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HOOFDARTIKEL 
 
 

VAN SINTERKLAAS TOT SANTA CLAUS 
Het havenpastoraat heeft in december een aantal activiteiten 
georganiseerd om het leven van de zeelieden wat op te 
fleuren. Zo werd voor de derde jaar op rij een 
Sinterklaasbezoek aan de Antwerpse haven georganiseerd. 
Welfare officer Ann van het Antwerp Harbour Hotel had 
genoeg mensen verzameld om drie Sinterklaasteams te 

vormen (zie foto). Alle deelnemers kwamen in de ochtend van zes december 
samen in de lounge van het hotel om de nodige kleding en make-up aan te 
doen. Onze proponent Barry Kriekaard mocht zich laten schminken als Zwarte 
Piet. Ik kreeg de rol van de bisschop van Myra toebedeeld. 

Mijn kostuum, met inbegrip 
van een zware pruik en 
baard, deed me al 
vermoeden dat het een 
warme dag zou worden, 
zeker op schepen met 
Filipijnse bemanning waar 
het vaak heel warm is in de 
eetzaal. Ik kreeg ook een 
lange staf mee als 
attribuut. Van de voorbije 
jaren wist ik dat ik 
voorzichtig met deze staf 

moest omgaan, zeker bij het beklimmen van de loopplank van de wal naar het 
dek. Het was niet eenvoudig om de staf niet overal tegen te laten slaan, in de 
benepen ruimten en hoeken van de verschillende vaartuigen. 
 
De sfeer was opperbest. Voor we parkeerden aan de schepen met ons busje, 
werden we vaak al opgemerkt door de havenarbeiders. Die kwamen 
enthousiast naar ons toe. Vele foto’s werden gemaakt. Dan gingen we de 
loopplank of de laadbrug van de schepen op. Sommige zeelieden keken met 
verwondering naar dat rare groepje dat aan dek verscheen. Rooms-Katholieke 
en Orthodoxe bemanningen kennen Sint-Nicolaas als de patroonheilige van de 
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zeelieden. Onze traditie van Sinterklaas is voor het merendeel echter 
onbekend. 
 

De zeelui waren 
enthousiast. De Zwarte 
Pieten deelden chocolade 
en gesuikerde koekjes uit. 
De mobiele telefoons 
werden bovengehaald want 
de zeelui wilden op de foto 
met de Sint en zijn 
assistenten (zie foto). Aan 
boord van een klein 
containerschip werd ons 
Sinterklaasteam uitgebreid 

bedankt door de Nederlandse kapitein die zeer tevreden was met ons 
initiatief. Na ons bezoek aan zes schepen, kwamen we terug in het Antwerp 
Harbour Hotel. Gelukkig had ik deodorant bij want ik had nog een vergadering 
later op de dag. 
 
Op twaalf december hield de Sailors’ Society, haar jaarlijkse Carol Service 
(kerstzangdienst) in All Hallows-by-the-Tower, de oudste bestaande kerk in 
Londen. Dit Festival of Lessons and Carols is een eredienst waarin de geboorte 
van Jezus wordt gevierd met Schriftlezingen afgewisseld met kerstliederen. 
Het is een uitstekende gelegenheid om mensen te laten kennismaken met de 
activiteiten van de zeemansmissie. 
Havenaalmoezeniers uit Engeland, Wales, Schotland en België woonden de 
dienst bij. Na de dienst was er gelegenheid om met collega’s en 
sympathisanten te praten over de maritieme industrie en de rol van het 
havenpastoraat in deze snel evoluerende wereld. Onze zeemansmissie heeft 
er voor gekozen om haar activiteiten te diversifiëren en het aantal 
havenaalmoezeniers te verhogen. Zo is mijn collega Alexander Eberson die de 
haven van Zeebrugge bediende, verhuisd naar de nieuwe post van 
havenaalmoezenier voor Gent en Terneuzen. 
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De Kersttijd  is de 
belangrijkste periode voor 
het havenpastoraat. De 
week voordien maakten de 
aalmoezeniers en 
vrijwilligers tweehonderd 
kerstpakketten klaar voor 
zeelieden in het Antwerp 
Seafarers’ Centre voor de 
activiteiten op Kerstavond. 
Enkele dagen voor Kerst 
werd begonnen met het 
uitdelen van geschenken 
op de schepen (zie foto) 
Vele zeelieden zijn blij met 
deze cadeaus. Een klein 
geschenk – een muts, een 

sjaal – geeft aan dat er toch iemand is die om hen geeft, ver weg als ze zijn van 
thuis en familie.  
Tegelijkertijd werden ook uitnodigingen gegeven aan bemanningen van 
schepen die op Kerstavond in de Antwerpse haven bleven aangemeerd. Een 
uitnodiging om deel te nemen aan onze Kerstavondviering en de 
daaropvolgende Kerstmanparty. Het is steeds afwachten hoeveel zeelieden op 
de uitnodiging zullen ingaan. Verschillende factoren hebben daarop een 
invloed zoals het aantal schepen in de haven. Vaak organiseren bemanningen 
hun eigen Kerstfeest aan boord. Ook het weer speelt een rol want vele 
zeelieden verlaten niet graag het schip in regen en koude. 
Ik dacht er dan ook het mijne van toen de dag voor Kerst geplaagd werd door 
regenbuien. Gelukkig klaarde het weer op. Kort voor onze Kerstviering waren 
de aalmoezeniers nog druk bezig met scheepsbezoek. Toen ik terug reed van 
Linkeroever naar ons zeemanshuis op de Italiëlei had ik de indruk dat een 
aanzienlijk aantal zeelui graag met ons aan de Kerstactiviteiten wou 
deelnemen. De grote zaal achteraan was goedgevuld toen de dienst begon. 
Aalmoezeniers van vier zeemansmissies en  vier kerkelijke denominaties 
gingen voor in de dienst. Proponent Barry Kriekaard las uit het  Evangelie 
volgens Lukas en ik deed de prediking. 
Na de dienst werden de aanwezigen vergast op een drankje en een hapje. 
Spoedig dook een nieuwe persoon op: de Kerstman. Het publiek, bestaande 
uit Chinese, Filipijnse, Indische en andere nationaliteiten, was enthousiast. 
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Zeelieden werden aangemoedigd om een liedje te zingen in de eigen taal. De 
Kerstman deelde geschenken uit aan alle zeelieden (zie foto). De rest van de 
avond konden ze gebruiken om een drankje te nuttigen, te communiceren met 
de familie via internet of snel een  bezoekje te brengen aan de nachtwinkels in 
de buurt. 

Om 23 uur werden de zeelieden teruggebracht naar het schip met onze bussen 
voor Linker- en Rechteroever. Ook dit jaar was het een geslaagde Kerstavond 
voor de zeelui en de havenaalmoezeniers. Enkele uren lang is het Antwerp 
Seafarers’ Centre een thuis geweest voor mensen ver weg van huis. Een 
Bulgaarse kapitein bedankte me en zei dat ons zeemanshuis een van de beste 
is die hij heeft bezocht. Het havenpastoraat blijft ook na tweehonderd jaar zijn 
best doen om het welzijn van de zeeman te bevorderen. 
 
Met Gods zegen voor een voorspoedig nieuw jaar, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten in december   

Op zondag 25 november begint Ds. Boekhout de dienst met het woord van 
leven uit Rom 8 v 38 en 39: “Want Ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden … ons zal kunnen scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Here.” Hij gaat verder met: was het maar waar, 
dat de Here erbij is en dat ik dat vandaag zo ervaar! Bindt onze welvaart ons 
niet teveel aan het hier en nu? In Jesaja 60 v 1-22 lezen we: “Sta op, wordt 
verlicht, want Uw heerlijkheid zal over u gezien worden …”. Het geluk is 
volgens Jezus bij hen die nederig van hart zijn, bij de zachtmoedigen die in de 
voetsporen van Jezus gaan , Matt. 5 v 1- 12.  
Op zondag 9 december ging Pastor Fresen ons voor. Er wordt voor gelezen uit 
Maleachi 3 v.1-4. Het gaat niet goed met het volk Gods: de opeenvolgende 
Koningen zijn de Heer ontrouw geweest, de priesters nemen een loopje met 
de tempeldienst. En in die situatie treedt Maleachi op: “Zie Ik zend mijn bode, 
die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal” en ook de woorden van de 
profeet Jesaja worden bewaarheid; “Luid klinkt een stem in de woestijn; al wat 
leeft zal zien dat God redding brengt.” Die stem van de roepende, is de 
prekende Johannes in de woestijn, niet in Jeruzalem waar de statige tempel 
pronkt, maar in de afgelegen steppe: de doop onder het belijden van de zonde, 
maakt de schare gereed voor de komst van de Heiland.  
Op zondag 16 december is Ds.van der Borght van dienst. De schriftlezing komt 
uit Zefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18 met de woorden van Johannes: “Ik doop u 
met water, doch Hij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet 
waardig ben los te maken , die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” 
In afwachting daarvan doopt hij en vermaant hij de mensen om goed te doen 
en een betrouwbaar mens te zijn in de samenleving.  
Op zondag 23 december ontvangen we in onze gemeente Ds. Truus Schouten. 
We zullen ons zeker de prachtige, profetische woorden herinneren uit Jesaja 9 
v. 1-6: “Want een kind is ons geboren, een zoon …… en men noemt Hem 
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Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 
heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David….”. En ook hoe 
gedenkwaardig de Lofzang van Zacharias! Zie Lucas 1 v 57-87. De hymne , die 
Zacharias uitspreekt als hij na de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper, 
weer kan spreken  Hoe de oude zwijgzame priester Zacharias vervuld wordt 
van de Heilige Geest, groeit in kracht en enthousiasme, begint te profeteren 
en zowaar een lofzang aan te heffen: “Geloofd zij de Here, de God van Israël” 
(zie ook pagina 10).  
Op dinsdag 25 december was het dan zo ver, na 4 weken advent vierden we 
samen het Kerstfeest! Ds. Barry Kriekaard leidt de dienst. In “mijmeringen van 
een herder” vertelt Hugo van Pelt (hadden we geen authentieke herder in ons 
midden?! – prachtig!), het verhaal vanuit het standpunt van de herder, op weg 
naar de kribbe. In zijn overdenkingen “rondom de kribbe” vertelt onze 
voorganger over het belang van het teken van de kribbe: in alle eenvoud is God 
daar aanwezig in de wereld. God is juist daar waar het donker is en daar schijnt 
Zijn licht! Er werd door de kinderen nog een leuk kerstspel opgevoerd, er werd 
gezongen door een gelegenheidskoor en er was koffie, glühwein, kerstkoekjes 
en een babbel; het was erg gezellig en sfeervol en we gingen met een warm 
gevoel terug naar huis.  
 
 

KERKDIENSTEN IN JANUARI  
Ook in het nieuwe jaar mogen we elkaar weer ontmoeten en begroeten en 
samen lezen en horen uit Gods Woord. Waarbij we het credo boven het orgel 
steeds indachtig mogen houden: wie zingt, bidt twee keer! 
Hierbij het overzicht over onze gastpredikanten in januari: 
Op 6 januari: Ds. R. Koreneef met viering van het Heilig Avondmaal.  
Op 13 januari: Ds. A. Boekhout 
Op 20 januari: Ds. P. de Jong 
Op 27 januari: Ds. A. Boekhout   
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
• Dini van Os heeft ook in januari een aantal data vastgeprikt voor het Bijbel 
lezen voor anderstaligen : 11 en 25 januari om 20 uur in onze kerk.  
• Op woensdag 16 januari om 10.30 uur bidden we samen. Mannen weet jullie 
zeker ook welkom op dit moment!  
• De jongeren mogen hun agenda’s ook in januari aanstippen: 
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- Catechisatie 12- tot 15-jarigen op zaterdag 12 januari over ‘liturgie’ om 11.30 
uur in de kerk. 
- De groep 16+ wordt uitgenodigd bij Ds. Bert Dicou op 13 januari van 14.30 tot 
16.00 uur 
 
 

MIDDAG MET DE OVERZET / DE OVERSTAP 
Als we terugkijken op de afgelopen gebeurtenissen in de kerk, mogen we ook 
de middag met de vrouwen en kinderen van De Overzet/De Overstap op 
donderdagmiddag 27 december niet vergeten. Hierbij een korte impressie van 
de hand van Sonja van Santen- Sluijs. 

 
‘Zoals afgesproken kwamen donderdagmiddag de vrouwen en kinderen van 
de Overzet/Overstap een middagje op bezoek in de Bexstraat. Door het grote 
enthousiasme van de kinderen en hun mama’s werd het een prachtige middag. 
De kinderen werden onder leiding van Jill, Helen en Lore goed bezig 
gehouden. Ondertussen konden de mama’s genieten van een koffie of thee 
met wat lekkers erbij. Een aantal gemeenteleden boden een helpende hand en 
een luisterend oor aan. Ook Annemie Luyten van ‘De Loodsen’ en haar 
vrijwilligers waren erbij. Eén heldhaftige man wist zich te mengen in het 
vrouwelijk gezelschap. Neen, hij was niet verdwaald maar kwam als vrijwilliger 
van De Loodsen.  
Met zo’n 25 vrouwen en een 15 kinderen babbelen en koffiedrinken. U kunt 
zich indenken wat een gezellige koffieklets dat was. 



9 

 

En toen kwamen de pannenkoeken 
op tafel. Meer dan 100 pannenkoeken 
werden verorberd door deze groep. 
Wat een eetlust, en wat een 
gezelligheid… 
En alsof het nog niet genoeg was, 
waren er ook cadeautjes voor de 
kinderen en hun mama’s. De hele 
middag hadden de kinderen al naar 
die stapel pakjes gegluurd. Zou er iets 
voor hen bijzijn? En nu was het 
eindelijk zover. Allemaal een pakje. 
Niemand vergeten. Wat een 
blijdschap. Dankzij de hulp van 
gemeenteleden konden we iedereen 
een mooi cadeau geven.  
Ondertussen waren een paar mama’s 
spontaan in de keuken aan het 

afwassen. En zo was het weer snel opgeruimd en ging ieder blij naar huis. Deze 
middag was goed, even vrij van problemen en zorgen, even genieten van blije 
kindergezichtjes. Deze vrouwen en hun kinderen hebben het nodig dat wij ze 
met liefde en zorg omringen. 
Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet, ieder op zijn/haar manier. Het 
vervult ons met dankbaarheid.  
Sonja van Santen 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD  
Op 8 januari komt de kerkenraad bij elkaar. Eén van onze kerkenraadsleden, 
Sonja van Santen-Sluijs, is in haar creatieve pen gekropen met dit mooie 
stukje tot gevolg: 

Impressie van zomaar een zondag   
23 december. We hebben net een mooie adventsdienst achter de rug. Alle vier 
de adventskaarsen zijn aangestoken door kinderen van de gemeente. We 
hebben met ds. Truus Schouten geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel, we 
hebben prachtige liederen gezongen o.l.v. Dirk Jan. We hebben gebeden en 
gedankt. Het was fijn om zo samen te vieren naar het Kerstfeest toe. 
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En na de dienst… Koffie en koek. En toen begon de drukte pas goed. U had 
erbij moeten zijn. In het hele kerkgebouw waren er activiteiten. 
Boven was een koor aan het repeteren. Beneden werden er tafels gezet voor 
het kerstfeest. In de keuken werd er afgewassen en opgeruimd. In de 
consistorie zaten er een paar broeders het collectegeld te tellen. Op het 
podium was de kinderleiding aan het oefenen met de kinderen voor het 
kerstspel. 
Achterin werden de kerstpakketjes uitgedeeld aan de 70 plussers. 
Meer dan 40 mensen waren door het hele kerkgebouw bezig met de dingen 
van de kerk. 
 
En toen dacht ik; Ja, dit is het. Samen kerk zijn, samen gemeente van Christus 
zijn. Zijn lichaam. Allemaal verschillend. De één de hand, de ander de voet, 
weer een ander de pink. Allemaal met zijn of haar gaven. En wat hebben we 
elkaar nodig. We kunnen niemand missen. Wat een zegen was dat op die 
zondag.  
Dit was een zondag met een gouden randje. 
 
 

KOMEND AFSCHEID 

Sinds het afgelopen voorjaar heb ik het ambt van ouderling mogen opnemen 
binnen de kerkenraad van onze gemeente. Een dankbare en mooie taak in een 
periode dat we het zonder eigen voorganger moesten doen. Helaas zal ik deze 
taak in het voorjaar van 2019 weer neerleggen. Mijn vrouw Damaris en ik 
verhuizen binnenkort terug naar Nederland in verband met ons werk, wat 
betekent dat we de Christusgemeente gaan verlaten. We kijken terug op een 
erg fijne tijd en zijn dankbaar voor de gemeenschap, vele ontmoetingen, 
diensten en andere activiteiten die we hebben mogen meemaken en waarvan 
we erg hebben genoten. We zullen zeker nog wel eens terugkomen. Concreet 
zal ik aanblijven tot de volgende algemene ledenvergadering.      
Een hartelijke groet,  
Aalt van Roest  
 
 

PASTORAAT 
We zijn in onze gedachten en gebeden bij Jef en Maria Van Heukelom en hun 
kinderen. De ouders van Maria Verhoeff zijn dit jaar ook meer in ons midden 
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om het gezin te ondersteunen. We mogen geloven dat ‘juist in moeilijke dagen 
de Here nabij is’.   
 
 

VERJAARDAGEN  
Op 4 januari is Wietske Ouding jarig. We wensen haar van harte geluk, 
gezondheid en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 
 
 
Een hartelijke groet 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Oost, 

Armand Pierre 
 
 

OPROEP: WE ZOEKEN EEN NIEUWE KOSTER! 
Simon Hoekstra krijgt de taak van koster en zijn studie met werkstage-traject 
niet meer gecombineerd. We danken hem van harte voor zijn inzet voor onze 
kerk het afgelopen jaar! We moeten dus dringend op zoek naar een nieuwe 
koster. De taken van schoonmaak en kosterschap kunnen eventueel 
ontdubbeld worden. Richt je zeker tot één van de leden van de bestuursraad 
indien je deze belangrijke functie zou willen opnemen. 

 
 
 
 
 
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  
 
 

TERUGBLIK 

 
 

Er gebeurde veel in De Wijngaard  in de maand december. Zo droeg Johan 
Blokland na 63 jaar orgelspelen de toetsen en pedalen over aan een opvolger. 
In de dienst van 2 december stelde conservatoriumstudente Laura Silva 
Mendes, uit Portugal, zichzelf voor en liet ook al ook een fraai muziekstuk 
horen. De week erna improviseerde zij ijzingwekkend bij het bijbelverhaal van 
Judit – de scène in de tent van Holofernes, het moment dat de generaal 
eindelijk in slaap gevallen is gevallen en Judit … Maar leest u het verhaal zelf 
verder. 
Die 2e december moet Johan vreemd opgekeken hebben dat het bedanken 
van de scheidend organist beperkt bleef tot twee door de dominee 
uitgesproken zinnen. Maar dat was omdat we nog een surprise party voor hem 
in petto hadden in de dienst van 16 december. Extra gasten waren 
uitgenodigd. De dienst zat vol met bijbelgedeelten en liederen waarin het gaat 
over muziek en zingen. Na de preek mocht de organist naar beneden komen. 
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Toespraken klonken over zijn toewijding en perfectionisme, een geschenk 
werd overhandigd en een daverend applaus klonk op. Daags erna stond er een 
stuk met foto in de Gazet van Antwerpen. Hieronder een gedeelte:  
 

“Dat had ik helemaal niet 
verwacht, maar het bleek 
dat er een feestje voor mij 
gepland was”, vertelt 
Johan. “Het was hectisch. 
De organist die normaal 
zou spelen, moest naar het 
ziekenhuis. Ik moest hem 
zonder voorbereiding 
vervangen en 
improviseren.” Het toeval 
zorgde er dus voor dat zijn 
naasten hem nog eens 
bezig zagen en hoorden. 
Nu zet hij er een punt 
achter. “Ik begin de 
negentig te naderen, het 
zal niet blijven duren.” 

Een laatste keer dartelden zijn vingers over de toetsen en drukten zijn 
schoenloze voeten de pedalen in om de gezangen en psalmen te kleuren. 
Want Johan vond schoenen overbodig en voelde het orgel beter aan op 
kousen. “Ik zeg altijd: een organist speelt met zijn eigen voeten.” Schoonzoon 
Koen Kinsbergen berekende hoe vaak hij gespeeld heeft. “Hij heeft ongeveer 
3000 dagen gespeeld, wat goed is voor zo’n 25.000 coupletten.” Het leven van 
Johan is erg verbonden met de protestantse kerk in de Sanderusstraat. Hij is er 
getrouwd en heeft het orgel nog ingespeeld toen het net nieuw was. Als hij 
zelf niet moet spelen, volgt hij de mis. 
 
Momenteel neemt de energieke 89-jarige een huzarenklus op zich door de 
archieven van de kerk op orde te brengen. En werkt hij nog twee halve dagen 
per week, gewapend met een smartphone en een laptop. Over een actieve 
senior gesproken. “Ik zit niet graag, het is wetenschappelijk bewezen dat 
zitten ongezond is.” Of hij dan echt van het orgel weg te slaan is? “Als het 
nodig is, kom ik nog wel een keer invallen.” 
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KERSTMAALTIJD 
Een ander 
hoogtepunt de 
afgelopen maand 
was de 
traditionele 
Kerstmaaltijd. 
Thamar kookt, 
wat betekent dat 
de tafels gevuld 
worden met de 
heerlijkste 
spijzen. 
Inschrijving op 
uitnodiging, 
waarbij het 
criterium is ‘wie 

we hier het meest een plezier mee doen’. Dat dit criterium goed gekozen was, 
blijkt wel uit het feit dat er niet langs de straten gezocht hoefde te worden om 
de tafels te vullen, maar de kerkzaal al uitpuilde met liefhebbers en we er op 
het laatste moment nog een tafel bij moesten improviseren omdat er toch 
meer mensen waren dan op ons lijstje stonden. Thamar zelf was het – door de 
decemberdrukte? – in de rug geschoten en kon nauwelijks zitten, maar koken 
doe je staande dus dat was geen beletsel. Gelukkig was er een heel team van 
assistenten om de gasten te bedienen, de borden uit te delen en vooraf en 
achteraf de zaal en de keuken onder handen te nemen. 
 
 

INTERRELIGIEUS IN HET MAS 
Op een zondagmiddag waren we in klein comité, maar met een groot aantal 
vertegenwoordigers van de Antwerpse joodse, moslim, katholieke en 
vrijzinnige gemeenschappen in het MAS. Op de 7e verdieping werd aan deze 
broederlijk en zusterlijk samenkomende mengeling van Antwerpenaars de 
nieuwe opstelling getoond van de zaal ‘Leven & Dood, over goden en 
mensen binnen de drie Religies van het Boek en binnen het Vrijzinnig 
Humanisme’. Een welkomstwoord van de directeur van het MAS, Marieke van 
Bommel, en een inhoudelijke toelichting van verantwoordelijk curator Vera de 
Boeck, die overigens vlakbij De Wijngaard woont, werd gevolgd door een 
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rondleiding door de nieuwe zaal. We waren daar als MAS-partners, waar we 
natuurlijk danig trots op zijn. De tentoonstelling was namelijk niet alleen 
opgebouwd met eigen bezit van het museum, maar ruim aangevuld met 
bijdragen uit die Antwerpse gemeenschappen. Onze bijdrage was een fraai 
avondmaalsstel, dat in de gezamenlijke opstelling van de drie grote religies 
van het boek bijzonder tot zijn recht kwam.  
Zo met de vertegenwoordigers van de godsdiensten en de vrijzinnigen door 
elkaar, kijkend, luisterend, sprekend was het op zichzelf al een levendig 
interreligieus evenement.  
Behalve de materiële objecten was ook heel waardevol en boeiend: een reeks 
thematisch geordende interviews, waarin geestelijken en gewone leden van de 
godsdiensten spraken over hun gedachten en gevoelens bij de waarden van 
hun geloof. (En natuurlijk ook de humanisten). 

Zeer aanbevolen, gaat u er eens een kijkje 
nemen! 
 
Het MAS probeert met deze tentoonstelling 
meer te doen dan alleen een mooie opstelling te 
verzorgen van bijzondere objecten die het 
bekijken en bestuderen waard zijn. Ze willen, zo 
hoorden ze, daadwerkelijk iets bijdragen aan de 
ontmoeting van mensen van verschillende 
geloven en culturen in onze stad. Ook in die zin 
willen wij maar wat graag hun ‘partner’ zijn. 
Geheel interreligieus aangestoken, stond ik open 
voor een ander voorbeeld van ontmoeting waar 
ik onlangs over las. Deze keer uit Brussel.  

 
 

WELCOME TO MY WORLD:  
BRUSSELSE VROUWEN SPREKEN MET ELKAAR OVER 
HUN GELOOF 
Het nieuwe nummer van ‘Glimp’ is uit. Het ‘Magazine voor interreligieuze 
dialoog’ is gevuld met gesprekken met Brusselse vrouwen met diverse 
religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Bianca Debaets, Brussels 
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, zegt erover:  

“Religies en levensbeschouwingen verrijken het leven. Toch kennen de 
Brusselaars niet altijd de religies of perspectieven van de ander. Door het 
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woord te geven aan diverse vrouwen wil ik de Brusselaars en de rest van de 
wereld tonen dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt.”   

In deze editie gingen 8 sterke vrouwen van de anglicaanse, joodse, katholieke, 
moslim, orthodoxe, protestantse, evangelisch protestantse en vrijzinnige 
gemeenschap in telkens vier maal twee dialogen, wat boeiende verhalen en 
veel wederzijdse inspiratie opleverde. Voor de protestanten deed ds. Anne 
Kooi het woord.  
Bianca Debaets:  

“Ik vind het extra belangrijk om vrouwen een podium te geven omdat we 
weten uit onderzoek dat de netwerken van vrouwen diverser zijn dan die 
van mannen. In een grootstad kunnen zij voortrekkers zijn in het bruggen 
bouwen tussen verschillende levensbeschouwingen en gemeenschappen.”  

Mooie opsteker ook voor alle Antwerpse vrouwen! 
Ik weet niet of het blad ook in onze stad verspreid wordt, maar u kunt de 
gesprekken evengoed vinden op een mooie en informatieve website waar u de 
betrokken vrouwen ook sprekend in beeld krijgt: www.glimp.brussels 
 
 

DIENSTEN IN HET NIEUWE JAAR 
Ondertussen staan we niet stil en kijken verwachtingsvol naar het nieuwe jaar. 
Dit jaar doen we als gemeentes Noord en Zuid een gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie: in de Lange Winkelstraat, zondag 6 januari. 
Ondergetekende is voorganger van dienst. Beide dominees zullen hun 
nieuwjaarsbrief voorlezen.  
Degenen die rekenen op een glaasje en hapje en het uitwisselen van goede 
wensen: op naar Noord dus! 
De 13e januari houden we een gewone dienst. En niet, zoals u misschien zou 
verwachten, een speciale middagdienst. Dat is om iedereen de gelegenheid te 
geven aanwezig te zijn bij de afscheidsdienst van collega Thorsten Jacobi, die 
een nieuwe betrekking in Duitsland aanvaard heeft. Heel spijtig dat ik deze 
nieuwe collega nu al weer moet missen, maar vanaf deze plaats alle goeds 
gewenst! De afscheidsdienst gaat door in de Damiaankerk in het Theologisch 
Pastoraal Centrum (TPC) in Wilrijk. Begin: 15 uur. 
De 20e januari is wél een middagdienst, de gebruikelijke ‘oecumenische dienst’ 
in deze maand van het jaar, deze keer een Evensong in de St. Boniface. (Zie 
ook de rubriek ‘Oecumene’ in deze De Band.) 
 
 

http://www.glimp.brussels/
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GESPREKKEN OVER BIJBEL EN GELOOF 
Ook nog in december hadden we bij Tetty en Egbert thuis een kleine 
ontmoeting naar aanleiding van de laatste doop- en belijdenisdiensten. De 
reeks gesprekken die toen gevoerd zijn met de betrokkenen, Morteza en 
Taghy, verdienen het om voortgezet te worden, vonden we. In het nieuwe jaar 
ben ik dan de begeleidend predikant. Ik denk aan een reeks ontmoetingen op 
de zondagmiddag. 
De reeks staat open voor ieder die er belangstelling voor heeft. Wel is het fijn 
als u een beetje Engels beheerst. We spreken in het Nederlands, maar door het 
internationaal karakter van de deelnemers schakelen we af en toe over op 
Engels. Aanmelden bij bert.dicou@gmail.com. Ook liefhebbers van buiten De 
Wijngaard welkom! Bijeenkomsten bij mij op de Plantin en Moretuslei. 
 
 

CATECHISATIE 
Volgende catechisatie-bijeenkomst is zondag 13 januari, 14.30 tot 16 uur. Bij 
mij thuis weer. 
 
 

PASTORALIA 
• Het was fijn dat we zowel Mon Deroo als Susanne Blokland weer in onze kerk 
mochten ontmoeten afgelopen maand, na hun intensieve medische 
behandelingen. We hadden met hen meegeleefd en dat blijven we doen.  
• Een verheugend feit: Kathleen Vermeulen komt onze gemeente versterken. 
Ze heeft zich aangemeld als lid, samen met de beide dochters Navah en Leah, 
die eind december 8 jaar geworden zijn. Ze zijn al verschillende keren in de 
dienst aanwezig geweest. We zijn blij met jullie en hopen dat jullie je in onze 
gemeenschap helemaal op je plek mogen voelen.  
 
 
Een hartelijke groet, 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijngaard – Antwerpen-Zuid 
 
 
      
       Lees verder op de volgende pagina 
 

mailto:bert.dicou@gmail.com
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BAKENS VAN HOOP 
(Door Tetty Rooze) 

Tijdens de Vredesweek in 
september van het pas 
afgelopen jaar beseften we 
hoe kostbaar en kwetsbaar 
vredeswerk is, zeker in 
oorlogstijden. In het blad Zout 
van de PKN (Protestantse kerk 
Nederland) maakten we kennis 
met Syrische kerken die uit de 
puinhoop van de oorlog, voor 
hun stad een baken van Hoop 

willen zijn. We besloten in de maanden tot kerst regelmatig elkaar te 
herinneren aan dat vredeswerk dat bij uitstek kerkenwerk mag zijn. Op de 
website van onze Nederlandse zusterkerk vonden we regelmatig interviews 
met mensen die dit kerkenwerk in Syrië terug wilden opstarten vanuit de 
puinhoop van trauma’s en vernielingen, zoals dat van ds. Harout Selimian 
(foto).  
 
Hoe is de situatie nu? 
“Op 26 december 2016 heeft de regering de stad heroverd. De rebellen zijn nu 
weg uit Aleppo, maar ze zijn nog elders in Syrië. Ze onderhandelen met de 
regering over vrede. Sommige mensen durven daardoor weer terug te keren 
naar Aleppo. Ze willen hun huizen en bedrijven opnieuw opbouwen, maar de 
oorlog heeft zoveel schade aangericht. Families zijn verscheurd en mensen die 
terugkeren proberen vermiste familieleden terug te vinden. Ze hopen hun 
gezinnen weer te kunnen herenigen. Maar het is een hele uitdaging om vanuit 
het niets je sociale leven weer op te pakken.”  
 
Wat is jullie overkomen in de vier jaar van oorlog? 
“Als kerken zijn we tijdens de oorlog zwaar getroffen. Het dak van onze kerk 
werd vernield door een raket. Toch bleven we samenkomen en zijn we 
begonnen met herstel van de kerk. Nood leert bidden. Helaas hebben veel 
christenen Syrië verlaten, maar de achterblijvers vinden steun in hun geloof en 
bezoeken de kerk juist vaker. Een echtpaar verloor hun beide kinderen, 
veelbelovende studenten. Ondanks dit verlies blijven ze zich inzetten voor 
vrede en verzoening. God zegende hen met een derde kind.” 
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Waarom bent u 
in Aleppo 
gebleven? 
“Ik vind het 
belangrijk dat ik 
mijn preken ook 
omzet in actie. 
Sinds het begin 
van de oorlog 
bieden we aan 
meer dan 1200 
families 
noodhulp. Juist in 
onze 
moeilijkheden 

blijven we als de kerk geloven in delen. De missie van onze kerk is anderen 
helpen. Als we alleen om onze eigen familie geven, kunnen we de kerk wel 
sluiten. Een kerk mag niet discrimineren. Daarom geven we ook voedsel aan 
moslims die in nood verkeren. Het is een kans om nieuwe contacten te leggen 
en om ons christelijk geloof te laten zien aan onze buren. Vooral in Aleppo 
leven soennitische moslims en christenen al lange tijd goed samen. We zijn 
broers van één aarde: het bijbelse land van Syrië. 
 
Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment? 
“Er is zoveel nood in ons land. Mensen hebben ernstige trauma’s door de 
oorlog. Als we hen hoop willen geven om hier te blijven, moeten scholen en 
kerken open blijven. Er zijn nu meer dan twee miljoen Syrische kinderen, die 
niet naar school gaan. Vooral kinderen hebben dringend hulp nodig om hun 
oorlogservaringen te verwerken. Ook onze leerkrachten moeten weten hoe ze 
hen kunnen helpen.” 
 
Veel mensen vertrokken al of overwegen om te vertrekken. Hoe ga je 
daarmee om?  
“Er is een enorme werkloosheid in Aleppo. Velen kunnen hun eigen gezin niet 
voeden. We moeten daarom banen creëren, zodat mensen niet weggaan uit 
Aleppo. We hebben tekort aan voedsel, drinkwater en water voor onze 
dagelijkse hygiëne. Door de oorlog verwaarlozen veel mensen zichzelf: 
Waarom zou ik opstaan? Ik kan me niet wassen en er is niets te doen. Dat is 
niet goed. Daar willen we als kerk iets aan doen. Mijn gemeenteleden zeggen 

Vernielde kerk in Aleppo 
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vaak: ‘Dominee, u moedigt ons aan om in Syrië te blijven, maar we komen van 
alles tekort: we hebben eieren, melk en kleding nodig.’ Ik antwoord dan: ‘God 
zal voor u zorgen. En wij doen als kerk ons best om u van voedsel te voorzien.’"  
 
Wat zijn uw dromen voor de toekomst? 
“Ik hoop dat we als christenen een bijdrage kunnen leveren aan een 
toekomstig vredesproces. Verzoening is belangrijk voor de toekomst. Door de 
oorlog wantrouwen mensen elkaar. Dat verdwijnt niet zomaar. De kerk moet 
bruggen bouwen tussen strijdende partijen. Ik hoop dat Syrië democratischer, 
opener en inclusiever wordt. Veel Syriërs hebben vooroordelen tegen 
buitenlanders. Dat is begrijpelijk, omdat ook buitenlanders ons land vernietigd 
hebben. Pijnlijke herinneringen moeten genezen. Europeanen en Amerikanen 
moeten in de toekomst welkom zijn in ons land. Op dit moment hebben we 
mensen nodig uit Europa en de Amerika, die ons helpen Syrië te herbouwen” 
 
Wat kunnen wij voor jullie betekenen?  
“Bid voor vrede. En voor hoop, dat de christenen in Syrië blijven. Ze moeten 
niet naar Europa gaan. Ons thuis is het Midden-Oosten, Syrië, Aleppo. We 
inventariseren nu hoeveel christenen er nog in Aleppo wonen en vragen de 
mensen die weggevlucht zijn om terug te keren. We hebben ze hier hard 
nodig. Bedankt voor jullie steun.” 
 

Collectes en acties voor de kerken in het Midden-Oosten 
Om hoop te houden, hebben de 
kerken, in het gebied waar het 
christendom ooit begon, onze hulp 
hard nodig.  We baden voor het werk 
van de Syrische kerken in de 
afgelopen maanden en spaarden 
met kleine acties van de zoutpotjes 
en de vredeskoekjes een bedrag van 
380 € dat we overmaken via Kerk in 
Actie (NL). Een kleine bijdrage van 
een kleine kerk voor vrede.   
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De warmte van kerst: de 

versierde tafels, het 
kerstverhaal, de liederen, 
de luisterende kinderen, het 
orgel-, fluit en pianospel een 
moment van bezinning en 
het zingen van 
kerstliederen.  
 
Het waren ingrediënten die 
het licht versterkten om de 
weg naar een volgend jaar 
te vinden en dat licht te 
delen met anderen, binnen 
en buiten de kerk, voor een 
gezegend, vredevol en 
gezond 2019.  
 

De kerkenraad 
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

NIEUWJAAR… 
 ‘Stabilitas’ is een van de grondwaarden van het 
monnikenleven: blijven op de plek waar God je 
gebracht heeft, en daar gewoon zijn, en maar 
zien wat het brengt. Blijven zitten in je cel en 
niet denken aan wat er allemaal ook zou 
kunnen, maar je houden aan wat nu 
voorhanden is. Een diepe wijsheid. Een nieuw 
jaar daagt ons uit tot een nieuwe frisse start en 
overmoedige toezeggingen… ik ga nu dit, en ik 
beloof dat het vanaf nu anders zal gaan, en al 
dat soort goede voornemens. Nou, wacht even, 

zegt de nuchtere monnik: begin gewoon bij waar je nu bent. Voor hem is dat: 
een cel, een stoel, een bed, een klein raam. Monniken vertellen dat ze zich in 
zo’n cel verschrikkelijk kunnen vervelen en zich soms heel verloren voelen: er 
gebeurt namelijk lange tijd helemaal niks. Pas daarna begint het. Bidden en 
bijbellezen maakt dat de hele werkelijkheid bij hen binnen kan komen, de 
werkelijkheid waar God mee te maken heeft. Als ze dan, even later, toch hun 
cel verlaten om hun dagdagelijkse dingen te doen, merken ze dat die 
broodnormale dingen, die ze al zovaak deden, zoals ploeteren op het land, 
water halen, broodbakken, zieken verzorgen…, dat al die gewone dingen 
betekenis hebben in zich. Het maakt dat ze monter en met overgave hun 
dagen daarmee vullen.  
Mijn nieuwjaarswens luidt derhalve simpel: ik hoop dat u veel plezier zult 
hebben in de dingen die u altijd al deed. 
 

KERKDIENSTEN IN JANUARI 
Na de gezamenlijke start van Zuid en Noord, 
op 6 januari, gaan we met grote stappen door 
de jeugd van Jezus: 13 januari gaat over zijn 
doop bij Johannes in de Jordaan, en 20 maart 
is Kanazondag, dan gaat het meteen al over 
het eerste optreden van Jezus in het openbaar. 
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Het Evangelie van Lukas vormt dit jaar de leidraad. Zondag 27 januari is apart: 
dan komt zanger en verteller Theo van Teijlingen uit Goes (foto) de dienst 
leiden. In Februari stappen wij vrolijk voort op ons vaste patroon: de 1e zondag 
van de maand is er een viering van het heilig Avondmaal, de andere zondagen 
zijn diensten van woord en gebed. 
De jaarlijkse Oecumenische viering in het kader van de week van gebed om 
eenheid van de kerken wordt dit jaar in de Anglicaanse kerk gehouden, in de 
Gretrystraat. Die dienst begint op 20 januari om 17.30 uur – een wat 
ongebruikelijk uur, maar dat heeft te maken met het feit dat voorafgaand aan 
deze dienst een workshop zingen wordt gegeven. Zangers met enige 
koorervaring zijn uitgenodigd om mee te zingen in de afsluitende viering, en 
moeten hun muziek eerst inoefenen. Wie daar belangstelling in heeft, kan zich 
nog snel opgeven bij mij (neelslos@gmail.com) , want de muziek vraagt wel 
enige voorbereiding. 
 
 

OVERLEDEN 
Maandag 17 december overleed Hanna Salcuk-Dirlik, in de leeftijd van 73 jaar. 
Zij was al lange tijd aan huis, tenslotte ook aan bed gebonden, liefdevol 
verzorgd door haar man en dochter Jacquelien. En ook al was er een 
taalbarrière, er was een diepe verbondenheid en wederzijds begrip als het ging 
over leven met God. Bij hen op bezoek ontdekte ik weer hoe belangrijk het is 
om vaste gebeden en formules te hebben, die ons helpen om geloof woorden 
te geven en taal. En dat de kerk een structureel onderdeel is van het leven. 
Toen ik bij het sterfbed na de zegen wilde vertrekken, verbaasde het de familie 
dat er geen Avondmaal gevierd werd: opnieuw iets om over na te denken… 
Hebben wij protestanten misschien teveel ritueel overboord gezet? De 
uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 19 december in de St. 
Theresiakerk aan de Grote Steenweg in Berchem, zowel door mij als de 
Assyrische predikant ds. Israel Sagman geleid en bovendien door een 
Chaldeeuwse priester die met prachtige oude zangen en gebeden bij de 
uitvaart betrokken was. 
 
 

DE BIJBELQUIZ 
Dit jaar moeten wij vanuit Antwerpen-Noord de vragen stellen voor de 
bijbelquiz: een makkie dus voor ons. Ik zal proberen ervoor te zorgen dat wij 
eervolle tweede worden, dit jaar: want wat is er mooier dan duidelijk te laten 

mailto:neelslos@gmail.com
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zien dat je veel van de Bijbel afweet, maar wel zo goochum te zijn om niet elk 
jaar de quiz te moeten voorbereiden… Dit schrijf ik natuurlijk alleen in ons 
eigen stukje kerkblad…, zoals u zult begrijpen. Het is altijd een amicale 
ontmoeting waar we veel plezier aan beleven: hartelijk welkom dus, 
vrijdagavond 1 februari om 20.00 uur in de kerk Sanderusstraat (zie ook de 
rubriek ‘Voor allen’). 
 
 

OFFICIËLE OPENING KAPEL VAN DE ARABISCH 
SPREKENDE CHRISTENEN 

Het is voor westerlingen altijd even wennen dat data 
altijd met enige voorlopigheid worden vastgelegd, 
maar als mijn informatie juist is hebben we op 
zondag 3 februari de officiële ingebruikname van de 
nevenkapel van onze kerk. Dat kan betekenen dat 
ook onze dienst van 3 februari iets anders zal gaan: 
houdt de berichtgeving daaromtrent in de gaten! 
Vanwege de slechte situatie in het Midden-Oosten 
zijn veel Arabisch sprekende christenen in Antwerpen 
komen wonen. Wij voelen ons vanuit Antwerpen-
Noord zeer bevoorrecht dat wij hen onderdak kunnen 
en mogen verlenen. De ruimten van de kerk zijn voor 
hen beschikbaar gesteld, en zelf hebben ze stevig 
geïnvesteerd om de ruimten op te knappen en er een 
deftige kapel van te maken. Ook de bovenverdieping, 

het oude jeugdhonk, oogt nu fris en is met een vrolijke fresco aan de wand een 
mooie kamer om kinderoppas te houden en koffie en thee te drinken, na 
afloop van de dienst. 
Zoals gezegd, een uitnodiging met de exacte tijden en mededelingen volgt in 
de loop van deze maand. 
(Foto: Houten kruis met het Onze Vader in het Arabisch)  
 
 

EEN LEGE VOERBAK… 
Ik vond het wel leuk: de voorbereidingen rond kerst verliepen dit jaar wat 
rommelig, en toen we vlak voor kerst op zoek gingen naar een Christuskindje 
voor in de kribbe, bleek de pop die voor dat doel jaren aaneen in de kast lag, 
verdwenen, hadden wij op zolder de meeste oude spullen van de kinderen 
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opgeruimd, en kwam ik net niet de 
juiste mensen tegen die nog wel voor 
een kindje Jezus konden zorgen. 
Uiteindelijk hielp pastor Van Hattem 
me de avond voor Kerst uit de brand 
(u zag niet dat het kind maar een oog 
had en een arm..) Maar alles bij 
elkaar bracht het ons bij een 
prangende vraag: wat als de voerbak 
leeg was gebleven? Hebben wij een 

alternatief voor Jezus? Verder was ik natuurlijk apetrots dat we op 23 
december weer een mooie Nine Lessons and Carols konden zingen, maar dat 
zet je natuurlijk niet in het kerkblad…  
 
 
Met vriendelijke groet,  

Ds. J.P. Neels 
Predikant De Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
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VOOR ALLEN 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Wat een mooie kerstviering + kerstmaaltijd was dat 
op 12 december. Onze 50+ kring was weer te gast 
op de kerstmaaltijd van Antwerpen-Zuid.  Zingen 
van onze oude kerstliederen, het Kerstevangelie, 
een kerstverhaal, mooie gedichten afgewisseld met 
heerlijke gerechten. Het was goed om dit met 

mekaar mee te maken! Hartelijk dank, Antwerpen-Zuid en speciaal Thamar 
Blokland en iedereen die mee geholpen heeft. 
Zoals gewoonlijk rondom kerst waren er op diverse plaatsen Kerstmaaltijden. 
En dan bedoel ik niet die in de restaurants en andere eetgelegenheden, maar 
die in kerken en zalen en zaaltjes. Ook daar werden tafels gedekt en gezellig 
gemaakt. Veel mensen vonden daar gratis een gastvrij onthaal, hen aangereikt 
door een leger vrijwilligers. Ik vraag me af wie er meer hebben genoten: die in 
het chique  restaurant dineerden of de mensen ‘van de straat’, de vluchteling, 
de eenzame, ontheemde en vergeten mens in een kerk? Waar was Jezus ook 
alweer geboren? In een donkere, stille stal toch, ver van de grote stad 
Jeruzalem? Daar lag Hij in een voerbak voor de dieren met Maria, Jozef en wat 
herders om zich heen…Eenvoudiger kon het niet. 
 
Waarom ik dit schrijf? 
Omdat er gelukkig niet alleen rond kerst aan de vergeten en dikwijls eenzame 
mens wordt gedacht. Eén van de organisaties die zich hier al zo’n 30 jaar mee 
bezig houdt is het PSC. Dagelijks komen ze daar binnen, mensen in een 
diversiteit de je je bijna niet kunt voorstellen. Mensen uit onze stad, uit de 
Seefhoek en Borgerhout, mensen overal vandaan (hoeveel nationaliteiten??) . 
Ze komen naar de Vluchtelingendienst, naar het vrouwenhuis, naar de 
jongerenwerking, naar het Open Huis. Daar zijn mensen die naar hen willen 
luisteren en proberen hulp te bieden. 
 
Waarom ik dit schrijf? 
Omdat we erg blij zijn dat Timor Nonneman op onze volgende 50+ kring (19 
januari) ons hierover komt vertellen en laten zien. Timor werkt al jaren lang in 
het Open Huis, één van de activiteiten van het PSC. Van hem zullen we gaan 
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horen over het ‘wie, waarom, hoe en wat’ van het Open Huis. Een boeiend 
verhaal over wat mensen van overal voor elkaar kunnen betekenen. 
Plaats: Lange Winkelstraat 5 
Tijd: zaterdag 19 januari van 14.30 tot 16.30 uur 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM   
(Dini van Os) 
 

HET IS WEER BIJBELQUIZ-TIME! 
Naar jaarlijkse gewoonte houden wij als Antwerpse kerken onze heuse eigen 
Bijbelquiz, die deze keer doorgaat op vrijdag 1 februari in de kerk van 
Antwerpen-Zuid, Sanderusstraat 77 om 20 uur. Daar wilt u toch wel aan 
meedoen zeker! Denkt u er dan tijdig aan om een team samen te stellen! U 
mag het samen opnemen tegen andere kerken en groepen en tegen de 
kampioenen van vorig jaar, die van Antwerpen-Noord. Meedoen is 
belangrijker dan winnen, het is een supergezellige manier om elkaar als kerken 
te ontmoeten en en passant leer je nog bij over de bijbel ook.  Meld u alvast 
aan bij uw stadspredikant. 
 

AFSCHEID DR. THORSTEN JACOBI 
Ter herinnering: op zondag 13 januari neemt pastor dr. Thorsten Jacobi 
afscheid van Antwerpen. Bijna 6 jaar was hij pastor van de Duitstalige 
Protestanten in Antwerpen (DEGPA). De feestelijke viering begint om 15 uur in 
de Damiaankerk van het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC), 
Groenenborgerlaan 149, Wilrijk. Iedereen die Thorsten Jacobi en zijn 
echtgenote een warm hart toedraagd is welkom. 
 

Beste lezers, 
Met het begin van het nieuwe jaar vindt u hier de eerste aflevering van De 
Band. En zoals gebruikelijk ook een uitnodiging om het abonnement voor het 
komende jaar te betalen. 
Dank zij mensen die het abonnementsgeld vrijwillig wat naar boven hebben 
afgerond tot 20 euro of zelfs nog hoger (waarvoor onze dank), konden we het 
jaar 2018 zonder verlies afsluiten. Daarom moeten wij het bestaande tarief 
niet verhogen. Het blijft 16 euro voor binnenlandse en 30 euro voor 
buitenlandse abonnenten. 
Hartelijk dank om het bedrag vlug op onze rekening over te maken: BE33 3630 
6137 2546, t.n.v. Band 2019 
De administratie 
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                KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 6 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur     
Voorganger: ds. R. Koreneef     Collecte: Kerk en Diaconie 
Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. B. Dicou     Collecte: nog te bepalen 
samen met Zuid 
 
Sanderusstraat 77     
Geen dienst: Zie Lange Winkelstraat 

 
Zondag 13 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk en Zending 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. J.P. Neels    Collecte: nog te bepalen 
mmv projectkoor Koudekerke 
 
Sanderusstraat 77    10.00u  
Voorganger: ds. B.Dicou  Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
Heilig Avondmaal 
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Zondag 20 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: ds. P. de Jong    Collecte: Kerk en  De Overzet 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: ds. J.P. Neels    Collecte: nog te bepalen 
 
Sanderusstraat 77    Geen dienst 
 
Centrale viering oecumenische bidweek eenheid christenen: 
Anglicaanse St.Boniface Church, Grétrystraat 39, 2018 Antwerpen, 17.30 u 
 

Zondag 27 januari 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk, Investeringsfonds 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: Th. Van Teijlingen,Goes   Collecte: project 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur  
Voorganger: ds. P. Schipper  Collecte: Kerk, OverHoop en  

Huizen 
 

Zondag 3 februari 
 
Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: ds. J. Brouwer    Collecte: Kerk en Diaconie 
Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Diaconie 
Heilig Avondmaal 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur  
Voorganger: ds. B.Dicou    Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
Heilig Avondmaal 
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OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 

Elke woensdagmiddag in de winterkapel van de Sint- 
Joriskerk, ingang Mechelseplein 22 
9 januari: Werkgroep Oecumenisch Middaggebed, late 
nieuwjaarsviering 
16 januari: Voorganger: vader Theodoor, Orthodoxe Kerk 
H. Georgios Antwerpen 
23 januari: Voorganger: Diaken apr. Jozef Van Glabbeek, 
oud-voorzitter A.R.K. 

30 januari: Voorganger: Prof. Dr. Danny Cassimon, UA, Evang.voorg. 
Gloriepoort, Moortsel 
6 februari: Ds. Barry Kriekaard, predikant Christusgemeente, Antwerpen-Oost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

 
 

 
PERSOONLIJK WOORDJE 
Vanuit Antwerpen-Noord wens ik ieder die dit leest, u en jou, liefde en moed 
voor het nieuwe jaar bij alles wat er op je weg komt. Er is veel in de wereld om 
ons heen wat ons bezorgd en machteloos kan stemmen, maar ook veel waar je 
blij van kunt worden. Ik wens en bid dat we elkaar in de blijdschap en de 
gewaagde zotte broodnodige hoop blijven versterken, zodat we ook samen 
stout-moedig kunnen zijn waar dat nodig is. 
 
 

HET PSC.. 
… vierde kerstfeest met u! We hopen dat u genoten hebt, van de live muziek, 
de poëzie, de sfeer, de mensen, het lekkere eten, de lichtpuntjes, de vrede en 
de hoop die we delen. Dank voor het lekkers en dat u erbij was, fysiek of in 
gedachten (zie artikel hieronder!) 
Een andere belangrijke gebeurtenis sinds uw vorige kerkbladeditie heeft 
plaatsgevonden in het ACM (u weet het toch nu hè? Advies Centrum Migratie, 
onze bevoorrechte partner). Meron Knikman is vertrokken als coördinator van 
het ACM en opgevolgd door Sabrina Ceurvelts. Sabrina heeft gewerkt o.a. in 
Dienst Vreemdelingenzaken en is dus deskundig op het gebied van migratie. 
Spannend natuurlijk, voor haar en voor ons, ook als PSC. Op beleidsniveau zijn 
we in gesprek en dat verloopt gelukkig prima. De eerste indrukken zijn 
positief. Het is belangrijk dat we blijven werken aan een goede 
verstandhouding. Contact tussen PSC en ACM op de werkvloer gebeurt onder 
meer concreet via de stadspredikant, maar ook in de hulpfondsen waarvoor u 
collecteert en doneert, en in de basisbeweging van presentie, typisch PSC. We 
willen elkaar in beweging en scherp houden; een bijzonder en broodnodig 
bondgenootschap in deze tijd en in deze stad! 
Wat presentie is? Héél kort gezegd: open nabij zijn en afstemmen, vanuit 
gelijkwaardigheid in een wederzijdse relatie, en samen tot protest en keuzes 
komen tegen onrecht en voor menswaardigheid, vanuit het perspectief van 
wie het meest over het hoofd gezien of vernederd worden. Een kostbare en 
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soms best moeilijke houding als je tussen mensen staat die zwaar beschadigd 
en vaak wanhopig zijn. Maar het is wat de bijbel liefde noemt. 
Meer weten? Nodig uw stadspredikant uit om erover te komen vertellen of 
kom ’s langs met een groep of alleen; altijd welkom! Presentie leren kan ook 
jouw leven enorm verrijken. 
 
 

STADSPREDIKANT 
Het was bijzonder, juist ook met Kerst, om niet speciaal aan één gemeente 
verbonden te zijn, maar in de verschillende kerken het blijde uitzien naar Kerst 
mee te maken. Fijn dat Boechout in haar adventsproject het Minke 
Zuidemafonds steunde en fijn om daarover op Eerste Advent te hebben 
mogen vertellen samen met toegewijde Boechoutse vrijwilligster Marleen 
Strubbe, over hoe dit fonds echt verschil maakt voor gevluchte jongeren. Fijn 
ook om te mogen voorgaan in Brasschaat en in Antwerpen Zuid. Fijn om een 
dienst mee te maken in de geaffilieerde Kameroenese Presbyteriale Kerk in 
Merksem. En om deel uit te maken van de Nine Lessons and Carols in 
Antwerpen Noord. En zo probeer ik regelmatig in elk van de dragende en 
bevriende protestantse kerken actief of deelnemend aanwezig te zijn en 
contact te houden. 
De komende maand zijn daar natuurlijk ook de oecumenische vieringen in het 
kader van de ‘Bidweek voor de Eenheid’: zelf mag ik de verkondiging geven op 
20 januari in Pius X in Wilrijk. Diezelfde zondag gaat om 17.30 uur in de 
anglicaanse kerk St. Boniface (Grétrystraat) de centrale viering met een 
Evensong door (zie ook de rubriek ‘Oecumene’ in deze De Band). 
Maar ook op andere plekken dan in kerken ontsteken we samen het licht, 
zoeken we de vrede. In december blies ’t Vlot, het rooms-katholiek pastoraat 
aan dak- en thuislozen, 15 kaarsjes uit en het vierde hartverwarmend feest, net 
als ‘Betonne Jeugd’, een prachtige jeugdwerking voor kansarme jongeren. 
Zielsverwante organisaties met ons PSC, want ook zij hebben presentie in het 
bloed zitten (zie boven). Er waren in december ook weer allerlei 
netwerksamenkomsten, zoals rond huisvesting voor vluchtelingen. We gaven 
gastcolleges in de protestantse faculteit over diakonale praktijken in en rond 
de VPKB. En er was de adventscampagne “Samen tegen Armoede” van 
Welzijnszorg over armoede op school. De strijd tegen het onrecht dat 
armoede is, moeten we samen voeren, tot in de politiek toe, die we als 
middenveld (waartoe ook kerken behoren) niet met rust laten, tot ze 
eindelijk ’s luisteren naar de noden van gewone mensen. 
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WAT ER NOG KOMT. KOMT U OOK?  
Het is nog niet gedaan met feesten 😊. Er komen toffe activiteiten aan die je 
de kans geven om positief met migratie bezig te zijn. En met mensen vooral. 

- 25 januari: Orbit Migratiequiz in Mechelen: nog een quiz, maar dan 
over migratie! Zin om bij ons PSC-team te komen? Het wordt een 
gezellig en leerzaam samenzijn rond migratie en je ontmoet anderen die 
er ook mee bezig zijn op de ene of andere manier. 

- 9 februari: Valentijnsdiner jongeren ACM/PSC: ze bereiden zich al voor 
om u heerlijk culinair te onthalen. Met de opbrengst steunt u hun 
zomerkamp, dan kunnen zij ook ’s vakantie vieren.  

Laat uw belangstelling horen, dan geef ik u meer details.  
 
 

U EN HET PSC 
De stadspredikant is een brugfiguur tussen de kerken en het PSC. Maar die 
verbinding betekent niets zonder u! Uw giften worden wel erg gewaardeerd. 
Uw gebeden zijn kostbaar. Uw aanwezigheid bij gelegenheden 
hartversterkend. En wat fijn dat u deze rubriek leest! 
Ooit gedacht om vrijwilliger te worden? In de Woonterp, bij de 
vluchtelingengezinnen die daar wonen, voor een klus, een bezoekje, wat 
spullen, helpen zoeken naar een huis.  
Maar het betekent ook veel als u de verbondenheid met het PSC in uw eigen 
kerk warm helpt houden. Door erover te spreken, ervoor te bidden en te 
collecteren. Heel erg bedankt voor uw steun het voorbije jaar en alvast voor uw 
trouw in het nieuwe jaar! 
 
 

Ik wens je woorden 
die niet breken 

maar verbinden. 
Ik wens je 

tussen het doodgewone 
nu en dan 

een godsgeschenk. 
 

Mia De Meyer 
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KERSTFEEST IN HET PSC 
(Door Sonja van Santen) 
21 december, 12 uur. De eerste vrijwilligers komen eraan. Koen is gaan 
winkelen. Een auto vol eten en drinken heeft hij binnengebracht. We kunnen 
aan de slag;  broodjes smeren, hapjes en drankjes klaarzetten, tafels dekken. 
Soep opwarmen. Servies en bestek bij elkaar zoeken. Zijn er servetten? Zijn er 
genoeg glazen? Doet de geluidsinstallatie het? Zullen we op tijd klaar zijn 
voordat de mensen komen? Hoeveel mensen komen er? Een beetje stress 
komt er toch wel bij kijken. Maar….. 
 
Om 17 uur is iedereen is op post. Achter de bar staan de bestuursleden van PSC 
klaar om de hongerigen en dorstigen te laven. Boven staan de tientallen 
schalen met eten gereed. 
Het Appermont muziekgroepje is er ook en zijn zich al aan het opwarmen/ 
voorspelen. 
 
Het feest kan beginnen. De eerste mensen komen binnen. Zoeken een 
plaatsje. Al gauw is het hele gelijkvloers van PSC vol met blije, vrolijke mensen. 
Samen vieren, samen eten en drinken. Samen luisteren naar de toespraken, 
gedichten, mooie teksten, de prachtige stem van Petra, die enkele liederen 
voor ons zingt. Samen zingen en luisteren naar het muziekgroepje.  
Ook de kinderen zijn niet vergeten. Ze worden vakkundig geschminkt. Wat wil 
je zijn? Spiderman of een cowboy? Liever een prinses of een leeuw ? David en 
Liesbeth draaien hun hand er niet voor om. Ze schminken of hun leven ervan 
af hangt. Ook bracht het muziekgroepje een heus optreden speciaal voor de 
kinderen. Veel bekende en minder bekende kinderliedjes werden gespeeld en 
gezongen. 
Het was fijn om zo bij elkaar te zijn. 
En dit allemaal rond het feest van Kerst. Het Kind in de kribbe. God, Die mens 
werd. 
Zo groot is Zijn liefde. En deze liefde mochten we met elkaar vieren en 
doorgeven. 
En dàt het een feest was zullen velen met ons eens zijn. 
 
Dank aan Petra en Barry, die dit feest georganiseerd hebben. En natuurlijk de 
vele vrijwilligers die voor de catering en de voorbereiding en de opruim 
achteraf zorgden. 
We mogen met dankbaarheid terugzien op een geslaagd feest. 
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ELKE BEKERING IS EEN NIEUWE START  
Gespreksavond ‘Bekering in Migratiecontext’ 
(Door Kelly Keasberry) 
De afgelopen decennia is de samenleving in rap tempo veranderd. De bakker 
op de hoek heeft plaatsgemaakt voor een Turkse broodjeszaak, en de 
kruidenier voor een belwinkel. Het straatbeeld verandert, verkleurt en wordt 
diverser. 
Ook voor de kerk heeft dat gevolgen. De toegenomen diversiteit in de 
samenleving komt namelijk ook de kerk binnen. Dat stelt predikanten en 
ambtsdragers regelmatig voor vragen. Want hoe ga je om met vluchtelingen 
met een andere religieuze achtergrond, als die aangeven gedoopt te willen 
worden? Hoe bereid je ze voor, hoe vertel je hen wat het christelijk geloof 
inhoudt? Op dat punt ontbreekt het kerken nog vaak aan heldere richtlijnen. 
Om kerken handvatten te bieden, organiseerde de Commissie Stadspredikant 
op 26 november een gespreksavond. Het thema was: ‘Bekering in 
migratiecontext, wat kerken kunnen betekenen’. De avond vond plaats in de 
Sanderusstraat en begon met een introductie door Tetty Rooze. Andere 
sprekers waren Kelly Keasberry, Mahboubeh Kafi, Ernst van Velzen en dr. 
Egbert Rooze. De avond werd gemodereerd door ds. Bert Dicou. 
 
Willen christenen hun nieuwe geloofsgenoten goed begrijpen, stelde 
Keasberry, dan moeten zij zich bewust worden van onze eigen denkkaders. Als 
westerlingen zijn we vaak geneigd te denken vanuit een individualistisch en 
seculier perspectief: het geloof is een privézaak, en ieder mens kiest zelf zijn 
eigen levensbeschouwing. Van daaruit vergeten we nog weleens dat dat voor 
veel vluchtelingen anders ligt. Ze komen vaak uit collectivistische culturen die 
doortrokken zijn van religie. De Nederlandse ds. Joël Boertjens verwoordde 
het treffend: “Het is niet alleen ‘Youssouf Youssouf maakt een andere keuze 
en gaat niet meer naar de moskee maar naar de kerk’, maar vaak voelt de hele 
familie zich te kijk gezet.”  
Geloofsverandering is voor veel vluchtelingen meer dan een persoonlijke 
keuze. De bekering houdt tevens een afkering in: een vaarwel tegen de cultuur 
van herkomst. Dat heeft vaak verstrekkende gevolgen, van sociale uitsluiting 
tot bedreiging en verstoting door de eigen familie. Niet zelden keren 
vluchtelingen dan ook na verloop van tijd weer terug tot hun eigen tradities. 
Natuurlijk zijn er ook vluchtelingen met andere motieven. Nieuwkomers die de 
kerk als een manier zien om te integreren, of zelfs om een verblijfsvergunning 
te krijgen. Hoewel kerken niet al te wantrouwend willen zijn, roept dat ook 
vragen op. Want moet je daar wel in meegaan? Op zulke vragen valt niet altijd 
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een eenduidig antwoord te geven. Belangrijk is in elk geval dat ambtsdragers 
niet naïef moeten zijn, stelde Tetty Rooze. Het is realistisch te onderkennen 
dat bij nieuwkomers ook andere motieven leven. Wie op de vlucht zijn familie 
verloren is, zal in een bevreemdende nieuwe samenleving ook naar 
gemeenschap zoeken. Kerken vertegenwoordigen niet alleen religie, maar ook 
een breed scala aan sociale en maatschappelijke functies. 
Na afloop van  de toespraken was er een korte pauze, waarna vragen en 
ervaringen rond het thema konden worden gedeeld. Uit de respons was op te 
maken dat het thema breed leeft. Na afloop kondigen vrijwilligers zich 
opgeven voor een denkgroep. De Commissie Stadspredikant hoopt kerken een 
folder te kunnen presenteren met duidelijke richtlijnen. Geen bindende regels, 
maar gewoon een handige checklist om in het achterhoofd te houden. Zodat 
kerken hun medemensen in liefde welkom kunnen heten, mét een gezond 
verstand en een open hart. 
 
 
Warme 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   

mailto:p.schipper@telenet.be
https://stadspredikant.webnode.be/
mailto:vansantens@hotmail.com
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

KERST IN EEN NIEUW JASJE 
Ons personeelsrestaurant 
is verbouwd. Het was een 
refter en het is nu een 
gezellig restaurant met 
hoekjes en planten en 
zitjes.  
Bijzonder aangenaam voor 
allen die daar gaan eten. 
Personeel én bezoekers. 
Een restaurant voor 
iedereen.  

Voor ons was het aanpassen want we moesten verhuizen in de zaal. En even 
leek het er op dat de ruimte niet meer gebruikt kon worden, door een vaste 
opstelling midden in de zaal.  
Het was dus even passen en meten. Beetje uitproberen.  
Maar zie, wij hebben een dreamteam van vrijwilligers. Ze ontwierpen op de 
computer een droom van een ruimte en op Kerstmorgen werden we verrast 
door een geweldige opstelling.  
Een nieuwe, zeer enthousiaste vrijwilliger was de club komen versterken in de 
vroege ochtend.  
We zijn dankbaar voor de steun en het enthousiasme van zoveel vrijwilligers. 
Katholiek, protestants, evangelisch: Eén grote christenfamilie die elkaar 
bevraagt en bevrucht.   
 
We zijn vooral dankbaar naar God toe die mensen wil bezielen met Zijn Geest 
van liefde en bewogenheid. 
En zo gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar in. 
  
We wensen u allen een gezegend en vredevol 2019 toe! 

Peter Dierckx en Ria van Belzen 
Pastors UZA 
ria.van.belzen@uza.be  

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

OVER HOOP EN HUIZEN: STAND 
VAN ZAKEN 
Vanaf september 2015 tot nu hebben wij als 
VPKB ons samen met u ingezet voor de opvang 
en huisvesting van vluchtelingen op basis van 
duidelijk omschreven criteria. Op de laatste 
Algemene Synode Vergadering in november j.l. 
kregen we de gelegenheid om over onze 

ervaringen te vertellen en om onze plannen voor 
de toekomst voor te stellen.   

 

 Allereerst brachten we onze dank over voor de steun in de afgelopen 
periode en de bemoediging, die we hebben ontvangen door de positieve 
reacties. Er is bijna 100.000 € ingezameld. En er zijn 43 families geholpen 
en 1 familie werd ondersteund in het kader van de Humanitaire 
Corridors (H.C.). 

 De twee nieuwe families die binnenkort aankomen in het kader van de 
H.C. kunnen we ook op een goede manier onthalen en bij hun 
asielprocedure en integratie ondersteunen.  

Van de Synodevergadering kregen we de toestemming om dit project voort te 
zetten. Zij het met een aanpassing van de criteria. Daarom doen we hierbij aan 
u een dubbele oproep:  
 

 Geef uw vragen voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen aan ons 
door. 
Tijdens de afgelopen periode kregen we verschillende vragen om hulp, 
waar we tot onze spijt niet op konden ingaan, omdat ze niet voldeden 
aan de afgesproken criteria van het project. Maar we beseften daardoor 
wel dat er vele andere hulpvragen dan huisvesting, bij de kerken 
binnenkomen.                              
Daarom nodigen we u uit om uiteenlopende vragen rond bv opvang , 
integratie en gezinshereniging, waarvan u vindt dat de kerk daar niet 
zomaar aan voor bij kan gaan, aan ons door te geven. Op basis daarvan 
zullen de criteria aangepast worden.  
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Het is duidelijk, dat we dit project van onze kerk willen voortzetten 
samen met u en de plaatselijke kerken! De nood bij de opvang van 
vluchtelingen is en blijft groot!  
 

 Een extra collecte  
Er is, rekening houdend met de kosten voor de opvang van de twee families 
in het kader van H.C., nu nog maar 5000 euro in kas. Hiermee komen we 
niet erg ver. Daarom durven we u ook vragen om in het begin van het 
volgende jaar, een extra collecte te houden. Ook individuele giften zijn 
natuurlijk welkom. Mogen we, zoals in het verleden, op u rekenen?  U kunt 
op ons vrijwilligersteam rekenen om dit geld zo nuttig mogelijk te 
besteden. Zo willen we de Hoop delen en handen en voeten geven. We 
danken u heel hartelijk voor uw inzet! 

 
De projectgroep van Over Hoop en Huizen wenst u voorspoedig jaar 2019 toe. 
Voor informatie: Tetty Rooze, 0468/255 368, tettyrooze@gmail.com  
Bankrekening: t.a.v. UNIPROBEL, BE06310008355022, m.v.v. Hoop en 
Huizen 
 
 

  

mailto:tettyrooze@gmail.com
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OECUMENE 
 
 

EVENSONG ALS CENTRALE DIENST VAN DE WEEK VAN 
HET GEBED VOOR DE EENHEID 
(Door ds. Hans Neels, vicevoorzitter Antwerpse Raad van Kerken - ARK) 
De centrale dienst van de oecumenische ‘Week van gebed voor de Eenheid’ 
wordt dit jaar op zondag 20 januari gehouden in de St. Bonifacekerk van de 
Anglicaanse gemeenschap van Antwerpen. Zij zullen als gastheer optreden en 
gekozen is om de viering ook in Anglicaanse stijl te houden, dus in de vorm van 
een Evensong. Wel wordt gebruik gemaakt van de voorstellen en thematiek 
van de wereldwijd uitgebrachte liturgie voor dit moment, maar het is zo 
langzaamaan gebruik geworden in Antwerpen dat de ontvangende kerk ook 
iets van haar eigen kleur en stijl inbrengt: vandaar.  
 
Over de Evensong schrijft Embrecht van Groesem, Reader en Prison Chaplain 
van de Anglicaanse kerk van Antwerpen onderstaande toelichting: 
‘Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal 
gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd. De dienst is 
vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door 
leken worden geleid. 
De orde van dienst ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common 
Prayer. Vaste onderdelen zijn: 

 de preces (een aantal vaste verzen en responses); 
 een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd); 
 twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het 

Magnificat, lofzang van Maria, en het Nunc Dimittis, de lofzang van 
Simeon); 

 de geloofsbelijdenis; 
 verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden 

waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag); 
 twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten); 
 enkele hymns worden in de Evensong in samenzang gezongen. 

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van 
(overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen. 
In Engeland maakt een preek of meditatie geen deel uit van de Evensong, wel 
kan er helemaal aan het eind een korte sermon worden gehouden. Vreemd is 
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dit niet omdat de orde van een Evensong een duidelijke gebedsstructuur heeft 
met een contemplatief ritme. In Nederland is een uitleg of gesproken 
meditatie midden in een Evensong soms wel gebruikelijk. 
Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen 
gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en 
stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk 
muziek. 
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, 
ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder 
maakt.’  
 
Wat deze bijeenkomst in oecumenisch opzicht nog unieker maakt is dat we 
iedereen die enige koorervaring heeft uitnodigen om mee te doen met het 
projectkoor, dat voor deze viering zal worden gevormd. Vanaf 14.30 uur 
repeteren wij, voorafgaand aan de dienst. Muziek wordt toegestuurd per mail, 
naar ieder die zich aanmeldt (neelslos@gmail.com of 
anglicanprisonchaplain@yahoo.com ), graag voor 13 januari. 
 
Waar? St. Boniface, Grétrystraat 39, 2018 Antwerpen 
Wanneer? Zondag 20 januari om 17.30 uur 
 
 

‘ZOEK HET RECHT EN NIETS DAN HET RECHT’ 
De Week van het gebed voor christelijke 
eenheid 2019 is voorbereid door christenen uit 
Indonesië. Ongeveer 10% van de Indonesiërs is 
christen van verschillende tradities. Bhineka 
Tunggal Ika (Eenheid in diversiteit) is de 
wapenspreuk van het land. Over de diversiteit 
heen van etniciteit, taal en religie hebben 
Indonesiërs geleefd volgens het principe van 
gotong royong: leven in solidariteit en 
samenwerking. 

Deze harmonie wordt vandaag op nieuwe manieren bedreigd. Vooral corruptie 
ondermijnt gerechtigheid en de uitvoering van de wet. Gemotiveerd door deze 
bezorgdheid, kozen de christenen in Indonesië voor het thema ‘Zoek het recht 
en niets dan het recht’ (Deuteronomium 16,20). 

  

mailto:neelslos@gmail.com
mailto:anglicanprisonchaplain@yahoo.com
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INTERVIEW 
 

RIA BAAIJENS 

Ria (56) is lid van de Hervormde gemeente ‘De Levensbron’ in Goes (NL). 

Sinds 2014 is zij  betrokken bij het vrouwenwerk van het Bijbelhuis. 

Welk Bijbels verhaal had u graag 

meebeleefd? 
Wat was ik graag bij Simeon in de tempel geweest 

toen Jezus werd binnengedragen. 

Wat is uw lievelingslied -en waarom? 
Het lied: Stil mijn ziel, wees stil, vind ik een prachtig 

lied. Het leert om alles uit handen te geven en  

God te vertrouwen in wat Hij doet. 

Waarvoor zou u op de barricaden willen 

staan? 
Ik wil op de barricaden staan voor vluchtelingen, 

omdat ze zoveel moeilijkheden tegen komen op hun 

weg door het leven.  

Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik ga naar de kerk om daar gevoed te worden met het Hemelse Brood en de 

gemeenschap met andere christenen te ervaren, zodat ik weer een uitdeler 

kan zijn in mijn dagelijks leven . 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Wat het verschil maakt in het leven is, dat je als christen van genade mag leven 

en de ander genadig tegemoet mag treden. 

Wat ga je morgen doen? 
Voor mijn kleinkinderen zorgen (fluistert er 1 in mijn oor ) 

Bid u wel eens? 
Ja, ook al is dat altijd te weinig. Maar het is een verademing om tot stilstand te 

komen, alles bij God neer te leggen en Hem te prijzen om wie Hij is! 

(De vragen werden gesteld door Thera Van Velzen van het Bijbelhuis) 
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AGENDA 

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
08/01 20.00 u Kerkenraad (O) 
11/01       20.00 u Bijbellezen anderstaligen (O) 
12/01       11.30 u Catechisatie 12- 15 jaar (O) 
13/01        14.30 u Catechisatie 16+ (O + Z) – Ds. Dicou thuis  
 15.00 u Afscheidsdienst ds. Thorsten Jacobi DEGPA, in TPC 

Wilrijk 
15/01 14.00 u  Kerkenraad (Z) 
16/01  10.30 u Gebedskring (O) 
19/01 14.30 u 50+ Kring (in LWS) 
20/01 10.00 u Oecumenische viering met ds. Petra Schipper (Pius X) 
 17.30 u Oecumenische Evensong in St. Boniface t.a.v. de 

Week van het gebed voor de eenheid  
23/01 20.00 u Protestants Beraad Antwerpen (PBA) in PSC Open 

Huis, Schoolplein 5, 2060 Antwerpen 
25/01 20.00 u Bijbellezen anderstaligen (O) 
01/02 20.00u  Bijbelquiz (alle kerken; in Z) 
09/02  PSC/ACM Valentijnsdiner (Save the date!) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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 februari-nummer: 24 januari 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 
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