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HOOFDARTIKEL 
 
 

LEVEN MET DE OPSTANDING… 
Er zijn vele 
schilderijen over 
gemaakt, dit 
tafereel: Jezus, 
die na de 
opstanding Maria 
ontmoet in de 
tuin. Maria die 
Hem gretig 
probeert aan te 
raken, tastend, 
nog vol ongeloof. 
En Jezus, zwierig, 
in het voorbij-
gaan, schop in de 
ene hand, 

afwerend met de andere, met een ietwat afwezige blik: Ik moet door, Ik moet 
verder… En dat alles in een mooi Vlaams landschap. De schilders komen uit 
Antwerpen. 
Zij, de haren in een knot; haar wilde haren…Hij met een hoed, een tuinman, 
een reiziger. Je kunt op twee manieren naar dit schilderij kijken. Vanuit haar: 
een prachtige wereld met ups en downs, mooie verten maar ook droevige 
gebeurtenissen. Maar Hij komt langs, en achter Hem reizen de bomen vrolijk 
op, als woudreuzen die de hemel bestormen. Vanuit Hem gezien nodigt deze 
wereld ons uit om met Hem mee te gaan: er achteraan!  
Die ene wereld, onze wereld: het verdriet uitgestreken op het gezicht, 
kwetsbaar. Die ogen ook: ze zien wel maar het dringt nog niet door, dat Hij het 
is. Aarzelend strekt ze haar arm. Ze zit nog helemaal gebogen, verwrongen, in 
elkaar gedoken. Haar kleren zijn nog geplooid van het moment daarvoor, dat 
ze in wanhoop geknield zat. Maar ze richt zich op: iets… 
Maar Hij heeft het druk. Innemend, meelevend, maar ook met een gebaar van: 
nu even niet. Die spa in de hand werkt ontnuchterend. Die wereld achter Mij 
kan dan wel bloeien en uitbotten, maar als de tuin niet onderhouden wordt, 

Noli me tangere, Abraham Janssens en Jan Wildens, 1620 
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verwaarloost het snel. Het landschap ligt er weids en blakend, kom aan, nu 
niet meer talmen. 
Het is die ontmoeting, van twee werelden, wat wij met Pasen vieren. Onze 
wereld, en de Zijne: dezelfde wereld, maar vanuit twee perspectieven te 
benaderen. Ons recept is: volhouden, kop op, sla je er doorheen. Doorsta je 
verdriet, neem de pijn voor lief, maar leef.  
Maar Hij komt ergens anders vandaan. Hij staat anders, in diezelfde wereld. 
Ook aan Hem is te zien dat Hij duidelijk wat heeft meegemaakt. Maar Hij heeft 
het achter zich gelaten. Zijn “kom op, kom mee” klinkt hoopvol en krachtig. 
Niet langer treuren, Maria, hoe begrijpelijk ook. Deze krachtige gestalte kan 
een kruis dragen, een graf openbreken, de wereld aan. 
Kom op, niet langer treuren, niet meer treuzelen: leg het oude af. Kom met Mij 
mee. 
Opstaan betekent niet dat alles van af nu anders zal gaan. Opstaan is geen 
wonderolie, geen zomaar uit het nergens vandaan gehaalde hoop dat het toch 
allemaal wel goed komt. Opstaan heeft een gezicht, is een gestalte, heeft een 
geschiedenis, kent Iemand die het ons uitlegt… zo gaat het. Door de angst, 
door het vertrouwen heen, dwars door jouw bestaan heen breekt het door: 
kom maar mee, Ik zal het je laten zien. Het landschap hoeft niet te veranderen: 
jij moet veranderen. 
Een van de opdrachten van de 40-dagen-vasten-app van de Church of England 
(nog steeds vrij te downloaden als je je bezinnen wilt in de tijd voor Pasen: 
www.churchofengland.org), een van de opdrachten was: denk vandaag eens, 
elk uur dat de klok slaat, aan Pasen, aan opstanding. En neem waar of dat je 
dag verandert.  
Leven met de opstanding… de flauwe kul voorbij, de ijle praatjes, het 
uitzichtloos tobben. Door het lijden heen breekt een weg zich baan, die 
begaanbaar blijkt: de weg van Jezus. Het vreemde voor ons is, dat die weg 
zomaar voor onze voeten opdaagt. Het is meer dan zomaar ‘de groeten’ en we 
moeten er maar het beste van maken. Het is hoop en geloof en liefde en 
onbevreesdheid maar dan van een ander soort dan wij fabriceren. Het gunt ons 
leven rust en duur, en het is oneindig vrolijk. En verrassend creatief. De bomen 
zingen in de tuin. 
We doen de werkelijkheid geen geweld aan, maar deze werkelijkheid 
overweldigt ons, komt over ons, groet ons: vrede met jou. 
Hij komt langs. Hoort u het, de klok slaat… 
(…zo, en nou moet ik mijn belastingpapieren in gaan vullen…) 
 

Ds. Hans Neels 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 

TERUGBLIK MAART 
Afgelopen maand was het begin van de veertigdagentijd, we zijn nu 
halverwege op weg naar het feest van Pasen. In de diensten zijn we 
meegereisd met Jezus en hebben hem gevolgd. De vraag die ons leidde was. 
'Wie is Jezus eigenlijk?' Verschillende beelden van Jezus  passeerden de revue. 
Jezus gaat in het evangelie naar Lukas dezelfde weg die het volk Israël ging in 
het Oude Testament. Zo doorstond Jezus proeven/valstrikken in de woestijn, 
valstrikken waar het volk Israël in de woestijn over was gestruikeld. Jezus blijkt 
Zoon van God te zijn juist doordat hij zijn macht niet voor zichzelf claimt. Net 
als Israël ging Jezus een weg die getypeerd wordt met het woordje 'exodus' 
(Luk.9.31), maar dat betekende het omgekeerde als bij Israël. Jezus werd zelf 
juist gebonden om mensen te bevrijden. De derde zondag van de 
veertigdagentijd dachten we na over kijken. Hoe kijken we naar onszelf en 
naar anderen? We stonden ook stil bij hoe God naar ons kijkt. Met ogen vol 
geduld. Jezus is de vertolker en de vertolking van dat geduld.  
 
Het project van de kindernevendienst/tienercatechese volgt Jezus op zijn 
laatste dagen in Jeruzalem. Het zijn de lezingen die traditioneel worden 
gelezen in de drie dagen voor Pasen. Jeruzalem heeft in de Bijbel geen 
onbelangrijke plaats. Wie er ooit op vakantie is geweest heeft de levendige 
aanwezigheid van de verhalen daar ervaren. De kinderen reizen in de 
veertigdagentijd door Jeruzalem heen en staan steeds stil bij een andere 
locatie waar Jezus heen ging. We  begonnen met Jezus' intocht in Jeruzalem 
bij de poort van de stad. Vervolgens volgden we Jezus naar de tempel, waar hij 
de verkopers en geldwisselaars van het tempelplein jaagde. De zondag erna 
ging het over Jezus' laatste maaltijd met zijn leerlingen in een huis in de stad. 
We hebben inmiddels een mooie kaart van Jeruzalem in de kerk hangen en 
kunnen elke zondag zien welke locatie er centraal zal staan. Het projectlied 
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leren we steeds beter, elke zondag komt er een couplet bij! Voor wie het thuis 
nog eens wil oefenen: https.//vimeo.com/316034688  
 
 

VOORUITBLIK APRIL 
 

Kerkdiensten 
De volgende predikanten gaan in april onze diensten voor: 

7 april: ds. Truus Schouten  
14 april: mgr. Van Leeuwen  
19 april (Goede Vrijdag): ds. Ina Koeman (Heilig Avondmaal) 
21 april (Pasen): prop. Barry Kriekaard 
28 april (jeugddienst!): prop. Barry Kriekaard 

 

Stille week  
In de vroege kerk was de week voor Pasen de cruciale laatste week waarin de 
nieuwe gelovigen, de catechumenen, toeleefden naar hun doop in de 
Paasnacht. Ook nu is de Stille Week een week in het kerkelijk jaar waarin u tijd 
en gelegenheid krijgt om eens extra stil te staan. We staan stil bij het lijden van 
onze Heer en volgen hem op de weg naar het kruis.  
Hier de data van de vespers en de viering: 
Vespers: maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18, zaterdag 20  
april telkens om 19.00 uur 
Heilig Avondmaal: 19 april (Goede Vrijdag) om 20.00 uur. 
 
 

WEEK VAN DE KERK 
De laatste week van april zullen er verschillende belangrijke activiteiten 
plaatsvinden. Dat past wel in de tijd van het kerkelijk jaar. Juist rondom Pasen 
krijgen we de kracht om samen als gemeente op te staan, voor elkaar en 
midden in de samenleving. En dat opstaan krijgt vorm in de concrete praktijk 
van ons gemeentezijn.  

Gemeentevergadering 24 april  
Op 24 april zal de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden. We kijken 
terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. We zullen 
belangrijke onderwerpen bespreken en er wordt een nieuw kerkenraadslid 
gekozen. Dus uw aanwezigheid is zeer gewenst. En let erop dat u, wanneer u 
echt niet aanwezig kunt zijn, iemand anders machtigt!  

https://vimeo.com/316034688
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Grote schoonmaak 27 april  
Elke zondag beginnen we met een moment van bezinning en 
verootmoediging. Eigenlijk is dat een soort moment van 'geestelijke 
schoonmaak', om weer opnieuw te beginnen, ons opnieuw te keren naar God 
toe. Maar niet alleen geestelijke zaken moeten soms even onderste boven 
gekeerd worden, dat geldt zeker ook het materiële. Op zaterdag 27 april vanaf 
10 uur zal de grote voorjaarsschoonmaak van ons kerkgebouw plaatsvinden. 
Elke randje en hoekje lopen we na, geen stofje zal blijven liggen. We maken er 
bovendien een gezellige dag van met elkaar. Van harte aanbevolen!  

Jeugddienst 28 april  
Op 28 april zal de langverwachte jeugddienst plaatsvinden, voorbereid door de 
catechisatiegroep 12-15. Op 17 maart hadden we al een laatste voorbereiding, 
in combinatie met een gezellige spelletjesmiddag in de pastorie. Het thema 
van de jeugddienst is 'Dit is jouw moment'.  
In deze dienst kunt u proeven aan vormen van liturgie die afkomstig zijn uit de 
leefwereld  van de jongeren. Zo zijn er enkele populaire luisterliedjes en 
schrijven de jongeren zelf de teksten van de gebeden. Het belooft een 
interessante dienst te worden onder leiding van uw eigenste proponent. Van 
harte welkom!  
 
 

EEN KERK ZONDER KRUIS 
Wanneer u in de week van 13 
maart langs de kerk reed kon u 
de indruk krijgen dat ons 
kerkgebouw tot een 'crime 
scene' geworden was. Een deel 
van de stoep was afgezet met 
politielint (foto).  
Maar gelukkig was daar geen 
sprake van. Op zondag 10 maart 

was tijdens de hevige storm die ons deel van Europa teisterde het kruis van de 
nok van ons kerkgebouw gewaaid. Waarschijnlijk is het losgekomen en langs 
het dak naar beneden gegleden, waarbij het terecht kwam in de goot tussen 
het dak en de toren. Enkele dappere gemeenteleden zijn gaan kijken en 
hebben de hulpdiensten ingeschakeld. Inmiddels ligt het hardstenen kruis 
gelukkig klem in de goot tussen de toren en het dak.  
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Binnenkort zal de brandweer 
rapport opmaken. Bij het hele 
gebeuren is er wat schade 
ontstaan aan het dak. wat 
leien zijn beschadigd en ook 
wat van het houtwerk er 
onder. Monumentenwacht 
zal de reparatie voor haar 
rekening nemen.  
Het is toch enigszins ironisch 
dat juist in de 
veertigdagentijd het kruis van 
de kerk afwaait. Terwijl we 

juist nu zien dat het kruis het hart van het evangelie is. Gelukkig hangt er ook 
weer niet zoveel af van een kruisbeeld. Maar het is wel een iconisch onderdeel 
van ons kerkgebouw. Het kruis is bijzonder van vorm, het heeft wat weg van 
een Keltisch kruis. Ondanks wat navraag bij mensen die het misschien zouden 
kunnen weten ben ik er niet achter gekomen waarom juist dít kruis onze kerk 
sierde. Architect Joseph Hertogs – die tegelijkertijd bezig was met het 
ontwerpen van de synagoge Shomre Hadas aan de Bouwmeesterstraat – zal er 
ongetwijfeld ideeën bij hebben gehad. Hij was een virtuoos in de eclectische 
stijl, die door heel 't stad heen te bewonderen is. Voor de geïnteresseerden is 
er meer informatie over zijn werk te vinden op 
https.//inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/7019.  
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD 
• De kerkenraad kwam bijeen op 5 maart. Dit keer niet in de consistorie, 
vanwege het concert dat in de kerk plaatsvond. We dachten met elkaar na 
over kerkzijn. Dit is een mooie manier om zo als kerkenraad en 
proponent/toekomstige predikant elkaar goed te leren kennen. De komende 
vergadering van de kerkenraad is op 2 april. Dan bereiden we de 
gemeentevergadering van 24 april voor.  
• De bestuursraad kwam samen op 7 maart. We spraken over verschillende 
onderwerpen rondom gebouw en andere materiële zaken. Zolang er geen 
koster is, is het lastig om het gebouw te verhuren voor evenementen, dat 
hebben we tijdelijk stopgezet. Rest ons nog eens op te roepen. Als u zich 
geroepen voelt om koster te zijn, of iemand weet die interesse heeft in de 
functie laat het zeker weten!   
De volgende bestuursraadsvergadering is op 13 april.  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/7019
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Overzicht activiteiten in april 
Woensdag 3 april, 20.00 u, pastorie, bijbelkring Galaten 
Zondag 7 april, 10.30 u, kerkdienst, ds. Truus Schouten  
Donderdag 11 april, 20.00 u, Lange Winkelstraat, Lectio Divina 
Zondag 14 april, 10.30 u, kerkdienst, mgr. Van Leeuwen  
Maandag 15 april, 19.00 u, kerk, Stille Week vesper 
Dinsdag 16 april, 19.00 u, kerk, Stille Week vesper 
Woensdag 17 april, 10.30 u, kerk, gebedskring  
Woensdag 17 april, 19.00 u, kerk, Stille Week vesper 
Donderdag 18 april, 19.00 u, kerk, Stille Week vesper 
Vrijdag 19 april, 20.00 u, kerkdienst, Goede Vrijdag, ds. Ina Koeman (Heilig 

Avondmaal) 
Zaterdag 20 april, 19.00 u, kerk, Stille Zaterdag vesper 
Zondag 21 april, 8.00 u, kathedraal, Paasgroet aan de stad  
Zondag 21 april, 10.30 u, kerkdienst,  (Pasen!), prop. Barry Kriekaard 
Woensdag 24 april, 19.30 u, kerk, gemeentevergadering! 
Zaterdag 27 april, 10.00 u, kerk, grote schoonmaak  
Zaterdag 27 april, 14.30 u, Lange Winkelstraat, 50+ Kring 
Zondag 28 april, 10.30 u, kerkdienst,  (jeugddienst!), prop. Barry Kriekaard 
Zondag 28 april, 14.30 u, pastorie, 16+-catechese 

 

HEMELVAARTSDAG: PROFEST GENT 
Op hemelvaartsdag vindt in Gent het ProFest (protestants feest!) plaats. 
Voorheen stond dit bekend onder de wat kerkordelijker klinkende naam 
'algemene kerkvergadering'. Deze  dag staat in het teken van wederzijdse 
bemoediging en inspiratie. We hebben ook de kaars voor het ProFest al in de 
dienst gehad. Het thema van het ProFest 2019 is 'Veelkleurig en 
meerstemmig'.  
In plaats van onze eigen dienst op hemelvaartsdag, willen we met elkaar een 
bezoek brengen aan het ProFest. Dus let op, dan is er geen kerkdienst in de 
Bexstraat. We bezoeken met elkaar de dienst en feestdag in Gent. De dienst 
begint om 10 uur en 's middags is er een gezellige middag met allerlei 
creatieve workshops die passen in het thema. Mocht u nu een goed idee 
hebben voor een workshop, is die inbreng ook welkom bij de organisatie van 
het ProFest. Het feest wordt dit jaar gevierd in Gent, op de Odisee Campus, 
Gebroeders de Smetstraat 1, 9000, Gent. Meer info: Www.profest.be of 
www.facebook.com/profest2019  
We willen vragen om ieder die mee gaat op te geven bij de kerkenraad met 

http://www.profest.be/
http://www.facebook.com/profest2019
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welk vervoersmiddel u gaat en of u eventueel plaats in de auto hebt om andere 
mensen mee te nemen. U kunt dat laten weten via 
dsbarrykriekaard@gmail.com . 
 

VOORBEDEN 
– Afgelopen maand hebben moest Betsy Prisse een operatie ondergaan aan 
een breuk. We bidden voor verder herstel.  
– We bidden voor Evelien Grefhorst die werd geopereerd vanwege een blinde 
darmonsteking.  
– We gedenken in de voorbede Dini van Os, die nog steeds bezig is met 
revalidatie in het Stuivenbergziekenhuis. We wensen haar veel kracht en 
sterkte toe.  
– We denken ook in gebed aan Jef en Maria van Heukelom, die het niet 
gemakkelijk hebben.  

 
WELKOM 
De familie Van der Kwast is sinds deze maand officieel overgeschreven van de 
Sanderusstraat naar onze gemeente. Ze leefden al langere tijd mee in de 
Bexstraat, maar nu zijn ze ook ingeschreven in de boeken van de Bexstraat. 
Nogmaals van harte welkom in onze gemeente!  
 

VERJAARDAGEN 
Op 3 april viert Maria de Roover haar verjaardag en op 4 april mag Hendrika 
Heylen-Peeters vele kaarsjes uitblazen. Van harte proficiat! 
 

PERSOONLIJK 
Afgelopen maand heb ik het werk in de gemeente voortgezet. Ik doe het met 
zeer veel vreugde, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. De 
grootste uitdaging is wel het overzichtelijk houden van de agenda, die lijkt als 
vanzelf vol te lopen met afspraken. Het weekend van Palmzondag zijn we 
vanaf vrijdag tot en met zondag een lang weekend weg. We hebben dan 
familieweekend.  
 
Allen een goede Veertigdagentijd en Stille Week gewenst.  
Hartelijke groet, 

Prop. Barry Kriekaard 
 

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com


10 

 

 

 

BEZOEK AAN DE JOODSE WIJK 
(Door Martine Meijers) 
Op 17 maart heb ik meegedaan met een wandeling van de ‘VZW Expeditie de 
Stad’, thema was de joodse gemeenschap in Antwerpen. 
Tot mijn blije verrassing was de gids onze Claudia Lochner, verbonden aan de 
Duitstalige protestantse kerk, maar ook regelmatig in de Bexstraat te vinden. 
Wat hebben we toch veel interessante mensen in ons midden! 
 
 

We kregen eerst een stukje algemene informatie over het jodendom in 
Antwerpen, en zijn na een tas koffie op weg gegaan door de ruime buurt rond 
het station, waar Claudia ons in stukjes en beetjes van alles vertelde over hoe 
joden hun leven inrichten en wat ze belangrijk vinden. 
Daarna werden we ontvangen in een synagoge, door een joodse mevrouw, die 
al onze vragen wilde beantwoorden. 
 

 
 

En er waren heel wat vragen. Ik heb een paar zaken kunnen opschrijven, 
hieronder een impressie: 
De bedoeling van godsdienst is heiliging, heelwording. 
Ze sprak over de mens als een wezen in twee delen, en ook de wereld als 
tweeheid (goed-slecht, mooi-lelijk, open-gesloten, groot-klein, en ga zo maar 
door).  
De heelwording schuilt erin dat het de bedoeling is dat uiteindelijk de 
tweeheid een eenheid wordt. 
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Een mens moet aandacht geven aan zijn geestelijk leven omdat het niet 
automatisch, of uit zichzelf, tot vervulling komt. Daarom dat joden erg veel tijd 
besteden aan studie van de Thora. 
De joden geven structuur aan hun leven door zich te houden aan de wetten 
van de Thora, 613 in totaal. 
De wetten zijn op hun beurt enkel toepasbaar indien de wetten van het land 
waar de jood woont, het toelaten. 
Het verhaal van de joodse wetten deed me denken aan de Bijbelstudie die 
Barry Kriekaard had voorbereid op 6 maart, en die ging over Galaten 3:1-14 
waarin we gelezen hebben dat Paulus de Galaten op vlammende wijze vraagt 
of men wil kiezen voor het geloof of voor de wetten. Hij stelt hen de vraag of 
ze de Geest ontvangen hebben van de wet of uit de prediking van het geloof. 
Hij klaagt aan dat mensen zich drukker maken om aan alle uiterlijk vertoon van 
de wetten te voldoen, dan dat ze zich werkelijk met de inhoud van hun geloof 
bezig houden. 
Onze joodse gids gaf nog een verschil tussen joden en christenen: "Als je een 
probleem hebt, zal een christen voor je bidden, een jood zal een koek voor je 
bakken; het jodendom is een heel praktische godsdienst." Om te eindigen met 
een brede glimlach, "maar ach, uiteindelijk is het allemaal één pot nat." 
De afsluiting van de namiddag was een uitgebreide en zeer lekkere maaltijd in 
het restaurant Hoffy’s, inclusief nog wat meer uitleg over koosjer eten. Één 
van de Hoffman broers eindigde met: "Als iedere mens eens zou meedoen aan 
dit soort uitwisselingen zou er veel meer begrip en veel minder haat zijn.” 
(Afbeelding: bron: Flickr) 
 
 
 
 
 
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  

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

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

VEERTIGDAGENTIJD 
De Veertigdagentijd werd in De Wijngaard geopend met een meditatieve 
middagviering in muzikale stijl. Eenvoudig van opzet: er klonken 
Bijbelgedeelten en gedichten over verstilling en inkeer, organiste Laura Silva 
Mendes speelde het ene na het andere prachtige stuk, tussendoor lazen 
verschillende gemeenteleden telkens een fragment uit de evangeliën dat 
betrekking had op de lijdenstijd. Vooraf vertelde Laura hoe zij zelf leefde met 
muziek, hoe muziek voor haar aan kon sluiten bij haar gevoelens en haar 
andersom op kon tillen en mee kon nemen. Iets daarvan maakten wij mee  
tijdens deze viering. 
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Een andere vermeldenswaardige bijdrage is die van Brenda Blokland, die 
speciaal met het oog op de kinderen – maar de volwassenen genieten mee – 
een doorgaand project had uitgezocht dat als een rode draad de zondagen van 
deze periode verbond, verdiepend op weg naar Pasen. Met te behalen 
diploma’s! 
 
Voor mijn eigen bezinning, ben ik nu al een paar keer op dinsdagavond 
binnengelopen bij de Norbertuskerk. Daar is iedere week ‘de aanbidding van 
het Heilig Sacrament’, wat natuurlijk vooral goed katholiek is, maar waar ik 
ervoer ook als protestant heel welkom te zijn. Omlijst met een klein stukje 
liturgie, is het met name een uur lang inkeer in stilte. Je mag ook later komen 
of eerder weg, als het voor jou genoeg geweest is. 
 
We denken erover op termijn ook in onze kerk (meer) gelegenheid te geven 
voor bijeenkomsten in stilte, christelijke meditatie enzovoort. Als het u (lezers 
uit de Sanderusstraat of anderen) zou aanspreken, meld u zich bij mij, dan 
gaan we er werk van maken! 
Een tekst die mij (en vele anderen) raakte in dit verband, is die van collega 
Marije Hage, gepost op Facebook.  
 
 

‘Ik vertraag’ 
 

Jij bent niet te langzaam. Deze wereld is te snel. Alles opgevoerd en opgedraaid. 
Er wordt te veel gevraagd. We zijn niet gemaakt voor 80 mailtjes per dag. We 

draaien rond in eigen gecreëerde cirkels, totdat het niet meer gaat. 
 

Ga niet sneller, maar vertraag. Strek de tijd uit. Neem je lichaam in. Trek de 
wereld mee naar jouw ritme. Geef je grenzen aan. Ga langzaam. 

 
Nog langzamer. 

 
Dan opent het leven zich, opnieuw. 

Opeens blijkt het lente. Bomen die uitkomen. Vogels die nestjes bouwen. 
De zon speelt een spel, schaduwen verglijden. 

Er blijkt ruimte tussen twee zinnen. En tijd om bij te komen. 
 

Maar wat als iedereen blijft hollen? En je de enige bent? 
Maar je bent niet de enige, geloof me. 
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Misschien als één iemand begint? 

Eén iemand, een eerste iemand, die aangeeft: dit is gekkenwerk. Tot hier. 
En niet verder. 

 
Wat als jij diegene zou kunnen zijn? 

 
En dat dat groeit tot iets, 

tot dat we massaal 
durven aan te geven 

dat we het leven missen? 
 
Voor allen die net als ik voortdurend van het een naar het ander draven, best 
veel doen, maar tussendoor wellicht ook wel heel veel missen …  
 
Tijdens dat draven heb ik ondertussen weer een aantal interessante contacten 
kunnen leggen. Op bezoek geweest bij UCSIA (de instelling voor Ignatiaanse 
spiritualiteit van de Universiteit), bij de directie van de Kunsthal Extra City, bij 
het Leger des Heils in ons buurtje, bij het structureel buurtoverleg Zuidklap, 
die trouwens in mei in ons kerkgebouw komen vergaderen, bij het Bijbelhuis, 
waar ik kennis heb gemaakt met de nieuwe stagiaire, en bij de Antwerpse 
Raad van Kerken. 
 
Speciaal genoemd mag wel de diaconale dag van het PSC, waarbij en passant 
het 40-jarig bestaan feestelijk werd meegenomen. Gepresenteerd door 
stadspredikant Petra Schipper (rechts op de foto) en haar voorganger Ina 
Koeman. 
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De dag bestond uit verhelderende toelichtingen op de geschiedenis van het 
PSC en zijn huidige inspanningen, met ruimte voor uitwisseling over hoe het 
nu allemaal gaat en ook over de protestantse en sociale uitgangspunten van 
het werk en hoe deze optimaal in te zetten in de praktijk. Zoals bekend, 
functioneren diverse werkingen onder het CAW en ACM. We kregen een 
aantal stuk voor stuk hoogst enthousiasmerende inleidingen van de 
vertegenwoordigers van de vrouwenwerking, de migranten-jongerenwerking, 
en het Open Huis.  
’s Middags nog een uitwisseling en een presentatie van o.m. de 
ontwikkelingen bij de Woonterp en de nieuwe buitenlandse plannen van het 
PSC, in Burkina Fasso, door (wie anders dan) ons gemeentelid Koen 
Kinsbergen. En tussen deze veelheid aan verhalen door, een fantastische lunch 
verzorgd door de vrouwen van het vrouwenhuis, waar we te gast waren. (Ik 
hoef een stuk minder vaak thuis in de keuken te staan dan ik gedacht had!). 
(Zie ook p. 29 in deze De Band.) 
 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN 
In april dan het tweede deel van de Veertigdagentijd. We leven toe naar de 
gezamenlijke activiteiten van onze drie stadskerken in de Goede Week. De 
Palmpasendienst in de Lange Winkelstraat (gezamenlijk, met goede 
zanginbreng vanuit onze gemeente), de avondvieringen in de Goede Week in 
de Bexstraat (op dinsdag is mijn bijdrage) en ten slotte onze eigen 
Paasochtend-viering. 
Voor die tijd zou ik het leuk vinden een aantal gemeenteleden te ontmoeten 
bij ‘mijn debuut’ in de reeks oecumenische middaggebeden, op 3 april, in de 
kathedraal. Het begint om 11 uur. Na de winterperiode in de Sint Joriskerk, 
waar dit initiatief zeer gastvrij onthaald is geweest, keert het nu weer terug 
naar de vaste stek. (Zie voor alle data de rubriek ‘Kerkdiensten’.) 
  
Nog een gelegenheid om uw predikant te ontmoeten, en zeker aanbevolen 
aan de liefhebbers van goede muziek: dinsdagavond 9 april is de volgende 
avond in de reeks van drie Oratorium-avonden met de Abraham/Sara/ 
Ismaël/Isaak-oratoria van Willem Ceuleers, gepresenteerd door Dick Wursten 
van Procant. De eerste keer was het in de Bexstraat 17e eeuwse sferen. Nu zijn 
we een eeuw verder. Damiaankerk (TPC), Groenenborgerlaan 149, 20 uur (zie 
ook de rubriek ‘Voor allen’). Meer info https://website.procant.be. 
 

https://website.procant.be/
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De Paasviering (zondagmorgen 21 april, 10 uur) krijgt dit jaar een extra 
feestelijk karakter doordat we tijdens de viering met elkaar Paasontbijten. 
Geen ingewikkelde kokerij, maar wat wij met elkaar op tafel zetten. De 
kerkenraadsleden zorgen voor een aantal onmisbare Paasontbijt-
bestanddelen en koffie in overvloed. Alle andere kerkgangers (althans, 
degenen die dat leuk vinden) nodigen we bij dezen uit om iets mee te nemen 
naar eigen keus. Wat u vindt dat passend is bij een Paasontbijt. Geen grote 
hoeveelheid, want als de meeste mensen iets meenemen is de tafel al gauw 
gevuld! 
 
 

BIJBEL EN GELOOF / BIBLE AND FAITH 
Onze internationaal opgezette Bijbel- en geloofsgesprekken, die deels op 
maandagen en deels op zondagen na de dienst plaatsvinden, worden vervolgd 
op zondag 7 april, ongeveer 11.30 uur. Gemeenteleden die het de moeite 
waard lijkt een keer (of vaker) aan te schuiven, van harte welkom!  
 
 

BERICHT VAN DE KERKENRAAD 
De jaarlijkse gemeentevergadering zal dit jaar plaats vinden op zondag 5 mei, 
na de dienst. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
 
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 

 
 

OP NAAR PASEN: KERKDIENSTEN 
Voor als De Band u voor 31 maart bereikt: op deze zondag heeft de feestelijke 
opening van de kerkzaal plaats, in gebruik bij de Arabische Protestantse kerk 
van Antwerpen. We vieren samen de dienst van 11.00 uur, vieren samen 
Avondmaal en de Arabische dominee Ishak Ghatas uit Brussel houdt de preek. 
In het aprilnummer van uw kerkblad leest u er meer over. 
 

Zondag 7 april hebben we derhalve geen avondmaalsviering, maar een dienst 
van Woord en gebed, en de bevestiging van ambtsdragers.   
Zondag 14 april is Palmpasen, zoals gebruik, nu al jaren, met een dienst van 
lezingen en liederen, waarbij we het lijdensevangelie van Johannes integraal 
lezen. Een gezamenlijke dienst met Antwerpen-Zuid. Daarna de hele Goede 
Week, elke avond avondgebed, 19.00 uur, zomaar kort, in de Bexstraat, 
georganiseerd door  drie stadskerken ZuidNoordOost. 
Goede Vrijdag, vrijdag 19 april vraagt speciale aandacht.  Zowel de 
Pakistaanse gemeenschap als de Arabische kerk hebben op  die dag een eigen 
viering, ieder vanuit hun eigen traditie. Voor de Pakistaanse gemeenschap is 
dat een lange dienst, waarbij elk kruiswoord door iemand wordt 
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becommentarieerd. Deze dienst begint om 16.00 uur en kan wel tot na 18.00 
uur duren. Om 19.00 uur begint de Arabische dienst. In feite is de kerk dus 
doorlopend open.  
Vanuit de kerkeraad is nu ons voorstel gekomen om tussen de ene en de 
andere dienst een Nederlandstalig meditatief moment te houden, 
gelegenheid biedend aan ieder om het slot van de een en de kop van de andere 
dienst mee te maken. Tussendoor houden wij in het Nederlands n.a.v. 
schilderijen over momenten op de kruisweg van Jezus een meditatief.  
 

Paasfeest bestaat uit: 8.00 
uur langs bij de bisschop in 
de kathedraal: daar komen 
de voorgangers en vroege 
vogels van verschillende 
kerken naartoe om elkaar 
goed Pasen te wensen, met 
een mooie korte viering 
buiten (vanwege de 
verbouwing van de 
kathedraal op een andere 
plek dan normaal… Even 
niet zeker waar precies.)   

Om 10.00 uur terug in eigen kerk, breken we brood, en daarmee het vasten in 
een korte avondmaalsviering, in de kring, voor in de kerk.  
Om 10.30 uur,  HALF ELF, begint dan de eigenlijke Paasdienst, in de tuin 
uiteraard, buiten in de hof. Van verschillende kanten worden Paasliederen 
gezongen, de Paaskaars wordt aangestoken en we gaan , in een rij(dans?), 
voor een vrolijke dienst de kerk in. 
 
Zondag 28 april is er dan weer gewoon een kerkdienst. Mevrouw Kelly 
Keasberry uit Brasschaat is onze voorganger. 
 
Verder heb ik, wonderbaarlijk, niet zo heel veel nieuws te melden. Let u op de 
aankondiging van de Oratoria over verhalen uit Genesis van Willem Ceuleers,  
dinsdag 9 april in het TPC aan de Groenenborgerlaan (ze de rubriek ‘Voor 
allen’ in deze De Band) en dinsdag 7 mei, bij ons in de Lange Winkelstraatkerk: 
bijzonder, nieuwe muziek in een oude jas, meesterlijk uitgevoerd  o.l.v. van de 
componist himself.  
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Tot slot een vastentip: laat een week de televisie uit en gebruik geen 
facebook… Een week maar… !!! 
 
Vrolijk pasen! 
 

  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Ds. 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 
 
 

VESPERS IN DE STILLE WEEK 
Traditioneel gaat in de kerk Bexstraat (Christusgemeente, Antwerpen-Oost) in 
de Stille Week elke avond een vesper door, en dit op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en zaterdag telkens om 19.00 uur. Deze ingetogen 
bezinningen worden gezamenlijk door de 3 stadsgemeentes georganiseerd. 
Vrijdag 19 april om 20.00 uur is een kerkdienst met Heilig Avondmaal met als 
voorganger ds. Ina Koeman. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. 
 
 

ORATORIUM 2 
Componist en musicus Willem 
Ceuleers 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. 
Het volgende concert Oratorium 2 
gaat door op dinsdag 9 april om 20 
uur in de Damiaankerk, 
Groenenborgerlaan 149, 2020 
Antwerpen (TPC). 
Centraal staat de compositie ‘Het 
offer van Isaac’ met koor, solisten en 
orkest. Uit de aankondiging: 

“Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, èn ga.” (Gen. 22). 
Wat is dat voor God die van een mens vraagt z’n zoon te offeren? Dat moet wel 
een sadist zijn (Etienne Vermeersch). Een schoolvoorbeeld van hoe de ‘goddelijke 
bevelsethiek’ moord legitimeert en de menselijke moraal opheft (Paul Cliteur). Of 
gaat het niet om Abraham, maar om Isaak en zijn gehoorzaamheid (Joodse 
lezing, eveneens in de islam, waar Ismael de geliefde zoon is. Het verhaal heet 
dan ‘de binding van Isaak’). Of is het ‘gewoon’ een verhaal om je aan het denken 
te zetten. Tijdens dit oratoriumconcert zal dr. Dick Wursten ook ingaan op deze 
vragen. 
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Inkom: gratis. Een vrije bijdrage wordt gevraagd. 
Organisatie: Procant vzw, i.s.m. het CCV. 
Meer info: www.procant.be 
 

PALMZONDAG: OECUMENISCHE DIENST EN LENTEFEEST 
MET EN VAN DE DUITSE PROTESTANTEN 
Ook dit jaar nodigen onze Duitstalige broeders en zusters van de 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen (DEGPA) 
iedereen uit om Palmzondag samen te vieren in de Sint-Bartholomeuskerk in 
Merksem (hoek Bredabaan-Sint Bartholomeusstraat). Deze oecumenische 
dienst begint om 11.00 uur. Daarna is er vanaf 12.30 uur het jaarlijkse 
Lentefeest van DEGPA in de pastorie, Bredabaan 220, Merksem. Je kan er 
genieten van lekkere Duitse specialiteiten en leuke hebbedingetjes kopen. De 
opbrengst is o.m. voor het project KRAL vzw bedoeld, hulp aan kinderen in 
Jemen.  
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Door omstandigheden is er deze keer geen verslag van de vorige bijeenkomst 
van de 50+ Kring. Wél willen we vermelden (zeer belangrijk) dat de volgende 
bijeenkomst niet op de 3de  maar op 4de zaterdag in april zal zijn, dat is 27 
april. Vanaf 14.30 uur in de zaal van de kerk Lange Winkelstraat 5. 
 
 

Pasen 
 

Jezus Christus Overwinnaar  Dood waar is uw overwinning 
van de satan en zijn macht  onze Heer is opgestaan 

Blijdschap is nu in onz' harten   en wij komen tot bezinning 
Hij heeft voor ons 't heil volbracht wat hij heeft voor ons gedaan 

Zonden heeft Hij weggenomen  Halleluja prijs die Koning 
diepe vrede is gekomen   Hij is in Zijn Vaderswoning 

En Zijn Licht straalt overal  tot hij weer komt naar de aard’ 
zingen met bazuingeschal.  Hij is onze hulde waard. 

 
(Petra Groeneveld, www.gedichtensite.nl)  

http://www.procant.be/
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VERDIEPING EN INSPIRATIE 
 
 

LECTIO DIVINA 
(Door Barry Kriekaard) 
Op 14 en 28 maart vonden de eerste 
bijeenkomsten van Lectio Divina 
plaats. Lectio Divina zou je kunnen 
vertalen als 'Bijbellezen, open naar 
God'. Maar tijdens de voorbereiding 
was ik toch enigszins gespannen of 
het zou aanslaan. Lectio Divina is een 
specifieke vorm van Bijbellezen. Is 

het niet vooral iets voor mensen die iets hebben met stilte en meditatie? Het 
mooie echter van deze vorm van Bijbellezen is dat het altijd mooie dingen 
oplevert. Elke keer dat ik een avond van Lectio Divina heb meegemaakt was 
dat een bijzondere ervaring.  
Hoe gaat Lectio Divina in zijn werk? We beginnen de avond met een kort 
drempelgebed. Vervolgens nemen we de tijd om de Bijbel te lezen en te 
overdenken in stilte. De Bijbeltekst wordt verschillende keren hardop 
voorgelezen en tussendoor zijn momenten van stilte waarbij we nadenken 
over wat ons raakt in het gedeelte. We leggen de focus op waar onze aandacht 
blijft haken en vragen ons af hoe God daarin tot ons spreekt. Maar niet zozeer 
rationeel en in gesprek, als bij Bijbelstudie, maar in stilte en gebed, persoonlijk 
mediterend wat God tot ons wil zeggen. We sluiten de avond vervolgens af 
met een gebed en een lied. 

➸ Voor wie het (nog) eens mee wil maken: van harte welkom op 11 april 
om 20.00 uur in de protestantse kerk ‘De Brabantse Olijfboom’, Lange 
Winkelstraat 5. 
 
 

TERUGBLIK: GOD IS EEN VLUCHTELING 
(Door Barry Kriekaard) 
Misschien fronste u eerst uw wenkbrauwen bij de titel van dit boek. Wat 
bedoelt de auteur daar nu precies mee? Tijdens de lezing van 20 februari in 
onze kerk konden we daar meer over horen. David Dessin vertelde ons iets van 
de geschiedenis van het christendom in het Midden-Oosten. Wij zien het 
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christendom vaak als een West-Europese religie, maar dat is historisch gezien 
onjuist. Dessin schetste de ontwikkeling van verschillende, ons vaak 
onbekende, kerken in Armenië, Syrië, Ethiopië, etc. Maar niet alleen 
geschiedenis, ook de actualiteit stond centraal. Vele christenen uit die regio's 
zijn recentelijk in Europa gekomen. Zij brengen hun eigen vormen van 
christendom mee en daarmee worden ons vragen gesteld over hoe wij christen 
zijn. Dessin ziet de invloed van het westerse christendom kleiner worden, en 
daar tegenover groeit het niet-westerse christendom. Dat is een interessante 
dynamiek. Hoe ziet ons kerkzijn er in de toekomst uit? Zal ons christen- en 
kerkzijn een ingrijpende verandering ondergaan? Daar ging het gesprek tijdens 
de tweede helft van de avond over.  
 

Een andere belangrijke 
vraag die opkwam is: Hoe 
komen en blijven we met 
die ons onbekende 
christenen in contact? Als 
we met hen het geloof en 
de erfenis van het 
christendom delen, wat 
verbindt ons dan? Ervaren 
we de eenheid in Jezus 
Christus ook? Daarom 

organiseerden de Antwerpse protestanten een vervolgavond op 13 maart 
waarin de ontmoeting centraal stond. Aanwezig waren christenen uit (in 
alfabetische volgorde) België, Eritrea, Irak, Kameroen, Nederland, Syrië en 
Turkije. En misschien vergeet ik dan nog enkelen. Het werd een boeiende 
ontmoeting. U kunt meer lezen hier over in het onderdeel 'Voor allen'. De 
ontmoeting werd door de deelnemers niet gezien als iets eenmaligs, maar 
eerder als een startpunt om vaker ontmoetingen te organiseren.  
 
We kunnen als gelovigen, broeders en zusters, heel verschillend zijn, maar 
ondanks alles zijn we toch verbonden in Christus. Dat konden we ervaren toen 
we de avond van 13 maart afsloten door gezamenlijk -ieder in zijn eigen taal- 
het Onze Vader te bidden. De avond leerde ons dat juist culturele verschillen 
heel boeiend zijn. Ook de Bijbel zelf is geen eenheidsworst, al in de Bijbel zelf 
is het 'stem en tegenstem, klinken op voor Hem' (Ps.81 berijmd). Juist daarom 
is de ontmoeting en het gesprek zo belangrijk.  
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                KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 7 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. T. Schouten      Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5  10.00 uur  Heilig Avondmaal,   

Bevestiging ambtsdragers 
Voorganger: ds. H.Neels     Collecte: Kerk en Diaconie 

 
Zondag 14 april 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: mgr. D. Van Leeuwen   Collecte: Kerk en Stadspredikant 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  Palmpasen 
Gezamenlijk met Zuid, m.m.v. projectkoortje 
Voorganger: ds. B.Dicou en ds. J.P. Neels  Collecte: Kerk en Cibels 
 

Stille Week: 

Maandag 15 april, 19.00 u, kerk Bexstraat, vesper  
Dinsdag 16 april, 19.00 u, kerk Bexstraat, vesper 
Woensdag 17 april, 19.00 u, kerk Bexstraat, vesper 
Witte Donderdag 18 april, 19.00 u, kerk Bexstraat, vesper 
Goede Vrijdag 19 april, 20.00 u, kerk Bexstraat, kerkdienst met H. Avondmaal 
Stille Zaterdag 20 april, 19.00 u, kerk, vesper 
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Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag 
 

Bexstraat 13      20.00 uur 
Voorganger: ds. I. Koeman    Heilig Avondmaal 
 
Lange Winkelstraat 5    16.00 uur 
Voorganger: ds. J.P. Neels   Doorlopend kerkdienst  
 

Zondag 21 april – Pasen 
8.00 uur, bij de O.L.V. Kathedraal: Oecumenische Paasgroet 
 
Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: prop. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en Paasproject 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur Verbreking vasten 
       10.30 uur  Paasdienst 
Voorganger: ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Diakonie 
 

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

Zondag 28 april  
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: mw. K. Keasberry    Collecte: A.R.K. 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: ds. I. Koeman    Collecte: Kerk, A.R.K. 
 

Zondag 5 mei 
 

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

Elke woensdag om 11.00 uur in de OLV-kathedraal 
3 april: Voorganger: Ds. Bert Dicou, predikant ‘De 
Wijngaard’ Antwerpen Zuid, VPKB 
10 april: Voorganger: John van der Dussen, Voorzitter 
A.R.K. en secretaris Federale Synode Protestantse en 
Evangelische Kerken 
17 april: Werkgroep Oecumenisch Middaggebed: 
Verzoeningsviering in de Goede Week 
24 april: Voorganger: Saskia Van den Kieboom, pastorale 
werkster Antwerpen-Noord 
1 mei: geen dienst (Feest van de Arbeid) 

 
 
 

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


27 

 

 

STADSPREDIKANT & PSC 
Kerk in de stad 

 
 

 

PERSOONLIJK WOORDJE 
Als er op een dag zomaar iemand komt binnengewandeld nadat een dakloze 
hem de weg heeft gewezen, en vraagt naar het ‘Protestants Centrum’, en als 
die elegante mijnheer je dan ontroerd zijn levensverhaal vertelt,  
als je op straat één van de vrouwen van de Vrouwenwerking tegenkomt die jou 
spontaan stevig knuffelt en je gauw weer wil zien, 
als je een bruggetje kunt slaan tussen een Afrikaanse en een Vlaamse kerk in 
dezelfde straat wat leidt tot samenwerking, afspraken, ideeën en hartelijk 
samen lachen, 
als mijn blog over geluiden van ruzie bij buren betrokkenheid oproept én besef 
van knellende leefomstandigheden van veel gezinnen, 
als Syrische mensen ons helpen om Syrische vluchtelingen beter te helpen 
en als één Facebookoproepje om dekens en matrassen een overweldigende 
respons oplevert 
en nog zoveel meer, 
dan ben ik telkens opnieuw een gelukkig mens. Mocht u het zich nog afvragen. 

😊 
 
 

DIACONALE DAG  
Dat is iets bijzonders: een diaconale dag georganiseerd door het PSC zelf. U 
kent diaconale dagen misschien nog van tot enkele jaren geleden, 
georganiseerd door de Werkgroep Missionaire Gemeente Opbouw (WMGO) 
van de VPKB.  Déze diaconale dag, op 23 maart, was een eigen initiatief met 
specifieke context. We wilden heel onze steunende kerkelijke achterban uit 
Vlaanderen en Zuidelijk Nederland samenbrengen om te vertellen waar we nu 
staan als PSC. Zo houden we u graag betrokken. En betrokkenheid is altijd 
wederkerig. We doen ideeën en inspiratie op aan elkaar, delen good practices 
en vermenigvuldigen passie. Passie voor mensen, tegen onrecht, en voor een 
betere wereld. Omdat we ons gezonden weten door Hem die niet gekomen is 
om zich te laten dienen, maar om te dienen. Dat is diakonaat. Dat is het 
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kloppend hart en de kriebelende handen van geloven. Dat is “het vasten dat 
God verkiest” (Jesaja 58). 
Verderop in deze rubriek leest u een impressie door Sonja Van Santen, 
voorzitter van de Commissie Stadspredikant. 
 
 

DE WOONTERP 
Dank u wel dat u blijft meeleven. Anders zou u dit niet lezen. Het project is 
voor de bewoners een onmisbare adempauze, maar verloopt  eerlijk gezegd 
niet van een leien dakje. De appartementen laten steeds meer en grotere 
mankementen zien. De doorstroom naar een echte woning vergt veel tijd en 
stuit op allerlei blokkades. Het inrichten van de ontmoetingsruimte houden we 
ook nog even in beraad. En de vrijwilligers doen mooi werk maar kunnen ook 
niet toveren. 
Wat betreft de vrijwilligers die de bewoners opzoeken en proberen buddy voor 
hen te zijn, zij ondervinden hoe overweldigend gastvrij de gezinnen zijn. Ze 
krijgen telkens eten aangeboden en de bewoners hopen dat ze lang blijven. 
Voor westerlingen is dat niet altijd gemakkelijk, gewoon als we zijn aan de rush 
van propvolle agenda’s. Je wil iets doen, je wil vooruit. We zijn dan ook heel 
dankbaar voor de hulp die we nu krijgen van Syrische vrijwilligers via Tafels van 
Vrede en Welcome. Zij helpen verschillen overbruggen van taal en cultuur, 
zodat vluchtelingen en vrijwilligers elkaar beter leren begrijpen. 
 
 

MANIFESTATIES VAN 
LEVEN 
Bent u wel ’s op straat gekomen 
om voor iets te betogen? 
Manifestaties zijn deze 
maanden schering en inslag. 
Gele hesjes, klimaatjongeren, 
antiracisme, douaniers, 
arbeiders, … Mensen komen op 
voor eigen rechten of voor die 
van andere, voor kleine en grote 

belangen. Dat roept natuurlijk hele verschillende reacties op, argwaan over de 
motieven, kritiek op bijkomend geweld in de marge. Maar één ding mag ons 
bemoedigen: vele tienduizenden mensen wereldwijd geloven oprecht erin dat 
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het zin heeft om in beweging en verzet te komen. In India komen duizenden 
vrouwen op straat tegen seksueel geweld. In Venezuela tegen dictatuur. 
Ondanks gewelddadige repressie, dwars tegen wanhoop en trauma’s in. 
Samen sta je sterk.  
Ik heb een keertje mij tussen klimaatjongeren gemengd, toen Greta, Anuna en 
Kyra in Antwerpen waren. Ik wilde het meemaken. En eerlijk gezegd was ik 
ook benieuwd of al die jongeren nu echt uit overtuiging meededen. Cynisme 
kan besmettelijk zijn. Maar positieve energie is dat ook! Er bleef geen twijfel. 
Wat een kracht, wat een inhoud, wat een boosheid ook, en wat een inspiratie. 
U mag er natuurlijk over denken wat u wilt, maar ik hoop dat deze nieuwe wind 
van de Geest zal blijken te zijn. 
 

“Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.” 

(Psalm 104:30) 
 
  
 
Hoopvolle groet,  

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

 
 

VANUIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT 
(Door Sonja van Santen) 
Op 23 maart mocht ik de diaconale dag van het PSC bijwonen. De uitnodiging 
was gestuurd aan de kerkenraden van de VPKB  en PKN kerken die het PSC 
steunen. 
Het doel van deze dag was met elkaar te spreken over de veranderingen die 
het PSC de laatste jaren heeft meegemaakt. 
Wist u, dat het PSC dit jaar zijn 40e verjaardag viert? 40 jaar aanwezig in ‘t 
Stad. De voormalige stadspredikant Ina Koeman schetst de geschiedenis van 
het PSC doorheen de jaren. Wat begon in een kleine huiskamer op het Sint 
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Jansplein is uitgegroeid tot een volwassen organisatie die op vele manieren 
probeert mensen te helpen en begeleiden. 
Op deze dag kregen we uitgebreid de kans om de verhalen te horen van de 
mensen die er actief zijn. Marleen vertelde over de vrouwenwerking, die sinds 
een tweetal jaren in de Kwekerijstraat een prachtig onderkomen heeft. Dat 
veel  vrouwen hier een stukje thuis mogen ervaren. Vrouwen kunnen hier taal- 
en naailessen volgen. Ze kunnen hier creatief bezig zijn op allerlei gebied. 
Samen koken en eten. Het is een huis waar hun kinderen kunnen spelen en  
huiswerk  maken.  

Joke en Eva vertelde over de opvang van jongeren. Veelal jongeren die 
helemaal alleen naar België zijn gekomen  en nu proberen hun leven weer op 
te pakken. Fijn dat naast alle zorgen er dan ook een stuk ontspanning geboden 
wordt. Even niet nadenken over de moeilijkheden, maar proberen even jong te 
zijn met andere jongeren in de stad. 
En dan Eric die met zijn team in Open Huis bezig is. Mensen in armoede, die 
daar het woord kunnen nemen. Mensen die soms zo verschrikkelijk eenzaam 
zijn, die samen met hun lotgenoten kunnen spreken en elkaar kunnen 
bemoedigen, die samen met Eric, Filip en Timor zoeken naar oplossingen. 
Samen op stap gaan naar musea, theater en andere activiteiten doen. Open 
huis, waar elke week een groepje mensen anderen opbellen, een babbeltje 
maken, belangstelling tonen, betrokken zijn bij de ander. Wat een verhalen!! 
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Na de middag spraken we met elkaar over de verschillende diaconale 
projecten in de eigen gemeente. We hoorden van sponsorlopen/fietsen  voor 
het goede doel in de week voor Pinksteren met de toepasselijke naam ‘Lopend 
Vuurtje’. 
Nicole vertelde over ‘Potje Gekookt’ in Boechout. We hoorden verhalen over 
een ‘Kliederkerk’. Mooi om dit met elkaar te delen. Inspirerend ook om te 
horen hoe anderen het diaconaat handen en voeten geven. Goed om te delen, 
hoe we betrokken en met ontferming bewogen kunnen zijn om de ander. 
Jezus zelf ging ons hierin voor. 
En dan waren er nog de nieuwe projecten in uitvoering. PSC-voorzitter Koen 
Kinsbergen vertelde uitgebreid over het kippenproject in Burkina Fasso. Een 
project om mensen ter plekke te helpen een onderneming op te starten en 
zelfredzaam te zijn. 
Stadspredikant Petra Schipper vertelde over het project Woonterp, 
transitwoningen voor erkende vluchtelingen. Vrijwilligers begeleiden de 
bewoners en zoeken samen met hen naar  vaste huisvesting. Ze vertelde hoe 
moeilijk het is om huisvesting te vinden voor de veelal grote gezinnen. Over 
huisbazen, die niet echt staan te springen om een ‘buitenlander’ onderdak te 
geven.  
 
We hebben veel gehoord. Veel om over na te denken.  
De catering van deze dag werd verzorgd door Marleen  met de vrouwen van de 
vrouwenwerking. Iedereen die wel eens iets geproefd heeft wat deze vrouwen 
bereiden, weet dat het weer overheerlijk was. Dank je wel dames. 
 
 
 
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 
 
 

HOOP EN AFSCHEID 
Met een dankbaar hart denk ik weer terug aan de voorbije maanden. 
Dank aan de Heer die ons leidt en zijn liefde op zoveel verschillende manieren 
aan de patiënten en bewoners toont. Zo is Christus nabij ook in het lijden en de 
zware dagen en ook in het herstel wanneer iemand weer gelukkig naar huis 
mag gaan. 
Dank ook aan de mensen, broeders en zusters, die gestuurd zijn om residenten 
uit de rusthuizen of van het ziekenhuis op te halen en naar de kerkdienst te 
brengen. Wat een vreugde is het om de zondagsdienst mee te maken! Met het 
Woord van de Heer worden we sterker en vrolijker. 
 
Dat was ook zo met onze Ebénézer Ayitévi Novivo. Hij was slechts 49 jaar en 
hij wou heel graag genezen. Hij verlangde ernaar om naar de kerk te gaan, ook 
vanuit de Palliatieve Eenheid. En dat kon omdat hij meerdere keren was 
opgehaald en naar de Bexstraat was gebracht. Zijn krachtige wens was echt 
een getuigenis. Na een paar maanden, op 16 februari, heeft de Heer hem 
geroepen en ging hij van ons weg. Samen met zijn grote Afrikaanse familie 
heb ik toen van hem afscheid genomen in het Erasmus Ziekenhuis. 
 
De begrafenis ging door op 27 februari. Proponent Barry Kriekaard ging voor 
op de vraag van de familie. Zo denkt hij aan de begrafenis terug:  
‘De uitvaart van Ebénézer Novivo was een bijzondere ervaring, zeker omdat 
het de eerste uitvaart was die ik geleid heb. De familie van de overledene zijn 
Pentecostals, afkomstig uit Togo, Benin en Ghana. De dienst was drietalig: 
Engels, Frans en liederen in het Iwi (een West-Afrikaanse taal). Het is mooi om 
zo te zien hoe de kerk ook werkelijk een wereldwijde kerk is. Over taal- en 
landsgrenzen heen waren we met elkaar verbonden in Christus.’ 
Bedankt Barry, om de uitvaartdienst zo bijzonder te begeleiden met de 
Woorden van Troost uit Psalm 23! 
 
De laatste tijd zijn meerdere broeders en zusters geopereerd en gaan naar 
revalidatie, met veel pijn blijven ze vechten. Wij blijven bidden om beterschap 
en draagkracht! Dank aan God voor het herstel bij wie al thuis mocht gaan! 
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HET VERHAAL VAN DE DRIE BOMEN 

Kent u het verhaal van de drie bomen en hun dromen? Vaak denk ik hieraan 
rond Pasen. 
 
‘Drie bomen droomden van wat ze later wilden worden. De eerste boom keek 
naar de sterren en zei: “Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden en 
gevuld met goud.” De tweede keek naar de kleine stroom die beneden voorbij 
kronkelde op weg naar de oceaan. “Ik wil over verre wateren reizen en 
machtige koningen vervoeren.” De derde dacht: “Ik wil zo groot worden dat de 
mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar 
de hemel richten en aan God denken.” 
Op een dag hakte een houthakker de bomen om.  
De eerste boom was blij toen hij in de werkplaats van de timmerman werd 
binnengebracht. Maar de timmerman maakte uit zijn hout een voederbak voor 
dieren. De ooit zo fiere boom werd gevuld met hooi voor de hongerige dieren. 
De tweede boom was trots toen de houthakker hem binnenbracht op een 
scheepswerf. Maar er werd die dag helemaal geen machtig zeilschip gebouwd, 
er werd een eenvoudige vissersboot mee gebouwd en hij werd naar een meer 
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gebracht. De derde boom was hopeloos toen de houthakker hem in een paar 
grote stukken hakte en hij zo werd achtergelaten op een grote houtstapel. 
“Wat gebeurt er toch met me?”. 
 
Op een nacht werd de eerste boom verlicht door een helder sterrenlicht toen 
een jonge vrouw haar pasgeboren kind in die voederbak legde. De moeder 
glimlachte omdat het licht zo mooi op dat vuile en ruwe hout scheen. “Dit 
wiegje is prachtig”, zei ze. Plots besefte de eerste boom dat hij op dit moment 
de kostbaarste schat van de hele wereld bevatte. 
 
Op een andere avond nam een vermoeide man met zijn vrienden plaats in de 
oude vissersboot. De man viel in slaap terwijl de boot langzaam over het grote 
meer voer. Plots begon het te bliksemen en stak er een vreselijke storm op. De 
man werd wakker, hij stond recht, strekte zijn hand uit en toen werd de storm 
kalm. Daaruit begreep de tweede boom dat hij iemand bijzonder, de Koning 
van hemel en aarde mocht vervoeren. 
 
Op een vrijdagochtend werden de twee stukken van de derde boom 
weggehaald van de grote houtstapel. Hij werd gedragen langs een woedende 
menigte. Soldaten nagelden de handen en voeten van een man aan zijn stam 
vast. Het werd een kruis. Maar de volgende zondagochtend, toen de zon 
opkwam en de aarde vol vreugde was, toen besefte die derde boom dat alles 
was veranderd. Iedere keer wanneer de mensen opkeken naar die boom 
zouden ze aan God denken. Hij was de boom  die voor altijd naar de hemel 
mocht wijzen!    
 
 
Vrolijk Pasen wens ik van harte toe, 

Tünde Boelens  
Protestants-evangelische ziekenhuis en rusthuispastor 
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HAVENPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

KLEDING VOOR ZEELIEDEN 
In mijn artikelen heb ik meermaals gewezen op de moeilijkheden in het 
zeemansleven: de gevaarlijke werkomgeving, stress, vervreemding, heimwee, 
… De schaduwzijden van dit bestaan kunnen tot op zekere hoogte worden 
beheerst. Een van die zaken is het hebben of ontbreken van geschikte kledij. 
 

 
 

Vermits vele zeelieden afkomstig zijn uit het Verre Oosten, zoals de Filipijnen 
en Indonesië, zijn zij niet gewend aan winterse temperaturen in Europa. Wat 
wij hier als koeltjes beschouwen, doet een Filipijn maar al te gemakkelijk rillen 
van de kou. Sommige hebben niet of nauwelijks ervaring met temperaturen 
onder 18 graden Celsius. Dus komt het regelmatig voor dat zij geen 
winterkledij meebrengen wanneer zij aanmonsteren in Europa. 
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Er kunnen ook andere redenen zijn waarom warme kleren over het hoofd 
worden gezien. Vele zeelieden blijven negen maanden aan boord. De bagage 
die ze met het vliegtuig meebrengen is beperkt. Een warme jas, truien en 
dergelijke nemen wel wat plaats in de koffer in. Anderzijds rekenen zeelui er 
op dat de rederij de nodige winterkledij ter beschikking stelt. 
Jammer genoeg gebeurt dit niet altijd. Ik heb het meermaals meegemaakt dat 
nieuwe bemanningsleden geen warme werkkledij hadden omdat ze nog moest 
worden besteld of nog niet was geleverd. De versleten kleren werden dan 
bovengehaald of werkkledij moest worden gedeeld. 
Tijdens de Kerstperiode delen de zeemansmissies duizenden wollen mutsen, 
sjaals en nekwarmers uit. Dat is een handig geschenk voor zeelieden, vooral 
het dekpersoneel dat constant in kou, wind en regen moet werken. Het is 
echter niet genoeg. Daarom leggen  vele zeemanshuizen en zeemansmissies 
een voorraad aan tweedehandskleding aan. Zij vragen aan het publiek om de 
kleren die zij niet meer dragen, te doneren. 
 
Het Antwerp Seafarers’ Centre op de Italiëlei 72 heeft in de kelder een ruime 
kamer met alle soorten kleding. Zeelieden die kleren nodig hebben, worden 
door de aalmoezenier van dienst naar die ruimte gebracht waar ze de nodige 
tijd krijgen om geschikte kleding uit te zoeken. Zie foto. Vermits de voorkeur 
van de zeelieden uitgaat naar warme kleding zoals jassen en truien, heeft ons 
zeemanshuis steeds nieuwe voorraad nodig. 
Indien u gebruikte kleren heeft die u wil schenken, vooral jassen, truien en 
sweaters, dan kunt u ons dit steeds laten weten. Het is een welgekomen en 
praktische hulp voor zeelieden. 
Contact: Antwerp Seafarers' Centre, tel. 03/233.34.75 of Marc Schippers, tel. 
0495/18.56.91. 
 
 
Met Gods zegen, 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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OECUMENE 
 
 

PAASJUBEL BIJ DE KATHEDRAAL 
Gelijk aan voorgaande jaren zal ook dit jaar op Paasmorgen in alle vroegte de 
paasjubel gezongen worden: vader Barnabas van de orthodoxe kerk kan dat 
als geen ander. En bisschop Bonny leest het paasevangelie, en pastor John van 
der Dussen, voorzitter van de Antwerpse Raad van Kerken en secretaris van de 
Federale synode, doet het welkom, en vele voorgangers uit Antwerpen mogen 
met een korte zin hun vreugde uiten met een Paasgroet aan de stad, die dan 
voor een groot deel nog slaapt of aan het paasontbijt zit: u zou kunnen gaan 
denken , wat is dit voor vertoning… Wel, het is gewoon een mooi gebeuren, 
passend bij een christendom dat zich boven haar eigen beperktheden uit 
geroepen weet door die Ene, die ons allen met vrede groet. 
Zondagmorgen, 21 april, 8.00 uur, ergens rond de kathedraal: u bent allen 
welkom. Daarna nodigt, ook naar gewoonte, bisschop Bonny ons uit voor een 
vrolijk voedzaam ontbijt. 
(Hans Neels) 
 

BESCHERMING VAN 
KWETSBARE MENSEN 
De Raad van Kerken van 
Nederland heeft besloten in 
2019 een uitwisseling op gang 
te brengen tussen de kerken 
waar het gaat om het 
realiseren van een veilige 
omgeving voor met name 

minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren 
ook in 2018 geregeld in het nieuws rond kwesties van seksueel misbruik.  
Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan twintig kerken 
in Nederland de verklaring 'de kerk, een veilige plek' ondertekend. Erkend 
wordt dat kerken in eigen kring door een transparant beleid orde op zaken 
moeten stellen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen. Daarnaast is het nodig om als kerken elkaar te helpen om alert te 
blijven als het gaat om preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening 
opdat de aandacht hiervoor niet verslapt of verdwijnt.  
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Aan lokale raden van kerken wordt eveneens gevraagd intern een uitwisseling 
en reflectie op gang te brengen. Daarnaast vraagt de Raad in liturgievieringen 
op gepaste wijze in gebed te gedenken. Dat kan in de veertigdagentijd, maar 
ook op een ander gebedsmoment als dat de voorkeur heeft. 
Wellicht dat ook de Antwerpse Raad van kerken de komende tijd hier uw 
aandacht voor zal vragen. 
 
 

Gebed 

 

Liefdevolle God,  

over wie psalmen zingen als 
sterke burcht en veilige schuilplaats 

voor ieder mens, 
in alles wat wij meemaken; 

 

Als U er zo bent voor mensen, God,  

waarom lukt het ons dan zo moeilijk 
om veilig bij elkaar te zijn? 

 

Wijs ons de weg uw kerk te zijn,  

waar geen angst is voor verhalen 
van geweld en pijn,  

waar niet wordt weggedoken voor 
mensen die geschonden zijn door 

seksueel geweld, 
waar kwaad niet wordt bedekt 

met de mantel der liefde. 
 

Help ons elkaar te vinden 

en mee te bouwen aan een plek  
van vrede en recht waar  

lichaam en ziel op adem kunnen komen.  
 

Amen 
 

(tekst: Janneke Nijboer) 
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ONZE JOODSE BUREN 
In samenwerking met OrbitAntwerpen, 
heeft de Antwerpse Contactgroep voor 
Joods-Christelijke Betrekkingen een 
gewijzigde tweede druk klaar van de 
brochure ‘Joden, Leven in Antwerpen’.  
De veelkleurige brochure is een eerste 
kennismaking en is o.a. bedoeld om in de 
klas te gebruiken, of in kringgesprekken 
in parochie en gemeente. 
Er wordt o.a. kort ingegaan op 
geloofsregels, zoals kasjroet, sabbat, 
gebed en gezin, huwelijk, onderwijs, 
solidariteit, met klein overzicht van 
boeken en webadressen om de brede 
informatie te kunnen uitdiepen.  
 

Deze brochure van 40 bladzijden op formaat A5 kan besteld worden op het 
secretariaat van de ACJCB, Lindelei 30, 2531 Vremde aan de prijs van 5 euro + 
verzending, of afgehaald in de bibliotheek van het TPC, Groenenborgerlaan 
149, 2020 Antwerpen, gebouw S (op de eerste verdieping). 
 
Openingstijden 
maandag, dinsdag en donderdag: 9.30 -12.30 uur 
woensdag: 14-19 uur  
zaterdag: 12-14u (gesloten tijdens de schoolvakanties) 
tel: 03 287 35 63 (tijdens de openingsuren) 
e-mail: bibliotheek@tpc-antwerpen.be 
 
 
 
  

mailto:bibliotheek@tpc-antwerpen.be
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

EEN POLYVALENTE ZAAL VOOR KIRINDA 
Terwijl in 2018 en 2019 alle aandacht van onze 

zustergemeenschap van de Église Presbytérienne au 
Rwanda naar de bouw van een 

Herdenkingsmonument voor de slachtoffers van 
de genocide in 1994 ging, kijken ze met hun 
volgende project resoluut naar de toekomst. Ze 
vatten namelijk de bouw van een polyvalente 
zaal aan. 
Aan de gemeenten van het district ABL, 

vanwege de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda een 
warme oproep om solidaire steun voor dit project! 

 
Presbytery Kirinda is een groot, maar nog recent kerkdistrict, pas in 2014 
ingesteld door de synode van de Eglise Présbytérienne au Rwanda. De 
Presbytery Kirinda is gelegen in het district Karondi in de West-Provincie. 
Kirinda kent maar liefst twintig gemeenten, met inbegrip van 25 scholen, twee 
gezondheidscentra, een ziekenhuis en vier projecten, opgezet in vier 
gemeenten met steun van de internationale gemeenschap. 
Drie jaar geleden maakten we een brochure om onze jumelagepartners in 
Kirinda voor te stellen en we herinneren ons nog uit het voorgestelde 
materiaal dat er binnen het kader van de Presbytery  Kirinda een uitgebreid 
gamma van gemeenschapsactiviteiten bestaat, op het niveau van de 
parochies, maar ook in de vorm van huiskerken waar een aantal families 
bijeenkomen, en natuurlijk op het niveau van het kerkdistrict: vieringen, 
Bijbelleesgroepen, koren, jongerencomités, vrouwengroepen, maar ook 
sociaaleconomische projecten voor het materiële welzijn van de 
gemeenschap. Het gaat hier wel degelijk over duizenden gelovigen. Wij, in het 
district ABL van de VPKB, kunnen alleen maar dromen van zo’n rijkdom in 
gemeenschapsleven! 
 
De Presbytery Kirinda ligt in een afgelegen regio van Rwanda, moeilijk 
bereikbaar, met een bevolking die leeft of eerder overleeft van familiale 
landbouw. Dit betekent ook dat de Presbytery Kirinda het financieel moeilijk 
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heeft en in dat opzicht veel armer is dan wij.  
Ze hebben, ook met onze materiële steun, reeds een klein 
gemeenschapscentrum gebouwd met vijf kamers, één zaal  voor een dertigtal 
mensen en een kleine slaapzaal. Hun plan is nu om een grotere zaal te 
bouwen, toegankelijk voor een honderdtal personen. In die zaal kunnen dan 
hun jaarlijkse synode die een honderdtal afgevaardigden telt, de vorming van 
de diakenen en het jeugdkamp van de Presbytery doorgaan. 
Hun opzet is ook om de kleine zaal om te vormen tot kamers zodat ze een echt 
vormings- en vergadercentrum tot hun beschikking hebben, dat ze ook aan 
andere instanties of individuele gegadigden kunnen verhuren voor feesten, 
vergaderingen of cursussen.  
De bedoeling is dus dat de polyvalente zaal het bestaande, ondermaatse 
centrum verrijkt tot een echt gemeenschapscentrum van de Presbytery 
Kirinda én dat het ook een vergader- en vormingscentrum ten dienste van 
anderen in het district wordt. 
 
De totale kost van dit project wordt momenteel door Kirinda geschat op 
45.000 euro. 
Omdat ze dat bedrag niet in één jaar kunnen mobiliseren, willen ze het over 
meerdere jaren uitvoeren.  
De Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda wil met dit artikel een warme oproep aan 
de gemeenten van ons district richten om dit project te ondersteunen. 
Uiteraard zal onze zustergemeenschap dit project uitvoeren, beetje bij beetje 
en uit eigen middelen… Maar het zou toch mooi zijn, als we hen als 
zustergemeenschap een steuntje in de rug konden geven en met onze eigen 
kleine middelen vanuit collectes voor Kirinda, waarvan er twee per jaar zijn 
voorzien, een solidaire bijdrage aan dit waardevol project konden leveren! 
 
Namens de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda,  
Karin Debroey 
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INTERVIEW 
 
 

Ria Verhuygen 
Ria is geboren in Merksem, opgegroeid in Schoten Deuzeld - “toen kon je nog op 
straat spelen” - heeft gewerkt bij tijdschrift Libelle en op IBM leren ponsen. Nu 
woont ze op Ekeren-Donk in een gezellig appartement, maar komt ook veel 
naar ’t Stad en is graag onder de mensen. Elke dag heeft ze wel iets te doen, zoals 
tekenen, voorlees en Dinamo, maar ook kerkelijke activiteiten en Bijbelgroepen, 
de Bijbelbabbel en de groep van Don Bosco. Ongeveer zes jaar geleden heeft 
iemand haar gesproken over het PSC en ze is daar heel blij mee, heeft zich er 
altijd goed gevoeld totdat ze ook andere groepen leerde kennen.  
 

Welk bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Ik heb altijd zedenleer gevolgd op school. Daardoor ben 
ik niet zo thuis in de Bijbel, maar het spreekt mij wel aan. 
Ik ben blij dat ik de Bijbel ontdekt heb. Gisteren nog 
hadden wij bibliodrama over Ruth met ds. Ina Koeman. 
Dat verhaal vond ik zo mooi, over de band tussen een 
schoonmoeder en haar schoondochter.  
 

Wat is uw lievelingslied, en waarom? 
Geen, maar in de mis zing ik altijd mee, maar ik zing wel vals, maar ik voel mij 
goed. In de kapel van Don Bosco hebben ze heel mooie liederen. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan?  
Dat het terug meer zoals vroeger werd. Nu is alles te onpersoonlijk geworden.  
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik kom graag in de kerk om mij te ontspannen en rust te vinden. Ik ga ook 
graag een kapel binnen. Door de Bijbelgroepen en de Bijbeluitleg heb ik nu een 
ander zicht op de Bijbel en op het geloof gekregen. Daar voel ik mij heel goed 
bij. 
Ik ga twee keer per maand naar een kerk, en ben daarvoor afhankelijk van het 
openbaar vervoer op zondag. Daardoor geraak ik enkel maar in de Bexstraat of 
een keer in de maand in de Sanderusstraat als het in de namiddag is, of in de 
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middagpauzedienst op de woensdagen als ik niet in PSC Open Huis ben, of in 
de kapel van Don Bosco. Ook ga ik naar de Bijbelgroepen van het PSC en van 
Don Bosco. Ik vind dat goed om in verschillende kerken en groepen te komen, 
protestants en katholiek. Ze moeten mij niet vastbinden, ik wil vrij zijn en mijn 
ding kunnen doen.  
 

Wat maakt voor u verschil in het leven? 
Mijn eigen ding kunnen doen, mijn eigen zijn. Ik heb te lang mijn oor gelegd 
naar anderen. Nu ben ik fier op mijn eigen dat ik mijn plan trek. Ik ben 
opengebloeid, spijtig zo laat in mijn leven, maar ik wil er nog lang van 
genieten. Vriendinnen van mij zijn plots gestorven, ge ziet wel hoe snel het 
gedaan kan zijn. Vriendschap maakt ook verschil in het leven. Rachel van het 
PSC was een goede vriendin van mij geworden en vooral ook Martha, die nu 
ook gestorven is, dat is een vriendschap die nooit meer terug komt. 
Vriendschap is: veel tegen mekander kunnen zeggen. 
 

Wat ga je morgen doen?  
Ik heb alle dagen iets te doen, ik kom altijd onder de mensen. Ik doe voort met 
wat ik bezig ben en geniet ervan. ’s Avonds ben ik altijd tevreden met mijn 
dag: dan denk ik: ik heb het zeer goed gedaan. Dat voelt heel goed. 
 

Bidt u wel eens? 
Nee, maar ik ga wel eens een kapel of kerk binnen om tot rust te komen. 
Bidden is voor mij mediteren en nadenken.  
 
Ons gesprek duurt lang, we praten goed bij over nog veel meer, Timor van PSC 
Open Huis komt ondertussen ook even langs, Ria is heel blij met hem. In het jaar 
dat ik Ria nu ken, heb ik haar nog meer zien openbloeien. Dank u wel, Ria, voor dit 
gesprek en voor uw vertrouwen. 
 
(Het interview werd afgenomen door ds. Petra Schipper, stadspredikant PSC) 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/04 20.00 u Kerkenraad (O) 
03/04 20.00 u Bijbelgesprekskring Galaten (O) 
07/04 11.30 u Bijbel en geloof / Bible and Faith (Z) 
09/04 20.00 u Concert ‘Oratorium 2’ (in TPC) 
11/04 20.00 u Lection Divina (in LWS) 
13/04 20.00 u Bestuursraad (O) 
17/04 10.30 u Gebedskring (O) 
21/04 08.00 u Oecumenische Paasgroet (bij de kathedraal) 
24/04 19.30 u Gemeentevergadering (O) 
27/04 10.00 u Grote schoonmaak (O) 
27/04 14.30 u 50 + Kring (in LWS) 
28/04 10.30 u Jeugdienst (O) 
28/04 14.30 u 16+ Catechese (pastorie O) 
 
Voor de vespers in de Stille Week: zie p. 8 en 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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:  woensdag 24 april 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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