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HOOFDARTIKEL
‘IK GELOOF NIET IN GOD…’!!!
Het aardige van de oecumene is dat je
elkaar soms zomaar tegen komt, op
een trappetje in de achterkamertjes
van een kerk… Hallo, eerwaarde, nog
gefeliciteerd met uw 10jarig jubileum:
ja, ik zat wel in de kerk, maar moest
snel weg… maar wat goed, uw nieuwe
boek… ik geloof niet in god, …alvast
niet die God die u in het hoofd hebt…;
en dat we weer wat meer in de Bijbel
moeten gaan lezen, en dan vooral die stukken over Jezus.
De kunst van het dominee-zijn is dat jij geroepen bent om de juiste dingen te
zeggen op het juiste moment: nieuwe dingen, niet herhalen wat anderen voor
jou zeiden: iets zeggen wat er nu toe doet. Niet dat je alles moet weten, en
overal een mening over moet hebben, maar wel dat je ergens vermoedt: hier
gaat het om. Profetisch noemt men dat, maar dat klinkt dan weer meteen zo
pompeus. Het heeft wel te maken met ‘de geest van de tijd’ verstaan. En het
aardige is, dat jij dat dan niet alleen hebt, maar dat allerlei mensen om je heen,
vakbroeders en zusters, geestverwanten, datzelfde gevoel hebben: dit is nu
relevant. Dit moet gezegd worden.
Zoals bisschop Johan Bonny het aanvoelt: Christus is veel duidelijker in wat er
gedaan moet worden, vandaag, duidelijker dan wij. Wij houden onszelf
overeind met allerlei denkbeelden over wie God zou zijn en wat wij volgens
Hem moeten doen. Maar hoe komen we er eigenlijk bij dat God echt zo is?
Misschien zijn het wel onze eigen babbels, waar we in geloven; en ja, die
stellen op een goed moment teleur, dat voel je aankomen. Geen wonder dat u
niet in God geloven kunt, als dat een god is die je eerst zelf in elkaar geprutst
hebt. Een prutsgod, overgewaaid vanuit je opvoeding en je middelbare school.
Een god uit de boekjes van anderen, die ook maar wat zaten te prutsen,
theologisch geschoold of niet.
Ja, daar geloof je op den duur zelfs ook niet meer in.
2

Het klinkt grappig. Maar het is tegelijkertijd uiterst doeltreffend: een man van
de kerk die in vol ornaat doodgemoedereerd beweert, ik geloof niet in God…
alvast niet de God die jij in je hoofd hebt (gehaald)… en dat wisselen we dan
uit, met elkaar, op een trappetje achteraf in de kerk… oecumene, heet dat.
In de scholastieke theologie, de theologie van filosofen en godgeleerde groten
uit de traditie, Augustinus, Thomas, Dun Scotus, sprak men daar al veel eerder
vrijuit over: God is geen onderdeel van ons bestaan: Hij is geen deel van de
schepping. En het is heel lastig om dat te denken: dat we God dus met niets
kunnen vergelijken dat afkomstig is van onze wereld. Zelf als wij Hem liefde
noemen en recht, dan is het niet ons soort liefde en ons soort recht. En niet ons
soort ‘Hem’. Maar ook geen fluidum of orde of structuur of substantie. En toch
is Hij weldegelijk een factor in ons bestaan. Wij zijn in zijn beeld geschapen,
zegt Hij zelf: dus op een of andere manier in de grondstructuur van ons wezen
verwant, verwant aan Hem.
Maar hoe kan je dan nog iets zinnigs zeggen, als het over God gaat?
Nouja, dan kom je toch weer uit bij Jezus, die mens was, maar
ontegenzeggelijk iets had, waar wij geen woorden aan kunnen geven, maar
iets waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar werd: onder ons, in ons
bestaan: in dat gewone leven dat wij ook leven, van geboren worden, groeien,
aftakelen. In die wereld waar onrecht sluimert in de steeg waar jij woont.
Maarja, hoe ga je met een frisse blik en open belangstelling naar Jezus kijken?
De Jezus, die wij koesteren is misschien ook wel een product van onze
gedachtespinsels. Ik geloof ook niet in Jezus… dus. En die kerk, die wij
kennen… is onze kerk. En de Bijbel die we lezen, is onze interpretatie… het is
zo eenvoudig, als je het stramien door krijgt. Maar dit is wel een wezenlijke
stap om te zetten, om een knop om te zetten… Ik geloof niet… meer… in wat
ik denk; ik wil God leren kennen… zoals Hij is. (Dit is overigens het
achterliggende grondprincipe van Lectio Divina, een activiteit van onze 3
stadskerken die in maart van start gaat: meer daarover op p. 21.)
Het gaat in de kerk niet om ‘onze God’, maar om God: hallo, wakker worden!
Bestudeer wat geschreven staat over Jezus: lees de Bijbel.

Ds. J.P. Neels
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost
KERKDIENSTEN
Terugblik: kerkdiensten in januari
Op de laatste zondag van 2018 werd de Schrift geopend en stonden we stil bij
Lucas 10 v 38-42. Ds. J. Verlinde uit Axel ging voor en preekte over dat
merkwaardige verhaal uit Lucas: de twee zusters Martha en Maria, die Jezus
ontvangen in hun dorp. Maria aan de voeten van Jezus zittend en luisterend
naar zijn woorden. Martha, druk doende, bezorgd om Jezus goed te
ontvangen. Maar de Here zegt: “Martha, je maakt je bezorgd en druk over van
alles, maar slechts een ding is nodig! Maria heeft het beste deel gekozen en
dat zal haar niet worden ontnomen!” Zowaar woorden om over na te denken!
Zijn we Maria of Martha? “Zoek eerst het Koninkrijk van God en het eeuwig
leven zal je niet ontnomen worden.” Tijdens de koffie achteraf werd er druk
nagebabbeld over de gedachtenlijnen die we mee kregen tijdens deze dienst.
Op zondag 6 januari vertelt ds. R. Koreneef uit Balen, op basis van de
schriftlezing uit Mattheüs 3 v 13-17, over de Here die vanuit Galilea naar de
Jordaan komt tot bij Johannes de Doper. Mensen komen van heinde en verre
om zich te laten dopen en hun zonden weg te laten wassen. Een publiek van
soldaten, tollenaars, oplichters en zelfs ‘addergebroed’! Te midden hiervan
biedt Jezus zich aan: de terughoudendheid van Johannes beantwoordt Jezus
ootmoedig: “Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te
vervullen.” Jezus gaat het water van de Jordaan in, omdat Hij naast ons wil
staan, heel concreet in ’t midden van ons leven .
En er kwam een stem uit de Hemel, die zei: “Dit is mijn Geliefde Zoon, in Wie
Ik vreugde vind.”
Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar mochten we elkaar,
voorafgaandelijk aan de dienst, tijdens de koffie, een gezegend nieuw jaar
toewensen. Dit omdat Ds. Koreneef door mobiliteitsproblemen wat later in
Antwerpen was.
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Op zondag 13 januari gaat ds. A. Boekhout voor. Schriftlezing uit Jesaja 40 v 111 en Lucas 3 v 15-16 en 21-22. Tegenover de gedachte dat alleen degene die
niets verwacht, niet ontgoocheld zal worden, stelt onze voorganger dat het
toch mooier is te leven in de verwachting van iets of iemand. Zoals te leven in
de verwachting van de Jesaja-profetie: “De heerlijkheid van de Heere zal
geopenbaard worden en alle vlees zal het zien!” en “Zie de Heere zal komen
tegen de sterke en Zijn arm zal heersen.” Later, aan het begin van onze
jaartelling, als Johannes doopt in de Jordaan en de mensen massaal naar Hem
toekomen, is het volk vol verwachting en vraagt zich af of Johannes de Messias
is. Maar Johannes zegt: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is
dan ik en bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken.” En
dat is geweldig. Een godsgeschenk.
Op zondag 20 januari een preek onder de vorm van een gezellige causerie door
ds. P. de Jong uit Rotterdam: ook gebaseerd op Lucas 10, eerst het verhaal van
de barmhartige Samaritaan, en direct erna weer de keuzevraag Maria of
Martha! En Ds. De Jong hamert het erin: “Er is maar een ding echt nodig!”
Oneerbiedig zou je het een one-liner van de Here kunnen noemen en als je
nadenkt is een one-liner niet altijd zo simpel, als het eruit ziet, maar deze klopt
en wat meer is, deze werkt bevrijdend, want in dit jachtig bestaan is de
boodschap: neem eerst eens de tijd om naar Jezus te luisteren: “Er is maar een
ding nodig!” En ga dan verder.. in het dienen, in de andere taken die op jouw
weg worden gelegd.

Kerkdiensten in februari
Ook in februari mogen we als gemeente weer samenkomen. Langzaam maar
zeker zal het anderhalf jaar van wekelijkse gastpredikanten afgebouwd
worden en zal proponent Barry Kriekaard meer op de preekrol te staan komen.
Het zal voor de Sonja Sluijs-van Santen een kopbreker minder worden om
deze puzzel elke keer weer te leggen. Niet alleen vindt u het rooster terug
verder in De Band, ook hier willen we u dit overzicht niet onthouden:
• Op 3 februari gaat Ds. J. Brouwer (Mechelen) ons voor en vieren we het
Heilig Avondmaal.
• Op 10 februari verwelkomen we Ds. T. Schouten op de kansel.
• Op 17 februari zal proponent B. Kriekaard de dienst verzorgen.
• Op 24 februari mogen we een trouwe gastpredikant terug begroeten: ds. A.
Boekhout (Oostende) gaat dan de dienst voor.

5

ANDERE ACTIVITEITEN
► Het bijbellezen voor anderstaligen o.l.v. mevrouw Dini van Os vindt ook
weer plaats in februari: Op 8 en 22 februari om 20 uur in de kerk.
► Samen bidden in de gebedskring gaat door op woensdag 20 februari in de
kerk om 10.30 uur.

► De bijbelgespreskring gaat in het nieuwe jaar weer van start. Op woensdag
6 en 27 februari in de kerk om 20 uur.
► Ook onze jongeren mogen hun agenda met stip aankruisen. De 12-15
jarigen worden op de catechisatie verwacht op 16 februari over ‘liturgie’ om
11.30 uur. Dit vindt plaats in de consistorie van de kerk. Ze ronden dan gelijk de
catechisatiemomenten af en bereiden samen een moment voor dat ze het
‘geleerde’ kunnen delen in de gemeente.
► De oudere catechisanten (16+ groep) wordt uitgenodigd bij ds. Bert Dicou
thuis op 3 maart om 14.30 uur. Proponent B. Kriekaard zal het samenzijn vorm
geven.

PASTORAAT
We vernemen het overlijden van Netty Strieleman op 12 januari j.l. We bieden
de familie onze christelijke deelneming aan.

KERKENRAAD
De kerkenraad komt samen begin februari en de bestuursraad vergadert op 31
januari. De bestuursraad blijft op zoek naar een koster. Het schoonmaakwerk
is uitbesteed waardoor deze taak van het kosterschap tijdelijk onder controle
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is. De overige taken van het kosterschap vallen nu wat op de schouders van de
bestuursraad, kerkenraad en de ‘vorige koster’.
Mocht u interesse hebben om deze taak op u te nemen of kent u iemand,
gelieve dit te laten weten aan een lid van de bestuursraad.

VERJAARDAGEN
Op 2 februari is Hugo Van Pelt jarig en op 28 februari blaast Frans Ringoot een
rijk gevulde taart met kaarsjes uit.
Leer ons zo onze dagen te tellen
Dat wijsheid ons hart vervult
Psalm 90 v 12

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

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
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DE WIJNGAARD
Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid
VALENTIJNSDINER
In de rubriek ‘PSC en stadspredikant’ leest u over het Valentijnsdiner van de
ACM-jongerenwerking, ten bate van hun zomerkampen. Lekker eten,
gezelligheid en bijdragen aan een mooi doel, wie wil dat nu niet? Het diner
gaat door op zaterdag 9 februari in het Protestants Sociaal Centrum, Lange
Stuivenbergstraat 54-56. Kosten € 17 voor een driegangendiner. Shift 1 om 17
uur, shift 2 is om 20 uur. Ik ga naar shift 2, wie heeft zin mee te gaan?
Opgeven kan tot 4 februari (zie ook p. 39).

LUNCH SANDERUSSTRAAT EN BEVESTIGING
DS. DEPOORTERE, BRASSCHAAT
Voor zondag 10 februari (immers een tweede zondag van de maand) stond al
een middagactiviteit op het programma. Dat trof, want juist dan (om 15 uur)
wordt onze gemeente verwacht in Brasschaat voor de bevestigingsdienst van
ds. Katelijne Depoortere, hun nieuwe predikante. Daar gaan we natuurlijk
graag naar toe. We gaan er gezamenlijk heen (voor wie wil), en starten dan
ook al gezellig, met een lunch in de Sanderusstraat, die begint om 12 uur.
Aanmelden bij Thamar Blokland, thamar13@hotmail.com.

LEDENVERGADERING EN JAARVERGADERING
De kerkenraad heeft in december en januari een aantal keren extra vergaderd.
Naast de gewone dingen die het leiden van een gemeente met zich
meebrengt, wilden we een aantal grotere zaken eens grondig doornemen. Het
reglement van de gemeente, de zondagse diensten (zowel de gewone als de
bijzondere), PR en communicatie. Het resultaat hiervan willen we met u
bespreken op zondag 24 maart, na afloop van de kerkdienst.
Verder kondigen we ook vast de Jaarvergadering aan. Deze voor zondag 5
mei, eveneens na afloop van de dienst.
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PASTORALIA
Deze keer een gelukkig zeer goed bericht van Mon Deroo! De intensieve
behandelingen die hij de afgelopen maanden heeft ondergaan, blijken
aangeslagen te zijn. De ziekte zelf is afdoende bestreden. De bijwerkingen van
de chemotherapie zullen nog verdwijnen moeten, waar nog tijd overheen
gaat. Maar het is erg fijn dat de therapie resultaat gehad heeft.

Pastor Ria van Belzen van het UZA ontving onderstaand briefje
van onze Susanne Blokland. We mochten het in De Band zetten.
Lieve mensen,
De tijd dat ik in Revarte was werd ik elke zondag door een vrijwilliger
opgehaald om met de rolstoel naar de Oecumenische eredienst te gaan in
het UZA.
Elke zondag voelde ik mij daar heel welkom en kon ik genieten van het
zingen van bekende en minder bekende liederen, de gebeden, de
bijbellezing en de uitleg die daarop volgde.
Ook het laatste maal dat Christus met Zijn medemensen hield werd
wekelijks herdacht.
Na de dienst was er altijd gelegenheid voor een drankje en een hapje met
daarbij een babbel. Maar het gevoel van saamhorigheid en samenzijn was
voor mij een hoogtepunt van elke zondag; daar keek ik erg naar uit.
Ik hoop in de toekomst de dienst ook als ‘niet-patiënt’ te kunnen bezoeken!
Susanne
Het is niet per se plezierig om in het ziekenhuis terecht te komen of langdurig
in de revalidatie te belanden, maar sommige aspecten zijn nog helemaal niet
zo slecht zo te lezen!

INTERVIEW MET LAURA SILVA MENDES, ORGANIST
Onze kerk heeft sinds december een nieuwe tweede organist. Ze heet Laura
Silva Mendes en komt oorspronkelijk van Madeira. We legden haar enige
vragen voor.

Vertel iets over je muzikale achtergrond.
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Al van jongs af
aan was ik thuis
in de wereld van
de muziek. Mijn
oudoom was
professor aan het
Conservatorium
van Madeira en
dirigent van de
Banda Distrital do
Funchal. Toen ik 8
was startte ik met
mandoline
studeren, op mijn
10de ging ik verder met piano. In 2013 kwam ik naar Antwerpen en studeerde
daar aan het Conservatorium bij Polina Leschenko en Eliane Rodrigues. Vorig
jaar haalde ik mijn master. Op dit moment ben ik bezig de bachelor orgel af te
ronden bij Joris Verdin.

Het orgel verschijnt pas vrij laat in beeld?
Ik heb altijd wel een passie voor het orgel gehad. In Madeira hoorde orgel leren
spelen bij het verplichte programma voor pianisten. Ik beleefde daar evenveel
zo niet meer plezier aan als aan pianospelen, maar ik heb nooit de moed gehad
de overstap te maken. Pas in België kwam het orgel in mijn leven terug toen ik
hier een tweede instrument moest kiezen. De keus heeft mijn leven veranderd!
Ik heb mijn interesse laten blijken aan Joris Verdin en werd uitgenodigd mee te
doen met zijn orgelklas. Tegenwoordig ben ik hoofdzakelijk nog met orgel
bezig.

Wat heeft Antwerpen een orgelstudent te bieden?
Antwerpen is een stad met een groot en gevarieerd aanbod aan orgels. Alle
verschillende genres kunnen hier gespeeld worden. Bij elk orgel hoort een
bepaalde stijl en zo kunnen we ons repertoire steeds uitbreiden.

Zou je denken aan een professionele carrière in dit deel van Europa,
of wordt het Madeira?
Ik zou best graag op Madeira leven, daar woont immers mijn gehele familie.
Maar als ik echt werk wil maken van een loopbaan als solo musicus, moet ik
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wel in een land wonen waar je gemakkelijk reist en waar zich meer
mogelijkheden aandienen dan op Madeira.

Welke muziek speel je graag?
Ik ben een grote fan van het romantische repertoire. Op orgel speel ik heel
graag de werken van Franz Liszt. Nu studeer ik op zijn Fantasie en Fuga bij Ad
nos, ad salutarem undam. Dat is zonder enige twijfel mijn favoriete compositie.
Een groot stuk vol energie en poëzie, waarin Liszt ten volle de mogelijkheden
van het orgel verkent.

Geef je ook concerten?
Ja, ik heb voor 2019 een aantal concerten op het programma staan in België,
Nederland en Portugal.

Wat zijn je eerste indrukken van onze kleine gemeente?
Aangenaam verrast! Ik ben heel hartelijk welkom geheten, de mensen zijn er
bijzonder aardig. Het is inderdaad een kleine gemeente, maar harmonieus,
gastvrij en de kerk is een comfortabele ruimte. Ik speel hier met veel plezier.

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
KERKDIENSTEN IN FEBRUARI
Februari alweer: een volle maand met
evangelieverhalen, totdat op 10 maart de 40dagentijd begint. We lezen stukjes uit
hoofdstuk 4, 5 en 6 van het Lukasevangelie.
Zondag 3 februari vieren we Heilig Avondmaal,
en voor zondag 10 februari staat een
nagesprek gepland: even kort, na de dienst,
napraten over wat het bijbelverhaal bij ons
heeft wakker geroepen: het gaat dan over
Lukas 5, de roeping van de discipelen. Zondag
17 februari zouden we dan, na de dienst een
verkiezing kunnen houden van nieuwe
ambtsdragers: daarover meer hier onder.
Voor zondag 24 februari staat ds. Edwin Delen
ingeroosterd: een oude bekende voor oude
bekenden. Volgens mij is het langgeleden dat hij hier voorging. Hij heeft een
nieuwe functie gekregen in de kerk. Hij begeleidt nu predikanten bij hun
werkzaamheden, een soort van bisschoppelijke functie, al zal het dat zelf
ontkennen…

LEZINGEN
Lees vooral de rubriek ‘Voor allen’ in deze De
Band, maar ook hier wil ik uw aandacht vragen
voor twee lezingen, die wij vanuit de drie
stadskerken organiseren. Het behoort bij de
rijkdom van het leven in de stad dat we zomaar
in aanraking komen met christenen vanuit de
hele wereld. Rijkdom in variatie aan kerkvormen. Vooral dat we van heel nabij
mee kunnen maken hoe christelijke tradities zeer verschillend en tegelijk diep
met elkaar verbonden zijn. Ik betrap mezelf er nog weleens op dat ik er
automatisch van uitga, dat onze kerk van het Westen de hoofdkerk is, en
12

anderen erbij komen. Maar de deur gaat open als we beseffen dat dat
helemaal niet het geval is. Eerder zou het wel eens zo kunnen zijn dat wij bij
hen in de leer moeten gaan om te ontdekken hoe breed en diepzinnig het
christelijk geloof eigenlijk is. Wel, dat is een beetje de achtergrond van twee
lezingen: hopelijk kunt u komen. Woensdag 27 februari, een avond met de
schrijver van ‘God is een vreemdeling’, David Dessin, en op woensdag 13
maart, met voorgangers uit de Arabische kerk. De avonden gaan door in de
Protestantse kerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen. Begin: 20.00 uur.

UITNODIGING VERKIEZING KERKENRAADSLEDEN
Wij zijn zeer verheugd dat we de kerkenraad kunnen uitbreiden met twee
nieuwe leden: dhr. Marc Stevens en mw. Michelle Presgrave, waarmee de
kerkenraad versterkt wordt met iemand van Belgische origine, en een uit de
Pakistaanse gemeenschap. Hun namen zijn in de kerk afgeroepen. Zondag 17
februari, houden we dan, met een korte gemeentebijeenkomst , de
verkiezing. Deze mededeling in het kerkblad geldt als een officiele uitnodiging
voor de leden van de kerk.

VERSIEREN EN VERSIEREN
Op de kerkeraad is besloten om volgend jaar in
ieder geval een echte kerstboom te kopen om
de kerk te versieren, met advent. Wat er nu in
de kerk was aangebracht als decoratie werd
algemeen als te sober bevonden. Ja, deze
dominee geeft niet zoveel om kerstballen en
bomen, maar zelfs hij vond het nu toch ook wel
wat te kaal. De mooiste kerstversiering ooit zag
ik in een kerk in Emmen: drie groene bomen,
en daarin slechts een ster. Na die tijd roep ik
altijd: het kan voor mij niet sober genoeg zijn.
Maar wat we doen moet dan wel een zekere
artistieke kwaliteit hebben: u hebt helemaal
gelijk. Volgend jaar dus een echte boom, en wie
weet staat er wel talent op om daar mooi vorm
aan te geven. De zaal was overigens wel mooi versierd: lof aan de versierders
en -sterren.
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WELKOM
Ds. Katelijne Depoortere zal zondag 10 februari
officieel verbonden worden aan de gemeente
Brasschaat. Zij was predikant in Ronse, maar
daaraan vooraf dominee in de Sanderusstraat,
hier in Antwerpen. Na een lange vacature mag
de gemeente van de Olijftak haar nieuwe
predikant ontvangen, en wij feliciteren hen
daarmee. De dienst begint om 15.00 uur. We
wensen haar toe dat ze met vreugde en
voldoening werkzaam mag zijn.

LAATSTE NIEUWS RESTAURATIE
Ik hoor net dat de restauratiewerken aan het koor van de kerk niet voor
augustus 2019 zullen beginnen: de voorbereidingen hebben wat vertraging
opgelopen…..

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
WERELDGEBEDSDAG OP 1 MAART
De wereldgebedsdag wordt ieder jaar op de eerste vrijdag van maart op gang
gebracht door christenvrouwen over heel de wereld. Het is de eerste
oecumenische samenwerking in de wereld. In 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag voor de zending in hun land speciaal gericht op
noden van vrouwen en kinderen. Deze oproep om in gebed aan mensen en
hun omstandigheden zorg en aandacht te besteden, is uitgegroeid tot een
gebedsdag over heel de wereld.
Het doel van de Wereldgebedsdag is praktische hulp aan vrouwen en kinderen.
Daar dient het geld voor dat tijdens de viering wordt ingezameld. Het zijn
projecten die daadwerkelijk hulp bieden in het land dat de liturgie heeft
opgesteld.
De liturgie van de Wereldgebedsdag voor 2019 werd gemaakt door vrouwen
uit Slovenië.
De centrale viering is op vrijdag 1 maart om 19.30 uur in de HeiligeGeestkerk, Mechelsesteenweg 135, 2018 Antwerpen. Iedereen welkom.

VALENTIJNSDINER VAN HET ACM
Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Eender wat uw ‘status’ is: u bent hartelijk
uitgenodigd op het jaarlijkse Valentijnsdiner van de Jongerenwerking van het
AdviesCentrum Migratie. Op zaterdag 9 februari kan u zich op een heerlijk 3gangenmenu verwachten. De opbrengst gaat naar het ACM-zomerkamp.
Inschrijven voor 4 februari bij joke.antonissen@cawantwerpen.be. Meer
informatie op pagina 39.

NIEUWS VAN ICHTUS
Al zo’n 10 jaar voeren verschillende kerken en
Ichtusgroepen het ‘Marcus Drama’ op met hulp van
regisseurs van Ichtus Vlaanderen. Dit is een toneelstuk
van 90 minuten met 15 amateuracteurs die heel het
evangelie van Marcus zeer dichtbij brengen. Het podium
is rond en er ook geacteerd in de rijen. Wanneer we
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‘dichtbij’ zeggen, dan bedoelen we ‘dichtbij’. Op de eerste rij kan het maar zo
gebeuren dat Jezus tijdens zijn proces voor je voeten neervalt of op de derde rij
kan je zomaar betrokken worden in het verraad van Petrus.
In al die tijd hebben zo al meer dan 150 mensen het evangelie van buiten
geleerd, maar door deze geweldige productie hebben ook al meer dan 1800
mensen kennis kunnen maken met het verhaal van Jezus. Het laatste Marcus
Drama ging door in Mechelen, waar een oecumenische groep er mee aan de
slag ging. Voor de eerste keer gaat Ichtus Antwerpen nu de uitdaging aan. De
studenten zijn al volop aan het oefenen en de zaal is geboekt. Komt u kijken?
Zie Jezus als nooit tevoren en ervaar dat de discipelen mensen waren zoals u
en ik op 25 en 26 februari om 19.30 in de Lange Sint-Annastraat 7. Voor
meer info, contacteer de voorzitter op thimme@hotmail.nl.
(Tom De Craene)

NIEUWS VAN DE 50+ KRING
Op 19 januari was Timor Nonneman van PSC-Open
Huis onze spreker. Deze keer waren we, vanwege
de kou, in de heerlijk verwarmde hoekkamer van de
Lange Winkelstraat. Na een gezellige koffieklets
was Timor aan de beurt. Het onderwerp was het
‘Open Huis’ op het Schoolplak tegenover het gebouw van het PSC. Timor is
daar al heel wat jaren met veel enthousiasme bezig samen met andere
teamleden, maar vooral samen met de mensen die het Open Huis als hun
plekje zijn gaan ervaren. Wie en waarom komen daar dan? Timor heeft
geprobeerd ons dat duidelijk te maken.
Allereerst stelde hij ons de vraag: wat is armoede, denkt u? Wat is
eenzaamheid? Eigenlijk is armoede alle problemen in je leven tegelijkertijd op
een hoop en door elkaar heen. Je kunt er niet meer alleen uitkomen. We
schrokken van de omvang ervan. In België leven 15,5 % van de mensen in
armoede, in Vlaanderen 11% , armoede-risico (mensen bij wie de uitkering
dreigt te dalen onder het leefloon) zelfs 15%. Aan de hand van grafieken liet
hij ons zien hoe schrikbarend groot de evolutie daarin is. In armoede geraken is
verweven met allerlei factoren, zoals werk, gezondheid, sociale contacten,
enz. Mensen die daarmee geconfronteerd worden, komen over de vloer bij het
‘Open Huis’. Daar wordt bv gewerkt aan het krijgen van een beter zelfbeeld,
zodat ze zelfzekerder worden. Er wordt langdurig gewerkt rond thema’s als
gezondheidszorg, wonen, gezonde voeding enz. Thema’s die de mensen zelf
aandragen en mee organiseren.
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De ‘Presentie-methode’ is hier erg belangrijk. ‘Wij zijn er voor de mensen’, zei
Timor, ‘een vereniging waar armen het nemen. Er wordt van onderop
gewerkt’.
De activiteitenlijst, die
samen opgesteld
wordt, is heel divers.
Om er een paar te
noemen: sporten,
zoals zwemmen,
wandelen en netbal,
groepsuitstappen,
inloophuis waar je
samen kookt en eet,
cultuur zoals
tentoonstellingen, musea en concerten bezoeken, verhalen- en
gedichtenmiddagen, vergaderen met de Werkgroep ‘Verzet-je’, enz.
Het was voor ons boeiend en leerzaam, het was af en toe ook wel schrikken…
Er is veel gevraagd en van gedachten gewisseld. Timor was nog lang niet
uitverteld…
De volgende keer is op zaterdag 16 februari. Dan komt ds. D. Wursten bij
ons. Hij zal Luther en zijn muziek centraal stellen die middag.
We hopen elkaar weer te zien in de Lange Winkelstraat (bij koud weer in de
hoekkamer, vlak bij de keuken). Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Denkt u eraan om
de vragenlijst in te vullen en mee te nemen?
Dini van Os

NIEUWE FACEBOOKPAGINA: PROTESTANTEN
IN ANTWERPEN
Op verschillende terreinen trekken de Antwerpse protestanten samen op. En
dat is goed, samen sta je sterk. Tot nu toe was dat nog niet het geval op
internet. Maar sinds kort is daar een eerste stap van gerealiseerd: een
gezamenlijke pagina op Facebook. Facebook is een belangrijk medium in de
hedendaagse communicatie. Zeker ook waar het om ‘evenementen’ gaat. In
het vorige nummer van De Band zag u al dat we heel wat ‘evenementen’ in de
aanbieding hebben komend seizoen. Bibliodrama, de avond met David Dessin
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en vervolgavond, Lectio Divina, diverse kringen... Dus daar gaan we volop
reclame voor maken.
Onze pagina heet: Protestanten in Antwerpen. Doet u ons een plezier, geef
de pagina uw ‘like’, deel hem op uw eigen pagina, en attendeer via het
bekende FB-mechanisme (‘uitnodigen’) al uw vrienden van wie u denkt dat ze
in ons aanbod geïnteresseerd zouden kunnen zijn op onze mooie nieuwe
pagina.
Beheerders zijn Petra Schipper en Bert Dicou. Dus als u iets wil vragen, een
activiteit wil laten toevoegen of sowieso wil laten weten wat u van de pagina
vindt, kunt u bij hen terecht.

ORATORIUM
Een initiatief van Procant (Protestantse Cultuurkring Antwerpen)
Luther was van mening dat muziek het beste communicatiemiddel was om
‘Gods Woord’ te verkondigen. Woorden gaan gemakkelijk ‘het ene oor in en
het andere uit’. Muziek draagt een boodschap echter linea recta naar het hart.
Dat is de kracht van muziek. Het is de ‘taal van de ziel’. Stel dat dit waar is,
waarom zouden we dan niet gewoon eens een aantal bijbelverhalen laten
vertellen door muzikanten?
Dit voorjaar gaan we het proberen. Willem Ceuleers heeft drie hoofdstukken
uit Genesis op muziek gezet, in een muziekstijl die past bij de ruimte en het
beschikbare instrumentarium. Ze worden uitgevoerd door speciaal voor de
gelegenheid samengestelde muzikale ensembles. Dick Wursten leidt in en
duidt.
De bijeenkomsten duren maximaal 1 uur en altijd zal het grootste deel bestaan
uit muziek.
Noteer alvast de data, wees welkom, en zeg het voort!
Oratorium 1, Genesis 21: Hagar en Ismael op de vlucht
dinsdag 5 maart, 20 uur
Christuskerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen
Solisten, continuo en orgel (muziek in 17de eeuwse stijl)
Oratorium 2, Genesis 22: Het offer van Izaak
dinsdag 9 april, 20 uur
Damiaankerk, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (TPC)
Solisten, koor en barokorkest (muziek in stijl van Telemann, Bach)
Oratorium 3, Genesis 24: Eliëzer op zoek naar een vrouw voor Isaak
dinsdag 7 mei, 20 uur
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Kerk ‘De Brabantse Olijfberg’, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Solisten, koor, Walckerorgel en instrumenten (Mendelssohn-achtig)
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Een vrije bijdrage wordt gevraagd.
Organisatie: Procant vzw, i.s.m. het CCV
Meer info: https://procant.be – info@procant.be –
ProcantBE

>>>>> OPROEPEN <<<<<
Kamer gezocht
Goeiedag, mijn naam is Dorethé Segers. Ik ben 21 jaar en studeer Godsdienst
Pastoraal Werk (HBO Theologie) in Ede. Vanaf maart ga ik voor een jaar stage
lopen in het Bijbelhuis in Antwerpen. Om deze reden zoek ik een plek om te
verblijven. Dit zal elke week van dinsdag tot donderdag (2 nachten) zijn. Ik ben
op zoek naar een gezin/alleenstaande bij wie ik tegen betaling in de kost kan.
Ik ben christen, zelfstandig, behulpzaam en heb een grote passie voor mensen
vanuit allerlei culturen. Heeft u/hebben jullie misschien een plek voor mij?
Alvast hartelijk bedankt!, Dorethé Segers, tfasegers@gmail.com.

Medewerker voor kinderdienst gezocht
Houdt u van kinderen afkomstig uit Syrië, Irak, Marokko, Egypte?
Vertelt u graag bijbelverhalen?
Dan ziet de Arabische Protestantse Kerk (in oprichting) u graag komen!
Elke zondag vanaf 12 uur is er tijdens hun kerkdienst een kindermoment, waar
in het Nederlands bijbelverhalen worden gelezen/verteld en verwerkt.
De diensten worden gehouden in de consistorie van de kerk aan de Lange
Winkelstraat 5, Antwerpen.
Heeft u belangstelling, contacteer dan:
• Nana Marina: 0485/30.73.12
• Ernst van Velzen: 0496/53.46.94
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VORMING EN VERDIEPING
EEN DUBBELLEZING: TWEE AVONDEN OVER
ONTMOETING VAN CHRISTENEN UIT DE WERELDKERK
Wist u dat ruim de helft van de migranten in Europa tot het christendom
behoren? En dat er in Antwerpen-stad welgeteld 200 protestantse en
evangelische kerkgemeenschappen zijn?
In Antwerpen wonen christenen uit alle delen
van de wereld. Soms kennen we elkaar, soms
niet. Wat betekent hun aanwezigheid voor ons?
Wat betekenen wij voor hen? Waaraan is te
zien dat wij deel zijn van die ene kerk van
Christus? Belangrijke vragen!
In een dubbellezing wordt in twee
woensdagavonden in februari en maart vanuit
twee invalshoeken op dit onderwerp ingegaan.
De schrijver van het boek God is een vluchteling,
David Dessin is spreker op de eerste avond,
woensdag 27 februari. Als onderzoeker
beschrijft hij de terugkeer van het christendom
in de Lage Landen en de geschiedenis die
daaraan vooraf ging. Veel herkenbaars in zijn
boek, ook over christenen in Antwerpen, maar
ook veel om vragen bij te stellen.
De tweede avond is op woensdag 13 maart. Dan zullen christenen vanuit die
kerken vertellen over hoe zij aankijken tegen onze christelijke leefwereld.
De lezingen beginnen om 20 uur. Inkom vrij.
Waar?
Protestantse kerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen

BIBLIODRAMA: RUTH (3 MIDDAGEN)
MET INA KOEMAN EN BERT DICOU
Verhalen horen bij mensen. Verhalen helpen het leven te begrijpen, brengen
betekenis aan, verruimen ervaringen en inzichten. Dat geldt ook voor verhalen
uit de Bijbel. Met bibliodrama gaan we op een heel eigen en actieve vorm
zulke verhalen verkennen en ontdekken.
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Nadat we vorig jaar met een klein groepje Jona beleefden, zullen we deze keer
samen het verhaal van Ruth lezen, verkennen, spelen.
Wat betekent het om op weg te gaan? Trouw te zijn? Herkennen we onszelf in
Ruth? Of in Boaz? Of in Naomi? Kunnen we ook lachen om slimme vrouwen?
Misschien hebt u tijd en goesting om mee te doen? We zijn nieuwsgierig naar
wat we samen zullen beleven rond het verhaal van Ruth.
U bent van harte welkom!
Wanneer? maandagmiddag 18 februari, 4 en 18 maart
Tijd?
14.00 tot 16.00 uur (stipt vanaf 13.30 uur inloop met koffie)
Plaats?
Sanderusstraat 77, Antwerpen
Info en aanmelden: ds. Bert Dicou (bert.dicou@gmail.com) of ds. Ina Koeman
(inakoeman@hotmail.com), GSM: 0486 834788

ALVAST TE NOTEREN: LECTIO
DIVINA
Lectio Divina stamt uit de vroege kerk en was
gebruikelijk in kloosters. Het is een wijze van
aandachtig Bibellezen in een meditatieve sfeer van
stilte en gebed. De Antwerpse kerken nodigen in
maart uit om deze praktijk te oefenen. Meer
daarover in de volgende De Band.
Wanneer?
Tijd?
Plaats?
Info?

donderdag 14 en 28 maart, 11 april
van 20.00 tot 21.30 uur
Lange Winkelstraat 5
barrykriekaard@gmail.com

De verdiepingsactiviteiten zijn een initiatief van de 3 stadskerken, maar
nadrukkelijk bedoeld voor alle PBA-kerken van Groot Antwerpen en voor alle
mensen binnen en buiten de kerk.
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KERKDIENSTEN

Zondag 3 februari
Bexstraat 13
Voorganger: ds. J. Brouwer

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 en
Diaconie

Zondag 10 februari
Bexstraat 13
Voorganger: ds. T. Schouten

10.30 uur
Collecte: Kerk en Zending

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

10.00 uur
Collecte: Kerk en Patrimonium

Sanderusstraat 77

12.00 uur Lunch en
middagactiviteit
Collecte: Kerk, A.R.K.

Voorganger: ds. B.Dicou
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Zondag 17 februari
Bexstraat 13
Voorganger: prop. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en Bijbelhuis

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

10.00 uur
Collecte: Minke Zuidemafonds

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B.Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk, “Ik help een kind”

Zondag 24 februari
Bexstraat 13
Voorganger: dhr. A. Boekhout
Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. E. Delen
Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. J. Vanhees

10.30 uur
Collecte: Kerk en Kirinda
10.00 uur
Collecte: Luchthavenpastoraat
10.00 uur
Collecte: Kerk, Leprazending

Zondag 3 maart
Bexstraat 13
Voorganger: ds. P. Schipper

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

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

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B.Dicou
Diaconie

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, Zending en

Lees verder op de volgende pagina
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OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE
RAAD VAN KERKEN
Elke woensdagmiddag in de winterkapel van de SintJoriskerk, ingang Mechelseplein 22
6 februari: Voorganger: proponent Barry Kriekaard,
toekomstige predikant Christusgemeente, AntwerpenOost
13 februari: Voorganger: ZEH Jef Barzin
20 februari: Voorganger: Jean-Marie Houben, Secretaris
A.R.K. en diaken H. Sacrament, Berchem
27 februari: Voorganger: mevr. Veronica Kuchenbecker, t.a.v. de
Wereldgebedsdag
6 maart: Voorganger: mevr. Annie Walscharts, Ere-aalmoezenier Belgische
Krijgsmacht

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
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
Eén jaar!! Een vol jaar ben ik nu bezig, als stadspredikant in Antwerpen. Een
jaar van verhuizen, eerste indrukken, ontmoetingen, banden smeden,
leefwerelden ondervinden, dynamieken zien, genieten, lachen, huilen,
onmacht, leed, hoop, verontwaardiging, protest, gebed, een jaar van veel
leren, van leren kennen, leren doen, een jaar van zoeken en van thuiskomen,
vertrouwd raken, plek zoeken, plek krijgen, plek geven. Van luisteren,
liefhebben, omarmen. Kortom: van presentie in volle zin. En elke dag ben ik
hartgrondig dankbaar dat ik hier mag zijn en voor wat ik mag doen en leren.

HET PSC
Er is veel aan de gang. Het AdviesCentrum Migratie heeft in Sabrina Ceurvelts
een nieuwe coördinator. Het ACM maakt sowieso, als onderdeel van het CAW
(Centrum Algemeen Welzijnswerk, de grote seculiere koepel van hulp- en
dienstverlening), een proces door van zoeken naar verheldering en
verbetering. Allemaal nodig en ook van hogerhand vereist in deze veeleisende
tijden. Maar dat betekent ook een hernieuwd zoeken naar verheldering in de
relatie tussen ACM en PSC. Wat betekenen we voor elkaar en hoe vertaal je dit
naar het beleid achter beide organisaties? Concreet: wat doet de
stadspredikant in ACM? Wat betekent presentie vandaag op die plek?
Ook het PSC zelf staat niet stil. Als illustratie daarvan: het blijft nog even
wachten op de lancering van de nieuwe website. Dat is veel werk. De website
maakt zichtbaar wat het PSC vandaagdedag is. Daar wordt al maanden
intensief over nagedacht en aan gewerkt. Elke vierkante centimeter is
doordacht.
Nog belangrijker is: wat dóén we, waar houden we ons mee bezig?
Belangrijkste bekommernis, waar we van wakker liggen, is momenteel de
gigantische wooncrisis. Die maakt de kloof tussen rijk en arm, bevoorrecht en
kansarm, nog groter. Door nieuwe strengere regelgeving worden veel mensen
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die toch al in precaire
omstandigheden leven, nog meer
naar beneden geduwd en zelfs de
straat op. Ofwel voldoe je aan de
hoge eisen en betaal je daar veel
geld voor, ofwel beland je zo maar
in een onveilig pand, bij
huisjesmelkers of op straat. Wij
vinden dat dat niet kàn en gaan
gesprekken aan met allerlei
Foto: Brandpunt 23
spelers in het veld:
huisvestingsmaatschappijen, (mogelijke) partnerorganisaties, raadgevers, om
samen een grotere vuist te maken en tot structurele alternatieven te komen.
Zodra ik u daar meer over kan vertellen, hoort u het zeker.
Bid maar mee om wijsheid, verstand, durf, kortom: om doordachte creativiteit.
Ondertussen zorgen we zo goed mogelijk voor de bewoners van de Woonterp
(transitappartementen voor vluchtelingengezinnen) en voor de vrijwilligers om
hen heen.
Ik citeer voor u (met haar toestemming) een jonge studente die voor haar
studie 35 uur vrijwilligerswerk doet met mensen waar ze anders niet mee in
aanraking zou komen. Ze geeft in de Woonterp kinderen van een groot Syrisch
gezin huiswerkbegeleiding. Dit is haar motivatie:
‘Het helpen van vluchtelingen spreekt mij enorm aan omdat ik ervan
overtuigd ben dat deze mensen heel veel hebben aan de hulp die wij hen kunnen
geven. Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt om in een land aan te komen waar
je de taal niet kent en helemaal van nul moet beginnen, dat moet enorm zwaar
zijn. De beelden die worden getoond van mensen die hun eigen land op
erbarmelijke wijzen moeten ontvluchten omdat het niet meer veilig is raken me
enorm en ik vind dat hier niet genoeg rekening mee wordt gehouden door de
maatschappij. Ik vind persoonlijk dat onze maatschappij te negatief staat
tegenover vluchtelingen en dat mensen er vaak niet genoeg bij stilstaan dat
vluchtelingen in een vreselijke situatie zitten en hier zeker niet zelf voor gekozen
hebben. Daarom wil ik met deze kans zelf een steentje bijdragen om deze mensen
te helpen, het gaat de wereld niet veranderen maar ik weet zeker dat ik voor
enkele mensen de wereld kan betekenen.’
Stien, 20 jaar, vrijwilliger ‘Diversiteit en duurzaamheid’,
Arteveldehogeschool
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STADSPREDIKANT
Het wordt druk.
• In de Woonterp komt er deze maand een ontmoetingsruimte voor de
gezinnen en de vrijwilligers. Wilt u helpen om die ruimte gezellig te
maken? Een likje verf, een grote plant, een wand- of vloerkleed, wat
zetels, tafeltjes, een koffiezetapparaat, … Heeft u een laptop over die u
wilt doneren, waarop mensen samen kunnen zoeken naar een huis, naar
werk, …? In deze ruimte komt er regelmatige inloop, momenten van
ontmoeting en vorming voor de bewoners en de vrijwilligers. Als u
daarbij vrijwilliger wilt zijn, bijvoorbeeld voor een inloopmoment, graag!
Geef me een seintje (contactgegevens in de colofon).
• De contacten in de stad en daarbuiten groeien steviger aan en dat
betekent ook: samen initiatieven uitwerken. Een studiedag in ’t Vlot,
werkgroep Gekleurde Armoede in Welzijnszorg, uitwerking van het
thema “bekering in migratiecontext” tot een handout voor kerken,
klankbordsamenkomsten en leerdebatten rond huisvesting voor
vluchtelingen, bezoek aan een belangrijke sponsor…
• Het PSC-jaarverslag wordt deze maand samengesteld - en hopelijk de
website gefinaliseerd en gelanceerd.
• Dit jaar na de zomer rond ik mijn opleiding Pastorale Supervisie af.
Dat betekent nog een aantal intensieve maanden. Er loopt een
supervisiegroep voor predikanten en kerkelijk werkers. Ook individueel
doen mensen beroep op mij voor supervisie of ondersteuning,
• naast natuurlijk de trouwe presentie in de deelwerkingen van ACM,
PSC Open Huis, het voorgaan in de kerken, waaronder ook de
Presbyterian Church of Cameroon in Merksem, …

WAT ER NOG KOMT
➸ Op het moment van dit schrijven kijken we nog benieuwd uit naar 25
januari: de Orbit Migratiequiz in Mechelen. We gaan met een enthousiast
jong team uit de kerken; het wordt in elk geval gezellig.
En we verheugen ons in februari vooral op
➸ 9 februari: Valentijnsdiner jongeren ACM: ze bereiden zich al voor om u
heerlijk culinair en gezellig te onthalen. Met de opbrengst steunt u hun
zomerkamp, dan kunnen zij ook ’s vakantie vieren. Thema: “Liefde is … goed
nieuws!” Iedereen welkom. Schrijf u snel in, liefst voor 4 februari!
Zie aankondiging op pagina 39.
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De ACM-jongerenwerking, wat is dat?
De Jongerenwerking van het ACM is er voor alleenstaande jongeren tussen de
17 en 21 jaar die gevlucht zijn. Ze werken rond het kantelpunt 18+, want
wanneer jongeren 18 jaar worden, vallen opvang en begeleiding weg en staan
ze er vaak alleen voor. Het aanbod bestaat uit een inloop, individuele
begeleiding en verschillende activiteiten. Met slechts drie vaste medewerkers
en een aantal vrijwilligers bereiken ze maar liefst een 180-tal jongeren (!).
“Onze sterkte is het integraal werken – waarbij we op drie domeinen focussen:
juridische en psychosociale ondersteuning en activiteiten – in vergelijking met
het hulpverleningsaanbod van de stad dat zich slechts op 1 domein
concentreert. Jongeren moeten hier trouwens geen expliciete of duidelijke
'hulpvraag' komen stellen. Onze vrijwilligers ondersteunen de jongeren
bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding, maar evenzeer in de zoektocht naar
een huis of door aanwezig te zijn tijdens de inloop. Dat zijn de momenten
waarop jongeren hier terechtkunnen, niet alleen voor advies en
ondersteuning, maar ook gewoon om samen te kunnen zijn. We luisteren naar
muziek, babbelen, … Kortom, de jongeren kunnen jong zijn. We merken dat er
ook vaak heel wat impliciete vragen of bekommernissen zijn en dat het ook
gaat om de nood aan een luisterend oor, even ‘de rugzak leegmaken’ of
momenten tussen de jongeren onderling” (bron: website).
Het is een unieke plek in de stad. Vluchtelingenjongeren staan vaak helemaal
alleen, maar kunnen hier en bij elkaar zichzelf zijn en op adem komen. Ze
worden ook versterkt door hen bij de organisatie te betrekken en verder hun
netwerken te vergroten naar jongeren van hier en andere organisaties. Dit
alles is van wezenlijk belang om staande te blijven en positief aan hun
toekomst te kunnen werken in dit land.
Zie: https://www.caw.be/locaties/jongerenwerking-acm.

TOT SLOT
In aansluiting op dat thema van het Valentijnsdiner een nieuwe liedtekst van
Sytze de Vries over liefde:
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
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3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
Maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8. Ongestraft mag liefde bloeien
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als de bron!

Liefdevolle groet,

ds. Petra Schipper
Stadspredikant

Volg ons via de blog, via Facebook of bij één of andere ontmoeting.

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
TERUGBLIK
Begin van het jaar was Alexander Lammens thuis gevallen en in het ziekenhuis
Jan Palfijn via Spoed opgenomen. Gelukkig dat hij zelf de ambulance kon
bellen. Hij is sinds 38 jaar de trouwe koster in ‘De Olijftak’ in Brasschaat.
Zondag in zondag uit opent hij de kerk en doet de nodige voorbereidingen
voor de dienst. Na twee weken mocht hij naar huis. Wij wensen hem van harte
verdere beterschap toe. Intussen is zijn zus Marina in ZNA Middelheim
geopereerd. Ook in de zware tijden heeft haar goed humeur haar geholpen om
verder te kunnen.
Wij wensen veel sterkte en bidden om spoedig herstel voor allen die
geopereerd zijn of binnenkort een operatie ondergaan.
Wij delen met u hier dat mevrouw Netty Strieleman op 12 januari 2019 is
overleden. Vanaf de herfst was ze erg achteruit gegaan. Toen hebben we haar
ook met proponent Kriekaard bezocht en dat herinnerde ze nog achteraf met
vreugde: “De toekomstige dominee is bij mij geweest”, zei ze daarna. In de
laatste tijd kon ze niet veel meer doen. In WZC Lozanahof werd ze liefdevol
verzorgd. Wij herinneren haar als een tevreden mens. Zij mag in vrede rusten.

PIANOSTOEL..
Kleine dingen zoals een lage stoel kunnen veel
vertellen. Op mijn bezoek heb ik een stoeltje
gebracht naar een resident om te erbij te
kunnen zitten. Hij reageerde enthousiast: ‘Een
pianostoel! Mijn broers hebben allemaal
muziek gespeeld. En ik heb veel gevoetbald.’
Zo kwamen er mooie herinneringen van de
kindertijd boven…
Ik ben regelmatig verrast of hoeveel
herinneringen een liedje, een meubel of zelfs
een beeld kan oproepen in het leven.
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TENSLOTTE
Graag deel ik met u de gedachten van mevrouw Corinne Vandevyvere die
geïnspireerd zijn door de liefdevolle en fijne kerstfeest in de Sanderusstraat.

Komt allen tezamen
Als jij naar mij zou kunnen komen
Zou elke dag veel anders zijn
Maar je bent zo ver, en onbereikbaar
Omdat de wereld geen liefde kent
Als jij bij mij zou kunnen komen
Dan wist ik dat er vrede op aarde is
Toch de wereld van jou en mij is zo heel anders
Waar liefde is geworden haat
Als jij bij mij zou kunnen komen
Dan zou de haat terug liefde zijn.
(na Lucas 2.1,7)

De liefde van Christus mag ons met elkaar verbinden en u dragen!

Ds.Tünde Boelens
Ziekenhuis- en rusthuispastor
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HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad
VERSTEKELINGEN
Enkele dagen voor Kerst ontving ik een bericht van de tweede
officier van het conroschip Grande Tema. Vier Afrikaanse
verstekelingen gedroegen zich agressief tegenover de
bemanning en hadden zich ingesloten op een van twaalf
dekken van dit grote vaartuig toen het de Engelse kust
naderde. De Italiaanse kapitein zag zich gedwongen de kustwacht op te
roepen. Een speciaal team enterde het schip en arresteerde het viertal.
Ik nam onmiddellijk contact op met mijn collega-aalmoezenier in de haven van
Tilbury, de eerstkomende plaats waar het schip zou aanmeren. Mijn collega
bezocht het schip en sprak met de bemanning. Enkele dagen later kwam het
naar Antwerpen. Ook ik sprak met verschillende zeelieden aan boord over de
gebeurtenissen.
In Afrikaanse havens staan
er steeds twee wachters
aan de laadschans: een
bemanningslid en een
vertegenwoordiger van de
rederij. Blijkbaar waren een
aantal Afrikanen er in
geslaagd om de bewaking
te verschalken en in het
schip te komen voordat de
ramp (laadschans) werd opgehaald. De vier verstekelingen hadden zich in een
van de vele hoekjes en kantjes van het schip verstopt.
Zes dagen later (!) werden twee van hen door de Filipijnse messman
(keukenhulp) opgemerkt in de woonruimte op het bovenste dek.
Waarschijnlijk hadden ze geen mondvoorraad meer wat hen dwong op zoek
te gaan naar eten en drinken. Onmiddellijk werd alarm geslagen en de
bemanning begon een zoektocht naar de verstekelingen. Het duurde wel een
tijdje tot ze werden gevonden. In een kleine holte in een van uithoeken van het
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schip had een zeeman een voet zien uitsteken. Het viertal had zich al die dagen
verscholen in een van de moeilijkst bereikbare plekken aan boord.
Het moet niet gemakkelijk zijn geweest voor de verstekelingen in de kou op
een ongemakkelijke plaats. Het schip was onderweg van Afrika naar het
Verenigd Koninkrijk en de Golf van Biskaje is berucht omwille van de vele
stormen. De kapitein bood aan om elk in een aparte kajuit te verblijven maar
ze wilden samen blijven in een kamer. Een bemanningslid werd de bewaking
toevertrouwd.
Een rederij heeft in zulke gevallen niet veel mogelijkheden. Als dit in België
gebeurt, moet de rederij een aanzienlijke som betalen per verstekeling of ze
terugbrengen naar de haven van oorsprong. Het viertal was waarschijnlijk niet
aan zijn proefstuk toe. De leider liet duidelijk blijken over enige ervaring te
beschikken door het gebruik van specifieke maritieme termen. Misschien had
hij wel meermaals geprobeerd aan boord te geraken.
Hoe dan ook, de verstekelingen waren niet van plan om teruggebracht te
worden naar Afrika. Toen het schip het loodsenstation van Dover naderde,
begonnen ze te muiten. Ze grepen metalen staven en bedreigden de
zeelieden. Het viertal verschanste zich op een van de dekken. Uiteindelijk
werden ze door een militaire eenheid in hechtenis genomen. Gelukkig werd
niemand gewond.
Dit is niet de eerste keer dat ik als havenaalmoezenier geconfronteerd word
met zulke verhalen. Vele jaren geleden had een groep verstekelingen zich
verstopt in de roergang van een autoboot. Tijdens de overtocht van Afrika
naar Antwerpen waren verschillende van hen omgekomen. Dit zijn droevige
gebeurtenissen die aangeven waartoe mensen bereid zijn om hun uitzichtloze
bestaan te ontvluchten. Het is ook een mentale belasting voor zeelieden die al
een risicovol beroep hebben. Dat merkte ik tijdens mijn gesprekken aan boord.
De maritieme industrie staat echter niet stil. Het schip moet varen want time is
money. Na een tweetal dagen in Antwerpen vertrok de Grande Tema terug
naar Afrika. Ik hoop de bemanning deze maand terug te zien.

Met Gods zegen,

Marc Schippers
Havenaalmoezenier
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NIEUWS VAN DE VPKB
EUROPA EN DE VERKIEZINGEN

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, organiseert het
vormingswerk van de VPKB een aantal avonden rond Europese thema’s. Deze
thema’s zijn: Waarden, Migratie, Voedsel, Klimaat en Armoede. Hiervoor was
de VPKB op zoek naar vijf gastgemeenten om telkens één van deze avonden
te laten doorgaan. De avonden worden gepland tussen februari 2019 en mei
2019. Kandidaatgemeenten mogen zich nog altijd melden.
Intussen hebben de volgende gemeenten zich geëngageerd voor avonden:
• Dendermonde, 20 februari: Europa en het klimaat – spreker Karel Malfliet
• Mechelen-Zuid, 12 maart: Europa en zijn waarden – spreker ds. Stefan Gradl
• Europa en Migratie – spreekster ds. Anne Kooi (in bespreking)
• Brussel, 12 mei: wandeling door de Europese wijk met een bezoek aan
Eurodiaconia e.a., onder leiding van Heather Roy en Stephan Burger.
Behalve de wandeling zijn alle activiteiten ook in uw gemeente te organiseren.
U neemt het best contact op met de vormingsverantwoordelijke:
vorming@vpkb.be.
Mocht u in eigen kring en op lokaal niveau aandacht willen besteden aan de
Europese verkiezingen, dan kan u materiaal downloaden van de VPKB-website
protestant.link, doorklikken naar ‘Actualiteit’ en ‘Europa en de verkiezingen’.
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OECUMENE
FEESTELIJKE EN GESLAAGDE OECUMENISCHE VIERING

Het was weer mooi en
goed, de oecumenische
viering van 2019. Deze keer
in de St. Bonifacekerk in de
Grétrystraat. De Evensong,
de gebeden, de muziek, in
het statige Engels, al mocht
je als je wilde gewoon in het
Nederlands meezingen.
Een preek, door onze
stadspredikant Petra
Schipper, getoonzet vanuit
thema’s die de kerken in
Indonesie aangaven: blijkt de predikant nog een kleindochter te zijn van
zendingwerkers in Indonesië…
Oecumene is een zaak van lange adem, moeten we vaststellen: …als het dan
maar een frisse adem is. Nieuwe ontwikkelingen zijn dat we nu vanuit de ARK
pogen evangelische en allochtone christenen bij onze vergaderingen en
aktiviteiten te betrekken… En ook dat is een zaak van lange adem, want het
belang zien van oecumene en contacten van christenen onderling heeft ook te
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maken met je plaats zien in de traditie van de kerk. En hoe belangrijk is traditie
als je wil leven vanuit het actueel verstaan van de evangelieboodschap en wat
het ons verdaag en hier en nu te zeggen heeft. Maar het is wel het meest
relevante van oecumene voor vandaag, als we die verbondenheid van
christenen met elkaar voelbaar en zichtbaar kunnen maken. De bisschop en de
abt staan samen zegenend voor het altaar. Volgend jaar misschien weer
anderen.
►De ARK houdt haar jaarvergadering woensdag 20 februari, in de Lutherse
kerk, Tabaksvest, begin om 19.00 uur. De vergadering is openbaar: dus wil u
meer weten over oecumene in de Antwerpse situatie, dan bent u hartelijk
welkom.
(Ds. Hans Neels, ondervoorzitter A.R.K.)
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INTERVIEW
Dina Peeters
Dina, geboren 1937, is
een trouw lid in onze
Christusgemeente en
zoals nog andere van
onze broeders en
zusters, ontsproten uit
een gemengd VlaamsNederlandse traditie. Pa
Corneel Peeters,
architect in Wilrijk, had
een Vlaamse vader uit
Kruibeke en een
moeder uit Vlissingen.
Ma Helene Ouding was
afkomstig uit Friesland.
De familie is reeds lid van onze kerk sedert 1902. Bompa Ouding kwam aan de
kost met een kaashandel in Antwerpen. Haar ouders trouwden in de Bexstraat
in 1930. De De vier zusjes Sara, Hendrika, Dina en Cornelia gingen trouw naar
de zondagsschool en in de oorlogsjaren moesten ze samen met vader ’s
zaterdags de kachels aansteken in de kerk opdat het er zondagmorgen warm
zou zijn. Vader is 35 jaar ouderling geweest en Dina herinnert zich levendig de
zondagschool met veel mooie kinderliedjes. De kerstfeesten vond ze prachtig
met de grote kerstboom vol echte kaarsen. De koster liep dan steeds rond met
een lange stok met een natte spons voor brandgevaar. Op
palmzondag hebben de drie zusjes tegelijk belijdenis gedaan.
Haar mooiste tijd vindt Dina nog altijd de jaren dat ze samen met Hendrika
beurtelings de zondagschool heeft geleid en aan de kinderen vertelde en met
ze zong.
In 1958 trouwde ze met Robert Andries. Ze hebben beiden hard gewerkt in de
slagerij in Mortsel tot 1973 en daarna heeft Dina nog jaren gewerkt op het
secretariaat van de rechtsfaculteit van UIA en Robert werkte op de verzending.
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Na een heupoperatie was ze slecht ter been. Als het kon, kwam ze nog met de
familie Huysman mee. Anders kijkt ze naar de EO want betrokken blijft ze!
Dina is erg dankbaar voor de mensen die haar geholpen hebben, zoals de
familie Bodt en de familie Huysman met hun dochtertje Grace waar ze een
speciale boon voor heeft!
Het echtpaar heeft ook droevige gebeurtenissen meegemaakt: veel te vroeg is
hun dochter Ann heen gegaan op 42 jarige leeftijd. Om de opvoeding van haar
zoontje Vincent op te nemen, waren ze te oud en Vincent is toen geplaatst in
een pleeggezin. Ze hebben sindsdien bezoekrecht, als toeziend voogd, en
Vincent is toch wel een beetje een zonnetje in hun leven: hij is altijd opgewekt,
ziet hen graag, zit nu in het tweede middelbaar en studeert goed. Ook het
overlijden van haar zus Sara heeft pijnlijke wonden achter gelaten.
Dina draagt duidelijk de spreuk boven ons orgel hoog in ’t vaandel : ‘Qui
cantat, bis orat’ – Wie zingt, bidt twee keer. Op de vraag, bidt u veel,
antwoordt ze: ik zing veel meer en praat ook veel voor een portretje van
Vincent! en dit vaak als een gebedje. De genegenheid voor hem is groot bij
Dina en Robert! De bijbelse verhalen, zoals het geboorteverhaal, de
geschiedenis van Job, het verhaal van Kain en Abel vindt ze prachtig en de
liederen uit Johannes de Heer zijn als het hemelse brood in haar leven. En de
woorden ‘Wees getrouw tot de dood’ uit Openbaringen 2 zou ze graag met
zich meenemen als de Here haar roept.
Door omstandigheden brengen we deze keer geen interview maar een portret van onze
gesprekspartner. Met dank aan Armand Pierre.
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AGENDA
DATUM TIJD

ACTIVITEIT

01/02
05/02
06/02
08/02
09/02
16/02
16/02
17/02
18/02
20/02
20/02
22/02
27/02
03/03
04/03

Bijbelquiz (alle kerken, in Z)
Kerkenraad (Z)
Bijbelgesprekskring (O)
Bijbellezen anderstaligen (O)
PSC/ACM Valentijnsdiner
50+ Kring (Lange Winkelstraat 5)
Catechisatie 12- 15 jaar (O)
Gemeentebijeenkomst en verkiezing (N)
Bibliodrama (alle kerken, in Z)
Gebedskring (O)
Openbare jaarvergadering ARK, in Lutherse kerk
Bijbellezen anderstaligen (O)
Lezing David Dessin (alle kerken, in O)
Catechisatie 16+ (O + Z, bij ds. Dicou thuis)
Bibliodrama (aller kerken, in Z)

20.00 u
14.00 u
20.00 u
20.00 u
avond
14.30 u
11.30 u
na dienst
14.00 u
10.30 u
19.00 u
20.00 u
20.00 u
14.30 u
14.00 u
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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 maart-nummer: 21 februari 2019
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

