Stadspredikant,
Kelly Keasberry, Tetty Rooze

18

INTERLEVENSBESCHOUWELIJK CONCERT
Op 24 november organiseert de werkgroep ‘Zingeven Verbindt’ opnieuw een
interlevensbeschouwelijk concert. Het wordt een klankrijk en krachtig concert
met twee muziekensembles en een Antwerpse poëte.
We nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.
Het Gospelkoor Refreshed is verbonden aan de Evangelische kerk Refreshed
van Vilvoorde. Ze beschouwen zich als een uithangbord voor radicaal maar
empathisch bijbels christelijk geloof. Refreshed maakte furore op de Vlaamse
televisie in het VTM-programma Belgium ‘s Got Talent.
Het Ensemble Krupnik is een typische klezmer groep. Ze speelden op talrijke
bruiloften, bar-mitzva's en andere joodse feesten in België. Maar ze streven er
ook naar om de joodse traditionele muziek ver buiten de joodse gemeenschap
bekend te maken.
Amina Belorf is een jonge vrouwelijk poëte van Antwerps-Marokkanse
afkomst. Zij wil in haar gedichten haar gedachtegang, vragen, twijfels,
dromen, haar doen, kwijt kunnen.
Wanneer?
Op 24 november 2018 om 19.30 uur.
Waar?
Kerk van St.-Franciscus Xaverius, Collegelaan 36, 2140
Borgerhout. De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Inkom:
5 € / 10 €, geen voorverkoop

HET VERHAAL VAN EEN LEGE STOEL
Werken aan verzoening vraagt om
vergeving maar niet vergeten van wat
er is gebeurd. Daarom willen wij als
kerken in Kirinda een monument
oprichten zodat de verhalen over de
pijn, het verraad, het verdriet en
duisternis over het land niet vergeten
worden, net zoals wij doen bij de
herinnering van Wereldoorlog I nu
100 jaar geleden.
In Ieper worden stoelen, lege stoelen,
verzameld uit die landen waar de
soldaten vandaan kwamen. Het In
Flanders Fields Museum (IFFM) hoopt
om lege stoelen uit alle landen waar
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mensen werden geboren die uiteindelijk in de Eerste Wereldoorlog in België
stierven, samen te brengen in een installatie in het Astridpark in Ieper. De
stoelen staan symbool voor de reis die deze mensen ondernamen. Maar net zo
zeer voor het immense verlies en de leegte die in de vele huizen over heel de
wereld werd achtergelaten. Naast vijf stoelen uit de kerk van Passendale en
zes uit de home countries (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland
en de Hebriden) maken nog 119 stoelen uit andere landen en regio’s deel uit
van dit uniek monument van mondiale herdenking. Elke stoel, zo’n gewoon
voorwerp uit het dagelijks leven, vertelt een verhaal van iemand met
neergeslagen hoop, gemis, verbijstering, zinloosheid, …….
Hier en ginder bidden we om ‘nooit meer oorlog’.
Hier staan we bij stil vanuit een bijbels perspectief tijdens de Dialoogdienst op 11
november om 15 uur in de Sanderusstraat. Iedereen is uitgenodigd om mee te
denken en mee te discussieeren.

ALLEMAAL MENSEN: DE CAMPAGNE VAN 11.11.11
Omdat in deze wereld heel veel
dingen met elkaar te maken hebben,
willen we ook jullie warme aandacht
vragen voor de campagne van
11.11.11 ‘Allemaal mensen’. Op vijf
affiches vragen ze aandacht voor
mensen in het Zuiden maar ook voor
mensen in het Noorden, die soms
dezelfde zorgen delen. Steek de
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten
een hart onder de riem bij hun acties
voor projecten in het Zuiden.
Op een vormingsbijeenkomst van
een 11.11.11 groep in Antwerpen
vertelden ze hoe geraakt en gekwetst
ze soms werden door negatieve en
agressieve reacties op de markt of
aan de deur en hoe goed het doet als
iemand wil luisteren naar hun uitleg.
Wij leerden op die avond dat het ook belangrijk is als mensen, met een
boodschap, te luisteren naar verhalen die mensen soms verbitteren en in een
20

sociaal isolement terecht doen komen. Hilde van Orbit legde de Bondgenoten
strategie uit waarin ruimte wordt gevraagd voor onbevangen luisteren,
geïnteresseerd reageren en toch jezelf blijven met waar jij voor wilt staan als
gelovige, mensenrechtenaanhanger, presentiewerker, doener en warmte
zoeker. Best moeilijk maar oh zo interessant
https://allemaalmensen.11.be/ en
http://www.orbitvzw.be/aanbod/webshop/kwaliteitsnotabondgenotenstrategie/

NIEUWS VAN DE 50+ KRING
Zaterdag 20 oktober heeft ds. Tünde Boelens, onze
ziekenhuispastor, ons een mooie en leerzame
middag bezorgd. Ze vertelde ons over het belang
van bij mensen te zijn die plotseling of iedere keer
weer in het ziekenhuis terecht komen. Iemand die
dan even stil bij je komt zitten en naar je luisteren wil kan zo veel betekenen.
Veel vragen borrelen dan in je op, eenzaamheid kan je overspoelen,
onzekerheid maakt je bang. Wat een wonder dat God dan mensen geeft die je
je vertrouwen kunnen geven. Meestal moet je bij opname er zelf aan denken je
religie, in ons geval dat we Protestants zijn, door te geven. Het is erg goed dat
de pastorale begeleiding door de overheid wordt gesubsidieerd; stel je voor
dat er bezuinigd zou gaan worden in deze sector… Dus geef het zo mogelijk
altijd door!
Het was erg interessant en leerzaam voor ons. Heel veel dank hiervoor, Tünde!
De volgende kringmiddag is op zaterdag 17 november. Dan komt dhr. Van de
Veer uit Zierikzee. We kennen hem al van verschillende lezingen die hij bij
heeft gehouden, o.a. over Bach. Waar het deze keer is nog een verrassing. We
zullen proberen het van te voren aan u door te geven.
Datum: 17 november
Plaats: Lange Winkelstraat 5
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
(Dini van Os)
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KERKDIENSTEN

Zondag 4 november
Bexstraat 13
Voorganger: proponent B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en zending

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. J.P. Neels

10.00 uur – Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. Anne Kooi

10.00 uur – Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, zending en diaconie

Zondag 11 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. J.P.Neels

10.30 uur – H. Doop S. Kriekaard
Collecte: Kerk en zending

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. ds. D. Boelens

10.00 uur
Collecte: Kerk en Cibels

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B.Dicou

15.00 uur – Dialoogdienst
Collecte: Kerk en Prot. faculteit

Zondag 18 november
Bexstraat 13

10.30 uur
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Voorganger: proponent B. Kriekaard

Collecte: Kerk en De Overzet

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. Marc Schippers

10.00 uur
Collecte: Kerk en havenpastoraat

Sanderusstraat 77
Voorganger: mw. K. Keasberry

10.00 uur
Collecte: Kerk, christenen in Syrië

Zondag 25 november
Bexstraat 13
Voorganger: dhr.A. Boekhout

10.30 uur
Collecte: Kerk, Investeringsfonds

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. J.P. Neels

10.00 uur – Gedachtenisdienst
Collecte: Kerk en orgel

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B.Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk, PSC Woonterp

Zondag 2 december, Eerste Advent
Bexstraat 13
Voorganger: nog te bepalen

10.30 uur – Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: Ds. J.P. Neels

10.00 uur – Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: Ds. B. Dicou

10.00 uur – Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, zending, diaconie

Lees verder op de volgende pagina
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MIDDAGPAUZEDIENST VAN DE ANTWERPSE
RAAD VAN KERKEN
Opgelet! T/m donderdag 8 november gaat de
Middagpauzedienst in de OLV-kathedraal door, daarna
verhuist de dienst naar de Winterkapel van de St.
Joriskerk, Mechelseplein 22 (en van donderdag naar
woensdag).
do. 1 november: Geen dienst, Allerheiligen
do. 8 november: Herdenking WOI, voorgangers diverse
geloofsgemeenschappen
wo. 14 november: Voorganger: Z.E.H. Herman Augustyns, pastoor St.
Jorisparochie
wo. 21 november: Voorganger: Saskia Van den Kieboom, pastorale werkster
Antwerpen-Noord
wo. 28 november: Voorganger: Embrecht van Groesen, bestuurslid ARK en
gevangenisaalmoezenier
wo. 5 december: Vereniging Vlaamse leerkrachten kath. godsdienst, samen
met Annie Walscharts

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
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STADSPREDIKANT & PSC
Kerk in de stad

PERSOONLIJK WOORDJE
Wat vult de agenda van de stadspredikant? Wat er zich voordoet. Wat nu
nodig is. Toegegeven, dat kan zich flink opstapelen. Zeker in deze begintijd
steekt er veel tijd in leren leren leren. Luisteren. Opnemen. Deel worden. Vorm
geven. Iets concreter: vormingen volgen, netwerken versterken, vrijwilligers
opvolgen, in allerlei werkgroepen meedraaien, ontmoetingsmomenten
bijwonen. Van sociale organisaties, welzijns- en opbouwwerk, kerkelijke en
zingevende verbanden.
En dan waren er ook nog verkiezingen! Ideaal om de politiek en het
middenveld van deze bruisende stad te leren kennen.
Maar waar ik voor wil waken is dat er genoeg ruimte en rek in mijn agenda
blijft voor die mens die een beroep op mij doet of die mijn aandacht nodig
heeft.
Het belangrijkst is en blijft steeds: present zijn onder de mensen om wie het
gaat. Mensen in armoede en mensen met migratieachtergrond. Mensen uit de
boot en in de knel. In verbinding met de andere mensen die er voor hen zijn.
Dat klinkt serieus en dat is het vaak ook. Maar er kan ook ’s flink gelachen
worden in het onthaal van AdviesCentrum Migratie of in Open Huis, op straat
of in De Loodsen of ’t Vlot, in vergaderingen en wandelgangen. Want mens
zijn we allemaal, met een lach en een traan en deugd van echt menselijk
contact en vooral weer een beetje geloof, hoop en liefde.

WAT IS ER GEPASSEERD EN WAT KOMT ERAAN?
Het belangrijkste in oktober waren natuurlijk de verkiezingen. En we gaan het
na de uitslagen niet laten rusten. Stedelijk beleid heeft teveel impact op wat
we proberen te doen. Ja, onze werkingen en die van onze vrienden hebben
subsidies nodig. Anders spring je tegenwoordig niet ver. Maar dat betekent
niet dat we braafjes moeten zwijgen. De vormen van inspraak die er zijn
moeten we benutten: gaan stemmen, lid zijn van een partij, de actualiteit
volgen, stem uit brengen in de burgerbegroting (je kon stemmen voor een
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project – en hoera! die van PSC Open Huis én van ACM jongerenwerking zijn
binnen!), aanbevelingen doen (Orbit vzw en vele andere partners zijn daar
actief mee bezig, geïnspireerd en bijgestuurd door werkers van het veld zoals
wij).
En ook waken over onze eigen inbreng in het publiek debat, in onze families, in
de winkel, op straat, in de media. We kunnen met elkaar telkens opnieuw een
dam opwerpen tegen cynisme. Doet u mee?
Oktober. Er was de Refugee Walk op 30 september, De Grote Omarming op 7
oktober, Burgerbegroting tot 20 oktober, vele debatten, de startavond van
Welzijnszorg over ‘Armoede in het onderwijs’ op 2 oktober, de Dag van Verzet
tegen Armoede op 17 oktober, om maar een paar momenten te noemen.
Naast natuurlijk de vele andere momenten van ontmoeting, in groepen of heel
persoonlijk.
In november gaat uw stadspredikant er een weekje tussenuit, maar verder
gaat het werk door. Een tiental vrijwilligers zet zich trouw en dapper in voor de
vluchtelingengezinnen in de Woonterp, het project van doorstroomwoningen
van het PSC. En er staat weer heel wat aan te komen, ook voor u:
 Op 16 november kunt u deelnemen aan de Trefdag van Attent in het
TPC (zie volgende pagina).
 De VPKB houdt vervolgens het weekend van 17-18 november haar
synodevergadering over lopende zaken, maar uw stadspredikant mag
voorgaan in Dendermonde, een gemeente die ook interesse heeft
getoond met een bezoek van de bijbelkring aan het PSC in juni.
 Op 23 november is uw stadspredikant te gast bij De Jeugd van Vroeger
in Boechout om er te mogen vertellen over haar werk.
 En op 24 november is er de Trefdag in de sfeer van Taizé in SchotenDeuzeld over het thema ‘Thuis’, waar ik een workshop mag verzorgen
over huisvesting en vluchtelingen en over ons woonproject de
Woonterp.
 Die avond 24 november kunt u ook komen naar het
Interlevensbeschouwelijk concert in de Xaveriuskerk in Borgerhout in
het kader van Zingeven Verbindt (zie de rubriek Voor allen).
 Op 26 november om 20 uur bent u en is iedere andere belangstellende
van harte welkom in de kerk van Antwerpen-Zuid. Dan organiseert de
Commissie Stadspredikant een avond over ‘Bekering in migratiecontext’
(zie rubriek Voor allen).
 En dan gaan we alweer naar december toe, met de adventsperiode en
een adventsproject in de kerk in Boechout ten bate van het Minke
Zuidemafonds, waarover ik op eerste adventszondag 2 december mag
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gaan vertellen in de dienst samen met een trouwe en ervaren
Boechoutse vrijwilligster in het AdviesCentrum Migratie, mw. Marleen
Strubbe, over wat dit fonds betekent voor vluchtelingenjongeren in de
praktijk van alledag.

‘BLIJF DICHT BIJ MIJ, DOE WAT RECHTVAARDIG IS’ TREFDAG ATTENT 2018
Attent is het Netwerk voor Maatschappelijke Inzet
van het bisdom Antwerpen en de jaarlijkse Trefdag
is een prachtige gelegenheid om andere mensen te
ontmoeten die net als u en ik bekommerd zijn om
onze samenleving.
De zaligsprekingen zijn de leidraad voor de vijfde
editie van de Trefdag van Attent. Ze helpen ons
scherper te zien hoe we in de samenleving vandaag
profetisch kerk kunnen zijn.
Er zijn héél bijzondere sprekers, zoals iemand die haar levenspartner verloor in
de aanslag van Maalbeek van 22 maart 2016, prof. Stijn Oosterlynck die
spreekt over superdiversiteit, Gie Goris van MO*, en Niek Everts van het
daklozenpastoraat in Antwerpen-Noord.
In de namiddag zijn er gesprekstafels over allerlei actualiseringsmogelijkheden
van de zaligsprekingen in onze tijd.
We sluiten af met een drankje en een kleine attentie voor iedereen. Ik hoop u
daar te zien!
Datum: Vrijdag 16 november, 9.30 - 15.30 uur
Plaats: Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149,
2020 Antwerpen
Deelname: €14, broodjesmaaltijd inbegrepen.
Inschrijven: telefonisch naar Attent 03/287.35.78 of via de website van Kerknet

TOT SLOT
Voor de novembermaand, waarin alles kouder en onherbergzamer wordt,
wens ik u, jou, ons allemaal veel menselijke warmte toe. Want:
“Soms is een mensenleven zo gekwetst
dat brood niet meer verzadigt
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en water niet meer laaft,
dat vuur niet meer verwarmt
en een dak niet meer herbergt.
Wonden worden soms pas geheeld
als een mens het opbrengt om voor een ander
brood en water en vuur en een veilig dak te zijn.
Er is veel nood aan zo een mens
die zo nabij is voor een ander, nabij als God.
Soms heb ik die nood, soms ben ik het antwoord.”
Volg ons via de blog, via Facebook, of gewoon bij één van genoemde
momenten. We komen elkaar hopelijk gauw weer tegen!

Een hartelijke groet,
Ds. Petra Schipper
Stadspredikant

ALLEMAAL VLUCHTELING
(Door ds. Petra Schipper)
Dit hele jaar 2018, maar heel bijzonder deze maand november, staan we erbij
stil dat 100 jaar geleden de ‘Groote Oorlog’ tot wapenstilstand kwam. Dat
betekende achteraf gezien niet 100 jaar vrede. Integendeel, er kwam ook nog
eens een Tweede gruwelijke Wereldoorlog overheen. En nog vele andere
oorlogen in de wereld. Oorlogen zijn van alle tijden en plaatsen. En elke oorlog
in onze geglobaliseerde tijd tast de vrede aan van elke wereldbewoner.

28

Juist daarom is het belangrijk om deze maand bij 100 jaar na de Groote Oorlog
stil te staan.(1)
Op 10 minuten wandelen van mij vandaan, midden in ‘2060’ (AntwerpenNoord) heeft een kunstenaar van mijn leeftijd, Sam Dillemans, geworsteld met
de harde realiteit van toen om die in al haar ruige lelijkheid op doek te krijgen,
levensgroot en dichtbij.(2) Ik bekijk zijn werk en voel de ellende directer op me
af komen dan ik uit boeken, lezingen of artikelen zou oppikken. Kunst helpt
ons om te voélen dat we één mensheid zijn. De beelden vermengen zich. Het is
zoals een aankondiging van een andere tentoonstelling beschrijft: toen èn nu
moesten mensen op de vlucht, worstelend met dezelfde nood aan
solidariteit.(3)
Als rusthuispastor heb ik het voorrecht gehad, te mogen delen in de verhalen
van enkele kinderen van toen. Geboren op de vlucht, grootgebracht met
smokkelwaar, opgegroeid met beelden van vernieling op het netvlies, levend
met vroeg verlies.

Als stadspredikant heb ik weet van gelijkaardige verhalen bij mensen die ik nu
in de ogen kijk, bij mensen op de vlucht. Verhalen nu vaak nog veel te vers om
te kunnen verwoorden. Dat verwoorden en uitdrukken heeft mensen van hier
ook vele decennia gekost. Oorlog, vluchten en pijn zit in ons aller collectief
DNA. Zelf ben ik kind van kampoverlevenden. Misschien draagt u of heb jij ook
wel zulke bagage mee.
Deze maand november, in dit jaar 2018, leert het ons. Dat we één mensheid
zijn. En dat gedenken toekomst scheppen is. Zoals het volk Israël nog altijd zijn
lijden, exodus, woestijnleven en bevrijdingen gedenkt alsof het vandaag
gebeurt, juist om nu de vrede te blijven zoeken. Zoals we ons in het Heilig
Avondmaal Jezus’ liefde eigen maken. Telkens lezen we in de bijbel: ‘Vergeet
niet dat je zelf vluchteling was; geef vreemdelingen een thuis; wens ieder
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vrede toe en trek verder, leef als mensen die ooit dood waren en nu levend
gemaakt zijn.’
“ (….) Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
beminden en werden bemind en nu liggen we
in Vlaanderens velden
Neem ons gevecht met de vijand weer op:
Tot u gooien wij, met falende hand
de toorts; aan u om haar hoog te houden
Als gij breekt met ons die sterven
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
in Vlaanderens velde”. (4)
(1) U kunt er in boekwinkels en op internet van alles over vinden: informatie en
aankondigingen van allerhande aciviteiten (www.2014-18.be)
(2) U kunt zijn tentoonstelling nog bekijken tot 16 december op wo., za. en zo. van 14-18 u,
inkom 5 €, Eggestraat 2.
(3) Homeland 14-18: tentoonstelling in Gerenoveerd Districtshuis Borgerhout, nog tot 10/11,
inkom gratis.
(4) Ned. vertaling van ‘In Flanders Fields’, ‘Col. John MacCrae, † 1918

Stadspredikant
Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be
Blog: https://stadspredikant.webnode.be
Commissie stadspredikant
Voorzitter: Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com
Bank
Commissie stadspredikant Antwerpen, IBAN: BE11 7310 3722 6248,
BIC: KREDBEBB, tnv commissie stadspredikant
Protestants Sociaal Centrum
Adres
Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05
Bank
IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB
t.n.v. Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen
Minke Zuidemafonds (schoolfonds): zie hierboven, m.v.v. MZF
Aftrekbare giften (min. 40€): IBAN: BE93 7775 9057 3967, BIC:
GKCCBEBB t.n.v. CAW Antwerpen, m.v.v. PSC
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad
EEN LES VAN LUC
Het is zondagmorgen. Ik ben weer terug van een weekje vakantie. Met de
patiënten- briefjes in mijn hand check ik wie er gaan komen zondag. Ik kom bij
Luc. De zondag ervoor kon hij niet komen omdat hij zoveel pijn had. Mijn
collega Peter Dierckx heeft hem bezocht, ik weet nog niet veel van zijn
situatie. Hij zit op bed te ontbijten. Vrolijk zegt hij dat hij zeker komt.
- In je stoel of in bed?
- Ik denk dat het in bed moet zijn want ik mag er nog niet uit. Dat gaat ook nog
niet. Kijk..
En hij toont me zijn stomp. Zijn been is geamputeerd.
Ik ben even stil. Oohh Luc, wat erg…
- Dat zie ik helemaal anders hoor. Hier zit een dankbaar mens. Zo dankbaar
dat mijn leven is gered door deze amputatie; dat zoiets hier mogelijk is. Het is
nog een lange weg maar we gaan ervoor.
Als ik weer op de gang loop ben ik me sterk bewust van mijn twee gezonde
benen. Hoe dankbaar mag ik wel niet zijn..!!
We zijn intussen weer een paar weken verder. Luc komt intussen in zijn
rolstoel naar de dienst. Hij beleeft die intens. Luisteren, zingen, en aan de
koffietafel is hij de sfeermaker. Een sfeermaker die ook luistert naar de
verhalen van anderen.
Dank U God, voor de ontmoeting met zo een dankbaar mens.
Tot zegen voor ons allemaal.

Peter Dierckx en Ria van Belzen
Pastors UZA
Ria.van.belzen@uza.be
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BIJBELHUIS
Kerk in de stad
UW REPORTER, RECHTSTREEKS VAN OP DE
KINDERWEEK 16-20 JULI
De eerste dag word ik argwanend aangekeken. De tweede dag zijn er een paar
kinderen die al met voorpret naar me kijken. Tegen de derde dag word ik
enthousiast onthaald, de vierde dag staan er al een paar ondernemende
kereltjes op me te wachten en de vijfde dag wordt mijn camera bijna uit mijn
handen getrokken. Ik ben journalist voor een lokale krant, maar ik sta op het
punt ontslagen te worden. Tenzij ik eindelijk eens een baanbrekend verhaal
weet te verslaan. Dus hier ben ik. In de Lange Dijkstraat nummer 50.
Antwerpen-Noord. Er schijnt iets aan de hand. Deze hele week hoor ik
verhalen over… Jezus. Dat lijkt mij een straffe gast. Tussen de kinderen, in een
gezellige kring leer ik hem beter kennen. Jezus geneest. Zieke mensen. Jezus
redt. Verloren schapen. Jezus is machtig. Hij stilt stormen alsof het niets is.
Jezus is in de hemel. Maar Hij was hier, op aarde. En Hij komt ook terug. Hij zet
de wereld op z’n kop. Als je Zijn koninkrijk zoekt, krijg je al het andere
daarbovenop. Dat leer ik van de kinderen. Verbijsterend. Hij is het die vraagt
om gesloten deuren te openen voor Hem. Hij is het die de deur van dit oude
huis in deze doorgangswijk in volle zomer wagenwijd open zit, voor
vrijwilligers, voor alle kinderen die komen willen. En voor mij! Een
baanbrekend verhaal? Ik denk dat ik het gevonden heb!
Wilfried Daelemans, beter gekend als Willem Maertens
U bent hartelijk uitgenodigd op dinsdag 20 november om 20 uur op het
seminar ‘Kerkelijke kaart in Vlaanderen’, gegeven door Filip De Cavel. Deze
avond vindt plaats in het Bijbelhuis.
Voor meer info of een aanmelding, kan u terecht bij willem@bijbelhuis.be
Wilt u meer informatie over het Bijbelhuis , meedoen of ons steunen?
U kunt daarvoor de nieuwsbrief aanvragen of de nodige info ontvangen bij Ernst
van Velzen: ernst.van.velzen@telenet.be of 0496/53.46.04.
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HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad
DAG DER ZEELIEDEN
De Dag der Zeelieden is een jaarlijks weerkerende gebeurtenis waarbij de
gesneuvelde zeelieden van de twee Wereldoorlogen worden herdacht. In 1919
besloot de Belgische Zeevaartbond tot het organiseren van een openbare
plechtigheid en een rooms-katholieke misviering voor de gesneuvelden. Een
monument zou worden opgericht ter herdenking van de gevallen zeelui.

Elk jaar vond deze gedachtenis plaats op de laatste zondag van september,
zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1919 werd de eerste kerkelijke
plechtigheid gehouden in de kathedraal van Antwerpen. Het monument werd
ingehuldigd in 1930. Vanaf toen bestond de Dag der Zeelieden uit twee
elementen: de misviering, onmiddellijk gevolgd door de burgerlijke
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plechtigheid aan het monument op de Tavernierkaai. In 1990 werd besloten
om de plechtigheid aan het monument te kaderen in de Antwerpse
bevrijdingsfeesten begin september. De kerkdienst bleef op de laatste zondag
van die maand.
Dit jaar vond de misviering plaats op zondag 30 september in de SintPauluskerk (zie foto). Kanunnik Bart Paepen, bisschoppelijk vicaris, leidde de
dienst. Mijn rooms-katholieke collega-aalmoezeniers van Antwerpen en Gent
deden mee. Ook ik had een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de
viering. De muzikale omlijsting werd uitgevoerd door het Philharmonisch Koor
van Antwerpen. Verschillende hogere officieren en militaire attachés woonden
de dienst bij. Zie de foto waarop ik sta met mijn collega uit Gent (links) en mijn
Filipijnse collega uit Antwerpen (rechts).
De evangelielezing was Marcus 9:38-43,45,47-48. In het licht van de sterke taal
in dit gedeelte, wees kanunnik Paepen er op dat dit de vaste lezing was voor
die zondag. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. En als uw voet u
doet struikelen, hak hem dan af. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan
uit. In zijn prediking breidde de vicaris het toepassingsgebied van de Dag der
Zeelieden uit en actualiseerde het. Niet het verleden maar de heden stelde hij
centraal: het lot van de zeeman vandaag.
Het leven van de zeeman is niet gemakkelijk. Ver en lang weg van huis,
overgeleverd aan de woeste natuurelementen en genadeloze economische
krachten. Als christenen spelen wij hier een rol. Wij moeten niet bevreesd zijn
en afwezig blijven. Integendeel, wij moeten ons allen inzetten om de
menselijkheid in de maritieme industrie te handhaven en te vergroten. Dat
was de boodschap van de prediking in een notendop.
Na de dienst vertrok ik al snel naar mijn havengebied op Linkeroever om
bemanningen te bezoeken. De avond bracht ik door in het Antwerp Seafarers’
Centre. De taak van de havenaalmoezenier ligt niet enkel in de rechtstreekse
bediening aan zeelieden. Het is ook nodig om de wereld buiten de haven
bewust te maken van het belang en de noden van zeelui en van rol van de
zeemansmissies. De Dag der Zeelieden heeft hierin zijn eigen functie.
Met Gods zegen,

Marc Schippers
Havenaalmoezenier

34

NIEUWS VAN DE VPKB
GEEF VOOR/OM JE KERK, WANT KOKEN KOST GELD
Op de tafel van veel kerken ligt sinds kort een
folder van de VPKB. In de folder wordt
omschreven hoe we als VPKB kerken financiële
afspraken hebben gemaakt met elkaar om de
boel draaiend te houden. Gelukkig kunnen voor
het basisloon van de dominee gebruik maken van
de afspraken tussen kerk en staat in een ver
verleden. Maar voor de bijkomende
werkingskosten voor de dominee en het
onderhoud van de gebouwen in de gemeente staan we zelf in. Bovendien
dragen we ook een deel af voor de VPKB als geheel. Daarover vind je de
nodige informatie in de folder. Zit je nog met een vraag dan mag je altijd
iemand van de bestuursraad of kerkenraad aanspreken voor meer informatie.

OVERHOOP EN HUIZEN
Er is nieuws, goed nieuws. Het is plezant dat ook te
kunnen melden.
Begin november komen er verschillende
vluchtelingengezinnen uit het oorlogsgebied op een
veilige manier naar België in het kader van de
Humanitaire Corridors. Het is de laatste groep
waarvoor de religieuze gemeenschappen in België
toestemming hebben gekregen van de overheid om
hen naar hier, op een veilige manier, over te
brengen. In totaal hebben de kerken en moskees
zich in het afgelopen jaar ingezet voor 150 personen.
Ze zijn geselecteerd vanwege hun kwetsbare situatie in de
vluchtelingenkampen van of in de buurlanden van Syrië Libanon en Turkije.
Drie gezinnen worden opgevangen door gemeentes in de VPKB (Marchiennes,
Gent en Brussel). We hebben ons geëngageerd om gedurende gemiddeld een
halfjaar in te staan voor hun onderdak en huur, hun leefgeld voor voeding en
kleding, hun school, hun vervoer naar school. Vluchtelingen kunnen
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gedurende een jaar beroep doen op extra ondersteuning qua begeleiding,
oriëntatie en vriendschap door hun peter /meter gemeenschap. Een eerste
gezin is met Kerst 2017 opgevangen in Marchiennes en de kerk daar laat weten
dat het een heel toffe en verrijkende ervaring is deze mensen te mogen
opvangen. Praktisch gebeurt de opvang door de plaatselijke gemeentes, maar
financieel doen we dat samen.
Daarom vragen we u ons niet te vergeten.
Uw collecte of bijdragen kunt u storten op BE06 3100 0835 5022
t.a.v. Uniprobel m.m.v. Over Hoop en Huizen.
OverHoop en Huizen’ is een diaconaal project binnen de VPKB dat zich inzet voor
huisvesting van pas erkende vluchtelingen en eventueel hun gezinnen in het
kader van gezinshereniging. In het project is ook het initiatief van Humanitaire
Corridors opgenomen, waarvoor de VPKB heeft toegezegd 3 families op te
vangen die via een veilige route nar hier mogen komen, zonder zee en woestijn te
moeten oversteken of doorkruisen. Het verleent financiële hulp aan protestantse
gemeenten, sociale organisaties, gelinkt aan de Protestantse kerk en daarmee
verbonden vrijwilligersgroepen.

Niet als een magische kracht
Niet als een magische kracht, niet op de wijze der goden,
baant onze God zich een weg, niet als een ark van triomf.
Maar als een voetspoor vooruit, altijd op weg naar bedreigden
zwervend om vrede en recht, tegen de loop van het lot.
Niet als een Heer van hierna, niet als de man van hierboven
wil onze God zijn geëerd, niet als een hoofdstuk apart.
Maar als een mens onder ons, speurend naar hoop voor de minsten;
iemand die doet wat hij zegt, liefde is hij metterdaad?.
(Jan van Opbergen)
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OECUMENE
SAMEN ONDERWEG NAAR VREDE
Vanuit de Antwerpse Raad van Kerken houden wij wekelijks een Oecumenisch
Middaggebed.
U wordt hiervoor vriendelijk uitgenodigd op 8 november om 11.00 uur in de
kathedraal van Antwerpen.
Graag willen wij er die dag een bijzonder gebed van maken ter herdenking
van het einde van WOI.
Aansluitend praten wij na en drinken samen iets in de ontmoetingsruimte ‘De
Plek’ in de kathedraal.
Laat u ons even weten of u aanwezig kan zijn en met hoeveel personen, zodat
wij u op gepaste wijze kunnen verwelkomen.
Aanmelden kan bij :
Walscharts Annie – Ereaalmoezenier voor het Bisdom bij de Krijgsmacht :
anniewalscharts@hotmail.com, 0474/436.623.

BOEKPRESENTATIE
‘459 Jaar Lutherse Kerk in Antwerpen’ / ‘450 Years Lutheran
Church in Antwerp’
Onze Lutherse collega
Gijsbertus van Hattem hield een
lezing tijdens de conferentie van
de Internationale Lutherse Raad,
twee jaar geleden. Hij belichtte
daar de geschiedenis van de
eerste jaren van de Reformatie
in Antwerpen. Alle deelnemers
ontvingen toen een exemplaar
van deze lezing in de vorm van
een tweetalig boek (NL/EN). Dit
boek zal nu ter gelegenheid van 501 Jaar Reformatie op 4 november in de
kerk aan de Tabaksvest worden voorgesteld. Speciaal met het oog op
belangstellenden uit andere kerken is het tijdstip daarvan gezet op 13.00 uur.
Hebt u belangstelling,u bent van harte welkom.
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INTERVIEW
MOUNIR
Dit is Mounir, oudste en leider van de Arabisch prekende Protestantse Kerk van
Antwerpen. Binnenkort gaan zij kerken in de prachtig opgeknapte kapel, naast de
grote kerk, in de Lange Winkelstraat.
Welk bijbelverhaal had je graag meebeleefd?
Het verhaal van de verloren zoon. Zelf ken ik ook een periode in mijn leven,
waarvan ik nu zeg: dat was een tijd dat ik verloren was. Vandaar dat dit verhaal
mij erg aanspreekt.
Wat is uw lievelingslied, en waarom?
Ik ken niet de nederlandse woorden, maar psalm 23 is voor mij bijzonder, zo’n
herder, en de Herder is onze God.
Waarvoor zou u op de barricaden willen staan?
Door mij vertaald met: waar zou je tegen willen protesteren...? Sommige
regels van de staat zijn niet volgens ons geloof. Men zegt dan: vrijheid van
godsdienst, maar bv. zoals het gaat met... euthanasie: daar heb ik moeite
mee.
Waarom gaat u naar de kerk?
Ik denk, de kerk is onze veiligheid in het leven. De kerk is niet gewoon gebouw,
maar gemeenschap van gelovigen: wij zijn de kerk. Door de kerk kunnen we
elkaar helpen en steunen: hier kunnen wij de weg van God beleven, samen
bidden, er voor elkaar zijn. Jezus zegt: jullie zijn het licht van de wereld: samen
worden wij dat licht.
Wat maakt voor u verschil in het leven?
De reactie met Jezus, dit contact met hem. Ik voel me blij door deze reactie.
Wat ga je morgen doen?
Morgen moet ik vroeg op om in Rijssen mijn vrouw en kinderen terug te
brengen. Die zijn daar voor een weekje verlof. En ‘s avonds moet ik alles klaar
maken, - niet gewoon eten, maar geestelijk eten: zoek ik de liederen uit voor
de viering van zondag.
Bidt u weleens?
Ja, ik bid zeker, niet gewoon op tijd alleen, elke ochtend en zo, maar ik voel dat
Jezus u altijd spreekt, en ik spreek met Hem. Dat is bidden. Mijn hart hangt aan
de hemel.
Mounir, bedankt voor dit interview, alleen al vanwege die mooie laatste zin…
Ds. Hans Neels
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AGENDA
DATUM TIJD

ACTIVITEIT

02/11
06/11
10/11
11/11
12/11
14/11
16/11
16/11
17/11
17-18/11
19/11
21/11
24/11
24/11

20.00 u
20.00 u
10.30 u
15.00 u
20.00 u
20.00 u
9.30-15.30 u
20.00 u
14.30-16 u

25/11
26/11
28/11
30/11

14.30 u
20.00u
20.00 u
20.00 u

Bijbellezen anderstaligen (O)
Kerkenraad (O)
Fancy Fair (O)
Dialoogdienst (Z)
Raad van Bestuur (PSC)
Bijbelgesprekskring (O)
Trefdag Attent in TPC (bisdom – PSC)
Bijbellezen anderstaligen (O)
50+ Kring (in LWS)
Synodevergadering (VPKB)
Kerkenraad (Z)
Gebedskring (O)
Catechisatie 12- 15 jaar (O)
Interlevensbeschouwelijk concert (Xaveriuskerk
Borgerhout)
Catechisatie 16+ (bij ds. Dicou thuis)
Bekering in migratiecontext (Comm.SP) (Z)
Bijbelgesprekskring (O)
Bijbellezen anderstaligen (O)

14.00 u
10.30 u
11.30 u
19.30 u

40

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 | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13, 2018 Antwerpen
Proponent
Barry Kriekaard | 03/889.88.50 | dsbarrykriekaard@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 december-nummer: 26 november 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

