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HOOFDARTIKEL 
 
 

SINKSEN 
 
Jevengele van Sinksen in ‘t kurt:  

“D’ apostele zoate baaien in da kot, 
ze kwaome boate 

en ze spraoke olle toalle, 
dus oek die van de gewoene man.” 

 
Zo ongeveer heb ik het Pinksterverhaal op z’n Antwaarps horen navertellen. 
Hier kom et oep neer, kom. Ze zaten bijeen, die apostelen, pas op geen helden 
hè, ge weet wel: diene impulsieve Petrus, den ongelovigen Thomas, just diene 
Judas was er nie meer baai, ahnee hè. Ze hadden schrik, ’t zal wel zijn. Maar 
het evangele van Sinksen ging dan, kurt gezei, dat ze toch boate gezwierd 
wiere. En da se in iene kier zoë konne klappe da zelfs de gewoene man ze in 
iene kier kost verstaon. Moktàmee seg.  Da moest een mirakel geweest 
hemme. Anders was dat toch niet meuglijk gewest. 
 
Het evangelie verstaanbaar voor de gewone man. Wel dan moet dat wel in ’t 
Antwerps hè. Of in de taal van de Marollen. Of van de Stropkes. Zodat arme 
ouw menskes ook mee zijn. Of in de straat- en sms-taal van jongeren. Met 
Arabische tongval. In woorden van nu, niet in verstofte kerkelijke 
uitdrukkingen die niemand begrijpt. Ge moet dat opternieft vertalen wat dat 
wilt zeggen: liefde bijvoorbeeld. Want wa zijde daar nu mee in het harde leven 
niewaar? Of God, sowieso. Wie is dat? Een man met een baard die deze wereld 
niet baas kan maar ons wel wil straffen? Dat kunde toch ni menen hè. 
 
Wat ben ik met mooie woorden als ik onder bewindvoering sta en mij altijd 
koest moet houden bij alle frustratie omdat anders niemand mij meer te 
woord wil staan? Wat zegt het geloof mij als ik elke week een nummerke moet 
krijgen in de sociale kruidenier of moet aanschuiven bij de voedselbank? 
Verstade mijn taal wel, mijn leven? Is God alleen voor de propere middenklasse 
die studies heeft kunnen doen en een eigen huis heeft kunnen kopen?  
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En ik die voltijds Nederlandse les volg, jaren aan een stuk, om de gazet te 
kunnen spellen en jullie administratie te kunnen lezen en misschién een kansje 
te maken op een job, … wat zou het mij veel doen als je ook ‘s “salaam 
aleikum” tegen mij zou zeggen en mij in de ogen zou kijken. 
 
Die apostelen, ze werden buitengezwierd, uit hun angst vandaan, een 
superdiverse stad in. Ze konden het beginnen uitleggen, die mannen. En 
beginnen waarmaken, door hun bezittingen te delen en hun maaltijden en 
huizen.  
Hier komt het op neer, kom.  
 

Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 
TERUGBLIK 

Op 28 april, net rond het 
verschijnen van de vorige 
editie van de Band, vond onze 
jeugddienst plaats. Een heel 
seizoen heeft de 
catechesegroep 12-15 
stilgestaan bij het thema 
liturgie, onder leiding van 
Marian Knetemann (waarvoor 
dank!). Elke bijeenkomst 
stond een ander onderdeel 
van de liturgie centraal en 
werd dit betreffende 
onderdeel voorbereid voor de 
dienst. Op ludieke wijze 
waren we op de gekozen 
bijbeltekst Johannes 7:6 
uitgekomen, waar Jezus zegt: 
“Mijn tijd is nog niet 
aangebroken, maar uw tijd is 

er altijd.” We stonden naar aanleiding daarvan stil bij het thema 'this is your 
moment'. We dachten na over hoe we omgaan met tijd, in deze tijd van 
overvolle agenda's. Alles vraagt om onze tijd en hoe stellen we prioriteiten? 
We zagen ook wat Jezus' prioriteit was: het vervullen van zijn opdracht in het 
redden van mensen.  
Het was een zeer feestelijke dienst, waarbij de jongeren allemaal hun steentje 
bijdroegen: in de handdruk aan het begin, de teksten van votum en groet en in 
het bijzonder in de (zelf geschreven!) teksten van de gebeden. Ook de muziek 
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werd aangedragen door de jongeren. We zongen verschillende 
Opwekkingsliederen en luisterden naar enkele popliedjes, die wonderbaarlijk 
goed bleken te passen bij de dienst. 

Zo verwoordt 
het nummer It 
isn't in my blood 
van Shawn 
Mendes precies 
wat je zou willen 
zeggen bij een 
gebed om 
ontferming: It 
isn't in my blood. 
I need somebody 
now. Zo wordt 
een simpel 
radioliedje 
opeens tot een 

indringend gebed. En opeens bleek het bekende nummer Turn, turn, turn van 
The Byrds de tekst van Prediker 3 te bevatten.  
Wij danken Samuël Schelstraete voor de prachtige muzikale begeleiding en we 
willen in het bijzonder de jongeren nogmaals hartelijk danken voor het 
meedenken over en meedoen in de dienst!  
 
In de maand mei stonden we in de diensten stil rondom het thema van de 
opstanding, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Op 5 mei dachten we na 
over de rol van twijfel in geloof. Jezus komt op ons toe zonder verwijt. Zondag 
19 mei zagen we dat de profeet Jona ervaren had dat de God van Israël sterker 
is dan de dood. Een belangrijke wortel van het geloof in de Opstanding. Op 26 
mei dachten we na over de betekenis van het opstandingsgeloof. Het leven 
met de Opgestane betekent dat we ten diepste verbonden zijn met Jezus 
Christus, en dat heeft belangrijke consequenties voor hoe we over onszelf 
denken.  
 

VOORUITBLIK 
We gaan intussen al wat richting de zomer. De laatste bijeenkomsten van de 
catechisatie komen eraan en de ideeën voor het nieuwe seizoen komen al wat 
boven drijven.  
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Catechese  
De catechesegroep 12-15 kwam op 25 mei samen om na te denken over de 
doop. Het was een boeiende bijeenkomst. Op 22 juni is de laatste bijeenkomst 
van het jaar, dan denken we na over het avondmaal. Deze bijeenkomst is vanaf 
12.30 uur in de pastorie. Aansluitend maken we er een gezellige middag van.  
De 16+-groep heeft op 28 april nagedacht over Paulus, één van de belangrijke 
getuigen van Jezus in het Nieuwe Testament. Op 26 mei was onze volgende 
bijeenkomst over Petrus.  
In de laatste week van juni (als op de meeste scholen de deliberaties bezig zijn) 
plannen we een gezellig uitje van beide groepen om het seizoen af te sluiten!  
 

Bijbelkring 
Omdat de bijbelkring van mei niet doorging, heb ik besloten deze te verzetten 
naar woensdag 5 juni. Dan is de afsluiting van de onze reeks bijbelavonden 
over Paulus' Galatenbrief. Van harte welkom!  
 
 

STARTWEEKEND 
Het weekend van 14-15 september zal ons startweekend plaatsvinden. De 
startzondag wordt uitgebreid met een gezellig én bezinnend samenzijn op 14 
september.  
 
Om dat allemaal te organiseren, enkele oproepen:  
1. Wie wil meedenken over de invulling van de zaterdag? Samen bedenken we 
een leuk programma om zo als gemeente elkaar gezellig te ontmoeten.  
2. Op 15 september zal de startdienst van het nieuwe seizoen plaatsvinden. 
Om dit daadwerkelijk een dienst van de hele gemeente te laten zijn wil ik 
graag werken met een voorbereidingsgroep die meedenkt over de invulling. 
Het zou mooi zijn als jong en oud mee wilden doen!  
Wilt u/jij graag meedenken/meedoen? Dan kunt u zich melden via 
dsbarrykriekaard@gmail.com of per telefoon. Losse ideeën, thema's of 
liederen zijn ook altijd welkom.  
 
 

KINDERKAMP 
Het weekend van 21-22 september gaan de kinderen van de 
kindernevendienst en tienercatechese met elkaar op kamp.  
 

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
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ZOEKERSGROEP 
In seizoen 2019-2020 wordt er een groep opgestart voor ieder die zit met 
vragen rondom geloven. Ben je wel opgevoed met geloof en kerk maar weet je 
het niet zo goed? Zijn er moeilijke vragen waar je maar niet uitkomt? Deze 
groep is er voor om die dingen met elkaar te bespreken. Geen enkele vraag of 
gedachte laten we onuitgesproken. Het belangrijkste is het gesprek met elkaar 
en de ruimte voor jouw vragen en gedachten.  
Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij dsbarrykriekaard@gmail.com  
 
 

Overzicht van de activiteiten in juni 
Woensdag 5 juni, 20.00 uur, pastorie: bijbelkring Galaten (verzet) 
Vrijdag 7 juni, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen 
Vrijdag 21 juni, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen  
Zaterdag 22 juni, 11.30, kerk: catechese 12-15: over het avondmaal 

 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
• De kerkenraad kwam bijeen op 14 mei, een week uitgesteld. Dit was onze 
eerste vergadering in nieuwe samenstelling, met Martine Meijers als nieuw 
verkozen scriba. Op 2 juni zal Martine daadwerkelijk bevestigd worden, de 
dienst wordt geleid door ds. Ina Koeman. De kerkenraad komt weer samen op 
4 juni.  
• De bestuursraad komt bij elkaar op 13 juni.  
 
 

VOORBEDEN 
• We denken in de voorbede aan de Martine d'Hooghe en haar familie. Haar 
vader heeft een herseninfarct gehad. 
• We denken aan de familie van Herman Fresen, ziekenhuispastor van AZ Klina 
en De Mick en in het verleden met enige regelmaat gastvoorganger in onze 
gemeente. De heer Fresen is op 21 mei overleden.  
 

VERJAARDAGEN 
Van de oudere gemeenteleden viert Willem van Ee op 23 juni zijn verjaardag. 
Van harte proficiat! 
 

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
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PERSOONLIJK 
Het officiële proponentschap komt al bijna ten einde. Rond de zomer worden 
alle formaliteiten afgerond en dan kan ik als proponent daadwerkelijk 
beroepen en bevestigd worden als uw predikant. Ik zie er naar uit!  
 
In de zomer is onze vakantie van 8-27 juli. Wij gaan onder meer een weekje 
naar Zeeland. Dat wordt Saartjes tweede vakantie na het weekendje in 
Oostende. Na onze vakantie pak ik het gemeentewerk weer op en ontmoeten 
we elkaar bij de zomerdiensten. Meer daarover in de volgende De Band. 
 
 
Hartelijke groet, 

Prop. Barry Kriekaard 
Predikant Antwerpen-Oost | Christusgemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Martine Meijers | Van Daelstraat 71, 2140, Borgerhout | 

martinemeijers505@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:martinemeijers505@gmail.com
mailto:wimsluijs@skynet.be
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

ZUIDKLAP 

 
 
Op een dinsdagochtend in mei was onze kerkgebouw de vergaderplek van 
Zuidklap, de naam zegt het al: er wordt geklapt over alles wat zich op ’t Zuid 
afspeelt. Meer precies, in de wijken Markgrave en Brederode, waar ons 
kerkgebouw nog net bij hoort. De bijeenkomst werd krachtig geleid door onze 
buurtregisseur, Sun Mee Horemans, en bijgewoond door vertegenwoordigers 
van dienstencentra, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en allerlei 
culturele en sociale werkingen.  
Er gebeurt ontzettend veel in onze buurt! Men was verrast dat zich achter onze 
niet zo heel opvallende gevel een heel kerkgenootschap bevond. We vertelden 
trots dat de Dansschool ons al had weten te vinden, en dat het iedere dinsdag- 
en woensdagavond zwieren en zwaaien is bij ons. Dus mochten zij ook eens 
een ruimte nodig hebben …  
 
De gasten werden uitstekend ontvangen met koffie en zelfgebakken cakes (in 

voldoende mate aanwezig 😊 ) van Thamar. Ze werden verwelkomd met 
orgelmuziek van Leo; dat gebeurt ook niet elke vergadering. Ik hield een kort 
betoogje om onszelf voor te stellen en iets over onze geschiedenis te vertellen. 
Aansluitend liet Leo nog eens goed horen wat het orgel allemaal voor 
mogelijkheden in zich heeft. De vergadering vervolgde met een boeiende 
uitwisseling van activiteiten die de komende tijd in de wijk gaan plaatsvinden.  
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PINKSTERVIERING 

De gemeentes Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid vieren dit jaar weer 
gezamenlijk het hoogfeest van Pinksteren. Dat zal plaatsvinden in de Lange 
Winkelstraat. Niet alleen onze twee gemeentes, een heel aantal andere 
gemeentes zijn eveneens uitgenodigd: de Arabische kerk, de Pakistaanse 
gemeente en ga zo maar door. Veeltalig zal het zijn, zoals dat hoort op 
Pinksteren! De leidende liturgie van de dienst zal die van de Kameroenese kerk 
zijn. Bereidt u maar voor op een viering in Afrikaanse stijl! Er zal ook een flink 
aantal buitenlanders uit noordelijker streken aanwezig zijn. Mijn Nederlandse 
studenten en een groep jonge Remonstranten verblijven dit weekend 
eveneens in Antwerpen. Dit in verband met gebeurtenissen van een jaar of 400 
geleden... 
 
 

HISTORISCH SYMPOSIUM ‘400 JAAR REMONSTRANTEN’ 
IN DE WIJNGAARD 
Het kerkgenootschap de Remonstrantse Broederschap bestaat in 2019 vier 
volle eeuwen. En is destijds opgericht in Antwerpen. Zaterdag 8 juni, 14.30-
16.30 uur, houden we een klein historisch symposium bij, zoals u in het vorige 
nummer van de Band hebt kunnen lezen. Gasten uit binnen- en buitenland, 
waaronder een groep remonstrantse studenten en jongeren. Opgave gewenst. 
Bij voorkeur per mail bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 
We kunnen voor deze ontvangst wel wat extra assistentie gebruiken. Hebt u 
gelegenheid erbij te zijn en te helpen? Graag uw berichtje naar 
bert.dicou@gmail.com. Het symposium belicht de oorsprongsgeschiedenis 
van de Broederschap van verschillende kanten. Tevens wordt een visionaire 
blik geworpen op de toekomst: hoe zou de destijds in het Antwerpse geplante 
boom verder kunnen groeien? Ontvangst v.a. 14 uur.  
Vier korte lezingen staan op het programma: 
• prof. dr. Peter Nissen, De Nederlandse voorgeschiedenis van de komst van 
de remonstrants gezinde predikanten naar Antwerpen en hoe het na 1619 
vanuit Antwerpen weer richting Nederland ging 
• ds. Marthe de Vries, De rol van Uyttenbogaert bij de Antwerpse 
totstandkoming van de Remonstrantse Broederschap 
• dr. Dick Wursten, Religie in Antwerpen in de vroege 17e eeuw: een spirituele 
Reconquista. De strijd om de ziel van de Antwerpenaar 
• prof. dr. Christa Anbeek, Perspectieven voor verdieping en gemeenschap in 
2019, nieuwe takken aan de in 1619 geplante boom  

mailto:v.l.m.kok@vu.nl
mailto:bert.dicou@gmail.com
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ZONDAG 30 JUNI: VIJFDE ZONDAG, NAAR OOSTENDE! 
De vijfde zondagen van de maand – dit jaar heeft er vijf – zijn in onze 
gemeente gereserveerd voor excursies: een ontmoeting met een andere kerk 
of geloofsgemeenschap. De vijfde zondag van juni, dat is de 30ste, reizen we 
naar de VPKB-pioniersgemeente in Oostende. Uiteraard combineren we dit 
met een bezoekje aan zee en strand, en wie weet een bakje wulken op de kaai! 
We gaan er gezamenlijk naar toe. U krijgt nog nadere informatie over hoe we 
dat in het vat gaan gieten, maar geeft u zich vast op bij Thamar Blokland, 
thamar13@hotmail.com.  
 
 

PASTORALIA  
Op zondag 4 mei overleed, op 90 jarige leeftijd, ons gemeentelid de heer Arie 
Bakker. 
Heleen Rouwenhorst schreef onderstaande gedachtenis. 
 

In Memoriam Arie Bakker 
De familie nam afscheid van Arie op zaterdag 11 mei. Ds. Bert Dicou mocht 
voorgaan in een deel van de viering. Ondergetekende was ook aanwezig, namens 
onze gemeente. 
 
Via ziekenhuisaalmoezenier Tünde Boelens kwam Arie terug in contact met de 
kerk. Hij ging een tijd naar de kerk van de Bexstraat. De laatste jaren van zijn 
leven kwam hij bij ons naar de kerk. Wij hebben hem leren kennen als een 
vriendelijke, innemende man. Van het bijwonen van de kerkdiensten fleurde hij 
helemaal op. Ik werd altijd omstandig bedankt, als ik hem weer thuisbracht naar 
RVT Gitschotelhof. Heel veel meer wisten wij eigenlijk niet van Arie, omdat zijn 
geheugen hem al lange tijd in de steek liet. Het laatste half jaar ging het met zijn 
gezondheid snel achteruit en besloten zijn kinderen hem dichter in de buurt, naar 
RVT Christine in Ekeren te verhuizen, alwaar zijn kleindochter werkzaam is. Daar 
heeft hij nog enkele fijne maanden gehad met zijn familie rond hem. 
Tijdens de afscheidsviering werd door de familie een uitgebreide levensloop van 
Arie geschetst, zodat ds. Dicou en ikzelf postuum nog een mooi beeld hebben 
gekregen van wie Arie Bakker is geweest tijdens zijn leven: ‘een hardwerkende 
familieman’. Hij en zijn vrouw Mientje, die in 2005 overleed, kregen vier kinderen, 
vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
 
We gedenken hem in dankbaarheid. Dat hij moge rusten in de vrede van God. 
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NA DE STORM 
Na de zeer heftige 
voorjaarsstorm, die het 
lichte dak van De 
Wijngaard niet spaarde, 
lagen alle plafondplaten 
schots en scheef. Benauwd 
keken de  
kerkgangers omhoog. 
Gelukkig zijn Paul 
Osterrieth en Koen 

Kinsbergen mannen zonder hoogtevrees. Zie op de fotopagina van onze 
website het duizelingwekkende fotoverslag van hun halsbrekende toeren! Het 
adres van onze site: www.protestantsekerkdewijngaard.be. 
 
 

VAKANTIE 
Aan het begin en einde van de zomerperiode ben ik van vakantie aan het 
genieten. De eerste periode van afwezigheid is: 28 juni t/m 12 juli. In 
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de Kerkenraad. 
 
 
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/
http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:heleen@pobox.com
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

PINKSTEREN… 
…en ik ga dan schrijven 
over de pinksterdienst, 
die we op 
pinksterzondag 
hebben: maar 
Pinksteren is natuurlijk 
veel meer dan een 
kerkdienst. Pinksteren 
is dat er dingen 
gebeuren, die we niet 
voor mogelijk houden, 

en waar we ons over verwonderen dat ze gebeuren. Zodat je net als de 
mensen in Jeruzalem toen je afvraagt: wat gebeurt hier? Wat heeft dit te 
beduiden? 
Dat kan van alles zijn, alles waarover we verrast raken: dat mensen spirit 
hebben en kracht en creativiteit om iets te doen, en dat vol houden. Dat 
laatste is misschien nog wel het moeilijkst. 

Het kan dus van alles zijn, maar ik wil het toch 
met u hebben over die kerkdienst van zondag 9 
juni. Ja, gewoon een kerkdienst, maar dan van 
allerlei wereldchristenen samen. En om elkaar 
goed te leren kennen volgen we de liturgie van 
een van die kerken, namelijk van de 
Protestantse kerk van Kameroen: ik zeg het 
niet goed. De Kameroenezen komen zelf en 
gaan ons voor, en zo mogen we van hen leren 
hoe het ook kan. En ‘wij’ is dan niet alleen de 
Vlaamse kerk, maar ook die van de 
Urdugemeenschap en van de Arabisch 
sprekende christenen, en de Assyriers, en meer. 
Wij hebben de Kameroense christenen 
gevraagd om ons mee te nemen in hun liturgie, 
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en hun stijl van vieren, in hun manier van God loven en vrolijk zijn. En wij 
mochten mee doen, zeiden ze: van harte. 
En zo zal het dus gaan, die zondag. Veel Engels! We hebben wat 
vergaderingen gehad om daar een werkbaar geheel van te maken: maar veel 
Engels, met wel altijd een vertaling ernaast: hard werken dus en actief 
betrokken zijn. En we vieren ook Avondmaal: met druivensap en kleine 
bekertjes en vanwege de drie duizend, of iets minder, die komen, een lopend 
Avondmaal: u komt naar voren of naar achteren om bij ambtsdragers brood en 
wijn te ontvangen. 
En na de dienst is het niet gewoon koffie met koek en een praatje: nee, dan 
gaan we samen eten. En de vraag aan u allen is, of u ook iets mee wilt nemen: 
niet veel, ieder wat, en het hoeft niet eens patat met stoofvlees te zijn, maar 
iets wat u lekker vindt en uit wilt delen: Turkse pizza, Kameroense rijst, 
Ethiopische koffie, van alles wat. 
En is dat dan Pinksteren? Nee, dat moet dan gebeuren… 
 
 

KERKDIENSTEN IN JUNI 
Zondag 2 juni preekt bij 
ons de man van het 
Bijbelhuis, Ernst van 
Velzen. Avondmaal vieren 
we de week daarop, in de 
Pinksterdienst van 9 juni, 
en bij die dienst zijn we 
allemaal betrokken, 
Antwerpen Noord en Zuid, 
de Urdu gemeente, de 
Arabische kerk, gasten van 
de conferentie van 
Remonstrantse broeders 
danwel vrouwen, en alle 

anderen, en een voorganger uit de Kameroense kerk zal de preek houden. En, 
nogmaals!!, als u iets mee wilt nemen om te snoepen of te eten: het is zeker 
welkom. 
Zondag 16 juni houden we een muzikale dienst. Een van de registers van het 
orgel, de cornet, is in reparatie en dan misschien terug: maar anders heeft het 
orgel nog wel een paar andere pinkstertongwerken, in ieder geval zal er veel 
gemusiceerd en gezongen worden. Zondag 23 juni is er dan niks aan de hand 
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dan alleen dat ik voorga, en – juni is rijk aan zondagen –: zondag 30 juni gaat 
Marian Knetemann voor, die dan werkzaam is bij het Vlaams 
Bijbelgenootschap. 
 
 

EUROPA… 
De uitslagen van de Europese verkiezingen 
hangen om mijn oren terwijl ik deze copy 
schrijf, dus komt ook de behoefte boven daar 
iets zinnig over te schrijven… Maar ja daar heb 
je het al: wat is zinnig? Klagen , sarcastisch 
doen, bovenop de goede punten gaan zitten… 
Iedereen heeft zo, hoop ik althans, mensen die 
inspireren en hen op gedachten brengen, waar 
ze zelfstandig niet op kwamen, en omdat ieder 
verschillend is zal dat voor ieder weer anders 
zijn. Ik lees, nog maar enkele jaren, want 

voorheen sloeg ik de redactiepraatjes van een krant over, maar nu lees ik met 
voelbaar plezier de commentaren van Stevo Akkerman in Trouw ( ja, ik weet 
het, de Nederlandse roots spelen hinderlijk op). Maar het verwondert mij hoe 
hij bijna elke twee dagen met iets komt dat raak is, en raakt. De leegte van de 
huidige technocraten-politici hebben populisme in de hand gewerkt, alleen al 
omdat populisten wel een groter verhaal hebben, ookal is dat vooral 
romantiek. Politiek kan niet zonder bevlogenheid: Europa kan niet zonder een 
inhoudelijk verhaal. 
Daarom hier een citaat, niet van Akkerman, maar van Rowan Williams: “De 
waardigheid van een ander persoon erkennen, is feitelijk toegeven dat er iets 
aan hen is dat als het ware aan mij ontgaat: iets dat voor mijn individuele 
doelstellingen, voorkeuren, angsten en hoop irrelevant is.” Het gaat mij om 
dat woordje ‘irrelevant’. Zelfs al zou ikzelf het nut niet zien van wat een ander 
bezielt, dannog , alleen al vanwege zijn waardigheid als mens… Beschaving 
hebben is zo wezenlijk. Kan de Pinkstergeest ook iets doen met Europa? 
 
 

OVERIG IN DE KERK… 
…zie ik doorbladerend in de kerkenwerkagenda voor juni een heleboel 
afsluitende happenings, uitstappen, BBQ’s e.d. Er kwam een handige brochure 
uit over ‘Migratie en bekering’ (zie p. 34) die nuttige informatie bij elkaar 
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bracht, te vinden in de leeskast van de kerk; collega Bert Dicou werkte mee 
aan een boek over o.a. eigentijdse liturgische teksten voor gebeden, ook bij 
soms heftige persoonlijke momenten als echtscheiding en euthanasie. De 
Remonstranten uit Nederland houden overigens een 400-jarig feest, met een 
conferentiedag in Antwerpen (8 juni, Sanderusstraat), omdat ze ooit in onze 
stad zijn begonnen. We hebben eerste plannen gemaakt voor het 
bezinningsaanbod van volgend seizoen: het thema wordt ‘moed’. Met 
aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, volgend jaar 75 jaar geleden gestorven... 
Er zijn kleine vorderingen gemaakt met de voorbereidingswerken voor de 
mogelijke verbouwing van de gemeentegebouwen: het zou weleens kunnen 
gaan lukken… en volgens de planning kunnen we begin juni weer gewoon naar 
de kerk rijden via de Vekestraat…  Enz. enz., maar eerst wachten zomerse 
tijden, die we in het volgende kerkblad zullen gaan bejubelen… 
 
 
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 
 
 

MULTICULTUREEL BUFFET VAN DE VROUWENWERKING 
Ieder jaar weer enorm gezellig en superlekker: het ‘Multicultureel Buffet’ van 
de Vrouwenwerking van het AdviesCentrum Migratie (ACM) en het PSC. 
Wilt u de veerkracht en gastvrijheid van deze vrouwen weer of voor het eerst ’s 
meemaken? Voor slechts 23 € (drank niet inbegrepen, kinderen -12 gratis) kan 
u kennis maken met de kookkunsten van vrouwen van verschillende 
nationaliteiten en culturen. 
Schrijf je snel in, vóór 9 juni. Je ontmoet er vast bekende gezichten en je geeft 
dit prachtige werk een steuntje in de rug. 
Graag tot dan! 
Waar? Kwekerijstraat 96, Borgerhout 
Wanneer? vrijdag 14 juni vanaf 18 uur 
Inschrijven? marleen.germer@cawantwerpen.be, 0470/97.16.16 
Betalen? BE56 7785 9449 6988 m.m.v. naam + buffet VW 
 
 

SYMOSIUM ‘REMONSTRANTEN IN ANTWERPEN’ 
U las het al in de vorige De Band: op zaterdag 8 juni gaat in de kerk 
Sanderusstraat een symposium door t.a.v. het 400ste stichtingsjubileum van de 
Remonstrantse Broederschap. Bert Dicou, dominee van Antwerpen-Zuid, is 
zelf remonstrants predikant en coördineert het symposium.  
Het symposium belicht de oorsprongs-geschiedenis van de Remonstrantse 
Broederschap van verschillende kanten. Tevens wordt een blik geworpen op 
de toekomst: hoe zou de destijds in het Antwerpse geplante boom verder 
kunnen groeien? 
Op het programma staan vier korte lezingen en – uiteraard – een feestelijke 
receptie achteraf. 
Iedereen welkom! 
Waar?  Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen 
Wanneer? 8 juni, 14.30 – 16.30 uur, ontvangst vanaf 14 uur 
Inschrijven?  Bij voorkeur per mail bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 

 
 
 

mailto:marleen.germer@cawantwerpen.be
mailto:v.l.m.kok@vu.nl
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NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Zaterdag 27 april – Veronica Brunswijk 
Wie is Veronica? Aan de Hogeschool Gent studeert 
ze Mode Technology en ze is lid van de 
Christusgemeente. Het werd een fijne middag over 
haar thuisland Suriname. Vol enthousiasme 

schilderde ze wat een bijzonder land dat is: een rijk land, waarvan de 
mogelijkheden veel te weinig benut worden. Vruchtbare grond en veel 
bodemschatten, waar het allergrootste deel van de bevolking geen enkel 
voordeel van heeft. Bij Nederlanders is Suriname meer bekend dan bij ons, 
vooral in verband met de koloniale tijd. Veronica is een  afstammelinge van de 
Marrons, weggelopen slaven uit de 19e eeuw. De Marrons vormen een hechte 
gemeenschap bij wie het verschrikkelijke verleden niet is vergeten. Sterke 
familiebanden, gastvrijheid en eeuwenoude tradities zijn typerende 
eigenschappen, hun voedsel vinden ze nog steeds in de gewassen uit hun 
directe omgeving. Ze leven min of meer geïsoleerd buiten de steden in hun 
eigen dorpen. Veel jongeren hebben daar weinig toekomst. 
Veronica zou daar graag verandering in gaan brengen. Ze is al begonnen in 
Suriname met een stichting in het leven te roepen: Stichting Beter Marowijne 
(dat is streek waar ze vandaan komt). Ze organiseren vooral veel sociale 
activiteiten met kinderen en jongeren.    
Waarom is ze dan weggegaan uit het land waarvan ze zoveel houdt? Omdat ze 
de noodzaak en de mogelijkheid ziet haar volk te helpen, jongeren meer 
toekomst te geven. Daar heeft haar studiekeuze alles mee te maken. Het is 
een grote uitdaging waar ze graag 'ja' tegen zegt. Ze heeft er Gods leiding in 
ervaren. Het was een boeiende middag, met goede gesprekken. Dank je wel, 
Veronica.   

Zaterdag 18 mei – Bijenmuseum Kalmthout 
Als slotevenement van dit seizoen zijn we naar het bijenmuseum in Kalmthout 
geweest. Lida Blommaert, die er al jaren lang gids is, heeft ons een toffe en 
leerzame middag bezorgd. Dat bijen en bloemetjes bij elkaar horen wisten we 
wel, maar we zijn deze middag van Lida veel meer te weten gekomen. Onze 
bewondering voor de natuur en deze keer voor het bijenvolk is enorm 
toegenomen. Met veel humor doorspekt heeft Lida verteld over koninginnen,  
enorme hoeveelheden werkbijen, bijensoldaten, een oneindig veel eieren 
leggende koningin, darren die na de bruidsvlucht een kort leven is beschoren, 
dansende bijen die zo 'vertellen' waar veel honing is te halen, imkers die 
bijenvolken scheppen, enz. Was u er niet bij en bent u nieuwsgierig geworden? 
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Het is de moeite waard een reisje naar het Kalmthoutse Bijenmuseum te 
maken! Info bij Lida Blommaert. 
 
In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Maar we hopen dat u 
op 21 september weer van de partij kunt zijn. Het onderwerp of de activiteit 
is nog een verrassing. U hoort er nog over. 
(Dini van Os) 
     
 

BIJBELLEZEN MET ANDERSTALIGEN 
Wil je graag meedoen? 
Sinds 2015 zijn we in de 
Christusgemeente met enkele mensen, 
waarvan de moedertaal niet het 
Nederlands is, regelmatig samen 
geweest. We hebben samen in de Bijbel 
gelezen om die beter te kunnen 
begrijpen. 
Want als het Nederlands niet je 

moedertaal is, kom je bij in de Bijbel 
veel woorden, begrippen en uitdrukkingen tegen die je niet gebruikt in het 
dagelijkse leven. Luisteren naar of meelezen met de Schriftlezingen kan dan 
best lastig zijn. Of bij een bijbelstudiegroep is het soms lastig om te volgen. En 
niet te vergeten bij het persoonlijk bijbellezen stuit je soms op vreemde 
woorden, die je niet kent. 
Tijdens deze avonden lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel met de 
bedoeling om beter te begrijpen wat er nu eigenlijk staat. Het is fijn als je dan 
je Bijbel in je eigen taal bij je hebt. 

Tot nu toe gingen deze avonden om de twee weken door op vrijdagavond van 
20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in de Bexstraat. Maar hierover kunnen we 
samen  nog overleggen. 
In juli en augustus  gaat het niet door. In september hopen we weer een 
nieuwe start te gaan maken. Iedereen die ook graag wil gaan meedoen is dan 
van harte welkom!  
Voor info kunt terecht bij prop. Barry Kriekaard, 
dsbarrykriekaard@hotmail.com, 03/889.88.50, of bij Dini van Os, tel. 
03/272.32.62). 
(Dini van Os)  

mailto:dsbarrykriekaard@hotmail.com
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                KERKDIENSTEN 
 
 

 
 

Zondag 2 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. I. Koeman     Collecte: Kerk en Diaconie 
Bevestiging ambtsdrager 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: dhr.E.van Velzen,    Collecte: Kerk en Bijbelhuis 

evangelist Bijbelhuis     
 

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

 
Zondag 9 juni Pinksteren 
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Kameroenese, Pakistaanse, Arabisch-sprekende Protestantse kerken en 
VPKB Zuid en Noord vieren samen      
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: project in Syrië 
 

Sanderusstraat 77    
geen dienst, gezamenlijk in Noord    
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Zondag 16 juni 

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

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

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

Huizen 
 

Zondag 23 juni  
 

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

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

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: ds. A. Kooi                                        Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 

Zondag 30 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: ds. M. Pool      Collecte: Kerk en Jeugdwerk 
 
Lange Winkelstraat 5  10.00 uur    
Voorganger: mw. M. Knetemann   Collecte: Kerk en Orgel 
 

Sanderusstraat 77    Uitstap naar Oostende  
  

Zondag 7 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: prop. B. Kriekaard      Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5    
geen dienst: gezamenlijk met Zuid in Zuid, Sanderusstraat 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur  Heilig Avondmaal 
       gezamenlijk met Noord 
Voorganger: ds. H.Neels  Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
       

        

 

OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 
Elke woensdag om 11.00 uur in de OLV-kathedraal 
5 juni: viering met ‘Zalving en Handoplegging’, 
voorgangers uit verschillende kerken 
12 juni: voorganger: Barry Kriekaard, proponent 
Christusgemeente Antwerpen-Oost 
19 juni: voorganger: ds. Kommer Groeneveld, em. 
predikant Gereformeerde kerk in Deurne 
26 juni: voorganger: Michel Franzen, bestuurslid ARK 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

HET PSC TIMMERT AAN DE WEG 
 

De nieuwe website!! 
Het is zover: hij staat online: www.psc-antwerpen.be ! Waarom heeft dat zo 
lang geduurd? Wel, doet u maar ’s de oefening aan uw eigen keukentafel: wat 
is het PSC eigenlijk op dit moment?, en hoe vertel je dat aan zoekers op 
internet? En wat hoop je dat ze ermee doen? Ook waren er allerlei technische 
en andere hobbels te overwinnen. Daar steekt allemaal heel veel werk in.  
Bekijk de site eens rustig en laat ons gerust uw bevindingen horen. En als u ‘m 
goed vindt: deel ‘m! 
En pas op: hij is niet af. Een goede website blijft altijd in ontwikkeling. Maar nu 
zijn we eindelijk weer vindbaar op het wereldwijde web. 
 

Bijzondere Algemene Vergadering: Wooncrisis voor vluchtelingen 
Vlaanderen 2019: iedereen recht op menswaardig wonen? 
(Door Marc Stevens, lid Commissie Stadspredikant namens VPKB Antwerpen-
Noord en vrijwilliger in de Woonterp) 
Maandag 29 april ging de jaarlijkse algemene vergadering van het PSC door in 
de protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat. De voorstelling van het 
jaarverslag 2018 werd voorafgegaan door een panelgesprek waarin de 
woonproblematiek van erkende vluchtelingen aan bod kwam. Niet toevallig, 
omdat het PSC woonproject De Woonterp heeft lopen waarbij erkende 
vluchtelingen tijdelijk een woning krijgen aangeboden in afwachting van het 
vinden van een permanente woonst. In de praktijk blijkt de zoektocht naar een 
huurwoning allesbehalve een makkelijke opgave om meerdere redenen: 
weerstand om te verhuren aan “vreemdelingen”, beperkt budget, klein aanbod 
van huizen geschikt voor grote gezinnen, enz. 
Voor dit panelgesprek waren 3 personen uitgenodigd die dagelijks met 
dezelfde problemen te maken krijgen. Eerst kwam Tom Van de Vel aan het 
woord, coördinator Mondiale Werken regio Lier. Deze organisatie gaat zelf op 
zoek naar verhuurders die woningen aan Mondiale Werken willen verhuren, 
waarbij Mondiale Werken de taak op zich neemt om tijdelijk onder te verhuren 

http://www.psc-antwerpen.be/


24 

 

 

aan erkende vluchtelingen in afwachting van een definitieve woning. Uit zijn 
betoog bleek dat dit natuurlijk een grote inzet en verantwoordelijkheid vereist 
van de organisatie die als tussenpersoon wel moet toezien op alle praktische 
problemen ivm gebruik van de woningen (24u permanentie). Tom plaatste nog 
een interessante bedenking bij het begin van zijn betoog door Syrische 
gastvrijheid en solidariteit  naast de onze te plaatsen wat toch even een 
ongemakkelijk gevoel gaf. 
Volgende spreker was Helmer Rooze, administrateur-generaal Agentschap 
Wonen Vlaanderen. Zijn verhaal was meer een toelichting bij het huidige 
overheidsbeleid waarbij vooral twee zaken aan bod kwamen: enerzijds het 
grote tekort aan sociale woningen in Vlaanderen (vooral ook naar grote 
gezinnen toe) en de vele voorschriften die aan verhuurders worden opgelegd. 
Dat grote tekort aan kwalitatief goede sociale woningen is historisch gegroeid 
en zal zelfs met forse extra investeringen  pas op lange termijn kunnen 
verdwijnen. De vele wettelijke voorschriften zijn enerzijds een extra 
bescherming voor de zwakke huurder maar zorgen anderzijds meestal voor 
een hogere huurprijs.  
Tenslotte kwam Nils Luyten nog aan het woord, medewerker vzw Orbit 
project Woning gezocht, Buren gevonden. Orbit ondersteunt burgers die 
erkende vluchtelingen willen helpen bij hun zoektocht naar huisvesting.  Hij 
pleitte sterk voor een veralgemening van geconventioneerde huur. In zo’n 
systeem beperkt de verhuurder vrijwillig de huurprijs om mensen die net niet 
in aanmerking komen voor een sociale woning meer kans te bieden op de 
woningmarkt. In ruil krijgt de verhuurder dan van de overheid een financiële 
tegemoetkoming. 
 
Dit panelgesprek was naast verhelderend toch ook frustrerend voor de eigen 
praktijk van het PSC. Dezelfde barrières ervaart men overal in Vlaanderen. Dat 
werd heel concreet toegelicht door Koen Kinsbergen ivm toekomstig verhuur 
van het PSC-pand in de Kerkstraat. De hoop om dit te kunnen renoveren en 
verhuren aan een groot gezin van 12 personen stuit op die vele voorschriften 
ivm huren/verhuren. 
 
Het gesprek mag dan misschien niet direct oplossingen hebben aangereikt 
voor de problemen waarmee De Woonterp te maken krijgt, het was 
desondanks een bijzonder informatieve en concrete inleiding bij de algemene 
PSC-vergadering. Op die manier toch een hart onder de riem voor onze 
vrijwilligers die blijven zoeken naar sociaal voelende witte raven onder de 
verhuurders.  
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Wat nu? 
Daarover bezonnen we ons vervolgens in de statutaire AV. We zijn druk bezig 
met verkennen van mogelijke pistes, in de eerste plaats voor de gezinnen die 
nu in de Woonterp verblijven tot einde van dit jaar: wat daarna?  Maar we 
spraken ook onze machteloosheid uit bij de mismatch tussen onze veeleisende 
samenleving en de nood van grote gezinnen die nu hier hun plek zoeken. 
We doen ondertussen als PSC wat we kunnen en richten ons daarbij vooral op 
acties die liefst structureel de uitzichtsloosheid willen doorbreken. Met name 
het goed doordachte en uitgewerkte project “De Kip en Het Ei” in Burkina Faso 
krijgt vorm. Bedoeling is dat mensen daar hun eigen toekomst voor zichzelf en 
hun gezinnen kunnen uitbouwen. Meer daarover kunt u lezen in het 
jaarverslag. 
 

Het jaarverslag 2018 
Leest u het? Het is prachtig geworden dankzij onze lay-out-man Luc Hommers 
en het ligt er voor u. We hopen op uw betrokkenheid. En het is ook gewoon tof 
om te lezen. 
Geef het ook gerust door aan andere belangstellenden. Er zijn nog meer 
exemplaren te verkrijgen. En denk met ons mee. Bedankt! 
 
 

DE STADSPREDIKANT ZIT OOK NIET STIL  
 
Presentieplekken 
Naast het AdviesCentrum Migratie (de voormalige PSC Vluchtelingenwerking) 
waarmee we ons altijd het nauwst verbonden weten, komen er stilaan ook 
andere plekken in het vizier waar ik als stadspredikant mijn presentie mag 
aanbieden. Een stadspredikant (het blijft een raar woord, ik sta niet op een 
kistje in het stadspark te roepen) is in de eerste plaats een presentiewerker. 
Presentie is eenvoudig gezegd ‘een luisterend oor’ maar veel meer dan dat. 
Het betekent dat mensen aan je kunnen voelen dat je helemaal aanwezig bent 
bij hen, met beide oren, hoofd, hart en lijf, bij hun verhaal, hun realiteit, hun 
waardigheid. En dat zij jou op de huid mogen komen. Dat dat je raakt en zelfs 
verandert. Daar word je wederzijds meer mens van. En wat is dat nodig in deze 
maatschappij! Uit presentie komen bondgenootschappen voort en een sterke 
stem voor een rechtvaardiger beleid. 
Concreet mag ik present zijn in Filet Divers/ BZN Kansenhuis, de sociale 
kruidenier in de Rolwagenstraat, met zoveel meer dan dat (zie 
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www.filetdivers.be ), tijdens de inloop- en ontmoetingsmomenten op 
maandag en woensdag voorzover mogelijk. Filet Divers is een prachtige 
werking en plek, waar inderdaad diverse mensen samen komen en toch wat 
broodnodige boodschappen kunnen doen, op de pc kunnen, allerlei dingen 
doen en leren. Tijdens het wachten op hun beurt in de kruidenier komen er 
soms hele verhalen los. Armoede is zoveel meer dan geen geld hebben...  
Andere presentieplekken waar ik ook als stadspredikant welkom ben op 
regelmatige bais zijn ’t Vlot en binnenkort De Steenhouwer 
(https://desteenhouwer.be/ ), waar dak- en thuislozen een adempauze en 
stukje menselijke warmte kunnen vinden. In Jambo op Linkeroever 
(http://iloapp.sint-anna-ten-drieen.be/blog/jambo?Feed ) mag ik vorming gaan 
geven aan de vrijwilligers. 
 

Met ’t Vlot en Jambo naar Averbode 
Van 6-8 mei waren 
we met een groep 
van arm gemaakte 
mensen in 
Averbode. U las 
daarover in de 
vorige editie van uw 
kerkblad. Hebt u 
aan ons gedacht? 
Het zijn telkens 
opnieuw intense 
dagen. Intens, juist 
omdat je tot rust 

komt, samen, als mensen met en zonder dak of thuis, als mensen ieder met je 
verhaal, buddy voor elkaar. Je komt best dicht op elkaars vel, terwijl er juist 
ook ruimte is voor jezelf. Intens omdat we samen, zo in het groen buiten de 
stad, een stukje hemel op aarde ervaren, in de sfeer, muziek, lachen, 
workshops, gesprekken, natuur, ….  
Thema dit jaar was ‘De tuin van (h)Eden’. God heeft de mens bestemd voor 
geluk en dat vinden we in de verbondenheid met elkaar.  
Die verbondenheid blijft, ook na deze driedaagse.  
 

In de stad 
De Ramadan is een intensieve maand. Present midden tussen moslims en 
moskeeën raakt het je zelf ook. Het ritme, de inkeer, de toewijding, de  

http://www.filetdivers.be/
https://desteenhouwer.be/
http://iloapp.sint-anna-ten-drieen.be/blog/jambo?Feed
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levendigheid 
ook. ‘De sultan 
der maanden’ 
noemt een 
gelijknamig 
Turks festival 
het. Als het 
goed is haalt 
deze 
intensivering 
het beste in je 
naar boven. 
De rooms-
katholieke kerk 
en onze VPKB 
hebben samen 

een brief opgesteld om onze verbondenheid uit te drukken in het liefhebben 
van God en medemensen en om moslimmedemensen geluk te wensen met 
het volbrengen van hun intense bezinningsmaand. Die brief gaan we samen 
persoonlijk in verschillende talen op vele adressen bezorgen. Er zijn 80 
moskeeën en religieus-culturele verenigingen in Antwerpen te bezoeken. Gaat 
u mee? Dat is echt fijn om te doen!  Het wordt gewaardeerd. Trek daar gerust 
tijd voor uit: je krijgt meer dan eens thee, een rondleiding en toffe contacten 
erbij. Dat versterkt weer een beetje onze ervaring dat samenleven met 
verschillen wèl iets moois kan zijn. Met dit mooie gebaar komt er vaak iets op 
gang van wederkerigheid: delen van eten en lekkernijen, burencontact, zelfs 
kerstwensen, samen dingen doen.  
 

Wilt u ons helpen? Tof! We spreken af op woensdag 5 juni om 14 uur 
èn om 19 uur (u kunt kiezen)  

in het AdviesCentrum Migratie, Lange Stuivenbergstraat 54,  
2060 Antwerpen. 

Daar krijgt u koffie of thee en brieven en adressen mee om per twee 
te gaan ronddragen in de buurt. Ik hoop dat jij erbij kunt zijn! 

 
Je kunt in je eigen omgeving ook op je eigen manier mensen geluk wensen: 
Orbit heeft weer prachtige felicitatiekaarten gemaakt die je aan 0,60 euro kunt 
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bestellen en aan je buren en kennissen kunt bezorgen. 
https://www.orbitvzw.be/nieuw-wenskaart-einde-ramadan-2019/ 
 
► Ik krijg regelmatig vragen van mensen die op bezoek willen komen om over 
het PSC en mijn werk als stadspredikant te horen en ook verzoeken om kort of 
langer stage te mogen doen. Iedereen is van harte welkom om dit werk te 
leren kennen en samen bekijken we altijd op welke manier dat het meest 
boeiend vorm kan krijgen. Voor mijzelf ook altijd een bemoediging. 
Ook de vrijwilligers van de Woonterp kunnen natuurlijk op mijn begeleiding 
rekenen en er dienen zich altijd nieuwe kandidaat-vrijwilligers aan met wie ik 
in gesprek ga.  
En er komen, via allerlei presentieplekken aan deze kant van de stad, altijd 
mensen op mijn weg die vragen om een vertrouwelijke gesprek (of meerdere) 
of een huisbezoek. Ik ben dankbaar voor al deze ontmoetingen. 
► Er staan heel wat activiteiten op stapel in juni. U vindt elders in dit kerkblad 
aankondigingen. Het symposium van Remonstranten op 8 juni in de 
Sanderusstraat (zie p. 10, de gezamenlijke Pinksterdienst van Noord, Zuis, 
Arabische en andere christenen op 9 juni in de Lange Winkelstraat (zie p. 13), 
het Multicultureel buffet van de vrouwenwerking op 14 juni (zie p. 17), de 
rooms-katholieke interculturele viering in de kathedraal op 16 juni (zie p. 32). 
Zo zijn we samen kerk en medemens in deze veelkleurige stad. 
 

 
 
 

TOT SLOT EEN PINKSTERWENS 
 Moge de stad u niet doen verstenen, het nieuws u niet doen verkillen, de dood 
u niet bevangen, de medemens u niet koud laten, de diversiteit uw geloof niet 
onbuigzaam maken. Ik wens ons allen de warme Adem van Gods Geest toe die 
ons werkelijk doet leven. 

https://www.orbitvzw.be/nieuw-wenskaart-einde-ramadan-2019/
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Pinksteren 
Van steen waren wij 

Niet te tillen 
Bevangen door kou 

Vuur raakte ons aan 
Wij stonden op 

Warmte werd ons deel 
Van ijzer waren wij 

Onbuigzaam 
Niet te bereiken 

In de smeltoven van uw liefde 
Worden wij herboren 
Tot elkaars nabijheid 

 
(uit ‘Verwondering’, dichter onbekend) 

 

 
Warm-nabije groet,  

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

Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
Blog: zie website PSC 

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 
Web www.psc-antwerpen.be 
Bank IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB  

t.n.v. Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen 
Minke Zuidemafonds (schoolfonds): zie hierboven, m.v.v. MZF                              
Aftrekbare giften (min. 40€): IBAN: BE93 7775 9057 3967, BIC: GKCCBEBB  t.n.v. CAW 
Antwerpen, m.v.v. PSC   

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

Kerk in de stad 
 
 

KOM EN ZIE 
Op die vroege zondagmorgen in 
mei zie ik in de verpleegpost dat er 
een naam op het patiëntenbriefje is 
bijgeschreven. Aziz. Als ik op zijn 
kamer kom om te vragen of hij in de 
rolstoel of in bed naar onze viering 
wil gereden worden, is hij al aan het 
douchen.  
Vanaf 10.00 uur verspreiden onze 
vrijwilligers zich over het hele 
ziekenhuis om alle patiënten te 
gaan ophalen.  Vanachter de piano 
zie ik dat de zaal zich langzaam vult. 
Niet alleen patiënten maar ook 
mensen van buiten. Eén van die 
‘buitenmensen’ heeft vandaag een 
(protestantse)vriend 
meegenomen. Onder het mom 
‘kom en zie waarom ik hier 
tegenwoordig elke zondag zit’ heeft 

hij zijn twijfelende vriend meegetrokken. En hij is niet de enige vandaag die 
iemand meegenomen heeft. Aziz heeft zijn (katholieke) buurman die niet veel 
meer met de kerk heeft, overtuigd om met hem mee te gaan.  
Nou ja, hoe mooi kan het zijn hé!  Een moslim overtuigt een katholiek om mee 
te gaan naar de oecumenische viering.  
 
Aziz heeft de Koran meegenomen.  
Ik weet dat allemaal nog niet. Ik zie alleen tijdens de preek dat Aziz ademloos 
luistert. En als ik hem een hand geef en hem de vrede van God toewens, neemt 
hij met zijn twee handen mijn hand vast en bedankt me ontroerd voor de 
preek.  

Stille ruimte in het UZA 
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Aan de koffietafel zie ik hem in druk gesprek met… de andere meegenomen 
vriend ‘van buiten’. Laten we hem Thomas noemen. De twee raken niet 
uitgepraat en zitten er nog als alle andere patiënten al op hun kamer van de 
lunch genieten.  
Als ik nog even bij hen zit hoor ik hoe Aziz verwonderd en blij is dat we zoveel 
samen hebben. Wat hem bijzonder heeft geraakt is dat er met zo’n grote 
eerbied over God werd gesproken. Dat het genade is dat wij, kleine mensjes, 
naar God mogen gaan in gebed en Zijn woorden van leven mogen horen. 
En Thomas? Nooit had hij kunnen vermoeden dat hij in een oecumenische 
viering door een moslim aan het denken werd gezet. Dat hem dat zo zou 
verrijken.  
Als een ander mens ging hij naar huis. 
Op maandagochtend zat er een mail in mijn mailbox.  
Een mail vol dankbare verwondering. 
Soli Deo Gloria! 
 
 

Ria van Belzen (ook namens Peter Dierckx) 
Pastors UZA  
Reacties: ria.van.belzen@uza.be 
 
 
 
 
 
 

Herman Fresen † 
Wij hebben het verdrietige nieuws gekregen dat de heer Herman Fresen  

op 21 mei 2019 is overleden. 
Hij was een dierbare broeder die met hart een ziel de Heer gediend heeft in 

prediking en ook als ziekenhuispastor in AZ KLINA en De Mick en andere 
zorginstellingen. Bij afwezigheid van de ZNA- en Rusthuispastor deed hij met 

liefde en toewijding de vervanging.  
Hij werd de laatste tijd ernstig ziek en legde zijn leven in de handen van onze 

Heer in zijn sterke hoop op de eeuwige ontmoeting. 
 

Wij voelen in dit groot verlies met zijn familie, de Protestantse Kerk Olijftak in 
Brasschaat en met zijn vele vrienden mee! 

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

INTERCULTURELE VIERING IN DE KATHEDRAAL 
Op zondag 16 juni gaat in de 
OLV-kathedraal een 
interculturele viering door. 
Organisatoren zijn GlobAnt, 
Wereldkerk bisdom 
Antwerpen, ORBIT Antwerpen 
en het bisdom Antwerpen. Het 
motto is: ‘Gods liefde is in ons 
hart uitgestort’. 
De dag begint met een 
voorstelling op de 
Handschoenmarkt van de 

verschillende katholieke buitenlandse  gemeenschappen in het Antwerpse. 
Een twaalftal gemeenschappen tonen zich in hun traditionele klederdracht en 
gaan stoetsgewijs de kathedraal binnen elk met een typisch cultureel of 
religieus symbool . 
In de kathedraal gaat Mgr. Johan Bonny voor in een eucharistieviering in 
concelebratie met een tiental priesters-voorgangers en diakens van de 
verschillende gemeenschappen en organisaties. De eucharistieviering wordt 
opgeluisterd met liederen en gebeden in de talen van de deelnemende 
gemeenschappen. 
Na de dienst verzamelen de buitenlandse gemeenschappen op de 
Handschoenmarkt voor een multicultureel feest waar ontmoeting met elkaar 
en met de Antwerpse passanten centraal staat. 
Meerdere gemeenschappen maken eigen culinaire specialiteiten klaar die ze 
aanbieden  aan elkaar en aan de passerende menigte. Daarnaast zijn er 
sandwiches en diverse dranken. 
Ondertussen treden muziek- en dansgroepen op met uiteenlopende culturele 
achtergrond, allen leden van de buitenlandse katholieke 
gemeenschappen.  Elk optreden wordt ingeleid en verhelderd door priester 
Ernest Kabongo, verantwoordelijke van GlobAnt. 
Dit jaar zal er ook een vertegenwoordiging van CCV (Centrum Christelijk 
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Vormingswerk) zijn, die  mensen wegwijs maakt in de mogelijkheden om 
verder op vragen tot ontmoeting en vorming in te gaan. 
16 juni om 9.30 uur 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
Handschoenmarkt, 2000 Antwerpen 
 

 
TER HERINNERING: BIJZONDERE MIDDAGPAUZEDIENST 
De Antwerpse Raad van Kerken (ARK) houdt elke woensdag om 11 uur in de 
OLV-kathedraal een Oecumenisch Gebed. Op woensdag 5 juni gaat een 
bijzonder gebed door: er is de mogelijkheid tot zalving en handoplegging. 
Iedere denominatie vult dit in vanuit haar eigenheid en specifieke liturgie. 
Aansluitend praten wij na en drinken samen iets in de ontmoetingsruimte ‘De 
Plek’ in de kathedraal. 
Laat u ons even weten of u aanwezig kan zijn en met hoeveel personen, zodat 
wij u op gepaste wijze kunnen verwelkomen. 
Meer informatie en inschrijven: 
Walscharts Annie – Ereaalmoezenier voor het Bisdom bij de Krijgsmacht : 
anniewalscharts@hotmail.com , 0474/436.623. 
(Vanwege de verschillende lidkerken van de ARK en Bisdom Antwerpen.) 
 
 
 
  

http://maps.google.com/?q=Handschoenmarkt,%202000%20Antwerpen
mailto:anniewalscharts@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

BEN JIJ ÉCHT BEKEERD!? 
Een echt hot item is bekering niet in de huidige 
geseculariseerde samenleving. Het woord 
‘bekering’ doet ouderwets aan en is volgens 
velen niet van deze tijd. Bekeringen zijn echter 
van alle tijden en komen ook in ons land voor: 

moslims die zich tot christen of humanist/atheïst verklaren, of mensen van 
‘hier’ die moslim worden. Meestal is het een individuele beslissing naar 
aanleiding van wat mensen hebben meegemaakt in hun leven en de zoektocht 
die ze hebben ondernomen naar de zin van het bestaan. Bij ons en in vele 
andere landen geeft dat officieel geen problemen, al zullen sommigen het in 
hun familie wel moeilijk hebben hun verandering van geloof of 
levensbeschouwing uit te leggen. 

In de afgelopen jaren is het thema ‘bekering’ weer op de kerkelijke agenda 
komen te staan. De meeste kerken die de vraag van andersgelovigen van 
vreemde herkomst krijgen, gaan er wat ‘onhandig’ mee om. Vooral als dit in 
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verband wordt gebracht met asiel en de bekering als element in het 
vluchtverhaal wordt binnengebracht.  
Meestal hebben kerken niet direct zicht op hoe zo’n asielprocedure verloopt en 
welk belang aan bekering wordt gegeven door de autoriteiten. Menseneigen 
wordt ook in de kerk de vraag gesteld of dit voornemen wel echt is of enkel als 
bijkomend bewijsstuk wordt gezien voor de erkenning. Die vraag naar de 
geloofwaardigheid in het asielverhaal is voor de overheid dikwijls een reden 
voor serieus onderzoek over de bekering. 
In het najaar van het afgelopen jaar  zijn we met een aantal mensen in een 
kring gaan zitten. Op de een of andere manier hadden de deelnemers met dit 
thema te maken. Ervaringen werden gedeeld over kerkgrenzen heen. Het 
resultaat is de brochure ‘Migratie en bekering’ (18 pagina’s) met 18 
hoofdstukken, waaronder ‘Wat als asielzoekers zich bij je kerk willen 
aansluiten?’ of ‘Een gastvrije kerk is als een herberg’. In deze brochure willen 
we op basis van deze gespreksronde en literatuuronderzoek enkele 
kapstokken aanreiken op welke manier de kerk met dergelijke vragen van 
bekering/doop kan omgaan van iemand die hier in België als vluchteling 
internationale bescherming heeft gevraagd. Voor kerken is er een exemplaar 
op te vragen maar deze kan ook gedownload worden via de website van de 
VPKB:  
https://vorming.protestant.link/2019/05/17/migratie-en-bekering-een-
brochure-voor-de-kerken/ 
Brussel/Antwerpen, 2019 
Commissie Stadspredikant Antwerpen/ Vormingswerk VPKB 
 
 

DE GELOOFSBELIJDENIS VOOR DE IMMIGRANT 
 
Ik geloof in de God, 
die meeging met de mensen in ballingschap en in exodus 
de God van Jozef in Egypte, Naomi in Moab en Ruth in Juda, Daniel in Babylon, 
de god van vreemdelingen en immigranten. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, een ontheemde Galileeër, 
Die werd geboren ver van zijn volk en zijn huis, die vluchtte 
uit zijn land met zijn ouders toen zijn leven in gevaar was. 
En toen hij terugkeerde naar zijn eigen land, leed hij onder de onderdrukking van 
Pontius Pilatus, de dienaar van een vreemde mogendheid. 
Hij werd vervolgd, geslagen, gemarteld en ten onrechte ter dood veroordeeld, 

https://vorming.protestant.link/2019/05/17/migratie-en-bekering-een-brochure-voor-de-kerken/
https://vorming.protestant.link/2019/05/17/migratie-en-bekering-een-brochure-voor-de-kerken/
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Maar op de derde dag stond Jezus op 
uit de dood, niet als een 
buitenstaander, maar om 
ons burgerschap te bieden in het 
Koninkrijk van God. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
de eeuwige immigrant uit Gods 
koninkrijk onder ons 
die alle talen spreekt en leeft in alle 
landen, en die ons samenvoegt en 
samenbrengt. 
Ik geloof dat de kerk een veilig thuis is 
voor al wie vreemdeling is en voor alle 
gelovigen,  
die dit huis vormgeven met een 
gezamenlijk doel uw Koninkrijk dichter 
bij te brengen. 
 

Ik geloof dat de gemeenschap van de heiligen begint 
wanneer we Gods mensen omarmen in al hun diversiteit. 
 
Ik geloof in de vergeving van zonden,  
die ons allemaal gelijk maakt voor God en in de verzoening,  
die ons identificeert, veel meer dan huidskleur, taal of nationaliteit, ons 
identificeert. 
 
Ik geloof in de opstanding als moment waarop God ons zal verenigen als één 
volk 
En hoewel ieder uniek is, we tegelijkertijd hetzelfde zijn. 
 
Ik geloof in een toekomende tijd en wereld, waarin niemand  
vreemdeling zal zijn 
maar allen burgers van het Koninkrijk zijn waar God voor altijd en eeuwig 
regeert. 
 
(Naar Jose Luis Casal, bewerkt door Eefje van der Linden)  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216705191720524&set=a.1745199948152&type=3&eid=ARDfJ0vKicFmUnBJm39a-U_G8IGtG0M9uYVsk4bVzYx9uQsUdjfAPjHZRE171XDJxVvXeO-DNsky2LGn
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

Paul Osterrieth 
Zorg voor ons gemeenschappelijk huis is het werkthema voor de oecumenische 
werkgroep Ecokerk, waarin ook de VPKB actief is. Op vrijdag 24 mei riepen ze op 
om de wereldwijde oproep van de jongeren te versterken bij hun laatste 
manifestatie voor het klimaat.  Ze vragen dringend meer werk te maken van 
klimaatmaatregelen en zorg te dragen voor de schepping. Hoe leeft die zorg voor 
de schepping ook bij lokale kerken? Een vraag die we graag voorleggen aan Paul 
Osterrieth, lid van de kerk De Wijngaard en vrijwilliger bij Natuurpunt vzw. 
 

Welk Bijbelverhalen of teksten doen jou denken aan zorg voor de 
schepping? 
In het verhaal van Noach staat die zorg heel expliciet vermeld. Daarnaast leest 
men over mensen die land in bezit en in beheer hebben, en over mensen die 
geen land hebben en op zoek gaan. Het beheer van het land gebeurt op een 
enigzins duurzame manier, er waren toen regels en gebruiken die bepaalden 
hoe men omging met het land, het personeel, de loonwerkers, de lastdieren, 
het vee enz.  Maar desondanks bleef de natuur woest en onvoorspelbaar en 
genadeloos, een mislukte oogst en hongersnood waren steeds mogelijk. Ik 
vind het beeld van de tuin in de Bijbel aantrekkelijker, een plaats waar alles 
wat een mens nodig heeft voorzien is, waar hij tot rust kan komen. In 
Openbaring 22 staat zelfs een visioen beschreven waar die tuin en de stad met 
elkaar vervlochten zijn, een stad met genezende bomen en beekjes. 

Ken je een lied dat jouw betrokkenheid bij de schepping weergeeft? 
Een lied ken ik niet, maar ik heb al muziek gehoord waarin een gevoel voor de 
schoonheid van de natuur tot uiting komt. Dat kan gaan over een idyllisch 
landschap (celloconcerto van Elgar), of over vogelgeluiden (6de symfonie van 
Beethoven). Maar ik kan ook genieten van woeste en weidse natuur, en dan 
denk ik eerder aan Wagner. 

Op welke manier verbind je jouw engagement met het geloof? 
Die verbinding is niet zo direct. Het is wel zo dat men als gelovige uitkijkt naar 
een horizon. Men heeft een bepaald beeld van hoe de wereld er zou moeten 
uitzien, een wereld waar mensen goed kunnen wonen, en waar plaats is voor 
ons erfgoed aan biodiversiteit, het gaat om respect voor het leven. Natuurlijk 
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is de verspreiding van dier- en plantsoorten niet statisch, er zijn voortdurend 
verschuivingen. Maar nu worden soorten, die zich over miljoenen jaren hebben 
ontwikkeld tot wat ze zijn, in een handomdraai en dikwijls zonder omkijken 
vernietigd. Die biodiversiteit hoort als een schatkamer bewaard te worden. 
Daarnaast is natuur dicht bij huis van belang voor de fysieke en mentale 
gezondheid van de mens. Ik kan soms intens genieten van natuur dichtbij, het 
geeft een gevoel van hoe goed het voor ons hier is,  maar dat is niet wat mij 
het meest aanzet tot bekering. Mijn inspiratie tot geloof, wat mij echt kan 
raken, komt eerder van het voorbeeld van gedreven mensen, en van menselijk 
leed rondom ons. 

Vertaal je dat in je geloofsleven, je bidden, je dagelijks leven?  
Ik ben tegenwoordig minder regelmatig met Natuurpunt op pad, maar ik vind 
het altijd heel fijn om daar een dagje in de natuur bezig te zijn en vrienden 
terug te zien. En ik probeer in mijn dagelijks leven meer dan vroeger om 
rekening te houden met de ecologische impact. Het contact met de natuur 
geeft mij rust en energie. Geloof betekent voor mij o.a. kunnen plaats maken 
en luisteren, en die rust kan helpen om dat mogelijk te maken. 
 
De vragen werden gesteld door Tetty Rooze 
 
 
 
 
 
 

Natuur in de stad dichtbij 
‘Park mee’ in Domein Hertoghe is een project van 
Natuurpunt i.s.m. met de stad Antwerpen en een 
plek vlakbij de habitat van Paul. Het concept ‘Park 
mee!’ betrekt bewoners bij het ecologische beheer 
van de groene ruimte in hun buurt. Deze 
vernieuwende manier van beheren wordt voor het 

eerst toegepast in Domein Hertoghe, een weinig gekend parkje tussen 
Markgravelei en Karel Oomsstraat. 
Het vormt samen met het Hof van Leysen een overblijfsel van het Leikwartier, 
aangelegd tijdens de tweede helft van de 16de eeuw. In dit stadspark staan 
enkele kampioenbomen, waaronder een Zwarte moerbei en een Robinia. Het 
domein vormt sinds 1974 een beschermd landschap. 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
02/06 10.00 u Interculturele Pinksterdienst (N) 
04/06 20.00 u Kerkenraad (O) 
05/06 20.00 u Bijbelkring (O) 
05/06 14 en 19 u Uitdelen kaarten Id al-Fitr Feest (PSC) 
08/06 14.30 u Symposium 400 jaar Remonstranten (in Z) 
13/06 20.00 u Bestuursraad (O) 
14/06 18.oo u Multicultureel buffet (PSC) 
16/06 09.30 u Interculturele viering OLV-kathedraal 
22/06 11.30 u Catechese 12-15jarigen (O) 
30/06  Uitstap De Wijngaard naar Oostende 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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   vacant 
 
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 
Website www.psc-antwerpen.be 
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 
      

   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 juli-augustus-nummer:  maandag 24 juni 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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