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HOOFDARTIKEL 
 
 

OUDE EN NIEUWE WOORDEN 
Een christelijke geloofsgemeenschap leeft van oude woorden: verhalen, 
gedichten, beschrijvingen, liederen en visioenen die twee- tot drieduizend jaar 
geleden zijn opgetekend. Onze bijbelse bron is een eerbiedwaardig oud boek. 
Ooit hebben die woorden fris en nieuw geklonken. Voor velen brachten ze bij 
eerste lezing nieuwe, verrassende inzichten. Een revolutionaire boodschap. 
Soms leek ze zó uit het doorgaande debat geplukt – denk aan de brieven van 
Paulus, niet neergeschreven als teksten met eeuwigheidswaarde, maar als 
gepassioneerde brieven, specifiek tot die ene gemeente gericht bij wijze van 
sturende bijdrage aan de discussies die daar op dat moment plaatsvonden. 
Toen de Bijbel eenmaal zijn definitieve vorm had gekregen, bleven er, door de 
eeuwen heen, nieuwe woorden klinken van denkers en dichters, kerkleiders en 
mystici. Er verschenen geloofsbelijdenissen, soms concurrerende, 
theologische traktaten, visioenen, en steeds maar weer nieuwe liederen.  
Van de Bijbel zelf volgden de vertalingen elkaar op. Sommigen zijn gehecht 
aan de aloude Statenvertaling, anderen hebben het liefst de Nieuwe Bijbel 
Vertaling of prefereren de Bijbel in Gewone Taal, anderen vinden de vorige 
bijbelvertaling eigenlijk beter dan de vorige. 
 
Hoe dan ook, taal is belangrijk voor het geloof.  
In Nederland behoor ik tot een kerkgenootschap (de Remonstranten) dat het 
even na de eeuwwisseling een aangewezen taak vond, om een nieuwe 
geloofsbelijdenis te schrijven. Niet omdat de oude als zodanig niet meer 
voldeden of we het noodzakelijk vonden bepaalde inzichten te vervangen door 
andere. Wel, om te kunnen voldoen aan onze gemeenschappelijke opdracht 
als kerken, om onze blik steeds naar buiten gericht te houden en te proberen 
die mensen te bereiken die niet tot een kerkgenootschap behoren – maar wel 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Daartoe spreek je het beste de taal van 
deze tijd. En dit is een tijd waarin veel mensen geen notie meer hebben van 
waar het in het christelijk geloof over gaat. Een mooie uitdaging dus: je moet 
als kerk degenen die jou daarnaar vragen op zijn minst uit kunnen leggen 
waarom je het nodig vindt elke zondag samen te komen en je in te zetten voor 
je geloofsgemeenschap en voor de samenleving. 
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Het product was onderstaande belijdenis, de ‘Remonstrantse belijdenis 2006’. 
Een interessant detail is nog dat anders dan in het verre verleden, bij de 
algemene vergadering waarop deze belijdenis is aangenomen, tevens 
nadrukkelijk werd vastgesteld dat deze ‘niet bindend’ is. Mochten leden van 
onze kerk of potentiële nieuwkomers zich er niet in kunnen vinden, wat 
bepaalde details of het geheel betreft, was dat geen criterium om te zeggen 
dat zij er niet bij konden horen.  
 
In mijn bevestigingsdienst werd deze belijdenis voorgelezen, als bijdrage van 
wat ik meeneem naar Antwerpen nu ik in deze voor mij nieuwe omgeving aan 
het werk ga. Bevestigend predikant Petra Schipper en ik lazen om en om een 
passage. Misschien gaat je geloof belijden ook wel het beste als je dat samen 
doet. 
 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijngaard, Antwerpen-Zuid 
 
 

Remonstrantse belijdenis, 2006 
 

Wij beseffen en aanvaarden 
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,  
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;  

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,  
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;  

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,  
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.  

 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest  

die al wat mensen scheidt te boven gaat  
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,  

opdat zij, zingend en zwijgend,  
biddend en handelend,  

God eren en dienen.  
 

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,  
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.  

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd   
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maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.  
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed  

en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.  
 

Wij geloven in God, de Eeuwige,   
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,  

die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst  
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.  

 
Wij geloven dat wij zelf,   

zo zwak en feilbaar als wij zijn,  
geroepen worden om  

met Christus en allen die geloven verbonden,   
kerk te zijn in het teken van de hoop.  

 
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,  

in een goddelijk geduld dat tijd schenkt  
om te leven en te sterven en om op te staan,  

in het koninkrijk dat is en komen zal,  
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.  

 
Aan God zij de lof en de eer  

in tijd en eeuwigheid. 
Amen 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten in september 
Op zondag 2 september vierde Ds. T. Schouten samen met ons het Heilig 
Avondmaal. We lazen uit het Evangelie van Marcus 7 en 8. We stonden stil bij 
de vraag: ‘Wat is toch de bedoeling van Jezus met de twee tekenen over horen 
en zien?’ We horen de Messiaanse profetie van Jesaja: “Dan worden de blinden 
de ogen geopend, de oren van de doven worden ontsloten...” In het geval van 
de dove gaat het om de communicatie of liever het gebrek aan communicatie 
en het lijkt of dit verhaal in onze tijd is geschreven! Want nog nooit had de 
mens de beschikking over zoveel communicatiemiddelen en nog nooit wordt 
er zo weinig gecommuniceerd! De blinde, die in het begin alles vaag en 
onduidelijk ziet, ziet pas later helder het licht en dit lijkt wel op het verhaal van 
de leerlingen. Die zagen ook wel iets in Jezus, maar zagen pas veel later wie Hij 
echt was, toen zij Hem zagen in het licht van Pasen.  
 
Op zondag 9 september was het de beurt aan proponent Barry Kriekaard. Er 
werd voorgelezen uit de schrift: Johannes 15 v 1- 18: “Ik ben de ware wijnstok… 
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok 
blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft” en de preek ging over de 
vriendschap: wat de vriendschap kenmerkt, is dat ze onvoorwaardelijk is, je 
staat elkaar wederzijds bij. Vriendschap is ook een gelijke relatie, zo is er ook 
een relatie onder vrienden, als gelijken, met de leerlingen en zelfs grootheden 
in de Bijbel zoals Abraham en Mozes spreken op een vertrouwelijke manier 
met God. Dus ook vertrouwelijkheid is een belangrijk kenmerk van de liefde in 
de vriendschap.  
 
Op 16 september was het ‘startzondag’ en we waren blij die te mogen inzetten 
met diezelfde Barry Kriekaard, onze voorganger in spe. Hij deed dat met verve. 
De schriften werden opgeslagen op 1 Koningen 19: 9-18 en Markus 9: 2-13. 
Jezus nam Petrus , Jacobus en Johannes mee en leidde hen een hoge berg op. 
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Dat is al iets bijzonders in de Bijbel. Maar nog meer, Elia en Mozes verschijnen 
en zetten Jezus in een schitterend wit licht en er kwam een wolk, die hen 
overschaduwde en er klonk een stem: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort 
naar Hem. En plotseling zagen ze niemand meer dan Hem! Blijf niet hangen in 
je eigen ervaringen van een comfortabel leventje en kijk naar Jezus alleen, dat 
is de boodschap! Luister naar Hem. 
 

Bij de komende diensten 
De volgende (gast-)predikanten gaan de diensten in oktober voor: 
Op 7 oktober: ds. G. D. Kamphuis met viering van het Heilig Avondmaal.   
Op 14 oktober: mgr. D. v. Leeuwen  
Op 21 oktober: dhr. B. Kriekaard  
Op 28 oktober: dhr. A. Boekhout  
Dit overzicht vindt u uiteraard ook terug in de rubriek ‘Kerkdiensten’ in deze De 
Band.  
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
 

Terugblik 
Op zaterdag 15 september vond de jaarlijkse gemeente-uitstap plaats, dit jaar 
in Antwerpen zelf. Het werd een prachtige dag met mooi weer, een gezellig 
samenzijn met koffie en koffiekoeken op het Eilandje en een bezoek aan het 
MAS (zie foto hiernaast). Hier bezochten we o.m. de permanente 
tentoonstelling ‘Leven en Dood’. Na de culturele verdieping volgde een 
wandeling naar Park Spoor Noord waar nog werd genoten van een terrasje en 
een hapje. Ook de benen werden gesmeerd en gestrekt tijdens een spelletje 
Kubb’s of een balspel. Het organiserend team, Martine Meijers en Evelien 
(Neeltje) Grefhorst, stond garant voor deze puike organisatie.  Mogelijk was de 
opkomst dit jaar wat minder groot dan deze van vorig jaar toen we met de 
gemeenteleden naar Amsterdam trokken, toch blijft het een fijne manier om 
elkaar, buiten de kerk, te ontmoeten.  
 

Vooruitblik 
• Onder leiding van Dini van Os zal ook in oktober de Bijbel weer worden 
opengeslagen samen met lezers die Nederlands niet als moedertaal hebben. 
Dit vindt plaats op vrijdag 5 en 19 oktober in de consistorie van de kerk. 
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Enkele deelnemers aan de gemeente-uitstap van de Christusgemeente, hier voor 

het MAS (foto: msr) 

 
• Het kleine kringetje dat samen in gebed gaat, doet dit ook weer deze maand. 
Op woensdag 17 oktober in de kerk om 10u30 komen ze samen. Steeds 
welkom! 
• Ook de bijbelgesprekskring schiet weer uit de startblokken. De volgende 
twee data in oktober werden vastgelegd: woensdag 3 en 17 oktober in de kerk 
om 20 u. 
• Op 22 september kwamen de catechisanten (12-15 jarigen) voor een eerste 
keer samen dit nieuwe seizoen onder leiding van Marian Knetemann. Op 20 
oktober denken ze verder samen na over ‘liturgie’.   
 
 

PASTORAAT  
Het overlijden van de echtgenoot van Mevr . Veva Alen is ons ter ore gekomen. 
De kerkenraad biedt de weduwe haar gevoelens van christelijke deelneming 
aan.  
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KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD   

• Zowel de kerkenraad als de bestuursraad komen in de maand 
oktober samen : op 2 oktober de kerkenraad en op 25 oktober de 
bestuursraad 
• Wekelijks wordt op zondag de afkondiging gedaan betreffende het 
‘overleven’ van de BAZAAR. Om deze organisatie in goede banen te 
leiden zijn vele helpende handen en ook een aantal coördinatoren 
nodig: de keuken, het free podium en de kinderanimatie, de tafels en 
de tombola. Als coördinator sta je in voor het ‘uitwerken’ van de 
betrokken taak.  
 

VERJAARDAGEN 
Op 9 oktober is Dini Van Os jarig: we wensen haar alvast nog vele jaren en een 
goede gezondheid toe! 
 
 
 
Een hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost, 

Armand Pierre 
 
 
 
 
 
 
Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost 
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be 
 
Proponent Barry Kriekaard | dsbarrykriekaard@gmail.com | 03/889.88.50 – 

0493/81.96.52 
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:dsbarrykriekaard@gmail.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
mailto:simon.hoekstra2018@gmail.com
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

STARTENDE EN LOPENDE ACTIVITEITEN 
De maand september markeerde voor De Wijngaard (en haar dominee) een 
nieuw begin. De bevestigingsdienst op 9 september bevestigde tevens het 
verlangen van de gemeente om door te gaan, om zich niet op te heffen maar 
om te zoeken naar nieuwe manieren om zich met de stad te verbinden. 
Het door de gemeente opgezette vernieuwingsplan behelsde onder meer het 
maandelijks aanbieden van een andersoortige viering. We hebben ervoor 
gekozen hier steeds de tweede zondag van de maand voor te nemen. De 
eerste keer zal het gaan over vertrouwen en over politiek. Heel toepasselijk, op 
de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober). Zie verder in deze 
rubriek. 
 
Een aantal voor kerkgangers vertrouwde activiteiten wordt onverkort 
doorgezet. De kerkdiensten uiteraard. De gelegenheid om je kind te laten 
dopen. Dat kan nu weer zonder beperkingen, laten potentiële doopouders zich 
vooral bij mij melden. 
 
De catechisatie wordt weer opgepakt, onze jongeren samen met die van 
Antwerpen-Oost. 
 
Ook bied ik graag volwassenencatechese aan. Desgewenst in het Engels. 
De diakonie krijgt aandacht. In het najaarsprogramma gaat de aandacht uit 
naar kerken in het Midden-Oosten. We zullen daar verschillende activiteiten 
rond organiseren. 
(Ds. Bert Dicou) 
 
 

BIBLE & FAITH DISCUSSION AND LEARNING GROUP  
(IN ENGLISH) 
If people in or around our congregation would be interested in bible & faith 
discussion and learning, but have language difficulties in Dutch, I would gladly 
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form an English language theme group. Please write me if you’re interested: 
bert.dicou@gmail.com 
 
 

DIALOOGDIENST ‘VERTROUWEN IN DE POLITIEK’ 
Op de dag van de 
verkiezingen, op 14 oktober 
om 15 uur, is er in De 
Wijngaard een 
middagviering waar wij de 
gedachten willen laten gaan 
over geloof, vertrouwen en 
politiek. Voorganger is ds. 
Bert Dicou. Hebben we er 
vertrouwen in dat onze 

stadsbestuurders zich na deze dag net zo hard voor een warme, veilige, 
schone, bezige stad zullen inzetten als ze hebben beloofd? Geven we de 
afgevaardigden die we kiezen van harte onze steun? Of stemmen we meer 
omdat het erbij hoort? Staat er echt wat op het spel? 
Het is een dialoogdienst: niet alleen zingen en bidden we samen, we gaan ook 
met elkaar in gesprek over deze thematiek. Dat doen we aan de hand van twee 
leiderschapsverhalen uit de Bijbel: twee ‘koningen’ die niet als zodanig 
verkozen wilden worden, Saul en Jezus. Iedereen welkom, voor of na het 
uitbrengen van uw stem! 
 
 

REFLECTIE BIJ EEN (IN)GEZEGEND BEGIN:  
‘DE STEEN VAN BETH-EL’ 
Door Tetty Rooze-de Boer 
Op de liturgie stond een steen afgebeeld, geen gepolijste, maar een steen van 
alle dag. Je komt hem tegen op de straat, bij de rivier, bij het strand van Sint 
Anneke. Bert Dicou vond zijn steen bij de rivier en net als Jacob legde hij zijn 
hoofd erop om te dromen, te denken over zijn plannen voor morgen, daar aan 
de andere kant van de grens. Was het wel een grens of gewoon een nieuwe 
fase met een nieuw begin? Ging hij daar zijn steen als hoeksteen kunnen 
ervaren, of als struikelsteen? Een steen kan ook die van de aanstoot, de 
ergernis zijn. 

mailto:bert.dicou@gmail.com
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Zijn steen is pokdalig 
rond, plat en hier en 
daar scherp geworden 
door de ervaringen 
van het verleden, van 
het mee rollen in de 
stroom, maar ook van 
het liggen tegen de 
stroom in, waarbij 
soms een stroom 
verlegd is.  
De nieuwe dominee 
las het verhaal van 
Jakob (Genesis 28) en 
van Jezus die mensen 
vond op een 
godverlaten plaats, 
leek het (Markus 6). 
Hij zei niet als Jacob; 
‘Ik wist niet dat God 
hier was’.  Maar te 
midden van mensen, 
bloemen, zang en de 
stilte van het bidden, 
hoopte hij, net als de 

gemeente daar in de Sanderusstraat bij de inzegening, dat de Wijngaardkerk 
een plaats mag zijn waar God aanwezig is. Een God  die inspireert voor de 
toekomst voor mensen binnen en buiten de kerkmuren. Soms gebeurt dat in 
een veilige plaats als in de kerk, maar soms ook op een verlaten plek, woest en 
ledig, waar Jezus ‘tot in zijn ingewanden bewogen mensen zonder herder zag’. 
Wij mogen onze steen bij die van  de nieuwe dominee leggen. Mogen die 
stenen samen de plaats aanduiden waar je kunt dromen, bidden en zingen van 
Gods bedoeling voor deze wereld. Met die verschillende steentjes samen, 
gebeurt er vast iets in de kerk en daar buiten als we samen bidden en werken 
en ons laten ‘gebruiken’ om het tot een Beth-El te maken, een plaats waar God 
zich thuis voelt.  
 
Soms verlegt een steen ook de stroom en wie weet wat er dan gebeurt.  
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We hebben een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 

Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier onze kiezel met zich mee. 

Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 

(naar Bram Vermeulen) 
 

 
HARTELIJK DANK 
(Door Ds. Bert Dicou) 
Wat is mij op zondag 9 september een warm welkom bereid! Ik heb er van 
genoten. Al die kerkgangers die naar de kerk gekomen waren. Alle gasten uit 
andere kerken in en rond de stad, tot ver buiten de stad …. De flinke groep 
vanuit het Open Huis, en de al even flinke groep uit het Noord-Hollandse 

Hoorn. Voormalig consulent 
ds. Petra Schipper (links op 
de foto) die klaar stond voor 
bevestiging en zegen. De 
sprekers na afloop. Het 
gelegenheidskoor van 
gemeenteleden onder 
leiding van collega ds. Hans 
Neels, dat aan één keer 
oefenen genoeg had om een 
geweldig mooie bijdrage 
aan de dienst te leveren. Het 
klarinet/piano-duo voor een 
paar rake en ontroerende 
muzikale intermezzo’s. De 
organist Egbert Kuijk die 
zich niet van de wijs liet 
brengen door de veelheid 
aan inbrengers in de dienst. 
De kerkenraad die alles tot 
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in de puntjes georganiseerd had, en zowel voor als na de dienst een perfecte 
gastvrijheid tentoonspreidde. De onafgebroken stroom hapjes die maar uit de 
keuken tevoorschijn bleef komen. De leuke ontmoetingen en gesprekken na 
de dienst. Alle bloemen en geschenken die Ellen en ik kregen.  
 
 

PASTORALIA 
• Morteza Chamran is druk bezig zijn appartement in Deurne op te knappen en 
hoopt begin volgende maand te verhuizen. Eindelijk een eigen huis na zoveel 
jaar vluchten en opvangcentra. Misschien brengt het wat rust voor hen maar 
de pijn van de oorlogsberichten blijft, steeds opnieuw.  
• Bij de fam Pervaiz in Meerhout is een tweede kleinkind geboren bij Qaisar en 
Widad: Sephora. 
• Bij Guido Rooze en Mieke is de derde dochter geboren op 1 september. 
Helena en Norah zijn heel blij met hun zusje Jasmine. 
• Wim Kuijk is verhuisd.  Hij woont nu dichterbij aan het stadspark in rusthuis 
Parklane.  Een bezoekje vind hij vast fijn, liefst in de voormiddag. 
• We denken ook aan Mon Deroo die deze maand bestralingen moet krijgen, 
en aan Suzanne Blokland, in Revarte aan het revalideren van haar heup-
operatie. 
 
 

HOOP DOET DELEN: DE KERKEN IN HET  
MIDDEN-OOSTEN 
(Door Tetty Rooze-de Boer) 
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen 
van zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee derde van 
hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven 
samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het 
gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig.  
Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is 
onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van 
de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop. Via de kerken krijgen mensen 
voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische christenen willen 
voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken 
christenen terugkeren. 
Om hoop te houden hebben de kerken, in het gebied waar het christendom 
ooit begon, onze hulp nodig. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij 
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volhouden. Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons 
gegeven is. 
 
Lees het verhaal van ds. Mathilde Sabbagh in Al Hassakeh 
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/08/ds-mathilde-sabbagh-wij-zijn-de-
mensen-van-hoop 
Je vindt het verhaal ook in onze kerk op de staantafel naast de schaal met o.a. 
een ‘Peace of Cake’, een stukje vredescake om de vrede te proeven. Vrede is 
een kostbaar goed dat het beste als de ingrediënten hoop en delen worden 
toegevoegd. In het schaaltje ernaast kunt u een bijdrage doen.  
We hopen regelmatig kleine acties te voeren om een rugzak, een huur, 
kleding, medicatie te kunnen betalen zodat kerken daar de hoop die in ons is 
kunnen delen. 
Als u ideetjes voor op de tafel heeft mag u dat zeker ook met ons delen. 
 
 

Versterk uw lijdend Lichaam 
 

O Heer wil troosten hen die lijden, 
zoals een moeder troost haar kind. 
Wilt U die treuren weer verblijden, 
O God die ons beschermt, bemint. 

 
O Heer bevrijd die zijn onschuldig 
gevangen, leid hen uit het nauw. 

U bent genadig en geduldig, 
groot is uw goedheid en uw trouw. 

 
O God, verhoor ons en versterk 

uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk. 
O God, verhoor ons en versterk 

uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk. 
 

Wees God een steun voor hen die vallen 
en die gebukt gaan, geef hen kracht. 

Breng eens weer thuis uw duizendtallen. 
Aan U is, Koning, alle macht. 

Dit is het Themalied bij de Kerk in Actie-campagne ‘Versterk de kerk in het 
Midden-Oosten’ 

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/08/ds-mathilde-sabbagh-wij-zijn-de-mensen-van-hoop
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/08/ds-mathilde-sabbagh-wij-zijn-de-mensen-van-hoop
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Uitvoering: The Psalm Project 
Melodie: ontleend aan Lied 248 (nieuwe) Liedboek 
Tekst: Egbert van der Stouw, mede ontleend aan Jesaja 66: 10-13  
en Psalm 145: 8-14 
 
 
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 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 

 
 

UIT MET DE PRET…. 
Na nog enkele prachtige dagen 
zomerse warmte sta je op en klettert 
het tegen de ramen: de herfst… (Ik 
word een beetje een oude heer, die 
wat gaat leuteren…)  Zelfs in onze 
kleine kerkgemeenschap in de Lange 
Winkelstraat is te merken dat er 
weer moet worden aangepakt: 
punten op de komma’s, een nieuw 
jaarrooster met aktiviteiten moet 
gemaakt worden, en gek genoeg: 

kerst komt eraan. Vooral voor de Lessons and Carols moet lang van tevoren 
een planning worden gemaakt. U weet, een van de pijlers waar de kerk op rust 
is de lofprijzing. Dat kan natuurlijk op allerlei wijze, maar ik heb zelfs wel de 
overtuiging dat het wezenlijk is vol in te zetten op een goede muzikale 
presentie. Oja, wie nog ter afsluiting van de zomer een uitstap wil maken naar 
Gent moet even langs in de St. Niklaaskerk, hartje Gent, waar een leuke 
expositie staat met schilderijen van Luc Blomme, o.a. de grote onhandige 
handen van de vissers, die geroepen werden (fot0)…. 
 
 

KERKDIENSTEN IN OKTOBER 
De kerkdiensten in oktober moet u in de gaten houden! We wisselen nogal 
eens van stek. 
Zondag 7 oktober is nog gewoon, in de LWS, en met de viering van het 
Avondmaal.   
Zondag 14 oktober gaan we op stap! We brengen een bezoek aan onze 
nieuwe zustergemeente, de PCC, de Presbyterian Church of Cameroon in 
Merksem.  We verzamelen ons om 10.00 uur bij de kerk in de Lange 
Winkelstraat en gaan dan gezamenlijk naar Merksem. Zij komen samen op de 
Bredabaan 280  in Merksem. De dienst daar begint om 10.30 uur. 
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‘s Middags, diezelfde zondag, zal om 15.00 uur de nieuwe 
jeugdwerkondersteuner mw. Katheen Vermeulen aangesteld worden tijdens 
een kerkdienst in de Lange Winkelstraat, uitgaande van Projop, de landelijke 
jeugdwerking. 
Op zondag 21 oktober hebben we een gezamenlijke dienst met Antwerpen 
Zuid, in de Sanderusstraat. Voorganger daar is stadspredikant Petra Schipper. 
De volgende zondag, 28 oktober is er wederom een gezamenlijke dienst met 
Zuid, nu in de Lange Winkelstraat, waarin ik zal voorgaan. We waren de 
kerkdiensten aan het bekijken en ontdekten dat er op verschillende zondagen 
gezamenlijke diensten waren ingepland, en we zeiden, waarom dan niet beide 
zondagen gezamenlijk….., vandaar.  
 
 

NEVENKERK BIJNA GEREED 
Afgelopen zomer is driftig 
gewerkt aan het opknappen 
van de zaal in het transept van 
de kerk, voorheen de 
consistorie. Het verlaagd 
plafond is eruit, de muren 
opnieuw gestuct: alles helder 
en proper opgeknapt.  De 
Arabisch- sprekende 
christenen van het Bijbelhuis 
gaan hier hun kerkdiensten 
houden. In November zal de 

affiliatie aanvraag van de  kerk op de synode worden gebracht, en niets wijst 
erop dat daar iets tegen is. Zo krijgen we in Antwerpen dus naast de 
Koreaanse kerk, een Kameroense en een Arabische afdeling.  Ook komt de 
Urdugemeente België vast bijeen in de Lange Winkelstraat. De Assyrische 
christenen vormen al een deel van onze Antwerpse gemeente. We wennen 
daar misschien aan, maar ik moet zeggen dat dit zeer bijzonder is, en heel 
wezenlijk voor de gezamenlijkheid van christenen in Europa. Het gaat om 
respect en gastvrijheid: christenen uit Oost en Zuid brengen een eigen traditie 
mee. Zij zijn er niet om onze kleine Belgische kerk overeind te houden. Ze 
hoeven niet perse lid van onze ‘Nederlandstalige afdeling’ te worden. Maar 
wezenlijk is wel dat we intensief contact hebben, over en weer. 
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De bedoeling is dat de kerkdiensten van de Arabisch-sprekende Protestantse 
kerk Antwerpen de 2e helft van oktober starten, maar geheel eigen aan het 
temperament, weten we nog niet, wanneer precies… 
 
 

AUGUSTINUS LEZEN 
Met enkele gemeenteleden lezen we 
Augustinus. Voor wie in gedachte de overstap 
kan maken naar zes eeuwen terug is het 
prachtig om te ontdekken dat er toen op 
geheel eigen wijze werd nagedacht over 
vragen, waar wij nu soms veel minder 
adequate antwoorden op hebben, dan zij toen. 
Wie mee wil lezen, neme contact op met mij. 
Het is wel een middag-bijeenkomst, want een 
planning voor de avond wilde niet lukken. 
 
 
 

 

HENRI VELDHUIS OVERLEDEN 
Wie het zich kan herinneren, vorig 
jaar hield mijn vriend en studiegenoot 
ds. Henri Veldhuis uit Culemborg de 
1e  lezing over Paulus. Daar bleek zijn 
grote belezenheid en zijn vermogen 
om met enkele woorden zeer 
complexe theologische zaken  actueel 
neer te zetten. Zoals zijn opmerking 
dat we  scherp moeten opletten dat 
de bronnen die geleid hebben tot de 
verklaring van de rechten van de mens ten diepste christelijke motieven zijn. 
En wat gebeurt er met het draagvlak van die rechten van de mens, als die 
bronnen steeds minder gekend zijn vandaag.  
Op een wandelvakantie in York wandelde hij zomaar de eeuwigheid binnen. 
Hij was een leeftijdgenoot. Het doet pijn. 
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OMARMING VAN DE STAD OP 7 OKTOBER 
Onze stadspredikant schrijft in deze De Band er over (zie p. 25), maar ik wil het  
onderwerp eveneens oppikken: het plan is om zondag 7 oktober om 15.30 uur 
een menselijke keten te vormen rondom de stad, als teken van verbroedering, 
met het oog op de verkiezingen van die zondag daarop. De website  
www.planvoora.be geeft de nodige info. Er zijn 12 000 mensen nodig, heeft 
men berekend. Spannend of dat lukt. Dit soort van rariteiten zijn wel erg leuk 
om aan mee te doen en goed voor onze samenleving. 
 

 
 
 
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  

http://www.planvoora.be/
mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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VOOR ALLEN 
 
  

VERDIEPING GEZOCHT! 
Al sinds enkele jaren organiseren we als 
stadskerken samen een programma met 
boeiende activiteiten die verdieping en 
ontmoeting kunnen bieden. Daar mogen 
we fier op zijn. U weet wel: bibliodrama, 
kloosterretraites, lezingen, bijbels koken… 
Er is zoveel mogelijk als je het samen doet! 
Binnenkort zitten de predikanten samen 
voor Verdieping in het komende seizoen. 
Maar dat willen we niet buiten u om. Hebt 
u, heb jij wensen, ideeën, suggesties? 
Thema’s, werkvormen, plekken, 

onderwerpen… Wat zou je ’s uitgediept willen zien met elkaar? Laat het ons 
horen! Alvast bedankt! Contact: p.schipper@telenet.be, tel. 0486-12 50 44. 
Ds. Petra Schipper, stadspredikant 
 

 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

De 50+ kring gaat in september door op de 29ste, dus 
ik kan  nu nog geen verslag leveren.  Maar we gaan 
deze eerste 50+ Kring een beetje feestelijk 
beginnen. Na onze koffie-babbel zullen we een film 
over Nelson Mandela laten zien, de man die in ons 

aller geheugen gegrift staat. 
In oktober mogen we ds. Tunde Boelens-Csakany verwelkomen. Ze is één van 
onze ziekenhuispastors en welbekend in zieken- en rusthuizen. Omgaan met 
zieken en bejaarden is haar dagelijkse bezigheid. Niet eenvoudig maar van 
grote betekenis voor veel mensen. We zijn blij dat we deze middag uit haar 
eigen mond mogen gaan horen wat dat werk allemaal inhoudt. Iedereen van 
harte welkom! 
Wanneer?  Zaterdag 20 oktober 
Waar?  Lange Winkelstraat 5 
Hoe laat?  Van 14.30 tot 16.30 uur.     
(Dini van Os)  

mailto:p.schipper@telenet.be
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KERKDIENSTEN 
 
 

 
 

Zondag 7 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur     Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. G. Kamphuis    Collecte: Kerk en diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur     Heilig Avondmaal 
Voorganger: dhr. B. Dicou                                   Collecte: Kerk, zending en diaconie 

 
Zondag 14 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: mgr. D. van Leeuwen  Collecte: Kerk en zending 
 
(Lange Winkelstraat 5)    10.30 uur Kerk op stap  
Gezamenlijke dienst met de Presbyterian church of Cameroon, 
Bredabaan 280, Merksem.  
 
Lange Winkelstraat 5    15.00 uur  
Bevestiging jeugdwerkondersteuner mw. Kathleen Vermeulen 
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Sanderusstraat 77    15.00 uur  dialoogdienst 
Voorganger: ds. B.Dicou    Collecte: Kerk en ProJOP 
 

Zondag 21 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: dhr. B. Kriekaard   Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 
Lange Winkelstraat 5    zie Sanderusstraat (Zuid) 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur samen met Noord 
Voorganger: ds. P. Schipper    Collecte: Kerk, gevangenispast.  
 

Zondag 28 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk, investeringsfonds 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur samen met Zuid  
Voorganger: ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur gezamenlijk in Noord 
 

Zondag 4 november 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: N.N.     Collecte: Kerk en diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Kooi    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
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ANDERSTALIGE KERKDIENSTEN IN HET ANTWERPSE 
 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB) 
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr 
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 (Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi) 
 
English services 
Antwerp International Protestant Church – Every Sunday at 10.45h 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDDAGPAUZEDIENST IN DE OLV-KATHEDRAAL 
 
Elke donderdag om 11 uur 
4 oktober: Voorganger: John van der Dussen, 
voorzitter ARK 
11 oktober: Voorganger: Jean-Marie Houben, 
secretaris ARK en diaken H. Sacrament, 
Berchem 
18 oktober: Voorganger: Dr. Dick Wursten, 
inspecteur protestants godsdienstonderwijs 
25 oktober: Voorganger: mevr. Christa Damen, 
voorzitter I.P.B. 
1 november: geen dienst, Allerheiligen 

Opgelet: Vanaf woensdag 14 november gaan de Middagpauzediensten in 
de Sint-Joriskerk (Winterkapel), Mechelseplein 24 door. Zie ook p. 37. 

  

http://www.degpa.be/
http://www.aipchurch.org/
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STADSPREDIKANT  
EN PSC 

Kerk in de stad 
 
 

PERSOONLIJK WOORDJE 
 “Hoe gaat het nu met je?” vragen mensen in de 
kerken mij heel lief. Ik probeer in de vijf kerken 
vaak naar de dienst te komen als ik niet zelf voorga 
en zo veel contact te houden met u allemaal. “Kun 
je aarden in de stad?” Dit klinkt soms wat bezorgd 
of betwijfelend. Al die vreemdelingen geven toch 
maar overlast en je zit altijd tussen die problemen, 
hoor ik er soms achteraan. Ja, ik zie de problemen 
ook, elke dag. Ik hoor ze bij mijn buren door muren 
en plafond heen. Ik zie het vuil, ik kom overal 

slagroomspuitbuscapsules tegen die het nieuwe snuifmiddel zijn. Dag en nacht 
sirenes. En ga maar door. Maar aan alles is er ook een andere kant. De 
hartelijkheid, de veelkleurigheid, het gemakkelijke contact, de bijzondere 
ontmoetingen, de veerkracht, de inzet voor elkaar – ze zijn er als je het maar 
wil zien. En dan kan ik niet anders dan van Antwerpen houden. En hier 
gelukkig zijn. 
Graag deel ik met u manieren waarop ook u en jij positieve invloed kunt 
ervaren en uitoefenen.  
 
 

Van de blog: Recht op inspraak 
Binnenkort gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil 
zeggen: inspraak op lokaal niveau. Over alles waar je 
elke dag mee te maken hebt. Hoe je woont, waar je 
terecht kunt, waar je recht op hebt, hoe je vooruit kunt 
komen. Huisvesting, dienstverlening, onderwijs, 
cultuur en nog zoveel meer. Daar zou iedereen over 
moeten kunnen meebeslissen. En dan vooral diegenen 
die het meest tegen muren en deuren opbotsen, van 
regels en bureaucratie, van administratie en 



25 

 

vooroordeel. Het moet gedaan zijn met achterstelling en stigmatisering. Je hebt 
meer inspraak dan je misschien denkt. Ieders stem telt.  
Gebruik maken van je recht op inspraak lukt het beste met bondgenoten. Voor 
veel mensen klinkt politiek als iets ver weg en ongrijpbaar. Die kloof wordt spijtig 
genoeg vaak bevestigd. Maar dat is gevaarlijk. Het kan anders!, als iedereen, of je 
nu jong bent, nieuwkomer, beperkt geschoold en met weinig middelen of oud en 
moe of eenzaam of ziek - als iedereen beseft hoe kostbaar jouw stem is om juist 
voor jou een betere stad en samenleving te bepleiten!  
Als we daar samen een punt van maken, kunnen we het tij van onbarmhartigheid 
keren.  
 
 

DE KERKEN EN HET PSC DOEN MEE, U OOK?  
DE GROTE OMARMING, ZONDAG 7 OKTOBER 
Eén week voor de verkiezingen zeggen we met duizenden Groot-
Antwerpenaren aan elkaar, aan de stad, aan de politiek en aan onze volgende 
beleidsmakers: Wij zijn PRO een humane, gezonde, gastvrije stad. Zeggen dat 
we pro zijn, dat is de letterlijke betekenis van protestare, protestant zijn. Als 
kerken, PSC en andere bondgenoten zijn we genodigd om aan te sluiten bij het 
Platform Noodhulp onder Protest en Gastvrij Antwerpen. Ik hoop u te zien op 
verzamelpunt 10 rond een ‘Gastvrije stad’: Konijnenwei, Singel 1 (Antwerpen-
Zuid, naast het nieuwe justitiegebouw). Allerlei animatie en 
ontmoetingsmogelijkheden vanaf 14 uur; omarmingsmoment om 15.30 uur. 
Concrete informatie op http://www.planvoora.be  of geef een seintje aan uw 
stadspredikant. 
 
 

DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE, 17 OKTOBER 

http://www.planvoora.be/
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Aan deze internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting 
en uitbuiting doet ook het PSC Open Huis mee, samen met  andere nabije 
partners in de stad. Armoede is dichterbij dan je denkt en moeilijker om het 
hoofd te bieden dan veel mensen beweren. Armoede raakt niet alleen mensen 
die er helemaal in zitten, maar maakt de hele samenleving ziek. Hoe we met 
armoede omgaan, is, ook bijbels gezien, een graadmeter van hoe menselijk we 
zijn. Armoede is onrecht en dus iets om je tegen te blijven verzetten! En dat 
kàn dus! 
Vergeet je armoede ook niet in het stemhokje deze maand? Check jouw partij 
op wat zij eraan doet. 
  
 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 
"Blijf dicht bij mij, doe wat rechtvaardig is"  

Trefdag 2018 ATTENT, Netwerk voor 
maatschappelijke inzet in bisdom 
Antwerpen. Vrijdag 16 november, 9.30 - 
15.30 uur,  in het Theologisch en Pastoraal 
Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149, 
2020 Antwerpen. 
Deze dag staat open voor iedere 
geïnteresseerde. Boeiende sprekers passen 
de zaligsprekingen toe op onze samenleving. 
Dit wordt nog concreter uitgediept in 
gesprekstafels, lunchgesprekken, 
werkpunten en een slotlied. Fijne kansen tot 

ontmoeting met anderen die proberen deze wereld een beetje mooier te 
maken!  Meer info volgt in de Band van november. 
 
 

TOT SLOT 
Uit een tekstje bij de middagbezinning in De Loodsen (iedereen welkom: elke 
woensdag 12.30 uur): 

“Ik wens je vreugde van de kleine dingen en niet meer zorgen dan je dragen 
kan 
ik wens je lieve mensen dichtbij als je van binnen pijn hebt 
en de stille moed steeds opnieuw te beginnen en te her-beginnen 
Ik wens je een hart dan klopt op het ritme van eb en vloed 

https://www.kerknet.be/organisatie/attent
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en vergeet niet te lachen, geniet van je eigen dwaasheden 
en loop warm om het geluk van je medemensen”   

(Ward Bruyninckx, ‘Sporen van menswording’) 
 
 
Een hartelijke groet, 
Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
 

 
 

VERGADERING VAN DE COMMISSIE STADSPREDIKANT: 
VERSLAG VAN EEN NIEUWKOMER 
(Door Barry Kriekaard) 
Misschien vraagt u zich wel eens af: Wat doet de Commissie Stadspredikant 
precies? Dat vroeg ik mezelf in elk geval wel af. De stadspredikant hebt u 
ongetwijfeld wel van gehoord. Wellicht hebt u wel eens meegedaan aan 
activiteiten rondom het PSC. In elke editie van De Band kunt u lezen over het 
werk dat wordt gedaan in de stad.  
 
Als proponent binnen protestants Antwerpen mocht ik aanwezig zijn bij een 
vergadering van de Commissie Stadspredikant. U kunt die commissie eigenlijk 
zien als een soort 'kerkenraad' van de stadspredikant. De stadspredikant heeft 
haar activiteiten midden in de stad. Het is heel iets anders dan in de warme, 
vriendelijke context van een gemeente te staan. En daarom is er ook de 
commissie. Om de stadspredikant te ondersteunen in al het werk, dat niet 
altijd gemakkelijk is. Er zijn projecten zoals Woonterp, die nogal wat 
hoofdbrekens kosten. De commissie levert ook geestelijke ondersteuning.  De 
commissie helpt bijvoorbeeld nadenken wat het betekent dat de 
stadspredikant een protestantse inbreng heeft in het ACM.  
 
Tijdens de vergadering geeft de stadspredikant een overzicht van het werk dat 
afgelopen periode is gedaan. Nu staat dat in het teken van de overgang tussen 
het werk dat Ina deed en het werk dat Petra nu doet. Verschillende projecten 
worden besproken en Petra stelt ons op de hoogte van interessante 
activiteiten in de stad, zoals de Refugee Walk (moedig ze aan!) en de 
Omarming van de stad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (doet u ook 
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mee?). Daarnaast ging het ook over samenwerking met andere organisaties. 
Als het gaat over samenwerking, gaat het ook over verschillende wijzen van in 
de stad aanwezig zijn. De ene organisatie profileert zichzelf meer als 
diaconaal, de andere meer als missionair. U kunt zelf de verschillen ontdekken 
binnen onze eigen VPKB-gelederen, tussen bijvoorbeeld Bijbelhuis en PSC. 
Maar toch is het belangrijk om in alle respect voor elkaars eigenheid samen te 
werken, dat benadrukte Petra ook tijdens de vergadering.  
 
Zo zijn we kerk in de stad. Door samen iets van de bevrijding en liefde die we in 
het evangelie ervaren door te geven aan onze stadsgenoten. Samen met 
organisaties die dat op hun eigen manier ook doen. Eigenlijk is het PSC een 
uitstekende manier om als gelovige in de stad actief te zijn. (Mocht u nog op 
zoek zijn naar een leuke invulling van uw vrije tijd!) In elk geval vraagt het werk 
om gebed en ondersteuning.  
 
Het bijwonen van de vergadering was inspirerend en interessant, het is een 
voorrecht om zo even 'in de keuken' van het werk van het PSC te mogen 
kijken.  
 
 
 
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  

mailto:thamar13@hotmail.com


29 

 

ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

DE SMAAK VAN  VERBONDEN  LEVEN 
Na een vergadering in een woonzorgcentrum buiten de stad moest ik lang 
wachten op de bus. Een vrouw met een hoofddoek had schrik dat ze haar 
afspraak in het Jan Palfijn ziekenhuis ging missen. Ze wou daarnaartoe bellen 
maar wist niet hoe ze hen moest contacteren omdat ze niet goed Nederlands 
spreekt. Ik heb haar aangeboden dat ik de kinesist ging verwittigen dat ze te 
laat komt. In het ziekenhuis hadden ze daar begrip voor, ze wisten dat het niet 
haar schuld was dat ze te laat kwam, de bussen reden namelijk met veel 
vertraging en onze bus was afgeschaft. We hebben toen nog een halfuur op de 
bus gewacht terwijl we een gesprek zijn begonnen over haar gezondheid. 
Daarna vroeg ze aan mij wie ik ben. “Ik ben de protestantse pastor van 
levensbeschouwelijke dienst in Jan Palfijn en ook in andere ziekenhuizen van 
ZNA. Ook voor de woonzorgcentra in Zorgbedrijf.” Zij was heel enthousiast. 
Dat begreep ik niet meteen van een moslima. Het was niet de eerste keer dat 
ik over mijn werk en geloof met een Islamitische persoon sprak. Zij vertelde 
verder dat ze vaak in het Bijbelhuis is geweest en Ernst, de leider, heel goed 
kent. Hij en zijn vrouw Thera zijn heel vriendelijk. Ze hebben haar thuis 
bezocht en in vele dingen geholpen. “Ik ben al heel lang dankbaar voor het 
Bijbelhuis, ik ging vaak naar het Bijbelhuis en voelde me erg thuis”, vertelde ze. 
Het Bijbelhuis, met een protestantse achtergrond, staat klaar voor iedereen. 
Mijn dochter is daar ook als vrijwilliger geweest. Ernst Van Velzen is een 
inspirerende collega en het is mooi wat ze daar doen. De vrouw in de bushalte 
en ik voelden ons als zusters verbonden. Zij was blij en vroeg naar mijn 
telefoonnummer. Dat gaf ik haar heel graag, misschien gaat ze het nodig 
hebben in de toekomst als iemand van de familie opgenomen wordt. 
 
Ze heeft net zoals ik vier kinderen. Eén van hen is altijd thuis en ziek. Haar lieve 
houding en vreugde over het Bijbelhuis waren deugd gevend, ook voor mij. 
Eindelijk kwam de bus aan. Het was toch de moeite waard om zo een 
vriendelijke 'zuster' in het leven te leren kennen. Terwijl we naast elkaar zaten 
in de bus dacht ik aan onze vergadering van die ochtend over de inrichting van 
de Stille Ruimte. De kapel gaat veranderen en is voor alle overtuigingen 
bestemd, daarom wordt het een Stille Ruimte. Met een nieuw begin waar hard 
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aan wordt gewerkt creëren we een ruimte voor iedereen. Allen zijn welkom! 
We willen in die ruimte ook boodschappen plaatsen. Liefde en licht 
bijvoorbeeld zijn waardevol voor allen. Iedereen heeft deze nodig. Onze 
capaciteit om met elkaar mee te leven en mee te voelen verbindt ons over 
verschillende overtuigingen heen. Dit maakt iedereen gelukkig. Ja, de kern van 
het leven is om in liefde voor onze naasten voor goedheid te streven. 
Doorgeven van die waarden is essentieel voor ons geluk. Wat verbindt is meer 
dan wat ons verdeelt. Zo smaakt de verbondenheid naar iets bijzonders.  
 
De Stille Ruimte in het Ziekenhuis Jan Palfijn wordt op 24 oktober in de 
middag geopend. Van harte welkom! Tussen de symbolen van de in België 
erkende godsdiensten staat straks de protestantse Hugenotenkruis. Het is 
prachtig klaargemaakt door dhr. Jean Lenders uit de protestantse kerk ‘De 
Olijftak’ in Brasschaat. Veel dank ervoor! 
 
 

DAG VAN DE SPIRITUELE ZORG 
Ter gelegenheid van de dag van de 
spirituele zorg organiseren de katholieke 
pastores op woensdag 17 
oktober een avondlezing (Middelheim-
Ziekenhuis, zaal Brabo, 19.30 uur, deuren 
om 19.00 uur). 
Spreker is Steven Vanackere, senator, 
voormalig minister van o.a. Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse 
regering, en tevens auteur van talrijke 
reflexief-opiniërende bijdragen. 
Onder de titel Vaste waarden in vloeibare 
tijden zal hij spreken over ‘zorg dragen’ in 
een snelle, economisch georiënteerde 
samenleving. 

 
 
Hartelijke groet, 

Tünde  Boelens 
Protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor              
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HAVENPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

ONGEVAL 
Het afmeren en ontmeren van een schip vraagt om de nodige 
behoedzaamheid. Vooral het hanteren van de meertrossen is een belangrijke 
zaak. Als een meertros, zo dik als een arm, strak gespannen staan en breekt, 
dan zwiept hij als een zweep door de lucht. Iedereen die in de buurt is van de 
meertrossen, moet bij het minste gevaar onmiddellijk dekking zoeken. Enkele 
jaren geleden heb ik dodelijk ongeval weten gebeuren op een roroschip. Een 
Italiaanse derde officier kreeg een meertros tegen het hoofd en stierf ter 
plaatse. 
 

 
 
Begin augustus werd ik opgebeld door de scheepvaartpolitie voor een nieuw 
ongeval met een Oost-Europese zeeman. De 46-jarige matroos werd 
gegrepen door een gebroken kabel. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis 
gebracht maar verloor helaas beide onderbenen. 
Niet enkel het fysieke leed was voor deze zeeman moeilijk om dragen maar de 
verantwoordelijkheid voor zijn familie baarde hem grotere zorgen. Hij had een 
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vrouw en twee zonen (13 en 15 jaar). Wat ging er gebeuren nu hij niet meer als 
zeeman kon werken? Hij was zo bang dat hij zijn familie nog niet op de hoogte 
had durven stellen van zijn medische toestand. Hij had de zaken veel 
rooskleuriger voorgesteld tijdens telefoongesprekken met de familie. 
Ik was niet de enige bezoeker die wist dat de zeeman de waarheid niet durfde 
meedelen aan het thuisfront. Ook de sociale dienst van het ziekenhuis wist 
ervan. Wij vonden allemaal dat de zeeman toch de werkelijke situatie duidelijk 
moest maken aan zijn familie. De schok zou immers voor zijn vrouw en 
kinderen te groot zijn indien ze hem plots zo zouden zien bij zijn repatriatie. 
 
De zeeman kon zich niet goed uitdrukken in het Engels maar toch genoeg om 
zich verstaanbaar te maken. Gelukkig was er iemand in het ziekenhuis 
waarmee hij zijn moedertaal kon spreken. Via mijn oecumenische relaties kon 
ik contact opnemen met de Oosters-Orthodoxe parochie in Antwerpen van 
zijn moederkerk. De dienstdoende priester was onmiddellijk bereid om de 
zeeman regelmatig te bezoeken. 
 
Niet lang daarna werd de zeeman naar een revalidatiecentrum gebracht waar 
hij terug leerde stappen met voorlopige prothesen. Terug in het thuisland zal 
hij nog acht of negen maanden moeten wachten tot de wonden volledig 
geheeld zullen zijn. Dan zal hij terugkeren naar Antwerpen om definitieve 
prothesen te krijgen. We hopen dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen en 
dat hij in staat zal zijn ander werk te vinden. 
 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

WAAR MAAKT DE KERK IN EUROPA ZICH DRUK OVER? 
Misschien niet iets waar u direct wakker van ligt, maar toch. Ontmoeting, 
overleg en het delen van zorgen zijn wezenlijk voor kerk zijn in deze tijd. Het is 
belangrijk elkaar te bevragen en te bemoedigen, dichtbij en verderaf, om te 
weten wat je als kerk kunt betekenen voor elkaar en de samenleving waarvan 
je deel uit maakt in al zijn diversiteit. Het ligt aan de basis van vrede. 
In augustus mochten we het 70-jarig jubileum herdenken van de Wereldraad 
van Kerken, nu blijven we iets dichterbij huis. Nou ja dichterbij huis. Kerk zijn 
Europa is een heel divers verhaal, maar blijkbaar zijn er volgens de KEK 
vergadering deze zomer wel raakvlakken die speciale aandacht vragen. We 
zijn als VPKB lid en hun vragen zijn ook onze vragen. 
Op de website van de VPKB (protestant.link) kun je het verslag van ds. Jelle 
Brouwer lezen over het belang van de Algemene Vergadering in Novi Sad van 
de KEK (Conferentie van de Europese kerken). Op die vergadering is gevraagd 
aan de leden van de KEK, zes thema’s op de agenda voor de komende jaren te 
zetten: *economie en klimaat, *veiligheid, wapens en geweldloosheid, 
*vluchtelingen en migratie, *mensenrechten, *populisme en *het gezin. 
Kapstokken om te zien wat er in onze samenleving speelt en hoe kerken ook 
op lokaal vlak er mee om kunnen gaan. 
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Economie en klimaat 
Tegenwoordig zijn het de armsten die het meest te lijden hebben onder de 
gevolgen van klimaatverandering en ecologische verwoesting. Het is 
onrechtvaardig dat degenen die het minst hebben bijgedragen aan de 
klimaatverandering het meest lijden. Jezus leert dat we voor de minsten 
moeten zorgen. Kerken worden geroepen om de internationale duurzame 
ontwikkelingsdoelen te gebruiken bij hun inspanningen op het gebied van 
ecologische en economische rechtvaardigheid en steun te geven aan en 
aandacht te vragen voor acties op lokaal, regionaal en Europees vlak.  
 

Veiligheid, wapens en geweldloosheid 
Recente ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau brengen de rol van 
de Europese Unie als instrument voor vredesopbouw en verzoening in gevaar.  
Kerken worden geroepen om hun stem tegen de militarisering van de EU te 
versterken, een christelijk perspectief op veiligheid te bevorderen, te pleiten 
tegen verdere ontwikkeling van kernwapens en de theologische dimensies van 
veiligheid, wapens en geweldloosheid te onderzoeken. 
 

Vluchtelingen en migratie 

De massabeweging en verplaatsing van mensen raken alle KEK-lidkerken en 
Europese landen vandaag. Economische omstandigheden, 
klimaatverandering, jeugdwerkloosheid, oorlogen enz. zorgen ervoor dat veel 
mensen hun huizen verlaten op zoek naar betere en veiliger 
leefomstandigheden elders. Kerken worden opgeroepen om te pleiten voor 
veilige en legale toegangswegen (zoals de Humanitaire Corridors) tot Europa, 
evenals eerlijke en rechtvaardige asielprocedures en een humaan 
terugkeerbeleid. Kerken worden ook aangemoedigd om zich uit te spreken 
tegen de criminalisering van de solidariteit met migranten zonder papieren en 
humanitaire initiatieven voor opsporing en redding op zee te ondersteunen. 
 

Mensenrechten en oecumene 
Het bouwen van een Europa voor iedereen is een belangrijke taak voor 
Europese kerken. Diversiteit en pluraliteit in Europa is een rijkdom, en kerken 
en religieuze gemeenschappen zijn hier een belangrijk onderdeel van. 
Bestaande Europese kaders begunstigen een grotere vrijheid van godsdienst 
of overtuiging, en de Charta Oecumenica van 2001 moedigt de dialoog tussen 
minderheidskerken en meerderheidskerken aan. Kerken worden geroepen om 
elkaar te ondersteunen bij het werken voor vrijheid van godsdienst of 
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overtuiging, inclusief toegang tot heilige plaatsen en plaatsen van aanbidding, 
en bij het versterken van de universaliteit van mensenrechten, zoals 
burgerrechten, sociale, economische en culturele rechten. 
 

Populisme 

Tegenwoordig zitten populistische partijen in de lift en profiteren van 
democratische processen om macht en erkenning te verwerven. Een daling 
van de levensstandaard en stijgende werkloosheids-cijfers, met name onder 
jongeren, werkt ongetwijfeld in het voordeel van het versterken van extreem 
nationalisme en het vergroten van het populisme. Een politiek van ‘wij en zij 
denken’, van sociale uitsluiting is een ernstig probleem voor de Europese 
samenlevingen. Kerken worden geroepen om een verenigende kracht te zijn in 
hun lokale leefgemeenschappen Ze worden gevraagd bruggen te slaan met 
andere partners vanuit gemeenschappelijke waarden en te werken aan meer 
betrokkenheid van jongeren. 
 

Familie 
Een christelijk gezin moet de plek zijn waar men leert lief te hebben, te 
ondersteunen, om de ander te geven, gastvrijheid te bieden en aandacht te 
hebben voor het lijden. Dit pad voor gerechtigheid en liefde kan thuis 
beginnen en zich uitbreiden naar buiten. We mogen het belang van dit begrip 
van familie voor de kwaliteit van onze samenlevingen niet onderschatten. Het 
is daarom onaanvaardbaar dat dit recht wordt ondermijnd of geschonden voor 
zovelen, minderjarigen en vluchtelingen die zonder begeleiding zich moeten 
redden. Lidkerken zijn geroepen om een dialoog op te starten over de conditie 
en attitudes ten opzichte van het gezinsleven en hoe dit het leven in Europa 
vandaag beïnvloedt. 
 

De Algemene vergadering ging door in Novi Sad, de tweede stad van Servië, 
een land dat nog maar pas een oorlog heeft meegemaakt en waarvan de 
gevolgen nog altijd het samenleven tekenen. De situatie in Kosovo is 
bijzonder complex. Belangrijke factoren zijn onder meer controle op 
wapenhandel, EU-steun voor de bescherming van cultureel erfgoed, inzet 
van VN-troepen bij het voorkomen van conflicten en het aangaan van een 
politieke dialoog tussen de Albanese autoriteiten in Kosovo en de 
vertegenwoordigers van de vervolgde Servisch-orthodoxe minderheid. Voor 
deze situatie en die van Cyprus werd door de kerken daar extra aandacht 
gevraagd. Europese kerken steunen de Servisch-orthodoxe kerk en andere 
religieuze gemeenschappen in Kosovo, het noordelijke deel van Cyprus (niet 
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onder de effectieve controle van de regering van de Republiek Cyprus) en 
elders in hun strijd voor de volledige implementatie van fundamentele 
mensenrechten, waaronder vrijheid van religie of overtuiging. 

 
https://assembly2018.ceceurope.org/wp-
content/uploads/2018/06/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_AP
PROVED_EN.pdf 
 
 

JAARKALENDER ‘IEDEREEN FEEST’ 
De interlevensbeschouwelijke jaarkalender 2019 is weer te bestellen. Ze maakt 
je nieuwsgierig en wekt je interesse naar de feesten bij de buren. De kalender 
informeert je over de data en betekenis van de verschillende religieuze en 
interlevensbeschouwelijke feesten die er in België worden gevierd. 
Daarenboven is het een prachtige weergave van de vele kleurrijke feesten van 
alle gemeenschappen in ons land. De kalender kost 9,99 €. Je kunt hem 
bestellen bij de stadspredikant, Petra Schipper.  

  

https://assembly2018.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/06/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_EN.pdf
https://assembly2018.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/06/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_EN.pdf
https://assembly2018.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/06/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_EN.pdf
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OECUMENE 
 
 

ZEVENTIGJARIGE WORLD COUNCEL OF CHURCHES 
De Wereldraad van kerken vierde haar 70 jarig bestaan op 
de plek waar ze begon: de Nieuwe Kerk op de Dam in 
Amsterdam. Indertijd was het een aardverschuivend 
gebeuren. De klassieke stromingen van de kerk waren niet 
gewend om met elkaar als gelijke op te trekken. Maar de 
ervaringen van de WOII hadden deuren opengegooid en 
mensen bij elkaar gebracht. Er was de verwondering dat 

wij allen  een Christus hadden. Daarna is er een enorm proces van toenadering 
gekomen, wereldwijd.  De katholieke kerk hield zich afzijdig, maar dit jaar 
kwam toch de paus op bezoek in Genève, waar de hoofdkwartieren van de 
WCC zijn, wat toch als een signaal gezien mag worden van goede wil om 
elkaar te zien.  Lange tijd was de WCC de stuwende kracht achter christelijke 
presentie in de wereld, ethische en politieke standpuntbepaling. Ik denk dat de 
betekenis van de WCC vandaag als beweging van de kerken wat verschoven is. 
Oecumenische initiatieven zijn geland op allerlei plekken in allerlei plaatselijke 
kerken en groepen. De overtuiging dat we een zijn in Christus wordt 
persoonlijk onderling gedeeld. Ook daar heeft de WCC haar bijdrage aan 
geleverd. Wie de viering van de 70-jarige wil zien kan de kerkdienst volgen op 
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk 
Het is een vrolijk gebeuren maar ook wel grappig om te zien, dat ‘Hollanders’ 
niet gewend zijn  aan heupwiegende zangers die dwars door de kerk lopen.  
Vrolijk was het wel: We are marching in the power of God. 
(Hans Neels) 
 
 

VERHUIZING VAN MIDDAGPAUZEDIENST 
Het bestuur van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK) heeft besloten de 
traditionele Middagpauzedienst in de OLV-Kathedraal te verhuizen. Vanaf 14 
november gaan de diensten elke woensdag (en dus niet meer op donderdag) 
door in de Winterkapel van de Sint-Joriskerk op het Mechelseplein. Dit omdat 
het in de winter te koud zou zijn in de kathedraal. Er rees al enig protest tegen 
deze beslissing. Het valt af te wachten of de ARK volgende lente er op 
terugkomt. (msr)  

https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk
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INTERVIEW 
 
 

Nasser Fransis Moawwad  
Nasser komt uit Egypte en zijn 
vrouw heet Samya. Zij hebben 
twee kinderen: een dochter  Petra 
van vijf en half jaar oud en een 
zoon  Jeramy van negen en half 
jaar oud.  
Nasser heeft net als zijn vrouw in 
Egypte maatschappelijk werk 
gestudeerd aan het Hoger 
instituut voor Maatschappelijk 
werk in Aswan. Hij komt uit een 
grote familie van 12 kinderen. Ze 
wonen nu ongeveer 9 jaar in 
België. Ze houden van België en 
bidden er altijd voor.  
Nasser heeft een Egyptisch 
restaurant gehad als zelfstandige 

in Mortsel. Hij woont nu in Borsbeek en werkt sinds twee jaar in een Belgisch 
restaurant in het Comics Station Antwerpen. Hij moet daar bijna elke zaterdag en 
zondag werken. Daardoor is het moeilijk om elke zondag naar de kerk te gaan.  
Soms gaat hij naar de Protestants-Evangelische kerk in Boechout en soms naar 
de Arabische kerk in Antwerpen of Mechelen.  

 

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Het verhaal van de bijbel dat ik graag deel is Mattheus hoofdstuk 5-7: de 
Bergrede, de preek op de berg, bekend als de wet van het Nieuwe Testament, 
het uitleggen van de punten in de wet van Mozes. Het is de gedragsstandaard 
voor alle gelovigen in Christus. Verder gaat het over vasten en het huis dat op 
de rots is gebouwd, en de rots zijn zijn woorden. 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Mijn lievelingslied is “O Heer mijn God Hoe groot zijt Gij”, Opwekking 407:  
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O Heer mijn God wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt 
voortgebracht.  
Het sterrenlicht het rollen van de donder heel dit heelal dat vol is van uw 
kracht.  
Dan zingt mijn ziel tot U, Heer mijn God. Hoe groot zijt Gij . 

Ik hou van dit lied omdat ik daarin de grootsheid en de kracht van de 
onbeperkte Schepper zie. Maar ook de belangrijkste liefde voor mij en de 
verlossing. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Ik deel mijn mening liever door discussie en gesprek. Door middel van dialoog 
en wederzijds respect en begrip.  
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik ga naar de kerk omdat het een goede gewoonte is. Omdat dit een goed 
voorbeeld is voor anderen. Omdat dit een tweede gezin schept waarin 
iedereen elkaar aanmoedigt. Want ook in de kerk kun je geestelijk groeien.  
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Het maakt voor mij het verschil in het leven als ik in Gods plan ben voor mij en 
de wil van God, en ook wanneer ik anderen kan helpen.  
 

Wat ga je morgen doen? 
Ik ga morgen van de Here Jezus Christus blijven leren en van zijn heilig woord 
waar ik zijn stem kan horen. En natuurlijk hou ik zoveel mogelijk van anderen 
als ik kan en gebruik mijn leven tot eer van zijn naam. 
 

Bidt u wel eens? 
Ik bid dat de Heer België behoedt voor alle kwaad en wijsheid geeft aan allen 
die in een positie van verantwoordelijkheid zijn. En dat vele mensen zullen 
veranderen en de Here Jezus Christus zullen kennen en dat de kerk in België en 
de hele wereld een kerk zal worden voor de glorie van Christus.  
 
De vragen werden gesteld door ds. Petra Schipper, stadspredikant PSC (en tot 
februari j.l. Nassers predikant in Boechout) 
  



40 

 

AGENDA 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/10        20.00 u  Kerkenraad (O) 
02/10 18.30 u   Startavond Welzijnszorg Oostmalle: “Onderwijs”  
03/10        20.00 u  Bijbelgesprekskring (O) 
03/10 20.00 u   Protestants Beraad Antwerpen (PBA) in LWS 
05/10          20.00 u  Bijbellezen anderstaligen (O)  
07/10 14.00 u    De Grote Omarming van ’t Stad (kerken: 

vergaderpunt Konijnenwei) 
10/10 19.30 u  Districtsvergadering in Zandpoortkerk Mechelen 
14/10 15.00 u   Dialoogdienst (Z) 
    Bevestiging jeugdwerker ProJOP in LWS  
17/10        10.30 u  Gebedskring (O) 
17/10        20.00 u  Bijbelgesprekskring (O) 
19/10        20.00 u  Bijbellezen anderstaligen (O) 
20/10        11.30 u  Catechisatie 12- 15 jaar (O) 
20/10        14.30 u  50+ Kring 
22/10 14.00 u   Kerkenraad (Z) 
25/10        20.00 u  Bestuursraad (O) 
30/10 19.45 u    Bestuursraad (N) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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 november-nummer: 26 oktober 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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