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HOOFDARTIKEL 
 
 

'IK HEB EEN WOORD VAN GOD' – 
SPREKEN OVER HET WERK  
VAN DE GEEST   

We hebben afgelopen maand Pasen gevierd en zijn inmiddels op weg naar 
Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Terwijl de 
verhalen over Jezus concreet en menselijk zijn, is het spreken over de Geest  
van God vaak zo ongrijpbaar. Daar worden we des te meer mee 
geconfronteerd als we nadenken over ontwikkelingen binnen het wereldwijde 
christendom. Een steeds groter wordend deel van het christendom behoort tot 
de stroming van het pentecostalisme, de zogenaamde pinkstergemeenten. 
Vele migrantenkerken in onze stad behoren bij deze stroming. In deze kerken 
staat de Geest van God centraal. Er wordt daar vaak gesproken over directe 
persoonlijke ervaringen met de heilige Geest. We horen dan bijvoorbeeld over 
verschijnselen als tongentaal en profetie. Dat zijn interessante ontwikkelingen, 
zeker gezien het feit dat protestanten uit de traditie van de Europese 
Reformaties een dergelijk direct beroep op de Geest niet zo kennen.  
 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er in de moderne tijd – grofweg – twee 
opvattingen zijn over het werken van de Geest in de gemeente. De ene 
opvatting doet een beroep op directe inspiratie door de heilige Geest in het 
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leven van individuen: de Geest werkt zo dat hij mensen spontaan de juiste 
ingevingen geeft. De andere opvatting stelt dat de Geest meer indirect werkt: 
Gods Geest werkt door  middel van langzame, feilbare, menselijke processen. 
Vaak zijn deze twee opvattingen tegen elkaar uitgespeeld. Waar de één zich 
beroept op kerkelijke traditie en op rationele argumenten, doet een ander 
liever een beroep op de spontane inspiratie van het moment.  
 
Dit is geen recent verschijnsel, ook ten tijde van de Reformatie kwamen deze 
twee opvattingen al voor. Het beroep op het werk van de Geest in menselijke 
processen en instituten zien we terug bij de Rooms-Katholieke kerk. Niet 
alleen de schrift, maar ook de traditie kreeg een belangrijke stem. De andere 
opvatting is terug te zien bij de radicale kant van de Reformatie, de 
zogenaamde 'wederdopers', waarvan sommigen zich helemaal niets meer 
gelegen wilden laten liggen aan wat er door de kerk der eeuwen heen was 
aangereikt.  
 
Beide opvattingen over het werk van de Geest zijn echter typisch moderne 
opvattingen. Het onderscheid tussen de twee opvattingen heeft namelijk te 
maken met het moderne onderscheid tussen geloof en rede, een onderscheid 
dat in de Verlichting prominent op de voorgrond kwam te staan. Geloof was 
een individuele zaak, een zaak van het hart. Daar tegenover stond de 
zekerheid van het denken. Tot in de huidige tijd worden geloven en denken 
tegen elkaar uitgespeeld.  
Een andere moderne trek is de focus op de subjectieve ervaring. Immers, in de 
moderne tijd wordt het individu zelf het uitgangspunt voor het nadenken over 
de wereld. Het beroep op een directe inspiratie doet wellicht denken aan de 
vroege kerk, maar het grote verschil daarmee ligt in het individualistische 
aspect.  
 
Beide opvattingen zijn ook geneigd tot het claimen van absolute religieuze 
autoriteit. De Reformatie stelde bijvoorbeeld het gezag van de bijbel centraal 
in het geloofsleven. De auteurs van de bijbel zijn immers geïnspireerd door de 
heilige Geest, aldus de Reformatoren. Daar tegenover stond het beroep op de 
traditie. Maar in het veelkleurige protestantisme van deze tijd blijkt dan ook 
dat een beroep op de bijbel ook niet gemakkelijk is. Ieder heeft zijn eigen 
interpretatie en vaak heeft een nieuwe interpretatie geleid tot het ontstaan 
van een nieuwe kerk.  
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Een direct beroep op de Geest heeft dan grote voordelen: daar zijn geen 
vragen over te stellen, het is boven alle twijfel verheven. De persoon die de 
openbaring heeft ervaren heeft absolute autoriteit.  Maar dat geldt dus ook bij 
de tweede opvatting, met haar verzet tegen een direct beroep op de Geest. 
Als de Geest alleen werkt door menselijke processen en instituten, kan dat ook 
leiden tot een vorm van conservatisme, waarbij de heersende traditie slechts 
haar eigen machtspositie consolideert.  
 
Wat is nodig? Beide opvattingen moeten eigenlijk op elkaar betrokken 
worden. De heilige Geest werkt door menselijke processen heen. Die mensen 
zijn feilbaar en vatbaar voor verkeerde keuzes. Tegelijkertijd mogen we een 
beroep op directe, individuele ervaringen van de Geest niet uitsluiten. Juist 
spontane inspiratie houdt ons open voor het nieuwe dat God ons wil geven. 
Maar dat mag niet leiden tot autoriteitsclaims, maar moet evenzeer rationeel 
getoetst worden.  
 
In onze veelkleurige protestantse kerk is het belangrijkste om naar elkaar te 
luisteren, open te staan voor wat een ander te melden heeft. Gods Geest werkt 
door het proces heen, misschien niet door die ene stem alleen, maar juist door 
al die stemmen samen. 'Stem en tegenstem, klinken op voor hem, die ons heil 
bewerkte' (Psalm 81:1, LvK). Veel inspiratie toegewenst!  
 

Prop. Barry Kriekaard 
 
Artikel is gebaseerd op: Kathryn Tanner, Workings of the Spirit: Simplicity or Complexity, in: 
Michael Welker (red.), The Work of the Spirit. Pneumatology and Pentecostalism, Grand 
Rapids: Eerdmans, 2006, 87-105 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 
TERUGBLIK 
April was een drukke maand voor ons als gemeente. Misschien was u wel 
verbaasd toen u de agenda voor april zag in de vorige Band. In de maand mei 
komen we in wat rustiger vaarwater, het lijkt al wat op de zomer af te gaan. 
Maar dat komt misschien ook door het zomerse weer van de afgelopen weken, 
want we hebben immers ook Hemelvaart en Pinksteren nog voor de boeg!  
 
Afgelopen maand sloten we de veertigdagentijd af. Dat is altijd een bijzondere 
tijd om even extra stil te staan bij God en geloof. Er werden daarom ook 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de Lectio Divina-
bijeenkomsten. In de Goede Week werden we stil voor het lijden van onze 
Heer, in de vespers in onze kerk. Op Goede Vrijdag stonden we stil bij het 
lijden van Jezus door de ogen van Petrus.  
Op Stille Zaterdag was het voor mij en enkele anderen al een beetje Pasen. In 
de penitentiaire instelling aan de Begijnenstraat was de stille week- en 
Paasdienst georganiseerd. We stonden stil bij de verhalen van Jezus' lijden en 
vervolgens bij het Paasverhaal. De steen van het graf is weggerold. De dood 
heeft niet meer het laatste woord. Dat mogen we onszelf steeds in herinnering 
brengen. Het was een mooie dienst, opgevrolijkt door een 
gelegenheidskoortje. De locatie van de dienst zette mij wel in het bijzonder stil 
bij de vraag wat het Paasevangelie betekent voor het concrete leven van de 
mensen daar ter plekke.  
Paasmorgen was het weer vroeg dag. 8 uur 's morgens verzamelden 
voorgangers van allerlei kerken in Antwerpen zich bij de Kathedraal om samen 
de lof te zingen van de Opgestane en de stad te groeten met onze beste 
Paaswensen. Het was een bijzondere bijeenkomst. Zoals de voorzitter van de 
Antwerpse Raad voor Kerken zei: “Er zijn veel verschillen, maar dat ene delen 
we allemaal: het geloof dat Jezus is opgestaan.” Zo kwamen we als kerken 
samen, zoals Jezus zijn leerlingen bijeen verzamelde op de Paasdag.   
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In de Bexstraat vierden we onze vrolijke paasdienst. We hebben veel 
gezongen en het was gezellig druk in de kerk. We mochten, zoals zovele 
christenen wereldwijd, beginnen met elkaar te begroeten met de woorden: 
“De Heer is waarlijk opgestaan.” Het was bijzonder om dat zo elkaar aan te 
zeggen, dat zet je even extra stil bij het wonder van Pasen. Daarna stonden we 
stil bij de tranen van Maria Magdalena. Dat zijn herkenbare tranen, tranen van 
verdriet over wat verloren is of lijkt, tranen van verlangen naar betere tijden. 
En dan verschijnt Jezus, de Opgestane, hij spreekt Maria (en ons) aan. Maar 
Maria moet ook leren dat ze Jezus niet vast kan houden. Jezus gaat verder met 
zijn werk, op hemelse wijze. De Opgestane is ons nabij als we samenkomen. 
Hij is ons nu meer nabij dan zijn leerlingen toen hij nog op aarde 
rondwandelde.  
De week na Pasen was onze gemeentevergadering op woensdagavond. Op 
de zondag na Pasen vond de lang voorbereide jeugddienst met het thema 'dit 
is jouw moment' plaats.  
 

VOORUITBLIK 
 

Kerkdiensten mei  
28 april, prop. Barry Kriekaard (jeugddienst!) 
5 mei, prop. Barry Kriekaard  
12 mei, ds. Jelle Brouwer, Heilig Avondmaal 
19 mei, prop. Barry Kriekaard 
26 mei, prop. Barry Kriekaard 
30 mei, geen dienst, bezoek aan ProFest 
2 juni, voorganger nog niet bekend 

 

Bijbellezen voor anderstaligen 
Het bijbellezen met anderstaligen zal weer opnieuw van start gaan nu Dini van 
Os weer thuis is. Op 10 en 24 mei zijn de eerstvolgende bijeenkomsten. Van 
harte welkom in onze kerk!  
 

Catechese  
• De catechesegroep 12-15 heeft zich afgelopen seizoen beziggehouden met 
de liturgie. Op 28 april kon u het resultaat daarvan ervaren in de jeugddienst. 
Er komen voor de zomer nog twee bijeenkomsten, zaterdag 25 mei en 
zaterdag 15 juni vanaf 11.30 uur. We houden ons in die bijeenkomsten bezig 
met doop en avondmaal. Daarnaast zullen we ook een uitje plannen.  
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• De catechesegroep 16+ kwam samen op 28 april. Afgelopen seizoen werd 
de groep geleid door ds. Bert Dicou. Er stonden verschillende thema's centraal. 
Op 24 maart ging het over 'verhalen van Jezus'. We stonden stil bij de 
gelijkenis van de vele genodigden. Er zullen ook nog één of twee 
bijeenkomsten gepland worden tot de zomer.   
 

Hemelvaartsdag (30 mei):  
ProFest Gent 
Zoals vermeld in de vorige Band zullen 
we op Hemelvaartsdag met zoveel 
mogelijk mensen een bezoek brengen 
aan het ProFest in Gent. Het thema is 
'veelkleurig en meerstemmig' en het 
belooft een prachtige dag te worden.  
De dienst in Gent 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 u op te geven bij de kerkenraad als u van plan bent 
naar Gent te gaan. We horen het ook graag als u met de auto gaat en plek 
hebt voor mensen om mee te rijden. U kunt dat laten weten via 
dsbarrykriekaard@gmail.com  
 
 
 

Overzicht van de activiteiten in mei 
Woensdag 8 mei, 20.00 uur, pastorie: bijbelkring Galaten 
Vrijdag 10 mei, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen 
Woensdag 15 mei, 11.00 uur, kerk: gebedskring 
Zaterdag 18 mei, 15.00 uur: 50+-kring: uitje naar het Bijenmuseum in 
Kalmthout 
Vrijdag 24 mei, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen 
Zaterdag 25 mei, 11.30 uur, kerk: catechese 12-15 

http://www.profest.be/
http://www.facebook.com/profest2019
mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
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KERKENRAAD  
De kerkenraad kwam bijeen op 2 april. We zijn voornamelijk bezig geweest 
met de voorbereiding van de gemeentevergadering van 24 april. Het was ook 
de laatste bijeenkomst met Aalt Jan van Roest als scriba. We danken hem voor 
het vele werk dat hij heeft verzet voor de kerkenraad, en dat naast een drukke 
baan. Op 7 mei komt de kerkenraad weer samen, (hopelijk) dan met een nieuw 
kerkenraadslid.  
 
 

VOORBEDEN 
•  Walter Dekock gaat langzaam vooruit. Hij verblijft nog steeds in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel. We bidden voor verder herstel.  
• We bidden  voor Jef van Heuckelom en Maria Verhoeff en hun kinderen in 
deze moeilijke periode.  
 
 

AFSCHEID 
Op 5 mei nemen we afscheid van Aalt Jan van Roest en Damaris de Kruijff. Zij 
hebben sinds hun studententijd lange periode meegeleefd met de gemeente 
en zijn zeer actief geweest: Damaris in het jeugdwerk en Aalt in bestuursraad 
en kerkenraad. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet voor de 
gemeente. We wensen hen veel zegen toe in hun nieuwe woonplaats Chaam 
(NL). En we hopen hen natuurlijk nog eens te zien bij ons, maar vooral ook dat 
ze een goed kerkelijk thuis ter plekke zullen vinden. Ga met God en hij zal met 
je zijn! 
 
 

VERJAARDAGEN 
Er zijn vele verjaardagen te vieren in de maand mei:  

➸ 16 mei: Astrid Ingwersen 

➸ 16 mei: Alied Veldhuis-Aalberts 

➸ 24 mei: Stanislava Rybova 

➸ 25 mei: Marianne Lauwers-Vroon 

➸ 27 mei: Lidwina Seys-Vonck 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een vrolijk, gezond en geïnspireerd nieuw 
levensjaar toegewenst!  
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PERSOONLIJK 
Begin deze maand was ik enkele zondagen vrij. Dat gaf wat meer ruimte om 
wat actiever met bezoekwerk bezig te zijn. Het weekend van 14 april hadden 
we een leuk familieweekend in Tubbergen (NL), in het verre Oosten van 
Nederland. Dat was een goed moment om weer even 'op te laden'. Vervolgens 
kwam de drukte van de Paastijd met alles wat daarbij komt kijken. Ik vond het 
bijzonder om zo samen als gemeente door de veertigdagentijd heen naar 
Pasen toe te leven en samen het feest te vieren van de Opgestane Heer. En nu 
op naar Pinksteren!  
 
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  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  
 
 

GEMEENTEVERGADERING! 
Onze jaarlijkse ledenvergadering, met een terugblik op het gemeenteleven 
van het voorbije jaar gaat door op zondag, 5 mei, na de kerkdienst. Ieder 
gemeentelid is van harte uitgenodigd. 
 
 

BOEK ‘ONS LEVEN VIEREN’ 
Samen met twee collega’s (Claartje Kruijff en 
Joost Röselaers) heb ik kort geleden de laatste 
hand gelegd aan een boek over liturgie. Voor de 
helft gaat het over allerlei aspecten van samen 
vieren, voor de andere helft bestaat het uit 
gebeden en liturgische teksten voor 
kerkdiensten en andere momenten van vieren. 
Het boek heet ‘Ons Leven Vieren’ en is 
inmiddels te vinden in de boekhandel.  
In beide delen hebben we een veelheid aan 
auteurs bereid gevonden om hun inzichten en 
teksten te delen. Een van die auteurs is Jelle 
Waringa, die betrokken is bij het Nijkleaster 
(‘nieuw klooster’) in Jorwert, Nederland. Een 
van hun hoofdactiviteiten is een wekelijkse 
bezinnende wandeling, op de woensdag 

voormiddag. Een ‘mini-pelgrimage’, gekoppeld aan een korte viering. 
Hieronder een passage uit zijn artikel. 
 

Jelle Waringa: wandelen met Nijkleaster 
“Een pelgrim is op pad, zoekt naar diepgang en zin. Dat kan door te wandelen, 
in stilte, of nadenkend over een vraag, een tekst, een gedachte. In Nijkleaster 
volgt de kloosterwandeling op de viering en is opnieuw opgebouwd uit de drie 
delen stilte, bezinning en verbinding. ... Een deel van de wandeling wordt 
zwijgend gedaan. Onderweg word soms de tekst nogmaals gelezen of wordt 
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er een lied gezongen. Waar het om gaat, is de innerlijke verandering die 
gepaard gaat met het onderweg-zijn. De kloosterwandeling is dus geen 
gewone wandeling, maar een soort mini-pelgrimage. Het gaat tijdens die 
wandeling niet om het ontdekken van nieuwe landschappen maar om het 
leren kijken met nieuwe ogen... Het doel van het lopen is om iemand terug te 
brengen naar nu. … Je hoeft echt niet per se naar Santiago de Compostella of 
Jeruzalem te lopen om een betekenisvolle wandeling te maken. Dat kan ook in 
het klein, zelfs ín de kerk. Zulke vormen van pelgrimeren zouden kunnen 
leiden tot hele andere vormen van kerkzijn; in plaats van passief en luisterend 
worden mensen opgeroepen tot een actievere participatie en beweging. Bij 
Nijkleaster lopen we een goed uur, omdat het ook tijd kost om uit je hoofd en 
in het ritme van het lopen te komen. De weidsheid van het land helpt daarbij in 
Jorwert, maar is niet voorwaardelijk.”  
 
 

WANDELEN MET DE WIJNGAARD:  
‘BALSEM VOOR DE ZIEL’ IN MIDDELHEIM 

Geïnspireerd door het iniatief van Jelle Waringa, hebben we op 12  mei,weer 
zo’n alternatieve tweede zondag van de maand, het plan opgevat om 
eveneens een bezinnende wandeling te doen. Weidse landschappen hebben 
we niet zo in Antwerpen, maar onder het motto: ‘Kunst – balsem voor de ziel’ 
gaan we een soortgelijke wandeling doen in het Middelheim museumpark. 
Kunstenaars verwijzen niet zelden naar de grote levensvragen, en trouwens 
ook naar de godsdienstige traditie. We gaan dat tot ons nemen in een 
wandeling van ongeveer een uur. We beginnen om 15 uur met een enkele tekst 
en een enkel lied in de Sanderusstraat. Daarna gaan we (met 
gemeenschappelijk autovervoer) naar het Middelheim Park. Wie slecht ter 
been is: geen bezwaar, we regelen iets! Neem contact op met Thamar 
Blokland, thamar13@hotmail.com, tel. 0496/26.91.50. 
 
 

WEBSITE 
Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de website. Onze zoon Siem Dicou 
heeft het gemaakt. Neemt u snel een kijkje op 
www.protestantsekerkdewijngaard.be. Nog beter: laat uw browser deze 
pagina standaard mee openen – hierdoor zullen we snel bovenaan raken in de 
zoekmachines die naar onze site verwijzen. Er zijn al een paar eerste artikelen 
geplaatst op de site, meer volgt! Ondertussen dankt de Kerkenraad Paul de 

mailto:thamar13@hotmail.com
http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
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Bleser zeer hartelijk, die tot nu buitengewoon trouw en consciëntieus de 
website verzorgde. Een belangrijke taak in deze tijden waarin de meeste 
mensen zich om te beginnen maar eens online oriënteren! 
 
 

PROFEST  
De vroegere Algemene Kerk Vergaderingen van de VPKB heten nu ProFest. De 
opzet is hetzelfde gebleven: een vrolijke en verdiepende ontmoeting van leden 
van VPKB-gemeentes uit het hele land. Dit jaar in Gent, dus goed te bereizen! 
Het is op donderdag 30 mei. Het lijkt ons leuk met een flinke groep richting 
Gent te gaan t.z.t. Meer informatie bij de kerkenraad en op www.profest.be. 
 
 

HISTORISCH SYMPOSIUM IN DE WIJNGAARD 
De Remonstrantse Broederschap bestaat in 2019 400 jaar. Aangezien uw 
predikant remonstrants theoloog is, en het kerkgenootschap in 1619 is 
opgericht in Antwerpen, was de link snel gelegd. Op zaterdag 8 juni gaan we  
daar eens een fijn historisch symposium bij houden! Gasten uit binnen- en 
buitenland, waaronder een groep remonstrantse studenten en jongeren. 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. In de rubriek ‘Voor allen’ meer informatie over het 
symposium. 
 
 

PASTORALIA 
De familie Blokland mocht binnen de maand twee (achter-)kleinkinderen 
verwelkomen: Elliot, zoontje van Barbara Blokland en Eno Lavrysen, zag op 25 
maart het levenslicht. En op 23 april werd Jonah geboren, zoontje van Liesbeth 
Blokland en David Smans. 
 
 

TERUGBLIK: GEMEENTEUITSTAP NAAR ‘DE BRUG’ 
(Door Tetty Rooze) 
Met z’n veertienen schoven we aan in de kring van het Leer- en Vierhuis ‘de 
Brug’ in Lier. Onze eerste uitstap op de 5de zondag van de maand om te 
ontdekken, te delen en geïnspireerd te raken door en met anderen.  

http://www.profest.be/
mailto:bert.dicou@gmail.com
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We werden die zondag meegenomen door de piano en orgelklanken die de 
dreiging van de draak vertolkten via het lied van Huub Oosterhuis n.a.v. de 
tekst in Jesaja 64.  

Wat geen oog heeft gezien, geen oor gewaagd heeft te horen, wat onze 
vaderen niet durfden dromen, zijn wij geworden: deze wereld.  
Doden onbegraven, een woestenij uw stad, opgejaagd, prijs geschoten als 
klein wild afgeslacht, uw allerliefste mensen… 

Ds. Eefje van der Linden, 
vormingsverantwoordelijke 
van de VPKB, gaf tekst en 
uitleg bij de tekst uit 
Openbaring over de hoop 
van de vrouw in 
barensnood, een vrouw die 
symbool staat voor de 
(jonge) 
christengemeenschap die 
ten onder dreigt te gaan 
door de vele machten, een 
veelkoppig monster. Dat 
monster roept dat je 
realistisch moet zijn. De 
hoop is van onderschikt 
belang en vertaalt zich op 
het niveau van brood 
(inkomen) en spelen (vrije 
tijdsbeleving). Hoop op 
gerechtigheid, solidariteit 
en aandacht voor de 
schepping werkt 

ondermijnend.  
Maar de draak krijgt de vrouw en het pasgeboren kind niet te pakken. Die 
toekomst van solidariteit en vrede wordt door God veilig gesteld, al gebeurt 
dat niet zonder slag of stoot. Het voortbestaan van het kind, de toekomst, 
wordt door God opgenomen in zijn hemel, zijn plannen met de wereld. De 
vrouw krijgt een veilige schuilplaats en is zo onvindbaar voor de draak maar 
geeft haar ideeën wel door aan haar vele nakomelingen die zo nu en dan, hier 
en daar meer of minder, de kop op steken en weer de dromen van 
gerechtigheid vertellen en verspreiden.  
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Volgens mij is de draak best wel even geschrokken van het enthousiaste 
gezang op die zondag van mensen die graag hopen en dromen op een wereld 
zoals door God bedoeld. We vierden onze gezamenlijke droom met het 
doorgeven en delen van brood en wijn op ‘Brugse’ wijze, wat even wennen 
was. 
Als toegift aten we een ‘Broerderlijk Delen’ koekje  bij de koffie in het kader 
van hun solidariteitsactie ‘Holy Guacamole’ met de boeren in het Zuiden.  
Het was een goede ervaring om anderen, onbekenden, te ontmoeten die net 
als wij plaats willen geven aan geloofsbeleven vanuit de bijbel, samen zingen 
en bidden om God te loven en elkaar te bemoedigen.   
 
*In het naar buiten komen proberen we dit ook letterlijk om te zetten in een 
ontmoeting met een andere kerk of geloofsgemeenschap op een 5° zondag van 
de maand. De volgende keer plannen we naar de pioniersgemeente in Oostende 
te gaan.  
 
De Brug is een liturgische basisgemeente waar een eigentijdse en in de Bijbel gewortelde 
geloofstaal gesproken wordt, zoals o.a. ontwikkeld door de Nederlandse dichter Huub 
Oosterhuis.  Elke zondag komen ze samen op zoek naar verdieping vanuit de joods-
christelijke traditie, omkaderd door christelijke feesten, thematische diensten, die 
openstaan voor iedereen. De diensten zijn sober van stijl. Samen gezongen liederen staan 
centraal, ondersteund door het koor. Brood en wijn worden gedeeld tot nagedachtenis aan 
Jezus van Nazareth.  Mannen en vrouwen gaan voor in de viering. 

 
 
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 

 
 

ALS PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG VALLEN… 
Ik kijk met enige verwondering terug op 
de paastijd. We deden de gebruikelijke 
dingen, kerkdiensten, heel veel diensten, 
ieder met een eigen karakter en 
temperament. Ik heb eigenlijk nooit zo 
intens Pasen gevierd als de laatste jaren in 
Antwerpen. Verdrietig vrolijk, een lange 
tijd bezig zijn met de kruisgang van Jezus 
en wat daar allemaal bij hoort. En dan los, 
met Pasen in de tuin. Onze oude 
Assyrische broeder zette spontaan een 
kerstlied in. Maar Pasen en Pinksteren 
vallen ook niet op een dag, en dat is goed. 
Er zit een tijd tussen en die tijd hebben we 
nodig. Wij moeten leren leven van de 
verwondering, zegt het paaslied. Geen 

gelamenteer: vrolijk zijn. Laat die vreugde met ons meegaan, alle dagen, door 
heel ons leven heen (…uit de Paasjubel van de oude kerk). Tot het Pinksteren 
wordt en de volkeren uit onze stad samenkomen, uit Mesopotamië, Syrië, 
Kameroen…. 
 
 

KERKDIENSTEN 
In de kerkdiensten zal na het slot van het Lukasevangelie, op 5 mei, het 
Johannesevangelie gelezen worden, tot Pinksteren toe. Op zondag 12 mei 
houden we na de dienst onze gemeentevergadering. Zondag 19 mei komen 
de geluiden uit de stad, als stadspredikant Petra Schipper de dienst zal leiden. 
En, om even vooruit te blikken, de pinksterdienst van 9 juni wordt een viering 
met andere Protestantse kerken samen: waarschijnlijk volgen we de liturgie 
van de Kameroense Protestanten, die zowel eigen Afrikaanse als oer-liturgisch 
protestantse trekken heeft. We zijn met veel plezier al bezig met de 
voorbereidingen daarvan. 
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GEMEENTEVERGADERING 
Weinig nieuws… en toch, dat lijkt maar zo. Ja, gewoon de gemeenteverslagen 
en het verhaal van onze financien; de komende afronding van de restauratie, 
en zo meer…, maar als we dat allemaal bij mekaar leggen ontdekken we een 
lijn, een doorgaand verhaal van mensen die gelovig geduldig de lofzang 
gaande houden, en als je dat dan tegen het licht houdt…?? Ja, toch maar even 
komen, op 12 mei… 
 
 

SAMEN ETEN 
Elke laatste donderdag van 
de maand (behalve in de 
zomermaanden juli en 
augustus) hebben wij een 
gemeenschappelijke 
maaltijd. 
Verschillende keukens 
ontmoeten elkaar. Zo 
hebben we al eens geproefd 
van de Ethiopische, Japanse, 
Pakistaanse en Vlaamse 
keuken. 
 

De maaltijd kost 3 euro per persoon, maar geld mag geen belemmering zijn. 
Het begint om 18.30. 
Heeft u zin om met ons mee te doen? 
De volgende keer is op 6 juni i.v.m Hemelvaartsdag.  
Graag opgeven via Lida: Lida.blom@telenet.be. 
Groetjes van de eetclub (zie foto) 
 
 

PROFEST… IN GENT 
Kan uit Gent iets goed komen, zal een rechtgeaarde Antwerpenaar zeggen. 
Toch is er reden om voor hemelvaartsdag even op Gent te letten: daar wordt 
de Belgische kerkendag gehouden van de VPKB, nu met een vlammende 
naam ProFest geheten. Een dag om oude contacten op te frissen en creatief te 
zijn, veelkleurig, meerstemmig, u kent het. Collega Tihamer likt als opperkok 
nu al zijn vingers bij de traditionele Oost-Europese onvolprezen goulash, die 

mailto:Lida.blom@telenet.be
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als lunch geserveerd zal worden. Let op de poster in de kerk: het festival speelt 
zich af op 30 mei af in Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent. Begin om 
10.oo uur, afronding rond 17.00 uur.  
 
 

UIT 
Opeens hoor ik het weer van alle kanten: 
die gaat, die is er niet, die heeft wat in de 
familie: de zomer komt eraan. Het 
prachtige weer van pasen doet daar nog 
een schepje boven op.  We merken dat ons 
lijf daar ook behoefte aan heeft. Even 
ergens anders zijn. Het hoort bij de 
levenskunst van het geloof dat we dit soort 

dingen ook weten te waarderen: genieten, onbekommerd, echt ontspannen. 
Leuk, dat het leven zelf een vorm van humor wordt, als je de toon te pakken 
hebt. 
 
Ik wens u alle goeds. 
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 
 
 

REMONSTRANTEN IN ANTWERPEN, 1619 / 2019 
De Remonstrantse Broederschap bestaat 400 jaar. 
Het kleine Nederlandse kerkgenootschap is in 1619 
opgericht in een woonhuis in Antwerpen. De 
stichters waren een groep ‘remonstrants gezinde’ 
predikanten in ballingschap, de verliezers van de 
Synode van Dordt. Na 400 jaar keren we terug naar 
de plek waar het allemaal begon. Nu voor een klein 
feestelijk symposium, dat plaats zal vinden op 
zaterdag 8 juni in de kerk van de VPKB-gemeente 
Antwerpen-Zuid – de voorganger van deze 
gemeente, Bert Dicou, is remonstrants predikant.  

Het symposium belicht de oorsprongs-geschiedenis van de Remonstrantse 
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? 
 
Op het programma staan vier korte lezingen: 
• 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 specifieke 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  
 
Waar?  Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77 Antwerpen 
Wanneer? 8 juni, 14.30 – 16.30 uur, ontvangst vanaf 14 uur, aansluitend 
borrel en hapjes 
Opgave gewenst. Bij voorkeur per mail bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 
 
(Afbeelding: Johannes Wtenbogaert, of Johannes Uytenbogaert, een van de grondleggers 
van de Remonstrantse Broederschap, Utrecht, 1557 – Den Haag, 1644) 

mailto:v.l.m.kok@vu.nl
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NIEUWS VAN ICHTUS 
 “Ik geef 2 uur per week zondagschool en daar wordt 
voor gebeden in de kerk, maar nog nooit heeft 
iemand gebeden voor de 36 uur die ik per week voor 
de klas sta.”  
Deze zin zat in een filmpje van Mark Greene van het 
London Institute for Contemporary Christianity. Hij 
stelt ook het volgende: ‘Globally, 98 % of Christians 
are neither envisioned nor equipped for mission in 95 % 
of their waking time. But just imagine if they were’.  

Met Ichtus zijn we – met dit in het achterhoofd  - vorig jaar begonnen met 
Cross Current. Een 12-tal recent afgestudeerden (waaronder twee 
‘Bexstraters’) die 3 jaar lang, 2 keer per jaar samenkomen om na te denken 
over de grote vragen waarmee je geconfronteerd wordt als christen op de 
werkvloer. Vragen rond relaties, rond corruptie & integriteit, rond geld & 
vrijgevigheid en nog veel meer.  
We hebben net ons derde weekend achter de rug waarin we stilstonden bij de 
onderwerpen integriteit en corruptie. Zusters uit het klooster in Brecht 
vertelden ons hoe ze hier vorm aan geven, Hans Stander van het Europees 
Bureau voor Fraudebestrijding deelde zijn verhaal, samen doken we de Bijbel 
in. Maar ook in het samen eten, samen bidden, samen delen van onze 
werkervaringen wisten we ons zeer gevormd en gezegend. 
We kijken uit naar het volgende weekend en naar al die afgestudeerden die 
ook op de werkplek willen belijden dat Christus Heer is. 
Info: www.ichtusantwerpen.be 
(Tom De Craene) 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Zaterdag 16 maart 
Over de 50+ kring van 16 maart was er in de vorige 
Band helaas geen verslag, hoewel het wel was 
gemaakt. Reden was de weerbarstigheid van de pc. 
Daarom nu eerst over die middag. Mevr. Tineke 

Stoker schreef er het volgende over. 
Op 16 maart kwam Greet van den Berg ons vertellen over haar werk in de 
gevangenis. Het was een beetje jammer dat de opkomst niet groot was, want 
haar verhaal was enorm interessant. 
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Ze belichtte het opgesloten zitten, de eenzaamheid, het vergeten zijn en het 
gebrek aan enige privacy. Wat je ook gedaan hebt, het is vaak een onmenselijke 
situatie.  
Ze vertelde hoe ze in samenwerking met de katholieke en evangelische 
aalmoezeniers, waarmee ze een heel goede samenwerking had, veel mooie 
diensten heeft kunnen organiseren, soms ook met medewerking van 
gevangenen.En hoe ze door de jaren heen een hand heeft kunnen reiken, een 
luisterend oor heeft kunnen zijn en effectief de mensen heeft kunnen helpen. Het 
zijn allemaal dingen waar je niet altijd bij stil staat. 
Ondanks dat het een serieus onderwerp was, hebben we ook een heel gezellige 
middag gehad. We danken Greet voor haar bijzondere bijdrage. 
 
Zaterdag 27 april 
Omdat de kopij van de Band al ingeleverd moet worden voor zaterdag 27 april, 
kan er in deze Band ook geen verslag over geschreven worden. Dat houdt u te 
goed voor de Band van juni. Als het goed is hebben we dan, hopelijk met een 
grote groep 50+ers, een ontmoeting gehad met Veronica Brunswijk. Ze is lid 
van Antwerpen-Oost en studeert ‘mode technology’ in Gent. Haar thuisland is 
Suriname, vandaar dat ze van plan is daarover met woord en beeld te 
vertellen, waarbij haar eigen verhaal en waarom ze hierheen is gekomen om te 
studeren, een grote rol speelt. 
Maar hoe de 50+ers deze middag ervaren hebben, hoort u pas begin juni. Of u 
moet er zelf zijn bij geweest… 
 
Zaterdag 18 mei 
Deze keer nieuws over drie zaterdagen, want graag kondig ik onze middag in 
mei aan, onze laatste middag van het seizoen. We gaan dan samen naar het 
‘Bijenmuseum’ in Kalmthout; onze gids is daar mevr. Lida Blommaert, die als 
gids bij dit museum werkt. Hoe komen we daar? 

- Met eigen vervoer 
- Met de trein naar station Heide, daarna vanaf station te voet (20 

minuten) of vanaf station met door ons te regelen vervoer 
Wilt u bij uw inschrijving ook aangeven, hoe u naar het museum wilt gaan? 
We hopen elkaar te ontmoeten rond 15 uur bij het Bijenmuseum. 
Graag inschrijven vóór zaterdag 11 mei  bij: 
- Bep Verberk, tel. 03 239 24 08 of 0485 64 92 31 
- Tineke Stoker, tel. 0473 48 24 26  
- Dini van Os, tel. 03 272 32 62 of 0485 16 99 89 
- of bij uw predikant  
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Na uw inschrijving krijgt u van ons persoonlijk bericht over alle praktische 
zaken. 
(Dini van Os) 
 
 

ORATORIUM 3 
Onze eerste twee oratoria met composities van Willem Ceuleers mochten zich 
verheugen in een goede ontvangst, zowel qua muziek als qua concept. Het 
derde (seizoenslaatste) komt snel dichterbij: 7 mei om 20 uur (Protestantse 
kerk 'Brabantse Olijfberg', Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen). Het 
fameuze Walckorgel dat zich hier bevindt, zal mee de hoofdrol spelen in de 
vertelling van het verhaal (Genesis 24).  
Inkom:  gratis. Een vrije bijdrage wordt gevraagd. 
Organisatie: Procant vzw, i.s.m. het CCV. 
Meer info:  www.procant.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor mij 
 

Bespuwd, bespot, geslagen  Mijn lieve Heer, mijn Koning 
En U, U hield Uw mond   Voorbij is nu uw strijd 
U deed mijn zonden dragen  De hemel is Uw woning 
Bezweet, bebloed, gewond  U leeft in eeuwigheid 
 
Met touwen vastgebonden  Dank Jezus, voor Uw lijden 
Gespijkerd aan het hout   Eens komt er dat moment 
U deed dit voor mijn zonden  Dat ieder zal belijden 
Mijn schuld, mijn pijn, mijn fout  Dat U de Christus bent 
 
(Thea den Hoedt, www.gedichtensite.nl)  

http://www.procant.be/
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                KERKDIENSTEN 
 
 

 
 

Zondag 5 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
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 
 

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

 
Zondag 12 mei 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Jelle Brouwer     Collecte: Kerk en Stadspredikant 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: ds. J.P. Neels   Collecte: Kerk en Patrimonium 
aansluitend gemeentevergadering 

 
Sanderusstraat 77    15.00 uur deels Middelheimpark 
Voorganger: ds. B.Dicou  Collecte: Kerk, URCSA 
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Zondag 19 mei 
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. P. Schipper    Collecte: Kerk, Stadspredikant 
 

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

Zondag 26 mei  
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. J.P. Neels    Collecte: Kerk en Cibels 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: dhr. F.v.d.Brande    Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
 

Zondag 2 juni 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: nog niet bekend      Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5  10.00 uur  Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. J.P.Neels    Collecte: Kerk en Diaconie 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. B.Dicou  Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
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OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 
Elke woensdag om 11.00 uur in de OLV-kathedraal 

8 mei: voorganger: Stanny Daeams, pastoraal 
medewerker Merksem 
15 mei: voorganger: Frans Van den Brande, oud-
moderator ARK 
22 mei: voorganger: Z.E.H. Jef Barzin, oud-deken 
Antwerpen-Noord 
29 mei: voorganger: Egbert van Groesen, anglicaans 
gevangenisaalmoezenier 
5 juni: viering met Zalving en Handoplegging, 
voorgangers uit verschillende kerken (zie ook de rubriek 
‘Oecumene’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERSTALIGE KERKDIENSTEN IN HET ANTWERPSE 
 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB) 
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr 
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 
 
Antwerp International Protestant Church – Every Sunday at 10.45 a.m. 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 
 
Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen – Every Sunday at 10.30 a.m. 
Bredabaan 280, 2170 Merksem  
Eric Elong Ebolo, pcc.vpkb@gmail.com, tel: 0489/37.11.63  

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

 
 

 

PERSOONLIJK WOORDJE 
Binnen de kerk neemt het liturgisch jaar je mee via de diepte en de stilte naar 
de opstanding en Pinksterfeest. In de altijd rumoerige straten en huizen van 
Antwerpen-Noord zou je kunnen denken dat dit allemaal ver af staat en 
misschien onherkenbaar is. Maar het gaat niet om wat je op het eerste zicht 
ziet en hoort. Niet om liederen, antependia, stola’s, kaarsen en kerkdiensten. 
De Via Dolorosa loopt ook door de Handelstraat langs verkrotting en stress, 
het Paasevangelie klinkt uit de monden van opgewekte vrouwen achter de 
gevel in de Kwekerijstraat, Pinksteren komt eraan in honderden huizen, 
kerken, kapellen en zaaltjes in de binnenstad. Waar mensen mens zijn, ja ook 
afzien èn weer durven opstaan en elkaar vinden, daar gebeurt God, daar staat 
Zijn Zoon op als onze Broeder, daar waait de Geest. Waar mensen volop leven 
tegen de dood in, is God nooit ver weg.  
 
 

EEN INTENSE GOEDE WEEK 
De Goede Week is sowieso heel speciaal in deze stad. En het is een voorrecht 
om daar als stadspredikant zoveel van te mogen meemaken.  In allerlei 
toonaarden. Bijzonder dit jaar: zowel aan het begin op Palmpasen als de 
climax van Pasen zelf in de Kameroenese kerk in Merksem. Dáár leer je wat 
feestvreugde is èn eerbied, en hoe die je lijf en ziel meenemen. Daar kun je niet 
onbewogen onder blijven.  
Wat een intense Week was het alles bijeen: 

 in de week zelf dan verstillend in de dagelijkse vespers in de Bexstraat,  

 ontroerd op Witte Donderdag in de volkse Don Boscokapel aan ’t 
Schoolplak met eenvoudige maaltijd, waar ze je geknield de handen 
wassen en waar we samen tot betekenis en stilte komen;  

 dan al even ontroerend de Lamentationes in de Norbertuskerk door 
Polyfoon, waar je naar de keel gegrepen wordt door het weeklagen van 
Jeremia voor het volk over zijn ruïnes, van Jezus over zijn eenzaamheid, 
God over zijn verlatenheid, wij over onze verlorenheid.  
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 Als Goede-Vrijdagtocht op jaarlijks initiatief van De Loodsen droegen 
we in een indrukwekkende stoet achter Jezus aan, dwars door de stad, 
de kruisen van Syrië, Libanon, Soedan, van honger en CO2, oorlog en 
geweld, als een volgehouden stille protestmars, als een stil-
schreeuwend contrast over die zonnige vrolijke Meir en Wapper.  

 Op Stille Zaterdag, de dag waarop onderdrukking en dood het 
gewonnen lijken te hebben, stonden we op het H.Conscienceplein 
aangeslagen stil bij de gestorvenen zonder thuis en dak en aanzien, 
onder de naakte klanken van de aria’s uit de Matthaeuspassion van 
Bach, en we maakten hun namen zichtbaar. Een vorm van opstanding. 
Straatdodenherdenking van ’t Vlot en Jambo.  

 In één lijn hiermee hielden we in de liturgische gemeenschap De Brug in 
Lier op Stille Zaterdag wake bij de thuisloos verworpen omgebrachte 
Jezus. Toen het nog donker was kwam Maria van Magdala bij hem met 

haar eigen ultieme leegte en 
verlatenheid, en hij kwam bij haar en 
noemde haar naam.  Zo werd zij 
opnieuw geboren en getogen en kon 
zij zich aan het licht toevertrouwen. 
• Op Pasen beleefden we in deze 
ontmoeting tussen Maria van Magdala 
en Jezus hoe dan pas de Opstanding 
compleet wordt. Het was nog donker, 
het wordt licht. 

 

VEELKLEURIGE KERK 
Het is mooi om te zien hoe kerken in het Antwerpse naar 
elkaar toe groeien. Hoe we elkaar ontdekken en gaan 
waarderen. Dankbaar blikken we nog altijd terug op het 
avondentweeluik met ontmoeting als christenen van 
diverse origine, dankbaar zijn we voor de contacten die 
er al heel lang zijn en concreet vorm krijgen, 
verwachtingsvol zien we ook uit naar een veelkleurige 
Pinksterdienst in juni.  

De tijd van een blank eurocentrisme in de kerk is voorbij en dat verandert ons 
allemaal. De Geest van Pinksteren drijft ons tijden in van nieuw vertrouwen en 
ongekende kansen. 
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OVERHOOP EN HUIZEN 
(Samenvatting uit de brief van Tetty Rooze) 
Beste vrienden,  
We nodigen u van harte uit voor de contactvergadering rond het project Over 
Hoop en Huizen. Die vergadering gaat door op 11 mei in het Huis van het 
Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel van 10-13 uur.  
We zijn nog steeds bezig met huizen zoeken en begeleiden van vluchtelingen 
die een toekomst hopen op te bouwen hier in België. De grote media-
aandacht voor vluchtelingen is even voorbij, maar de huisvestingscrisis is er 
nog steeds. M.a.w. jullie aandacht en hulp is nog steeds nodig. Aan de andere 
kant hebben we ook goed nieuws te melden dat we graag met jullie delen. 
Voor ons is dit ook een transitiejaar en willen we zien hoe we verder gaan in 
het project. Sommige accenten zullen blijven, andere worden uitgewerkt n.a.v. 
de vragen vanuit de gemeentes. U zult op 11 mei inspirerende verhalen horen 
en in gesprekstafels gaan we aan de slag met voorstellen uit de gemeentes 
over gezinshereniging, transmigranten, Europees beleid, enz. We sluiten af 
met pizza’s en fruit. 
 
 

MET STRAATBEWONERS NAAR AVERBODE 

Naar goede gewoonte gaat de stadspastorale dienst voor daklozen ’t 
Vlot/Jambo ook dit jaar weer op driedaagse naar de abdij van Averbode. Met 
15 bezoekers en 15 medewerkers gaan we van 6 tot 8 mei het avontuur weer 
aan. Voor ons allemaal is zo’n driedaagse belangrijk en ingrijpend. Drie dagen 
kunnen de straatbewoners weg uit het harde straatleven, drie dagen krijgen ze 
een warm bed en goed eten en krijgen ze de ruimte om tot zichzelf te komen. 
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Bezoekers en medewerkers vormen buddy-paren die elkaar in het oog houden 
en samen optrekken. Het thema dit jaar is ‘de Tuin van (H)Eden’. Een 
gevarieerde waaier aan workshops biedt ons samen allerlei kansen om een 
stukje paradijs te ervaren. Op de derde dag wandelen we dan naar 
Scherpenheuvel. Dit alles, het genieten, de verbondenheid, het plezier, 
verrassende momenten van ontmoeting en diepgang ook, zijn voedsel voor de 
ziel voor ons allemaal om het gewone leven weer aan te gaan. 
U kunt dit initiatief steunen met uw meeleven, of door ons uit te zwaaien op 
zondagavond 5 mei 18u in de zendingsviering  in de kapel aan de Lange 
Beeldekensstraat 20, met een gift en met uw gebed. 
U kan uw bijdrage leveren via het rekeningnummer van BE 367360 4436 95 81 
Onze-Lieve-Vrouwvereniging VZW Afdeling Vlot met vermelding ‘sponsoring 
Averbode’. Fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 Euro kunnen gestort worden op 
IBAN BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw met vermelding ‘project 
8394 voor Averbode’. 
Wil u een beeld krijgen van het gebeuren, dan kan u op internet kijken naar 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbeleef-onze-web-serie-
over-antwerpse-heilig-hartparochie . Vanaf het 3de en 4de filmpje krijgt u een 
mooie reportage van het gebeuren in 2017. 
 
 

WAAR IS DE STADSPREDIKANT NOG MEER MEE BEZIG? 
Een greep: 

- het jaarverslag van het PSC: samenstelling, eindredactie 
- de nieuwe website: finalisering samen met de werkgroep (wat een berg 

tijd kruipt daarin) 
- PSC Open Huis: Bijbelbabbel, Verzet-Je, Telefoonbezoekje, 

inloopmomenten, huisbezoeken 
- opvolging van de Woonterp: vrijwilligers, (toekomst)mogelijkheden 
- werkgroep Gekleurde Armoede van Welzijnszorg: samen inhoudelijk 

uitwerken van het volgende jaarthema solidariteit 
- warm houden en uitdiepen van contacten met bondgenootorganisaties 

zoals De Loodsen, ’t Vlot, OverHoop en Huizen, Filet Divers, … 
- kerkelijke verbindingen, protestants en katholiek: overleg, contact, 

diensten deelname en voorgaan, bijzondere momenten meemaken, een 
paar keer inspringen nog in Boechout 

- uitwerking brochure ‘Migratie en bekering’ met deskundige 
betrokkenen 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbeleef-onze-web-serie-over-antwerpse-heilig-hartparochie
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbeleef-onze-web-serie-over-antwerpse-heilig-hartparochie
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- presentie: er zijn, wat er op je afkomt, aanspreekbaar zijn, altijd bijleren 
en geraakt worden 

- pastorale supervisie: opleiding met eigen leersupervisie en 
begeleidingen in groep en individueel 

- deelname aan verrijkende en netwerkversterkende activiteiten: een 
boekvoorstelling, een debat over verzoening, bezinnende muziek 

- en natuurlijk veel mailverkeer, sociale media, blog, telefoongesprekken, 
whatsapp-correspondentie, … 

 
Meer weten? Lees zeker het PSC-jaarverslag 2018, de nieuwe website 
(binnenkort), de blog en nog liever: spreek me aan! 
 

TOT SLOT 
Pasen is net 
voorbij. En nu? 
Hoe kunnen we 
in opstanding 
blijven geloven in 
deze gewonde en 
verwondende 
wereld? 

 
 
 
 
 
 
 

Opstanding 
Zeggen ze dat Hij is opgestaan  
waarom is de wereld dan dezelfde, 
lijdt Hij zelf dan nog in al de zijnen, 
sterft Hij dagelijks nog duizend doden, 
altijd door zoals het immers is? 
 
… altijd duurt die boze droom nog voort, 
roept het bloed van Abel van de aarde, 
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wordt de stem in Rama weer gehoord, 
altijd weer hetzelfde, Rachel weent 
om haar kinderen die niet meer zijn. 
 
En daar blijft mijn ongeloof bij staan, 
dat ik net als Thomas twijfel, 
enkel in zijn wonden Hem herken. 
 
J.W. Schulte Nordholt 
 
(Afbeelding: Still Doubting – John Granville Gregory 1990, naar het beroemde schilderij van 
Caravaggio, http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl) 
 

 
 
Warme groet,  

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

Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
Blog: https://stadspredikant.webnode.be 

Commissie stadspredikant 
Voorzitter: Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com 

Bank  Commissie stadspredikant Antwerpen, IBAN: BE11 7310 3722 6248,  
BIC: KREDBEBB, tnv commissie stadspredikant 
 

Protestants Sociaal Centrum 
Adres Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05 
Bank IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB  

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

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/afbeeldingen-van-jezus-in-de-moderne-tijd/
mailto:p.schipper@telenet.be
https://stadspredikant.webnode.be/
mailto:vansantens@hotmail.com
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

PAASFEEST IN EEN ZIEKENHUIS 
Het is elke keer weer een verrassing, hoe de Paasviering zal verlopen. En elk 
jaar opnieuw zien we hoe ongelofelijk belangrijk het voor mensen is dat er een 
Paasviering in het ziekenhuis is.  
Als je op vrijdag met uitnodigingen op de afdelingen rondloopt en vele 
gesprekjes hebt, denk je, elk jaar opnieuw, dat het heel rustig gaat worden. Als 
het even kan, mogen mensen naar huis. Soms alleen voor een lang weekend. 
Heerlijk het Paasfeest thuis vieren. 
Maar voor de mensen die wél moeten blijven is het zo’n verrassing, zo een 
geschenk dat ze in het UZA Paasfeest kunnen vieren, samen met hun familie 
als dat mogelijk is. 
En wat is het ontroerend om al die mensen te zien binnenkomen die hier een 
vader, een moeder, een kind verloren hebben en op feestdagen even terug 
komen om hen te herdenken. Om de mensen te ontmoeten die hen 
begeleidden. Om kracht te ontvangen vanuit het evangelie. 
De zaal zit al vol en dan komt er nog een bed. Een man uit Peru die een uur 
eerder dacht niet te kunnen komen omdat hij zich zo ziek voelde. Maar de 
medicatie ging werken en zijn grote familie kwam en zo zagen we ze allemaal 
binnenkomen. Binnen gereden worden door verpleegkundigen van oncologie.  
En het evangelie van onze opgestane Heer klonk en we zongen samen : 
Christus, onze Heer verrees, hallelujah! 
En met dit evangelie van overwinning op zonde en dood gaan we verder. We 
hadden het nodig, die boodschap van genade en opstanding.  
 
May God give you eyes to see, He's still greater 
Courage to rise and believe He's able 
May God be your peace in the fire you're walking through 
This is my prayer now 
This is my prayer for you! 
 
Paasgroeten uit het UZA, 

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

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

PAASJUBEL VOOR DE KATHEDRAAL 
Het is weer mooi geweest. Heel mooi. 16 
geestelijken uit de verschillende christelijke 
denominaties die lid zijn van de Antwerpse 
Raad van Kerken (ARK) verzamelden op 
Paaszondag om 8 uur voor het portaal van de 
OLV-kathedraal om de blijde boodschap van de 
opstandig van Christus te verkondigen. 
Bisschop Bonny las uit het evangelie volgens 
Lukas, elke geestelijke sprak en paasgroet uit, 
er werd gezongen en ter afsluiting  luidde het 
enige overgebleven klokje in de kathdraal-
toren (die momenteel gerestaureerd wordt). 
De toren baadde in het licht van de vroege zon. 
Het was Pasen, zoals Pasen moet zijn.  

 

 
(Foto‘s: M. Schmitz-Reiners) 
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SAMEN HAND IN HAND… 
Met mensen in nood 
Met mensen in de herfst van het leven 
Met hen die het moeilijk hebben, zich bezwaard voelen 
Met hen die rouwen omdat ze afscheid moesten nemen van iemand of voor 
wie een afscheid nakend is. 
Maar ook met hen die begeleiden:  
Mantelzorgers: beroepsmensen en vrijwilligers, familieleden, vrienden en 
kennissen.  
 

Uitnodiging 

Vanuit de Antwerpse Raad van Kerken houden wij wekelijks een Oecumenisch  
Gebed. 
U wordt hiervoor vriendelijk uitgenodigd op : 
5 juni om 11.00 uur in de Kathedraal van Antwerpen. 
Graag willen wij er die dag een bijzonder gebed van maken met 
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. 
Aanmelden kan bij : 
Walscharts Annie – Ereaalmoezenier voor het Bisdom bij de Krijgsmacht : 
anniewalscharts@hotmail.com , 0474/436.623. 
 
Met hartelijke groeten, 
Voorgangers in het gebed : 
Egbert van Groesen – Anglicaanse Kerk 
Annie Walscharts – Bisdom bij de Krijgsmacht 
Herman Augustijns – pastoor van verschillende parochies 
i.s.m. de verschillende lidkerken van de ARK en Bisdom Antwerpen. 
 
 
 
  

mailto:anniewalscharts@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

HOEZO ‘EUROPA, ONZE TOEKOMST’? 
(Door Tetty Rooze) 

EUROPA, het is  
een naam met 
een lang en 
mythisch 
verleden. Voor de 
een is ze een 
vredessymbool, 
voor de ander een 
regeltante. Als ze 
uitlegt wie ze is, 
klinken er 
woorden/ 
waarden als; 
gelijkheid, 
vrijheid, 

solidariteit, waardigheid, rechtvaardigheid en gericht op vrede en burgerschap 
(art 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Een fijne basis om mee 
in gesprek te gaan als kerken, want wij herkennen veel van die waarden vanuit 
ons geloof. We hebben destijds heel mooi in de Charta Oecumenica (2001) 
verwoord hoe wij graag in solidariteit willen samenwerken: ’Op basis van ons 
geloof werken wij aan een humaan, sociaal bewust Europa, waarin de 
mensenrechten en fundamentele waarden van vrede, gerechtigheid, vrijheid, 
tolerantie, participatie en solidariteit de boventoon voeren’.  
 
In aanloop naar de Europese verkiezingen organiseerde de VPKB 3 avonden en 
1 namiddag rond onderwerpen zoals waarden, migratie, voedsel, klimaat en 
armoede. De eerste avond op 20 februari in de VPKB-kerk van Dendermonde 
ging over de veranderingen in het klimaat en hoe onze verantwoordelijkheid in 
de EU opgepakt moest worden. De volgende vragen legden  de kerken via de 
CEC (Conference of European Churches) en CCME (Churches Commission for 
Migrants in Europe) op tafel: 
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• Hoe zal de EU de uitstoot van broeigassen verminderen om de doelstellingen 
van het Parijs akkoord over klimaatverandering te halen? 
• Hoe zal de EU de verantwoordelijkheid van Europa t.a.v. de meest kwetsbare 
slachtoffers van de klimaatverandering in acht nemen? 
• Hoe zal de EU de implementatie van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling bevorderen, de productie van duurzame energie intensiveren en een 
economie van duurzame productie en consumptie bevorderen. 
Onder leiding van Karel Malfiet gingen de deelnemers in op dergelijke vragen 
(verslag vind je op de website van VPKB Vorming, 
https://vorming.protestant.link/).  
Ds. Stefan Gradl leidde ons op de tweede avond (12 maart, Mechelen-Zuid) in 
de geschiedenis en waardenontwikkeling van de EU na de 2de Wereldoorlog en 
daagde ons uit om onze waarden vanuit de protestantse kerk er eens naast te 
leggen. Toch even verschillend. 
Op de derde avond (28 maart in de kerk De Wijngaard) vertelde Anne Kooi wie 
er allemaal lid was van de Europese familie en waar je met je ideeën terecht 
kon bij de volgende verkiezingen voor de EU. Bij die 8 fracties in het Europees 
Parlement vind je de 21  Belgische parlementsleden terug, bepaald door 
ideologische en historische banden. Die verdeling is lang niet altijd logisch en 
soms ook enigszins bevreemdend. (Wat doet Fidesz bij de Christen 
Democraten [EPP]?).  
 
Onze toetssteen voor deze avond was: Hoe wordt er op Europees vlak 
gedacht over migratie?  
De CEC legde volgende vragen op tafel om over na te denken:  
• Hoe zal de EU gastvrijheid bieden aan mensen die hulp en bescherming nodig 
hebben? Kunnen meer veilige routes (Resettlement en Humanitaire Corridors) 
gerealiseerd worden i.p.v. landen als Turkije en Libië als veilige derde land te 
verklaren waar mensen zonder serieus onderzoek naar teruggestuurd kunnen 
worden. We zijn de beelden van de slavenmarkt in Libië blijkbaar snel vergeten.  
• Hoe zal de EU de solidariteit in het migratiebeleid bevorderen? (Migratie heeft 
oorzaken!) 
• Hoe zal de EU migratie als een kans zien om in te spelen op vergrijzing en 
tekorten op de arbeidsmarkt?  
Migratie is een belangrijk thema in Europa. Europese burgers genieten van de 
vrijheid van bewegen door heel Europa en Bulgaarse schilders, Nederlandse 
kassiers, Spaanse verpleegsters en Roemeense bouwvakkers zijn geen 
uitzondering. Een sociale en correcte regelgeving huppelt echter vaak wel 
achterop, omdat economische belangen voorop worden gesteld.   
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Maar ook vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoeken een veilig heenkomen in 
de EU. Toets je kennis over dit thema maar eens via de quiz van het Europa 
Huis in Brugge. Solidariteit, een waarde voor de EU en voor de kerken blijkt 
dan heel anders ingevuld te worden. Solidariteit is voor ons barmhartigheid, 
warmhartigheid met de minste onder ons, gericht op het toekomst scheppen, 
maken en geven. Dat telt voor die vrachtwagenchauffeur uit Roemenië  die 
gedwongen dagenlang in zijn cabine in Europa rijdt en slaapt tegen een 
aanmerkelijk lager loon dan zijn Belgische collega, maar ook voor die 
vluchteling die wanhopig een veilig heenkomen zoekt in Europa. Hij of zij zou 
moeten kunnen rekenen op de onderlinge solidariteit van Europese landen om 
niet op een Grieks eiland te moeten stranden in de overvolle kampen of nog 
erger, in een cel in Libië terecht te komen.  
Het was een beetje wrang moment om dit ter sprake te brengen die avond in 
de Wijngaard. De EU had de dag voordien net besloten geen schepen 
(Operatie Sophia) meer in te zetten. ‘Wat gaat men doen als men vanuit de 
lucht vaststelt dat er mensen dreigen te verdrinken? (2018 stierven op deze 
route 1.312 mensen, 23.400 bereikten Italië.) De migratiedruk vanuit Libië is 
sterk afgenomen omdat de Libische kustwacht nu de meeste boten 
onderschept (85%). Italië wil echter niet meer alleen voor deze vluchtelingen 
opdraaien. Ze stellen vast dat er weinig solidariteit is tussen de Europese 
landen om de lasten te spreiden en in het kader van burdensharing 
vluchtelingen die aankomen, te hervestigen in andere landen.  
De drie avonden waren de moeite waard omdat zij de aanwezigen bepaalden 
bij het begin van Europa, haar visie om een continent te zijn waar gelijkheid, 
vrijheid, solidariteit, waardigheid, rechtvaardigheid en gericht op vrede en 
burgerschap bewaarheid wordt. 
 
Wandelen in de Europese wijk in Brussel 
Degenen die Europa iets dichtbij willen beleven, hebben op zondag 12 mei de 
kans om uitleg te krijgen, al wandelend in de Europese wijk in Brussel. De 
Europese wijk met het Schumanplein, het gebouw van de Europese Raad en 
de Esplanade Solidarność 1980 van het Europees Parlement herbergt ook een 
aantal kerkelijke instanties als Eurodiaconia en de CEC. Wat doen deze ‘kleine’ 
organisaties zo dicht bij hart van Europa, kunnen zij de stem van de Europese 
kerken laten horen?  
► De wandeling, onder leiding van Heather Roy en Stephan Berger, start om 
14 uur in de Jozef-II-straat nr 166. Je kunt je opgeven bij Eef van der Linden, 
mail vorming@vpkb.be, gsm 0485/74.34.11. WARM Aanbevolen!  

mailto:vorming@vpkb.be
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INTERVIEW 
 
 

Karin en Patrick 
Een dubbelinterview, deze keer, met Karin en Patrick samen. Patrick 
(uitgesproken met een duidelijke  platte ‘ah’) is lid van de kerkenraad van 
Antwerpen-Noord en weer terug bij zijn roots. Voor de zekerheid – hij kan zomaar 
flauw vallen – loopt hij altijd met een stok. Karin is met Patrick meegekomen, 
betrokken geraakt bij de kindernevendienst en altijd vrolijk… 
 

Welk Bijbels verhaal had u graag 
meebeleefd? 
Karin: Het geboorteverhaal van Jezus. 
Omdat dat heel magisch is: ik denk 
dat daar een gevoel van vrede heerste.  
Patrick: Om diezelfde rede denk ik aan 
hemelvaart: want daar is die vrede nog 
breder, wereldwijd, en gaat het 
iedereen aan. 
Wat is uw lievelingslied – en 
waarom? 
Karin: Ik heb geen  lievelingslied, maar 
als ik toch wat zeggen moet: Cat 
Stevens, Morning has broken. 
Patrick: Voor mij geldt dat het niet 
zozeer een lied is en het is een beetje 

tegenstrijdig om dat hier bij de koffie na een protestantse dienst te zeggen, 
maar het Ave Maria, dat hoor ik graag. 
Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Karin en Patrick: Verdraagzaamheid, …en eerlijkheid.   
Waarom gaat u naar de kerk? 
Karin (plagend): Omdat we zo’n strenge dominee hebben… Ik luister graag 
naar  de preken.  
Patrick: Hoewel we met weinigen zijn toch, ben ik gehecht aan het 
groepsgebeuren. En de kerk verbindt me met mijn kindtijd. Opa was hier 
predikant, vader, moeder, tante trouw meelevend. 
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Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
(Het blijkt steeds weer een verwarrende vraag, ook voor Belgen, begrijp ik...) 
Karin: de liefde, en in het algemeen, alles wat ik doe met mijn werk , …  en mijn  
kinderen. 
Wat ga je morgen doen? 
Karin: Ik ga de week voorbereiden, en overmorgen weer les geven op de 
school. 
Patrick: En een beetje genieten van het  zomerweer, en misschien wat lezen. 
(Karin: TV kijken zul je bedoelen...) 
Bid u wel eens? 
Patrick: Ja.   
Karin:  Bidden…, ik denk dat ik eerder nadenk. 
 
(De vragen werden gesteld door ds. Hans Neels, predikant Antwerpen-Oost – De 
Brabantse Olijfberg) 
 
 
 

Morning has broken 
 

Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 

Praise for the singing 
Praise for the morning 

Praise for them springing fresh from the world 
 

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
Like the first dewfall on the first grass 

Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where his feet pass 

 
Mine is the sunlight 
Mine is the morning 

Born of the one light Eden saw play 
Praise with elation, praise ev'ry morning 

God's recreation of the new day 
 

Morning has broken… 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
05/05 na dienst Gemeentevergadering (Z) 
6-8/05  Met straatbewoners naar Averbode (Vlot, Jambo e.a.) 
07/05 20.00 u Concert Oratorium 3 (in LWS) 
08/05 20.00 u Bijbelkring (O) 
10/05 20.00 u  Bijbellezen met anderstaligen (O) 
12/05 15.00 u Uitstap Middelheim (Z) 
12/05 na dienst Gemeentevergadering (N) 
12/05  Wandeling in de Europese wijk Brussel (VPKB) 
15/05 11.00 u Gebedskring (O) 
18/05 15.00 u 50+ Kring uitstap naar Bijenmuseum 
25/05 11.00 u Catechese 12-15 j. (O) 
30/05 10.oo-17.00 u ProFest Gent 
 
Alvast te noteren: 
 
08/06  Symposium Remonstranten (in Zuid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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 
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 juni-nummer:  maandag 27 mei 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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