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HOOFDARTIKEL 
 
 

LEPRA 

 
Pater Damiaan op Molokai. © Kerknet.be 

Onlangs werd in onze gemeente, De Wijngaard, gecollecteerd voor de 
leprazending. Ik had tijdens de twee dagen van de Synode, afgelopen najaar, 
al uitgebreid kennisgemaakt met de organisatie hierachter. Zij waren 
opvallend aanwezig: direct naast de toegangsdeur van de grote vergaderzaal 
hadden zij een tafel ingericht me allerlei materiaal over hun werk. Ik vermoed 
dat ze aldus met iedere synodeganger wel even een praatje gemaakt hebben. 
Terecht, op deze manier bepaalden ze ons bij een centraal punt van waarom 
we ook alweer zijn geroepen om kerk te zijn: het waar mogelijk bevorderen 
van een menswaardig leven, speciaal voor degenen voor wie dit niet meer lijkt 
te zijn weggelegd. 
 
De ziekte werd vroeger gelijkgesteld met de bijbelse ‘melaatsheid’. In de Bijbel 
wordt voorgeschreven dat melaatsen zich op afstand dienen te houden van 
gezonde mensen. Ze wonen ergens anders. Als ze een gezond iemand 
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tegenkomen, moeten ze die persoon waarschuwen door luid te roepen dat ze 
onrein zijn. Dezelfde aanpak werd gepraktiseerd in de 19e eeuw. Lepralijders 
werden weggehaald uit de samenleving. Men wist al wel dat lepra bijzonder 
besmettelijk is. Ze werden gedwongen ergens anders te gaan wonen. 
Het werk van Leprazending TLM, waar Leprazending België bij hoort, stamt 
uit deze tijd. In de 19e eeuw was lepra een nog afschrikwekkender ziekte dan 
in onze tijd. Er was nog geen medicijn tegen lepra beschikbaar. Wie eenmaal 
lepra had, wist zeker dat hij allerlei verminkingen zou oplopen en na een 
langdurig ziekteproces een pijnlijke dood zou sterven.  
Inmiddels zijn er wel medicijnen, maar niet in alle landen is toegang tot 
medische verzorging eenvoudig te realiseren. Op hun website schrijft 
Leprazending België:  

Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij 
streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen 
die zich verstoten voelen door de gevolgen van deze ziekte. Leprazending 
gaat verder dan enkel medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw 
leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld aangepaste 
opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. 
…Leprazending streeft ernaar Gods liefde tastbaar te maken voor mensen 
die zich door God en mens verstoten voelen. Daarom doet Leprazending 
meer dan alleen het opsporen, behandelen en revalideren van 
leprapatiënten. (https://www.tlmbelgium.org/) 

Op diezelfde website kunt u zien hoe u financieel kunt bijdragen als dit werk 
wil steunen. 
 
Zelf heb ik me wel eens verdiept in de levensgeschiedenis van de beroemde 
Vlaamse pater Damiaan (Jozef de Veuster, geboren in 1840 in Tremolo), die 
ook wel de ‘apostel der melaatsen’ werd genoemd. Hij werkte op Molokai.  
Op de eilanden van Hawaii was de ziekte verschenen nadat buitenlanders zich 
op de eilanden begonnen te vestigen. De Hawaiianen bleken er bijzonder 
vatbaar voor zijn. Om de ziekte te bestrijden werd besloten een ontoegankelijk 
deel van het eiland Molokai tot leprozenkolonie te bestemmen. Lepralijders 
werden, als ze zich niet vrijwillig melden, gearresteerd. Met scheepsladingen 
tegelijk werden ze op het eiland afgezet. Daar werden ze aanvankelijk 
grotendeels aan hun lot overgelaten. Wie de fatale diagnose kreeg, wist dat hij 
verbannen zou worden, wat men nog erger vond dan de ziekte als zodanig. 
 
Pater Damiaan, al enige jaren werkzaam op Hawaii, meldde zich voor een 
ploegje van vier geestelijken die elkaar zouden afwisselen om op Molokai 
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enige geestelijke verzorging te bieden. Hij was de eerste die uitgezonden 
werd. Al heel snel wist hij dat dit de plek was waar hij wilde blijven. Hij hoefde 
niet afgelost te worden. Damiaan voelde dat dit de plek op was waar zijn Heer 
hem wilde hebben. Hij was zich bewust van de risico’s, maar maakte zich daar 
absoluut niet druk over. Sterker, hij aarzelde niet om de lepralijders aan te 
raken, uit hetzelfde eetgerei te eten of zelfs een pijp te delen. Hij voelde een 
grote mate van verbondenheid met de bevolking. Van aanvang af sprak hij van 
‘Wij melaatsen’. In 1873, het jaar dat hij aankwam op Molokai, schreef hij zijn 
familie: “Ik vind mijn grootste geluk den Heer te dienen in zijne arme en zieke 
kinderen - die van de andere menschen verstoten worden.” Deze zin staat nu 
op zijn graf in Leuven. 
Hij verkondigde er het evangelie en doopte grote aantallen van de bewoners. 
Maar hij zag het als zijn voornaamste taak om van de kolonie een 
menswaardige samenleving te maken. Dat was een zware opgave. Velen 
hadden de houding besloten dat het leven alle betekenis verloren had en 
gaven zich zonder enige terughoudendheid over aan seks, drank en geweld. 
Damiaan slaagde er wonderwel in, zij het in een gevecht van jaren, om een halt 
toe te roepen aan de totale verloedering en ellende die op Molokai heersten. 
Het wonder van Molokai was dat er een min of meer normale samenleving 
ontstond en dat de humaniteit en de hoop er weer terugkeerden.  
Het duurde niet heel erg lang (1884) of Damiaan ging ook zelf de symptomen 
van lepra vertonen. Hij bleef op ‘zijn’ eiland en werkte door tot hij er bij 
neerviel. Hij stierf in 1889. 
 
Tijdens zijn leven raakte zijn werk op Molokai al wereldberoemd. Een eeuw na 
zijn dood was in België nog niets van zijn faam verdwenen. Toen de Belgische 
omroep in 2005 een verkiezing van de grootste Belg aller tijden organiseerde, 
eindigde hij bij de Vlamingen op de eerste en bij de Walen op de derde plaats. 
Vier jaar later viel hem een nog grotere eer te beurt: hij werd in 2009 heilig 
verklaard.  
Op zichzelf had pater Damiaan een weinig heilige uitstraling. Hij was een 
opvliegend mannetje, berucht om zijn woede-uitbarstingen, en hij kon 
buitengewoon ondiplomatiek en bot zijn. Hij had constant ruzie met zijn 
meerderen. Damiaan placht zijn superieuren op eisende toon te laten weten 
wat er volgens hem op Molokai nodig was. Materiaal, geld, meer priesters … 
Zij zagen het niet erg zitten om door hem gecommandeerd te worden en 
vonden het vermoedelijk sowieso verspilde moeite om je zo in te spannen voor 
die hopeloze gevallen. En hij was niet gemakkelijk in de omgang. Een paar 
maal kreeg hij gezelschap van een medebroeder, maar het duurde nooit lang 
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of de twee stonden met verhitte koppen tegenover elkaar. Toch was hij in de 
eerste plaats een bouwer – ook in de letterlijke zin, je kon hem evengoed 
biddend in zijn kamer als hamerend op een dak aantreffen.  
 
Bij alle tegenwerking die hij ondervond, kwam op het laatst, toen hij zelf 
besmet raakte, de aantijging van een losbandig leven. Eén van de 
negentiende-eeuwse theorieën over lepra, was dat het, om het modern te 
zeggen, een soa (‘seksueel overdraagbare aandoening’) was. Sommigen 
veronderstelden dat Damiaan zich iets te enthousiast de aandacht van de niet 
bijzonder preutse Hawaiiaanse meisjes had laten welgevallen. Volgens alle 
bronnen echter lijkt daar bij Damiaan geen sprake van te zijn geweest. 
Bovendien waren er voldoende andere gelegenheden waar die besmetting tot 
stand kon zijn gekomen. Zijn roekeloosheid was berucht.  
Desondanks werd er geloof gehecht aan de beschuldiging van seksuele 
escapades. Het was een bijzonder vernederende ervaring voor hem toen hij 
zich op last van zijn superieur door een arts op syfilis moest laten onderzoeken. 
 
Interessant in dit verband is dat bij zijn heiligverklaring werd aangekondigd dat 
Damiaan voortaan zou gelden als patroonheilige van aidspatiënten. Aids is 
immers net als lepra destijds een ziekte die zich sterker dan andere ziektes in 
de taboesfeer bevindt vanwege de connotatie met het seksuele. In nogal wat 
landen leidt het stellen van de diagnose van hiv-besmetting tot sociale 
uitsluiting, juist zoals dat bij lepra gebeurde en nog gebeurt. Om deze reden 
laten velen zich liever niet testen. 
 
Ondanks alle tegenslagen die hij had, kun je zeggen dat Damiaan op Molokai 
zijn levensvervulling gevonden had. Zelfs het besmet worden en zelf een 
lepralijder zijn, kon hij in die zin verstaan. Nu stond hij nog dichter bij de 
mensen voor wie hij er was. 
 

Ds. Bert Dicou 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 

Terugblik kerkdiensten februari 
Op 3 februari ging ds. Jelle Brouwer uit Mechelen voor. Hij preekte naar 
aanleiding van Jezus' verkondiging in de synagoge van Nazareth. Als kerk 
ondervinden we concurrentie van alle entertainment dat mensen wordt 
aangeboden in de maatschappij. Betrokkenheid bij kerken en verenigingen 
staat onder druk. We moeten als kerk echter niet proberen te concurreren met 
alles wat er aangeboden wordt in de maatschappij. Jezus'  eigen verkondiging 
was ook niet zo populair bij zijn volksgenoten -een profeet wordt niet geëerd 
in zijn vaderland- en dat hoort  intrinsiek bij het evangelie. Toch mogen we 
elke keer vreugdevol samenkomen rondom het evangelie en rondom brood en 
wijn. We vierden ook het heilig avondmaal.  
 
Op 10 februari was ds. Truus Schouten onze voorganger. Zij sprak over 
Hebreeën 4, met nadruk op vers 11 en 12. We werden herinnerd aan de kracht 
van het Woord van God. Als je God wilt volgen is dat volledig, 100%. Keuze 
voor hem is radicaal, omdat Zijn woord ook levend, krachtig en radicaal is. 
Voor de kinderen werd dit toegelicht door haar in een verhaal over 'de zondag'. 
De zondag zouden we moeten zien als een rustdag, een feestdag en een dag 
voor God. Voor velen is die strikte invulling helaas al verleden tijd.  
 
Zondag 17 februari stonden we  stil bij de hoofdstelling van Paulus uit zijn brief 
aan de Galaten. Paulus wil laten zien dat er met de komst van Jezus definitief 
iets is veranderd, de scheidslijn tussen Israël en de volken is doorbroken en de 
heidenen hoeven zich niet aan de Thora te houden. Tegenstanders van Paulus 
hebben echter nogal moeite met die grote mate van vrijheid en diversiteit in 
het geloof. Hebben we niet alsnog duidelijke leefregels nodig? Paulus is hier 
echter zeer radicaal: wij zijn met Christus gestorven en opgestaan, dat is de 
nieuwe werkelijkheid van ons leven.  
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Vooruitblik 
Vanaf woensdag 6 maart (Aswoensdag) breekt de veertigdagentijd aan, de tijd 
waarin we stilstaan bij het lijden van onze Heer en toeleven naar het licht van 
Pasen (21 april). In de Stille Week zullen er ook weer vespers georganiseerd 
worden, u wordt daar over geïnformeerd in De Band van april. In de zondagse 
diensten van de veertigdagentijd volgen we de lezingen van het oecumenisch 
leesrooster, uit het evangelie van Lukas. We volgen Jezus in zijn gang door 
Galilea en Judea, naar Jeruzalem. Ook zal er weer een project zijn voor de 
kinderen met een leuk lied, allemaal heel hartelijk welkom! 
 

Voorgangers kerkdiensten in maart 
24 februari: ds. Andries Boekhout 
3 maart: ds. Petra Schipper, Heilig Avondmaal 
10 maart: prop. Barry Kriekaard 
17 maart: prop. Barry Kriekaard 
24 maart: prop. Barry Kriekaard 
31 maart: prop. Barry Kriekaard 
 
 

ACTIVITEITEN 
In deze rubriek wordt u geïnformeerd over voorbije en komende activiteiten. 
Sommige dingen worden even extra voor het voetlicht gebracht. Onderaan de 
rubriek vindt u een compleet overzicht van de activiteiten de komende maand. 
Ter info: het bijbellezen voor anderstaligen zal tot nader order niet doorgaan, 
vanwege de ziekenhuisopname van Dini van Os.  
 

Wereldgebedsdag 
Mogelijk bereikt De Band u voor (of op) 1 maart, 
daarom deze herinnering. 
Elk jaar vindt er op de eerste vrijdag van maart de 
wereldgebedsdag plaats. Er worden dan wereldwijd 
gebedsbijeenkomsten georganiseerd in kerken. 
Steeds komt de liturgie uit een ander land, dit jaar 
uit Slovenië. Vorig jaar mochten we in de Bexstraat 
andere kerken ontvangen voor de wereldgebedsdag 
(2 maart 2018). Dit jaar zal de wereldgebedsdag 
plaatsvinden op 1 maart vanaf 19.30 uur in de 
Rooms-Katholieke heilige Geestkerk, 
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Mechelsesteenweg 135, de kerk waar we in het verleden al eens mee hebben 
samengewerkt in de gebedsweek voor de eenheid. Het thema is 'Welkom, God 
nodigt je uit' (n.a.v. Lukas 14:15-24). Van harte aanbevolen!  
 

Lezingen 'God is een vluchteling' 
Op 27 februari, net na de deadline van uw kerkblad, waren we gastheer voor 
alle Antwerpse protestantse kerken in een lezing van David Dessin, de auteur 
van het boek God is een vluchteling. Wij zien christendom vaak als een 
Europese religie, maar Dessin beschrijft de groeiende migrantenkerken in 
Europa, en specifiek in België. Wij kennen hen vaak niet en toch zijn ze onze 
broeders en zusters in Christus. Ze houden ons een spiegel  voor wat het 
betekent om kerk te zijn in de samenleving. Verslag in het april-nummer van 
De Band. 
Op 13 maart is er een vervolglezing in de vorm van een ontmoeting met 
enkele vertegenwoordigers van de honderden migrantenkerken die er in 
Antwerpen zijn en die we al te vaak niet kennen. Op die tweede avond horen 
wij hoe de broeders en zusters van de migrantenkerken naar ons, westerse 
christenen, kijken.  
Meer informatie in de rubriek ‘Verdieping en inspiratie’. 
 

Bijbelkring Galatenbrief 
De bijbelgesprekskring houdt zich bezig met de brief van Paulus aan de 
Galaten. Het is een van de vroegste brieven van Paulus en heeft een felle, 
provocerende toon. Op de bijbelkring van 6 februari zagen we al dat Paulus in 
de aanhef van zijn brief nogal koeltjes klinkt en ook het gebruikelijke stukje 
complimenten aan de ontvanger van de brief ontbreekt. Op de achtergrond 
speelt het conflict waar we ook over lezen in Handelingen 15 en andere brieven 
van Paulus.  
In de gemeenten in Galatia waren Joodse en niet-Joodse gelovigen, beide 
leefden naast elkaar als volgelingen van Jezus. Maar nu waren er Joodse 
gelovigen die zich lieten voorstaan op hun afkomst. Ze wilden de andere 
gelovigen verplichten om zich ook aan de wet van Mozes te houden - zo zijn 
onze manieren nu eenmaal. Paulus stelt daar tegenover dat niemand zich 
ergens op kan laten voorstaan. We leven allen van de genade van Christus. Op 
17 februari besteedden we er ook aandacht aan in de dienst. Maar Paulus 
werkt in zijn brief zijn argumenten verder uit, van harte welkom om dat mee te 
maken. De bijeenkomsten van de bijbelkring zijn 6 maart, 20 maart, 3 april 
en 8 mei. Bij wijze van experiment zijn de vinden bijbelkringen in maart plaats 
in de pastorie. 



9 

 

 

 
 
 

'De bijbel anders' 
Rondom de veertigdagentijd bieden de gezamenlijke protestantse kerken van 
Antwerpen verschillende activiteiten aan onder de noemer 'de bijbel anders'.  

➸ Er zijn drie bijeenkomsten van bibliodrama in de Sanderusstraat, onder 
leiding van ds. Bert Dicou en ds. Ina Koeman. De eerste was op 18 februari. De 
komende bijeenkomsten zijn 4 en 18 maart, vanaf 13.30 uur.  

➸ Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten van 'Lectio Divina'. Dit is een oude 
vorm van meditatief bijbellezen, afkomstig uit de kloosters. De avonden 
worden geleid door de ondergetekende. Ik heb die vorm al eens eerder 
gebruikt in gemeenten waar ik stages deed en dat waren altijd zeer 
verrijkende, bijzondere bijeenkomsten. De data zijn 14 en 28 maart (en 11 
april), vanaf 20 uur in de kerk van de Arabische christenen (dat is de oude 
sacristij van de Lange Winkelstraat).  
Meer informatie in de rubriek ‘Vorming en verdieping’. 
 

Catechese 12-15 
Het hele seizoen is de catechesegroep 12-15 bezig geweest rondom het thema 
'de kerkdienst'. Elke bijeenkomst werd er een ander onderdeel van de 
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eredienst voor het voetlicht gehaald en voor de jeugddienst van 24 april 
voorbereid. Op 16 februari ging het over de preek, onder leiding van prop. 
Barry Kriekaard, over de door de jongeren gekozen tekst Johannes 7:6. De 
jeugddienst zal plaatsvinden op zondag 28 april (beloken Pasen). De laatste 
voorbereiding voor de dienst zal zijn op ZONDAGmiddag 17 maart. We gaan 
dan echter niet alleen maar serieus doen, maar maken er ook een gezellige 
middag van met eten en  drinken en spelletjes. Jullie zijn van harte welkom 
vanaf 13 uur tot 16 uur in de pastorie aan de Kortemarkstraat!  
 

Catechese 16+ 
De groep 16+ zal vanaf maart geleid worden door prop. Barry Kriekaard. We 
danken collega Dicou hartelijk voor het leiden van de groep in dit seizoen. Op 
24 maart om 15 uur is de laatste bijeenkomst bij ds. Bert Dicou thuis, geleid 
door prop. Barry Kriekaard. Van harte welkom! 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten maart 
• 1 maart, 19.30 uur: viering Wereldgebedsdag in de heilige Geestkerk, 
Mechelsesteenweg 135, Antwerpen.  
• 4 maart, 13.30 uur: bibliodrama in de Sanderusstraat 
• 5 maart, 20.00 uur: Oratorium 1, Genesis 21, in de kerk  
• 6 maart, 20.00 uur: bijbelkring Galaten (LET OP: locatie is de pastorie, 
Kortemarkstraat 66, Berchem) 
• 13 maart, 20.00 uur: ontmoeting met niet-Westerse christenen, in de kerk  
• 14 maart, 20.00 uur: Lectio Divina, kerk Arabische christenen (oude sacristij 
Lange Winkelstraat) 
• 16 maart, 14.30 uur: 50+ kring, Lange Winkelstraat 5 
• 17 maart 13.00 uur: laatste bijeenkomst en gezellig samenzijn catechese 12-
15, pastorie 
• 18 maart, 13.30 uur: bibliodrama in de Sanderusstraat 
• 20 maart, 10.30 uur: gebedskring, in de kerk  
• 20 maart, 20.00 uur: bijbelkring Galaten (LET OP: locatie is de pastorie, 
Kortemarkstraat 66, Berchem) 
• 24 maart, 15.00 uur: catechese 16+ bij ds. Bert Dicou 
• 28 maart, 20.00 uur: Lectio Divina, kerk Arabische christenen (oude sacristij 
Lange Winkelstraat) 
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KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD 
Op 6 februari kwam de kerkenraad bij elkaar in een lange vergadering, want de 
vergadering van januari was komen te vervallen. De volgende vergadering is 
op dinsdag 5 maart. De kerkenraad zal zich komende periode onder meer 
bezighouden met nadenken over ons kerkzijn. Wie zijn wij als kerk en hoe 
willen we kerkzijn naar de toekomst toe? Waar liggen onze uitdagingen en 
onze kracht? Als u gedachten hebt over dat thema, laat het ons gerust weten! 
Verder zijn we aan het nadenken over de opvolging van Aalt-Jan van Roest in 
de kerkenraad. Ten slotte organiseerden wij een eenmalig diaconaal project. 
We bevelen dit van harte bij u aan. 
De bestuursraad kwam bijeen in een officieuze vergadering op 31 januari. De 
volgende bijeenkomst is 7 maart.  
 
 

PROPONENTSCHAP IN DE BEXSTRAAT 
Eind januari was de afronding van mijn proponentschap in Antwerpen-breed. 
Het was een leerzame periode, waarbij ik veel werkingen van de protestantse 
kerken en veel collega's heb leren kennen. Het was een fijne tijd, waarin ik in 
staat werd gesteld mijn blikveld te verbreden. Vanaf februari heb ik als 
proponent mijn taken opgenomen in de Christusgemeente. Het is fijn om na 
een lange periode van meelopen als stagiair het werk te kunnen doen 
waarvoor ik naar Antwerpen ben gekomen. Ik heb me afgelopen maand 
ingewerkt in alles werkzaamheden van de predikant. Ik ben onder meer 
begonnen met het pastorale bezoekwerk. Het is fijn om op die manier u te 
ontmoeten en te spreken over wat u raakt en bezighoudt.  
 

Vakantie 
Sinds 28 februari tot en met 3 maart zijn wij er even tussenuit. We zijn dan een 
lang weekend aan zee. Dan ben ik dus niet bereikbaar.  Voor pastorale  zaken 
kunt u terecht bij de kerkenraad.  
 
 

PASTORAAT 
– Op 4 februari is Dini van Os gevallen en heeft haar knieschijf gebroken. 
Momenteel revalideert zij in het Stuivenbergziekenhuis.  
– Walter Dekock is 7 februari opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in 
Duffel. Hij wenst vooralsnog géén bezoek.  
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– We dragen Jef en Maria van Heuckelom in ons gebed in de moeilijke 
omstandigheden waarin ze zich bevinden.  
 
 

VERJAARDAGEN 
De maand maart kent veel gemeenteleden die hun verjaardag vieren:  
1 maart: Leo Droogendijk 
12 maart: Betsy Both-Nieuwenhuijse  
21 maart: Angèle Ouding 
24 maart: Jaap Both  
25 maart: Bob Veldhuis  
27 maart: Wim Sluijs 
28 maart: Pieternella Huntington-Strieleman (oudste gemeentelid) 
Allen van harte proficiat en veel gezondheid, kracht en vreugde toegewenst in 
het nieuwe levensjaar! 
 
 
Hartelijke groet vanuit de pastorie, 

Prop. Barry Kriekaard 
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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 
  

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:wimsluijs@skynet.be
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

DE KAARS VAN PROFEST 

We staan nog aan het begin van de veertigdagentijd maar we blikten in onze 
gemeente vast vooruit naar Hemelvaart: op 30 mei vindt het grote 
tweejaarlijkse evenement plaats van de landelijke kerk, Profest. Deze keer is 
het in Gent. In de aanloop ernaartoe reizen kleurige kaarsen door alle 
districten om het vlammetje vast aan te steken. We mochten de kaars van ons 
district even ontvangen, en gaven hem inmiddels door aan de volgende 
gemeente. Wij zijn er alvast klaar voor!  
Op www.profest.be vindt u meer informatie. Helemaal onderaan die pagina 
een mooi filmpje met een eerwaarde collega in sportoutfit, bezig de kaars door 
stad en land te marathonlopen.  
 
 

BIBLE DISCUSSION GROUP (ENGELS EN NEDERLANDS) 
Nog meer Bijbel! Afgelopen maand hadden we een tweetal bijbelgesprekken. 
De eerste was bij Kamran en Sobia thuis, met een aantal andere liefhebbers. 
De tweede op zondagochtend na de kerkdienst.  
Volgens hetzelfde patroon gaan we komende tijd tweemaal samenkomen. 
Wie zin heeft aan te schuiven, welkom, het is prima als het wisselende 
gezelschappen zijn. Voor beide geldt, dat Engels de voertaal is, maar voor wie 

http://www.profest.be/
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daar moeite heeft, zullen we telkens ook even terugschakelen naar het 
Nederlands. 
Gepland staan nu 
► maandag 11 maart, 20 uur (adres wordt nog bekendgemaakt); 
► zondag 7 april, 11.30 uur (na de kerkdienst). 
Het concept is simpel: we lezen met elkaar een bijbelgedeelte en onderzoeken 
gezamenlijk wat het voor ons betekent. 
Inlichtingen? Spreek mij aan of mail mij (bert.dicou@gmail.com). 
 

CATECHISATIE  
Vanwege de krokusvakantie is de geplande bijeenkomst (3 maart) verplaatst 
naar 24 maart. 
Bij mij thuis opnieuw, van 15 uur tot 16.30 uur. Inleider is ds. Barry Kriekaard, 
die de komende bijeenkomsten de catechisatie zal verzorgen. 
 

MEDITATIEVE MUZIKALE VIERING AAN HET BEGIN VAN 
40 DAGEN BEZINNING 
Met Bert Dicou en Laura Silva Mendes 
Zondag 10 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd, van oudsher 
een tijd van bezinning en inkeer. Veertig dagen lang zetten we de versnelling 
iets lager. We laten tot ons doordringen dat het een feest is om te mogen 
leven, maar dat het een wel heel eenzijdig beeld zou geven als we zouden 
doen alsof dat steeds een tocht van succes naar succes zou zijn.  
Het is de voorbereidingsperiode op het hoogfeest van Pasen. Waarbij we ons 
realiseren dat voor Jezus de weg naar Pasen wel liep via arrestatie, verraad, 
verloochening en kruis. 
De bezinning deze middag is in hoge mate muzikaal van aard. Laura Silva 
Mendes heeft een aantal mooie meditatieve stukken bij elkaar gezocht, die ze 
voor ons gaat vertolken op het orgel. Bert Dicou verzamelde een aantal 
bezinningsteksten en gedichten, waarnaar we in alle rust zullen luisteren. Een 
viering met volop ruimte voor stille bezinning. 
Begin: 15 uur. Iedereen welkom.  
 
 

PASTORALIA 
Ons gemeentelid de heer Arie Bakker heeft een tijdje in het ziekenhuis moeten 
verblijven en is nu verhuisd naar huize Christine RVT in Ekeren. We wensen 
hem daar alle goeds. 
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BIJZONDERE GEMEENTEVERGADERING 
De kerkenraad nodigt de gemeenteleden bij deze uit op een bijzondere 
gemeentevergadering op zondag 24 maart, na de dienst.  
Zoals in de vorige gemeentevergadering is aangekondigd, heeft de kerkenraad 
afgelopen tijd gewerkt aan het opstellen van een gemeentereglement. We 
zouden dit reglement nu graag willen bespreken. 
Begin maart zullen we het reglement per mail of post aan u bezorgen. Zodat u 
ruim de tijd heeft om het door te lezen. Ook zult u van onze dominee een 
aantal vragen ontvangen. Deze willen we ook bespreken op de vergadering. 
 
 

OP BEZOEK 
31 MAART: ’T IS DE VIJFDE ZONDAG IN DE MAAND 
(Door Tetty Rooze) 
In onze zoektocht om meer open kerk zijn en te zien hoe anderen hiermee 
omgaan, doen we het voorstel aan de kerkleden om op de 5de zondag van de 
maand op bezoek te gaan bij een ander geloofsgemeenschap of ander 
initiatief rond zingeving en geloven.  
 

‘De Brug’, een Leer- en Vierhuis in Lier  
Ons eerste bezoek in een rij van velen (hopen we) brengt ons bij ‘De Brug’ in 
Lier, een liturgische gemeente waar een eigentijdse en in de bijbel gewortelde 
geloofstaal gesproken wordt, zoals o.a. ontwikkeld door de Nederlandse 
dichter Huub Oosterhuis.  

In de liturgische dienst zingt de gemeente een omvangrijk repertoire van 
aansprekende liederen, voorgegaan door een meerstemmig koor en 
begeleid op piano en orgel. De bijbel wordt gelezen. De schriftuitleg wordt 
door verschillende voorgangers gedaan en zoekt aansluiting bij actuele 
existentiële en maatschappelijke vragen. Dit keer gaat Eefje van der Linden 
voor, ons niet onbekend.  

De gemeente viert eucharistie: het breken en delen van brood en wijn in de 
hoop dat er een nieuwe wereld komen zal, waar brood en recht en 
waardigheid en liefde is voor al wat leeft. Zoekenden, van huis uit gelovigen, 
ongelovigen en agnosten kunnen er elkaar vinden en gemeente vormen. De 
inspiratiebron is het Bijbelse geloofsverhaal en de joods-christelijke traditie, 
met als ijkpunten het woord van de profeten en ‘Jezus Messias als beeld van 
ons bestaan’. Andere levensbeschouwingen en geloofstradities kunnen hierbij 
verfrissende inzichten geven. In lied en gebed, in acclamatie en psalm, wordt 
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het gehoorde woord geïnterpreteerd, doorgelicht, of naar de eigen situatie 
vertaald. Het kan stilte oproepen, confronteren en bevrijden. In breken, delen 
en eten wordt het gehoorde woord gevierd. Deze gebaren drukken de 
bereidheid uit tot deelname aan het messiaanse project, een andere 
bestemming voor mens en wereld, 'nieuwe hemel, nieuwe aarde'.  

Met voorbeden en zegen gaat de gemeente naar de plaats waar 
verantwoordelijkheid kan worden gedragen: in relatie, gezin, werk, politiek, 
al die plekken en situaties waar het woord geleefd moet worden. 

De viering begint om 10.30 uur. We spreken af elkaar te ontmoeten bij de trein, 
perron 5 (Berchem station om 9.30 uur, trein vertrekt om 9.44 uur).  Mensen 
die graag met de auto naar Lier rijden kunnen samen af spreken met de 
beschikbare chauffeurs. Het adres is Kapucijnenvest 16, te Lier (ingang blauwe 
poort), vlak bij het ziekenhuis. 
De volgende keer, 30 juni, gaan we naar Oostende op bezoek bij de 
pioniersgemeente daar. Info volgt.  
Informatie bij ds. Bert Dicou of Tetty Rooze 
 
 

BIBLIODRAMA 
Op 4 en 18 maart gaan in onze kerk de volgende 2 Bibliodrama-namiddagen 
door (14-16 uur). Iedereen hartelijk welkom. Meer daarover op p. 23. 
 
 
Een hartelijke groet, 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijngaard – Antwerpen-Zuid 
 
 
 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningmeester Dhr. P. Osterrieth, Doornelei 5/3, 2018 Antwerpen 
  tel. 03/237.08.11 | paul.osterrieth@belgacom.net 
Bank  IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Diaconie IBAN BE95  7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:heleen@pobox.com
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

BIJNA PASEN….  
Het leuke van de 
veertigdagentijd, die op 10 
maart ingaat, is dat het een 
voorbereiding is op een 
uitgelaten feest: 
opstanding. Dat kleurt de 
tijd die daaraan voorafgaat 
ingrijpend. Het vasten, het 
bezinnen, het je indringend 
bezighouden met de weg 
die Jezus gaat, het dient 
allemaal dat ene: dat we 

gaan beseffen hoe vrolijk God ingrijpt. Nee, we doen niets af van de zwaarte 
van het lijden. Het is uiterst pijnlijk te moeten leven met armoe, onrecht, 
tekort. Niettemin: God redt ons daar dwars doorheen. Als wij blijven hangen 
bij het gemis, klinkt er de vraag: waarom zoeken jullie de Levende bij de 
doden? Het verduren van de 40 dagen in woestijngebied kan louteren, maar 
laten we elkaar scherp houden: het wordt Pasen. 
 
 

KERKDIENSTEN EN INWIJDING ARABISCHE KERK 
Zondag 3 maart Heilig Avondmaal, zondag 10 maart begin van de 40-dagen, 
zondag 17 maart wellicht gasten uit Amerika, de 4de zondag is mijn vrije 
zondag en ds. Jart Voortman doet dienst… U zou kunnen zeggen: het gaat zo 
z’n gangetje. Maar dan komt de extra zondag van maart, de 5de in de rij: en dat 
is wel een heel bijzondere. Daarover straks. Het leesrooster dat we volgen voor 
de schriftlezingen in de kerk kiest ook vanuit een vast patroon lezingen uit het 
Lukasevangelie: bij het begin van de veertigdagentijd, de verzoeking van Jezus 
in de woestijn, Lukas 4, daarna de verheerlijking op de berg, Lukas 9, om dan 
met grote sprongen naar het passieverhaal te gaan, Lukas 20. De 
tussenliggende stukken van het Lukasevangelie komen rond de zomer en 
daarna weer aan bod. Er zit een zekere logica in: al is die soms ook zoek. 
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Maar nu, zondag 31 maart! Officiële 
opening van de kerkruimte van de Arabische Protestantse kerk van 
Antwerpen. Ze kerken al enige tijd in de voormalige sacristij van de Kerk aan 
de Lange Winkelstraat, maar we moesten dat nog steeds gezamenlijk vieren. 
Eigenlijk overstijgt de samenwerking onze gemeente, is het een zaak van heel 
Protestants Antwerpen, maar logischer wijze hebben wij als directe buren daar 
het meest mee te maken. Het feest bestaat uit een gezamenlijk voorbereide 
kerkdienst en een heleboel medewerkenden: vanuit de arabische 
geemeenschap o.a. ds. Ishak Ghatas van de Arabische kerk van Brussel, Ernst 
van Velzen en mensen van het Bijbelhuis en anderen. Ook zullen we 
gezamenlijk avondmaal vieren. Hoe het daarna verder gaat moet nog 
besproken worden, maar laat zich raden! 
De dienst begint uitzonderlijk om 11.00 uur. 
 
 

LECTIO DIVINA 
Naast een aanbod voor bibliodrama en lezingen in de veertigdagentijd, is 
nieuw dit jaar drie avonden Lectio Divina. Lectio Divina staat heel dicht bij de 
oudste manier van Bijbellezen. Het is de Bijbel proberen te lezen met een open 
geest, ontvankelijk, want wie weet komen die woorden uit de Schrift wel tot je 
als woorden van God. Als ik het zo zeg klinkt het een beetje zweverig, maar 
dat is deze manier van bijbellezen juist helemaal niet. Gewoon een keer 
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meemaken is de beste kennismaking. Zie voor de data de rubriek ‘Vorming en 
verdieping’. 
Nog een verwijzing naar ons gezamenlijke aanbod: de dubbellezing westerse 
en niet westerse christenen. De eerste is geweest, met David Dessin, en de 
invalshoek was vanuit onze westerse blik. De tegen-lezing is vanuit een 
omgekeerde richting benaderd: …en wat zeggen allochtone christenen van 
ons? Dat kan weleens heel leerzaam zijn om te horen, vandaar, meer dan 
welkom, woensdag 13 maart in de Bexstraat. 
(Zie ook de rubriek ‘Vorming en verdieping’) 
 
 

VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
Met een beknopte gemeentevergadering hebben wij zondag 17 februari de 
verkiezing gehouden van twee nieuwe leden voor de kerkeraad: Michelle 
Presgrave en Marc Stevens zijn met overgrote meerderheid danwel met 
unanieme instemming verkozen. De bevestigingsdienst is wellicht op 4 april. 
Alvast voor na de zomer: 
Zondag 8 september is bij de koffie uitgeroepen tot zondag voor de 
gemeenteuitstap. Een bezoek aan een andere VPKBgemeente, die toevallig 
ook nog op een interessante plek samenkomt, wordt voorbereid. 
 
Met vriendelijke groet van, ds. (ik mag tegenwoordig Hans zeggen in het 

kerkblad) Hans Neels 
Predikant De Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
 
 
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
Predikant Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Scriba  Mevr. A. Lenstra-Blommaert, Eikenlaan 7, 2920 Kalmthout  
  tel. 03/666.49.02 | lida.blom@telenet.be 
Bank  IBAN: BE19 0000 1498  7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen  
  BIC: BPOTBEBB 
Diaconie IBAN: BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen 
  BIC: GKCCBEBB 
Koster  Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen 
  tel. 0468/48.13.48 | email: sandervanlangevelde@outlook.com 
Orgelkring Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be  

mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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VOOR ALLEN 
 
 

UITNODIGING AAN ALLE DAMES VAN ONZE KERKEN 
In het weekend van 15-17 november organiseren wij een vrouwenweekend, en 
we hebben daarvoor een fijne locatie gevonden in Peer – de foto geeft alvast 
een indruk. 

We ontvangen jullie op 
vrijdagavond, en sluiten af op 
zondag rond de middag.  
Er zijn verschillende activiteiten 
gepland, gaande van lezingen, 
godly play, een 
uitwisselingsmoment, een 
creatieve activiteit en een 
wandeling. 
Als thema hebben we gekozen 
voor 'Bijbelse Vrouwen'; met 

welke bijbelse vrouw zou jij op weg willen gaan?  
Om dit thema te onderzoeken en een aantal bijbelse vrouwen in het licht te 
zetten zijn we blij dat we mogen rekenen op onder andere de inzet van onze 
stadspredikant ds. Petra Schipper. 
Het volledig kostenplaatje voor dit weekend is nog niet precies gekend, 
daarover zo snel mogelijk meer. 
Je kunt je inschrijven bij Josée (josee.rigtering@skynet.be), Evelien 
(neeltje2018@hotmail.com) of Martine (martinemeijers505@gmail.com) 
We hopen op veel inschrijvingen, en voel u vrij om ook vrouwen van andere 
kerken of uit uw directe omgeving uit te nodigen; samen maken we het 
verschil. 
Een zusterlijke groet, 
Josée, Evelien en Martine 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 

Op 16 februari kwam ds. Dick Wursten ons vertellen over Luther en muziek. 
Afgelopen Lutherjaar hebben we al veel gehoord over Luther en vanouds is er 
over hem al veel bekend. Toch was het deze keer totaal geen herhaling.  
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Ds. Wursten liet ons zien hoe gemeenschappen in het 
verleden zich splitsten en hoe elke stroming, door de 
tijd, uit elkaar groeit, maar dat we toch een binding 
hebben door het gezamenlijke verleden.  
In de tijd van Luther wisten gewone mensen weinig 
van de Bijbel en van de teksten van de gregoriaanse 
liederen.Luther wilde de mensen bij de dienst 

betrekken, daarom vertaalde hij de Bijbel in het Duits en schreef hij ook de 
grote en de kleine Catechismus. Hij zette de leerteksten op muziek, alsook de 
liederen zodat de mensen mee konden zingen. 
Omdat gregoriaanse liederen in het Duits niet altijd goed klonken, heeft hij 
met Josquin Desprez, een Vlaamse polyfonist, liederen op rijm en muziek 
gezet. Hij zorgde er ook voor dat er buiten kloosterscholen andere scholen 
kwamen waar ook meisjes naar toe konden. Al bij al was het een gezellige, 
maar vooral ook leerzame middag. 
De volgende 50+-middag is op zaterdag 16 maart, zoals altijd van 14.30 tot 
16.30 uur. Mevr. G Hulsman van de Berg zal ons over haar werk als  
(ex-)gevangenisaalmoezenier vertellen. Het wordt beslist een boeiende 
namiddag. Iedereen is uitgenodigd, wij hopen weer op een grote 
belangstelling. 
 
 

TER HERINNERING: ORATORIUM 
Componist en musicus Willem Ceuleers, u allen welbekend, heeft drie 
hoofdstukken uit Genesis op muziek gezet. Ze worden uitgevoerd door 
speciaal voor de gelegenheid samengestelde muzikale ensembles. Meer 
informatie las u in het februari-nummer van De Band. 
Hier nog eens de data: 
Oratorium 1, Genesis 21: Hagar en Ismael op de vlucht, dinsdag 5 maart, 20 
uur, Christuskerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 
Oratorium 2, Genesis 22: Het offer van Izaak, dinsdag 9 april, 20 uur, 
Damiaankerk, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (TPC) 
Oratorium 3, Genesis 24: Eliëzer op zoek naar een vrouw voor Isaak, dinsdag 7 
mei, 20 uur, Kerk ‘De Brabantse Olijfberg’, Lange Winkelstraat 5, 2000 
Antwerpen 
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  

https://procant.be/
mailto:info@procant.be
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Voor onze lezers 

Allereerst: Dank aan al de genen die hun bijdrage voor 2019 wat hadden 
opgehoogd. 
Anderzijds: Mogelijk vind u ingesloten een overschrijvingsformulier voor 
betaling van de Band, abonnement 2019. 
De laatste weken kwam er niets meer binnen bij de administratie, vandaar 
deze herinnering voor nog een 50 -tal geadresseerden. 

 
 
 
 

>>>>> OPROEP <<<<< 
 
 

WIL JIJ EEN ANDERS-DAN-ANDERS VAKANTIE?  
Ben jij christen, teamplayer, tussen 18 en 28 jaar, iemand die het 
leuk vindt om te werken met mensen van verschillende 
leeftijden, flexibel en enthousiast? 
Dan is de GWT op zoek naar jou! 
GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al 

meer dan 55 jaar kerk- en recreatiewerk organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn 
daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid 
organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschillende 
activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, 
sporttoernooien enz. 
Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als 
teamlid heen willen we iets van God laten zien. 
Wat bieden wij jou? 
– Een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen-Luxemburg 
– De mogelijkheid om studiepunten te behalen voor sommige opleidingen  
– Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen uit diverse kerken ontmoet 
– Een leerzame en uitdagende tijd 
Het voorbereidingsweekend (in Nederland) gaat door van 12-14 april. 
Vakantieperiodes: team 1: 17 juli t/m 1 augustus, team 2: 31 juli t/m 13 augustus 
2019 
 
Info: www.grotewittetent.nl / facebook.com/grotewittetent / insta: 
@grotewittetent. Of mail Lianne van der Hek: teamleden@grotewittetent.nl. 

mailto:teamleden@grotewittetent.nl
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VERDIEPING EN INSPIRATIE 
 
 

DE BIJBEL: BIBLIODRAMA 
(Door ds. Bert Dicou) 
Afgelopen jaar schreef ik samen met een collega een artikel voor een bundel 
van het Nederlands Bijbelgenootschap, De Bijbel in Nederland. Ons artikel ging 
over de rol van de Bijbel in de vrijzinnig-protestantse kerken. Een aardig aspect 
van deze bundel was dat alle artikelen werden afgesloten met een korte 
boodschap. Alle auteurs kregen de vraag voorgelegd om in niet meer dan 100 
woorden de zin af te maken: “De Bijbel is voor mij ..”. Mijn zin (van 99 
woorden) was:  

De Bijbel is voor mij een buitengewoon intrigerend boek, waarin twee grote 
momenten van openbaring uit de geschiedenis van de mensheid - de 
geloofservaringen van het volk Israël en leven, dood en verrijzenis van 
Christus - in een verbluffende veelheid aan verhalen, gedichten, liederen, 
beschouwingen en brieven zijn vastgelegd. Niet alleen een literair zeer rijke 
collectie geschriften, maar ook de toegang tot wie God is en hoe Hij werkt 
in onze wereld. Telkens weer verrassend te ontdekken hoe zoveel eeuwen 
na het ontstaan van deze collectie het (samen) lezen van de Bijbel 
verhelderend en vaak ook bevrijdend kan werken. 

Recent was voor mij uitermate verrassend: de middag Bibliodrama die in onze 
kerk doorging op 18 februari. Ina Koeman en ik hadden breed uitgenodigd mee 
te komen doen aan een serie van drie middagen rondom het bijbelboek Ruth. 
Voor mij was het de eerste keer dat ik deze manier van bijbellezen mocht 
leiden, Ina heeft er al heel veel ervaring mee. Vaardig leidde ze onze best grote 
kring deelnemers, van wie een heel aantal het ook voor de eerste keer 
meemaakte, in in deze creatieve manier van met de Bijbel omgaan. We 
luisterden met veel aandacht naar de tekst, bespraken persoonlijke 
associaties, wisselden indrukken uit en leefden ons in. Een gezin gevlucht voor 
de honger, vanuit het veilige en vertrouwde Betlehem, naar het onbekende en 
niet per se gastvrije Moab. Wat hoort er qua associaties bij Moab? Wat bij 
Betlehem? We speelden het uit in korte scènes. Daarna verplaatsten we ons in 
Noömi, Ruth en Orpa. Eigen ervaringen hielpen om hun gevoelens en keuzes 
te verstaan. Of andersom, wierp het verhaal nieuw licht op ieders persoonlijke 
ervaringen. In ieder geval kostte het maar heel weinig moeite om je in te leven 
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in zo’n bijbelse figuur, en kwam deze aldus verrassend dichtbij, veel dichterbij 
dan wanneer je het verhaal alleen maar zou horen. 

➸ Er zijn nog twee middagen, 4 en 18 maart, in de Sanderusstraat. Thee 
en koffie om 13.30 uur, om 14 uur stipt gaan we van start. 
 
 

DUBBEL LEZING: DEEL II 
Op 27 februari las David Dessin in de kerk Bexstraat uit zijn boek God is een 
vluchteling. Na de ‘westerlingen’ krijgen nu de oosterse christenen zelf het 
woord. Hoe zijn jullie ontvangen? Wat is jullie indruk van de westerse kerk en 
haar bewoners? Klopt het beeld wat westerse christenen hebben over de kerk 
van het Oosten? Hebben jullie iets ervaren van warmte, herkenning, welkom, 
en vooral hebben jullie de indruk dat we elkaar als gelijkwaardigen zien? Een 
avond waarin we vooral zorgvuldig zullen proberen te luisteren naar elkaar: 
vanwege de taal, …er zal nog wel eens over en weer wat verduidelijkt moeten 
worden: maar ook inhoudelijk.  

➸ Woensdag 13 maart, Bexstraat 13, 20.00 uur 
(Ev. Ernst van Velzen,  ds. H. Neels) 
 

 

LECTIO DIVINA 
In en rond de veertigdagentijd worden 
onder de noemer 'de bijbel anders' 
verschillende activiteiten georganiseerd. 
Het ene is bibliodrama, het andere Lectio 
Divina. Bibliodrama kon u reeds 
meemaken in de afgelopen maand.  
Lectio Divina klinkt u waarschijnlijk 
onbekend in de oren, hoewel velen het 

zullen kennen als 'meditatief bijbellezen'. Het is een oude vorm van 
bijbellezen, afkomstig uit de kloosters. Centraal staat het (herhaaldelijk) lezen 
en overdenken van de tekst in een kader van stilte, meditatie en gebed. Het 
gaat erom hoe je op dat moment wordt aangesproken door de bijbeltekst, 
heel persoonlijk. De bijeenkomsten worden omgeven door een korte liturgie. 
Van harte welkom!  

➸ 14 en 28 maart en 11 april om 20.00 uur, in de kerk van de Arabische 
christenen, Lange Winkelstraat 5 
(Barry Kriekaard) 
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‘ZINNIG’: IS DAT OOK IETS VOOR JOU? 
 ‘Zinnig’, dat klinkt veelbelovend. En dat is het ook! 
Een groep 20ers/30ers/40ers… komt zeswekelijks bij 
elkaar op donderdagavond of zondagmiddag. Om 
te praten, te discussiëren, na te denken, te bezinnen 
– kortom, om samen zinnig bezig te zijn. 
Hierbij komen zeer uiteenlopende thema’s aan bod. 
Een kleine greep uit wat er al behandeld is: 
- de kerk van de toekomst 
- culturele thema’s zoals het bespreken van een 
kunstwerk, het samen lezen van een tekst of een 
gedicht, het luisteren naar een muziekstuk… 

- bezoek (in groep of individueel) van verschillende lezingen of bijeenkomsen 
en nabespreking hier van 
- hedendaagse religieuze en/of maatschappelijke kwesties, problemen en 
oplossingen 
- …… 
Wij zijn en enthousiaste zelfstsurende groep ‘jong’ volwassenen die zich bezig 
houdt met thema’s die hen aanspreekt en die zij zelf aandragen.  
 
Het gesprek van afgelopen donderdag 21/2 ging over ‘dialoogdiensten’, een 
vernieuwend liturgisch concept waarmee ds. Bert Dicou experimenteert in 
Kerk Antwerpen-Zuid in de Sanderusstraat.  Daarnaast hielden we ook een 
‘recap’ van het afgelopen jaar, waarin we ook veel hebben gesproken rond dit 
thema, en o.a. een ‘SWOT analyse’ van onze bestaande kerk en liturgie 
hebben gemaakt.  

➸ De volgende data zijn 31 maart, 25 april en 2 juni.  De thema's liggen 
echter nog niet vast.  Alle info en inschrijving: zinniggesprek@gmail.com. 
(Astrid, Blerina, David, Marthijn en Sander)  
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                KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 3 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. P. Schipper   Collecte: Kerk en Diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: Kerk en Diaconie 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. B.Dicou    Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 

 
Zondag 10 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: prop.B.Kriekaard    Collecte: Kerk en Zending 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
 

Sanderusstraat 77 15.00 uur middagviering 
Voorganger: ds. B.Dicou     Collecte: Kerk, Bijbelhuis 
 

Zondag 17 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: prop. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en PSC 
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Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Neels      Collecte: Kerk, Gevangenispast. 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: ds. P. Smits      Collecte: Kerk, Kirinda 
 

Zondag 24 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: prop. B. Kriekaard    Collecte: Kerk en Belg. Gideons 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. J. Voortman    Collecte: Kerk, ‘Ik help een kind’ 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur  
Voorganger: ds. B. Dicou      Collecte: Kerk, Luchthavenpast. 
 

Zondag 31 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: prop. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en Zending 
 

Lange Winkelstraat 5    11.00 uur  Heilig Avondmaal 
Dienst ter gelegenheid van de officiële opening Arabische kerkzaal 
Voorganger: ds. I. Ghatas, ds. H. Neels, e.a. 
 

Sanderusstraat 77      
Gemeenteuitstap naar Lier 
 

Zondag 7 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: prop. B. Kriekaard      Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5  10.00 uur  Heilig Avondmaal,   

Bevestiging ambtsdragers 
Voorganger: ds. H.Neels    Collecte: Kerk en Diaconie 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. B. Dicou     Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
        

 
 

OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 
Opgelet: op 13 maart keert het oecumenisch middaggebed terug naar de 
Venerablekapel in de OLV-kathedraal. Anders dan vorig jaar (en de jaren 
daarvoor) gaat de gebedsdienst vanaf 13 maart op WOENSDAG om 11.00 
uur door. 
6 maart: Voorganger: Annie Walscharts, Ere-aalmoezenier Belgische 
Krijgsmacht (in de Winterkapel van de St. Joriskerk, Mechelseplein) 
13 maart: Voorganger: Ds. Hans Neels, Ondervoorzitter ARK, VPKB 
20 maart: Voorganger: Pater Paul Delmé, Karmeliet 
27 maart: Voorganger: Diaken Frank Théré, Sint Jozef, Kapellen 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Antwerp International Protestant Church – Every Sunday at 10.45 a.m. 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 
 
Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen – Every Sunday at 10.30 a.m. 
Bredabaan 280, 2170 Merksem  
Eric Elong Ebolo, pcc.vpkb@gmail.com, tel: 0489/37.11.63 
 

http://www.degpa.be/
http://www.aipchurch.org/
mailto:pcc.vpkb@gmail.com
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STADSPREDIKANT & PSC 
Kerk in de stad 

 
 

 
 

PERSOONLIJK WOORDJE 
Na een jaar stelt u mij vragen als “En? al wat gewoon geraakt in de stad? Is dat 
niet een grote verandering? Is het niet enorm zwaar en moeilijk?” Fijn dat u zo 

meeleeft met de nieuwe stadspredikant 😊. (Trouwens ook met de vorige 
stadspredikant, en ook dat is heel mooi. Ina is erg blij met elk teken dat u haar 
niet vergeet.) Dat doet goed. En als ik u dan vertel dat dit werk prachtig is en ik 
er erg gelukkig mee ben, kijkt u me soms een beetje verwonderd aan. Dat 
begrijp ik. Ik doe niets af van het leed waar ik nu volop mee in aanraking kom. 
Maar net middenin dat schrijnende lijden, de wanhopige tranen, het pijnlijke 
zwijgen, de geladen gelatenheid, het flagrante onrecht, … maken mensen des 
te diepere indruk op mij met hun eerlijkheid, moed, humor, gezonde 
opstandigheid en inzet.  
Daar deel van mogen uitmaken herstelt iedere keer een beetje het vertrouwen 
in de mensheid, de vreugde in de samenleving en vooral het geloof dat Gods 
Geest daarin aan het werk is.  
 
 

HET PSC 
We vertelden u eerder over onze plannen voor een ontmoetingsruimte in de 
Woonterp voor de vluchtelingengezinnen en de vrijwilligers. Door 
omstandigheden buiten onze wil moeten we die plannen eventjes uitstellen, 
maar die ruimte komt er wel! We houden u op de hoogte. Ondertussen 
bereiden we ons verder erop voor en u kunt nog steeds helpen. Wilt u helpen 
om die ruimte gezellig te maken? Een grote plant, een wand- of vloerkleed, 
gordijnen, wat zetels, kussens, tafeltjes, een koffiezetapparaat, … Dat is 
allemaal welkom.  
In deze ruimte komt er regelmatige inloop, momenten van ontmoeting en 
vorming voor de bewoners en de vrijwilligers. Als u bij die inloopmomenten af 
en toe vrijwilliger wilt zijn, gastheer of -vrouw, graag! Geef me een seintje 
(contactgegevens: colofon). 
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DE STADSPREDIKANT 
Hoogtepunten in februari waren onder meer: 
• het Valentijnsdiner van de Jongerenwerking – was u er ook bij? Anders 
misschien volgend jaar?  
• het voorgaan in diverse kerken, en dan met name voor het eerst in de met de 
VPKB geaffilieerde Presbyterian Church of Cameroon in Merksem: een warm 
bad van broederlijkheid en zusterlijkheid in deze stad; 
• een hele dag proponente Eleonora Hof uit Ieper mogen ontvangen, laten 
deelnemen en samen uitwisselen, over presentie in een stad. Ze maakte een 
Bijbelbabbel mee, en we gingen op gesprek bij collega’s dss. Ina Koeman en 
Bert Dicou met ieder hun eigen expertise op dit gebied; 
• hulp van Syrische vrijwilligers in het bijstaan van ons Syrische gezin in de 
Woonterp. Hoe we ook ons best doen om mensen uit andere culturen 
tegemoet te komen en te beluisteren, en hoe zij ook hun best doen om 
Nederlands te leren en zich in te voegen in onze samenleving, er blijft soms 
veel te overbruggen. We ondervonden weer hoeveel het doet als mensen in 
hun eigen taal hun zorgen kunnen delen. Als je veel zorgen hebt, is je eigen 
taal toch echt de taal van je hart. Bedankt, Joumana en Mustafa, voor jullie 
fijne aanwezigheid! 
 
 

WAT ER NOG KOMT 
➸ Op moment van dit schrijven zien we uit naar de lezing van David Dessin 
op 27 februari, en als u dit leest naar het vervolg in de ontmoeting op 13 
maart om christenen van de wereldkerk in Antwerpen te leren kennen. Zie de 
rubriek ‘Verdieping en inspiratie’. 

➸ Wat hier mooi op aansluit: op 15 maart opent Orbit Antwerpen de 
fototentoonstelling van sociaal fotocollectief Brandpunt 23, een geesteskind 
van het PSC, over het onderwerp ‘Staan de Antwerpse kerken leeg?’ Een goed 
tegengeluid bij alle jammerklachten over ontkerkelijking. Middelbare scholen 
kunnen deze fototentoonstelling tussen 18 maart en 10 mei bezoeken, maar 
ook andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Opening: 15 maart om 19 uur, 
Campus National, Kronenburgstraat 62, 2000 Antwerpen. Welkom! 

➸ Ook van Orbit Antwerpen en Zingeven Verbindt: het 
interlevensbeschouwelijk concert “Faith Hope Love” op 29 maart om 19 uur 
in De Stroming, Nationalestraat 111 in Antwerpen: met een islamitisch en een 
katholiek kinderkoor. Maaktdàmee! Zie 
http://www.zingevenverbindt.be/kinderkorenconcert  

http://www.zingevenverbindt.be/kinderkorenconcert
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➸ En natuurlijk: onze eigen PSC-diakonale dag op 23 maart! We willen u daar 
allemaal zien! Kom horen over onze laatste ontwikkelingen en dromen, leer bij 
over diakonaal aanwezig zijn in de samenleving en wissel uit met andere 
mensen en kerken. Alle steunende kerken uit de provincie Antwerpen en uit 
Zuidelijk Nederland zijn uitgenodigd en u die een diakonaal hart hebt zult er 
zeker ook veel aan hebben. Het wordt een mooie dag. Zie pagina 32. 
 

WEES STOUT(EN)MOEDIG! 
Profeten in het Eerste Testament van de Bijbel hadden tot taak, de overheden 
bij de les te houden zoals voorgeschreven in de thora. Meetpunten van goed 
beleid waren toen en zijn nog altijd: hoe goed ben je voor “de wees, de 
weduwe, de vreemdeling”, m.a.w. voor de mensen die het snelst en het meest 
onder armoede en onrecht te lijden hebben? Jezus heeft ook ons de opdracht 
gegeven om bovenal Gods gerechtigheid te zoeken (Mat. 6:31). Daar hoort 
ook politiek bewustzijn bij. Tegenwoordig hebben we als burger toch echt wel 
veel macht. Kijk maar naar de impact van de betogingen van deze maanden. 
Ook nu kunnen we stoutmoedig opkomen voor wie in de knel en op de vlucht 
gejaagd wordt, de arme en de vreemdelingen in onze samenleving. Een goed 
middel om de verwezenlijkingen van de overheden van uw gemeente en 
provincie in de gaten te houden is via de nieuwe blog van Orbit vzw: 
https://bestuursakkoorden.wordpress.com/. Hou ze in de gaten, de mensen 
voor wie u al of niet gestemd hebt! 
 
 

TOT SLOT 
We gaan de Veertigdagentijd in. Lijden, ondergang, en dan opstand(igheid) en 
nieuw leven. Kan dat? Jazeker. Ook in Antwerpen-Noord. Een ingekort stukje 
van de blog, over de kracht van het evangelie. 
 

Hie se 
Het is weer zover. Bijbelgroep. Een koffiezaaltje, een thermos, wa chipkes en 
koekskes. En we zijn weer vertrokken. Den Baaibel. Jezus brengt "goe niefs" aan 
arme mensen en gevangenen (Lukas 4). Dat ze bevrijd zullen worden. "Amai, as k 
da zoe lees, wier ik er gère baai gewest." 
"Wel", haakt een ander daarop in, "dees is just mè maai gebeurd ze." En dan komt 
er een heel verhaal. Met tranen. Over zich jarenlang niemand en dom hebben 
gevoeld. En dan iemand ontmoeten die haar verhaal en gevoel naast de bijbel 

https://bestuursakkoorden.wordpress.com/
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legt. De franc die valt. We herkennen wel iets. Van "dinges van mai afsmaite", 
eigen plek innemen.  
"Hie se, voila se, durover gaget", zegt iemand terwijl hij naar het verhaal van 
Jezus wijst. Het gebeurt ècht. Vandaagdedag. Dat goe niefs van Jezus. Soms hè. 
En het kan jaren duren. En nog moeilijk zijn van tijd. En we kunnen het maar als 
wij het ook doen voor elkaar. Kansen geven, aandacht. Vurthelpen. Hie se. 
Durover gaget.   
 
Hoopvolle groet,  

ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
 
Volg ons via de blog, via Facebook of bij één of andere ontmoeting.   
 
 

 
 

AAN IEDEREEN DIE ZICH BETROKKEN VOELT  
BIJ ONS WERK: DIACONALE DAG 
Wij nodigen u allen graag uit voor de diaconale dag die we organiseren. Bij 
leven en welzijn zal die plaatsvinden op zaterdag 23 maart. 
Het doel van deze dag is om met u de veranderingen die het PSC de laatste 
jaren heeft meegemaakt te delen. We hopen dat u uw engagement wilt 
vernieuwen. Wij hebben dat de laatste jaren regelmatig moeten doen. We zijn 
langzamerhand van een organisatie weer beweging geworden. Enerzijds 
‘noodgedwongen’, maar anderzijds van ganser harte. (Deze geheimtaal zullen 
we op 23 maart uit de doeken doen.) 
Een beweging: zo heeft het PSC altijd willen zijn. In de loop van onze 
geschiedenis zijn er perioden geweest, waarin dat minder was, bv omdat we 
opgeslokt werden door het werk dat georganiseerd moest blijven, maar ons 
diepste verlangen was dat we vanuit de beweging PSC mee konden werken 
aan ‘een wereld andersom’. Dat een andere wereld mogelijk is, hebben we 
altijd geloofd, tot op de dag van vandaag. 
In het Lutherjaar 2017 hebben we onze 9,5 stellingen aan de wereld getoond, 
deze stellingen vormen de basis voor onze nieuwe engagementen en 
opgefriste praktijken. 
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Op de komende diaconale dag willen we graag de stellingen en de daaruit 
voortgekomen nieuwe projecten met u delen. We starten met een stukje 
‘geschiedenis van de veranderingen’. Daarna vertellen enkelen van de werkers 
van de bevoorrechte partner (het Adviescentrum Migratie=ACM) en een 
werker van onze Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (PSC-Open Huis) 
over hun werk met vluchtelingen en mensen-in-armoede. In de namiddag 
hopen we op uw good practices ivm projecten of diaconale ervaringen in enkele 
groepsgesprekken. Ook willen wij onze nieuwe projecten van harte graag aan 
u voorstellen. 
We hopen dat u erbij zult zijn.   
De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee en onthaal. Om stipt 10.00 uur 
beginnen we met ons programma. Een lunch wordt voorzien. We eindigen 
rond 16.00 uur.  
De plaats is: Vrouwenhuis ACM, Kwekerijstraat 98, 2140 Borgerhout. 
Inschrijven via: inakoeman@hotmail.com. Zij ziet graag uw inschrijvingen 
tegemoet. Ten laatste op 18 maart. 
 
We hopen u en geïnteresseerden uit uw gemeente op onze diaconale dag te 
ontmoeten.  
 
Hartelijke groet, 
Koen Kinsbergen, voorzitter PSC,  
ds Petra Schipper, stadspredikant 
ds Ina Koeman, ex-stadspredikant 
 
 
 
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:inakoeman@hotmail.com
mailto:p.schipper@telenet.be
https://stadspredikant.webnode.be/
mailto:vansantens@hotmail.com
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

DANKBAAR 
Ze staat me op de gang op te 
wachten. Ik breng 
uitnodigingen voor de 
zondagse viering bij de 
patiënten en heb haar bij het 
bed van haar man zien zitten. 
Nu wacht ze op me in de gang. 
“Jij bent Ria hé,” zegt ze. 
Ik ben verrast, ik ken haar niet. 
“Ik lag hier vier jaar geleden en 
ben naar jullie viering geweest. 
Jij hebt heel lang bij mijn bed 

gezeten aan de koffietafel en we hebben een lang gesprek gehad. Ik ben het 
nooit vergeten en heb er veel aan gedacht.  Ik wilde je nog eens bedanken.” 
“Mijn man ligt hier nu en we hebben slecht nieuws gekregen. Misschien leeft 
hij nog één jaar…hoogstens…” 
We zijn stil. Ik kijk haar aan. Wat is er te zeggen op zo’n moment?  
 
Ze zegt: “En toch, ik ben een dankbaar mens. Dankbaar om alles wat ik heb 
ontvangen in het leven. Dankbaar voor het lange gelukkige huwelijksleven. En 
ook als mijn man er wellicht volgend jaar niet meer is, dan nog ben ik een 
dankbaar mens. Dan zal ik mijn God elke dag danken. Voor alles.” 
We omhelzen elkaar ten afscheid. Indien nodig weet ze me altijd te vinden hier 
in het UZA. 
Dankbaar en onder de indruk door zo een getuigenis vervolg ik mijn route. 
Op weg naar nieuwe verhalen.  
Verhalen van geloof, hoop en liefde! 
 

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

mailto:ria.van.belzen@uza.be
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HAVENPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

TEAMWORK MET TELEFOONS 
Op zondag 25 november 2018 had ik avonddienst in het Antwerp Seafarers’ 
Centre op de Italiëlei toen de telefoon rinkelde. Aan de andere kant van de lijn 
was een Filipijnse vrouw met de naam Gonzales. Zij was de 47-jarige 
echtgenote van Victor, de tweede officier op een roroschip in mijn 
havengebied op linkeroever. Zij was op zakenreis in Europa. Zij had de kans 
gegrepen om daarbij haar echtgenoot te ontmoeten in Antwerpen. Zij verbleef 
in een hotel in de omgeving van het Centraal Station. 
 
Ik voelde onmiddellijk dat er iets met haar aan de hand was. Haar stem klonk 
zwak en onvast. Zij vertelde mij dat ze leed aan hoge bloeddruk. De 
bloeddrukmeter die zij bij zich had wees op 220: veel te hoog! Een paar weken 
eerder had zij een operatie aan de wervelkolom ondergaan. Ondanks de 
bezwaren van haar echtgenoot had ze er toch voor gekozen om de 
vermoeiende reis naar Europa te ondernemen, temeer omdat zij hem wou 
zien. Zijn werkcontract duurde zes maanden en hij had nog vier maanden aan 
boord te gaan. 
 
De hotelreceptie had haar geadviseerd om een ambulance te bellen maar ze 
had reeds medicijnen ingenomen om de bloeddruk naar omlaag te halen. Op 
die manier probeerde ze er door te komen. Zij vroeg me contact op te nemen 
met Victor want zij was er niet in geslaagd om hem te bereiken met haar 
mobiele telefoon. Gelukkig was mijn Filipijnse collega-havenaalmoezenier niet 
veraf. Ik vroeg hem naar het hotel te gaan en bracht de receptie op de hoogte 
van zijn komst. 
 
Nadat ik de zeelieden in het zeemanshuis op de bussen terug naar hun schip 
had gezet, vertrok ik om elf uur ’s avonds naar het roroschip op linkeroever. De 
Filipijnse gangway watchman was verbaasd door mijn late bezoek. Hij riep de 
derde officier die op zijn beurt naar de kajuit van de tweede officier liep. Victor 
kwam naar beneden en ik vertelde hem over de gezondheidsproblemen van 
zijn echtgenote. Mijn collega was toen reeds aangekomen in het hotel en was 
in gesprek met mevrouw Gonzales. 
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Mijn collega en ik 
gebruikten onze mobiele 
telefoons opdat de tweede 
officier en zijn echtgenote 
elkaar konden zien en 
spreken via Facebook 
Messenger. Haar bloeddruk 
was gedaald naar 170. Op 
het scherm van mijn 
telefoon kon ik duidelijk 

zien dat ze er niet goed aan toe was. Na een tijdje verliet mijn collega het hotel 
na de receptie te hebben geïnformeerd. Ik gaf onze telefoonnummers aan de 
tweede officier. 
 
Later in de morgen bleef mijn collega telefonisch in contact met mevrouw 
Gonzales totdat de luchthavenbus haar tot aan de terminal in Zaventem had 
gebracht. Tezelfdertijd kreeg ik een telefoontje van Victor. Hij bedankte mij 
voor onze tussenkomst. Twee dagen later belde mijn collega mevrouw 
Gonzales die reeds was teruggekeerd in de Filipijnen. Haar bloeddruk was nog 
steeds te hoog. Nogmaals gaf hij haar de raad om medische hulp te zoeken. 
 
Dit is een praktisch voorbeeld van bijstand verleend door het Antwerpse 
havenpastoraat. Twee havenaalmoezeniers die gebruik maken van moderne 
communicatiemiddelen: teamwork met telefoons. 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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BIJBELHUIS 

Kerk in de stad 
 
 

SPIEGELEN IN ‘DEN 2060’  
(Door Ernst van Velzen, evangelist) 

In de ochtend fiets ik een actieve 
wandelaar tegemoet, die mij op weg 
stuurt met een opmerking om verder 
over na te denken. 
Ik sta bij de kassa van de Aldi aan het St. 
Jansplein. “Jullie hebben opnieuw een 
mooie etalage met Kerst.” Een 
vriendelijke cassiëre vertelt me dat ze 

geniet van de etalage van het Bijbelhuis. 
Tijdens één van de buurtmaaltijden, die we maandelijks organiseren ontstaat 
een mooi gesprek met de eigenaars van eetcafé Crumbles and Beans. Ze 
brachten een smakelijke taart mee. 
In de buurtsporthal park Spoor Noord ontmoet ik na een lange tijd Khalid. Een 
omhelzing volgt. 
Met twee Arabische christen bezoeken we de ING bank om een bankrekening 
te openen voor de Arabische protestantse kerk in wording. De medewerker 
reageert belangstellend en welwillend. 
Aan de Handelstraat groet een Armeense moeder en kind enthousiast en 
wenst ons een goed nieuwjaar. 
Bij het verkeerspunt Lange Dijkstraat/Oranjestraat spreek ik met een 
buurtbewoner uit de straat. Haar leven trekt momenteel door een donker dal. 
 
Deze ontmoetingen in 2060 werken als een spiegel. Je kijkt in het leven van 
een ander. En de ander in het leven van mij. Je ziet wat de ander aan goeds 
bezit of ontbreekt. Dat is confronterend en motiverend. Inspirerend en 
corrigerend. Zo spiegel je elkaar.  
 
Vroeger kreeg ik een spiegeltje. Je keek er in en dat kon confronterend zijn… 
Gelukkig stond op de achterkant: ‘Want Gods liefde voor de mensen was zo 
groot dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal 
niet sterven, maar voor altijd leven.’ Dat gaf nieuwe adem en hoop. 
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In den 2060 is spiegelen aan elkaar en aan God een mooie en kwetsbare 
opdracht. Wel nodig! Want als je je spiegelt aan een rapper, een vlogger, een 
dj, een neef, een vriendin, een manager, een patser, een politicus…. Welke 
kwaliteit van leven krijg je dan te zien? Je wordt als één van hen.  
 
Wij spiegelen ons aan de Heer van het Leven. Zo hopen wij te leven in 2060 
Antwerpen.  
Samen bidden wij : “Mag de ander in mij de Heer Jezus Christus zien.” 
 
 

BUURTMAALTIJD 
(Door Thera Mourik-van Velzen) 
Woensdagavond 19 december 2018. Terwijl in de donkere stad iedereen zich 
naar huis spoedt, een politie-helicopter al geruime tijd boven Antwerpen 
circuleert en het verkeer opnieuw muurvast zit, vinden een aantal 
buurtbewoners en trouwe bijbelhuisbezoekers een gezellig thuis in het 
Bijbelhuis. 
Eens per maand organiseren we een buurtmaaltijd. Een vorig jaar ontstaan 
initiatief van studenten van christelijke studentenvereniging ‘Ichthus 
Antwerpen’, die graag hun betrokkenheid op de stad willen tonen. 
We startten met 2 à 3 keer per jaar, inmiddels uitgebreid tot maandelijks 
omdat we merkten dat de maaltijden wel in een behoefte voorzien. 
De verschillende doelgroepen van het Bijbelhuis, zoals de jongens van de 
jongensclub, schuiven gezellig aan tafel bij Willem en de toekomstige 
predikant van de Christusgemeente. Een aantal vrouwen deelt van hun 
meegebrachte lekkers met een Marokkaanse familie uit de straat. Zij op hun 
beurt komen af met een grote schaal rijst en kip. De uitbaters van een tof 
koffiehuis in de buurt verzorgen een overheerlijk dessert. 
U kunt zich voorstellen dat dergelijke ontmoetingen leiden tot nieuwe 
contacten en betrokkenheid op elkaar in de wijk.  
Iets wat we heel graag willen bevorderen om op deze manier present te zijn in 
2060 Antwerpen. 
 
Deze 2 bijdragen staan in de nieuwsbrief januari 2019 van het Bijbelhuis. Het is de 
moeite om de volledig nieuwsbrief te lezen.  
Informatie: Ernst van Velzen, Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen, tel. 
03.233.62.82 (Bijbelhuis) of 0496/534.604 (Ernst).  
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

PIONIEREN, EEN INDIANENDROOM?  
(Door Tetty Rooze) 
Al eens via Kafka op een verkeerd been gezet?   
Edwin Delen, luchthaven aalmoezenier, gaf ons op Franz Kafka’s wijze door 
dat pionieren een ander soort denken is over de realiteit, heel anders maar ook 
verwarrend kan zijn.  
 

Als je toch eens een Indiaan was, meteen op je hoede, en op het hollende 
paard, scheef in de lucht, altijd weer trilde over de trillende grond, tot je de 
sporen vergat, want er waren geen sporen, tot je de teugels wegsmeet, 
want er waren geen teugels en nauwelijks het land voor je als glad 
gemaaide heide zag, al zonder paardenek en zonder paardehoofd.  
… 
Als je droomde in  een kerk  te zijn en je wilde luisteren naar een preek maar 
er was geen preekstoel en zelfs geen dominee, je wilde zingen maar er was 
geen orgel dat je begeleidde, je zette in maar geen mensen die meezongen, 
je zocht een veilige haven maar ontdekte dat de wind door de open deur en 
ramen woei… je zag een wereld waar werd geroepen op verschillende 
manieren.  

 
Op 9 februari ging in de Graanmarktkerk in Brussel de 2de ‘studiedag pionieren’ 
door. Tijdens de eerste studiedag op 6 oktober 2018 ging het over de 
hoofdvraag: wat wij als VPKB van een pionier en van een pioniersplaats 
verwachten. In de tweede bijeenkomst werden de 50 aanwezigen – 
predikanten, pioniers, proponenten, districtsbesturen, kerkenraadsleden – 
gevraagd na te denken welke plaats de kerk als geloofsgemeenschap inneemt 
in een veranderende wereld, waar ijkplaatsen verdwijnen, vaste waarden in 
discussie worden getrokken. We willen als kerken pioniers uitsturen om te 
kijken wat de kerk in deze realiteit betekenen voor de samenleving rond 
zingeven en evangelisatie (= een blijde en bemoedigende boodschap 
brengen). In groepen dachten we na wat we dan van hen en hun werk 
verwachten en welke vragen daarbij op ons als kerk afkwamen: 

 Welke opleiding moeten pioniers volgen om op zinvolle wijze hun 
opdracht te kunne oppakken? 



40 

 

 

 Welke vrijheid durven, willen we hen als kerk geven in hun opdracht?  

 Hoe omschrijf je ‘pionieren‘ eigenlijk’? 

 Welke band wordt er verondersteld te zijn met de zendende 
gemeente/parochie en de pionier?  

 Hoe verloopt een samenwerking met predikant en pionier? 
Elke deelnemer kon aan drie werktafels zijn mening en reflectie en vragen 
door geven die plenair werden meegegeven aan de Synodale Raad om daar 
duidelijke uitgangspunten uit te distilleren. Een spannend proces waarbij er 
vanuit gegaan wordt dat er steeds om maatwerk wordt gevraagd, geënt op 
competenties, talenten  van een pionier,  maar ook van een gemeente en 
mensen die als vrijwilliger zich willen inzetten.  
Pioniers dagen de huidige structuur van de kerk uit en de kerk neemt de 
uitdaging aan om mee op weg te gaan, zonder dat we daarbij altijd weten 
waar we uitkomen. We zijn tenslotte bijbels gesproken een volk onderweg, 
steeds in beweging.  
We wachten in spanning het rapport af waarin alle gedachten bijeengezet en 
gestroomlijnd worden. Of is dat juist een verwachting uit het verleden?  
 
 

CONDERT ‘FAITH HOPE LOVE’ VAN ORBIT 
Orbit organiseert ook dit jaar weer een concert in de reeks ‘Zingeven verbindt’. 
In de zaal Stroming in Antwerpen treden de jongerenkoren Chorale Rissala en 
De Vagabonden op. Chorale Rissala is een koor uit het Brusselse met 
islamlitische achtergrond.  De Vagebonden is een jongerenkoor uit Edegem 
waar zij gegroeid zijn in de katholieke Sint-Jozefparochie en waar ze de 
erediensten ondersteunden. Tussen de liederen door vertelt de actrice Maaike 
Neuville verhalen over FAITH  HOPE  LOVE. Het concert wordt gepresenteerd 
door Suzy Delafonteyne, die in deze avond  de vrijzinnige gemeenschap 
vertegenwoordigt. 
Datum:  vrijdag 29 maart, 19.00 uur 
Adres:  Nationalestraat 111, Antwerpen, 
Tickets:  www.zingevenverbindt.be 
  

http://www.zingevenverbindt.be/
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INTERVIEW 
 
 

Dini van Os 
Dini van Os is actief lid van de protestantse 
kerk Antwerpen-Oost. Ze leidt de 
bijbelleesgroep met anderstaligen en 
organiseert samen met anderen de 50+ Kring 
van de drie stadskerken. 47 jaar geleden is Dini 
uit Nederland naar Antwerpen gekomen om 
het evangelie aan jongeren uit verschillende 
culturen door te geven. Zo is het Bijbelhuis in 
Antwerpen-Noord ontstaan. Velen weten niet 
dat zij vroeger, in de communistische tijd, 
diverse keren christelijk kindermateriaal ‘achter 

het IJzeren Gordijn’ heeft gesmokkeld. Wat een moed moest je daarvoor 
hebben! Toen heb ik haar leren kennen. Ze heeft een grote liefde voor de Heer. 
Ook in de ziekenhuizen kwam ze de laatste 10 jaar vaak over de vloer. Als 
vrijwilliger hielp ze bij de oecumenische vieringen in het 
Stuivenbergziekenhuis en in de psychiatrie en ze ving er patiënten op.  
 

Bij welk Bijbels verhaal was je graag bij geweest? 
Als kind dacht ik al, dat ik graag in Jezus’ tijd had geleefd om met Hem mee te 
kunnen gaan op Zijn reizen door het land, om Hem echt te zien, te horen 
vertellen en te zien wat Hij deed. Dat verlangen is er nog steeds, maar nu meer 
om te ontdekken hoe ik zou reageren op Jezus. Naar wie zou ík luisteren, naar 
de geleerden die keurig leefden en veel af wisten van de woorden van God? Als 
ik toen geleefd had, had ik dan ook getwijfeld aan zijn woorden? Had ik me van 
Jezus afgekeerd? Nu ken ik de verhalen over Jezus heel goed en eigenlijk kies 
je dan ‘automatisch’ ervoor om bij Hem te horen. Maar als ik het toen zelf had 
meegemaakt … Gelukkig is Zijn vergevende liefde oneindig groot! 
 

Wat betekenen de liederen die we zingen voor jou? 
Bidden en danken, God loven samen met alle zusters en broeders. Door samen 
te zingen ervaar ik ook de onderlinge band. 
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Wat is je lievelingslied – en waarom? 
Ik zing heel veel liederen graag, maar als ik nu écht een lied moet kiezen, dan 
kies ik voor O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor, Uw 
naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor’ (gezang 446). 
Dat hele lied ontroert me altijd weer, het geeft me troost en moed. 
 

Waarover zou je op de barricaden willen staan? 
Om samen met heel veel andere mensen te ‘vechten’ tegen onrecht dat zoveel 
mensen op allerlei manieren wordt aangedaan. Maar ik geloof dat het zeker 
even belangrijk is om daarmee bezig te zijn in mijn dagelijks leven, in de 
contacten die ik heb, in mijn eigen omgeving, in de familie, enz. 
 

Waarom ga je naar de kerk? 
Omdat de kerk een plaats is waar ik thuiskomen mag, waar een liefdevolle 
Vader altijd op mij wacht, om er even te bekomen van de onrust, de haast en 
de verwarring van het leven van elke dag, en zeker ook om er te danken voor 
alle zegeningen van de week die voorbij is, om te zingen en te bidden en te 
luisteren naar wat God me heeft te zeggen. 
 

Wat maakt voor jou het verschil in het leven? 
Het leren niet mijn eigen leven te willen uitstippelen, maar leren om Jezus te 
volgen en te ontdekken, dat alleen Zijn weg uiteindelijk vrede geeft. Hij vergist 
zich nooit. Dit te leren is niet eenvoudig, het duurt je leven lang. 
 

Bid je wel eens? 
Wat een vraag! Je kunt ook vragen: ‘Adem je wel eens?’ Het veronderstelt dat 
je het ook wel eens niet zou kunnen doen. Dat houd je niet lang vol… Bidden, 
stil zijn, nadenken, op vaste tijden, overal waar je bent. Zonder gebed houdt 
het leven snel op… 
 

Wat ga je morgen doen? 
Ik heb het voorrecht met pensioen te zijn, dus rustig wat huishoudelijk werk en 
wat er meer te doen is en ’s avonds naar een vergadering over ‘bekering in 
migratiecontext’. 
 
Hartelijk dank, Dini. Ik wens je Gods zegen toe!  
 
(De vragen werden gesteld door Tünde Boelens, ziekenhuispastor) 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/03 19.30 u Wereldgebedsdag in Heilige Geestparochie (oecum.) 
03/03 14.30 u  Catechese 16+ (O en Z, bij ds. Dicou) 
04/03 13.30 u Bibliodrama (in Z) 
05/03 20.00 u Oratorium 1, Genesis 21 (in O) 
06/03 20.00 u Bijbelgesprekskring (O)  
10/03 15.00 u Muzikale meditatieve viering (Z) 
13/03 20.00 u Ontmoeting met niet-Westerse christenen (in O) 
14/03 20.00 u Lectio Divina (in N, kerk van de Arabische christenen) 
16/03 14.30u u 50+ kring (in LWS) 
17/03 13.00 u Catechese 12-15 (O) 
18/03 13.30 u Bibliodrama (in Z) 
20/03 13.30u Gebedskring (O) 
20/03 20.00 u Bijbelgesprekskring Galaten (O)  
24/03 15.00 u Catechese 16 + (O en Z, bij ds. Dicou) 
24/03 na de dienst Gemeentevergadering (Z) 
28/03 20.00 u Lectio Divina (in N, kerk van de Arabische christenen)  
31/03  Gemeenteuitstap (Z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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.Sabrina Ceurvelts | sabrina.ceurvelts@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 april-nummer: 28 maart 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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