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HOOFDARTIKEL 
 
 

BRAND! 
Zeeman is een gevaarlijk beroep. Elke week komen er beelden in de media van 
schepen die met elkaar in botsing komen, een cruiseschip dat tegen een kaai in 
Venetië dendert, het zoveelste schip dat door piraten wordt bedreigd. 
Zeelieden verrichten hun werk onder risicovolle omstandigheden. Een van de 
grootste gevaren is brand! 
 

 
 

Een brand kan op verschillende manieren uitbreken aan boord. Zo werd mij 
eens verteld dat de motor van de kleine koelkast in de kajuit van een zeeman 
een brand had veroorzaakt die de gehele woonaccomodatie op het bovendek 
had bedreigd. Vaak komt het gevaar van de lading zelf. Het is niet de eerste 
keer dat een tanker explodeert. Sommige branden kunnen worden vermeden 
indien de verantwoordelijke operatoren de tijd zouden nemen om de lading 
steeds goed na te kijken en met de nodige omzichtigheid te behandelen. 
 
Begin maart kwam het conroschip Grande America met zijn Italiaans-Filipijnse 
bemanning naar Antwerpen. Conro is een samenvoeging van container en 
roro. Het is een schip dat zowel rollend materieel als containers kan vervoeren. 
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Ik kende meerdere bemanningsleden omdat dit lijnschip om de veertig dagen 
de haven aandeed. Na mijn bezoek hadden een zestal zeelui onze gratis bus 
gebruikt om de eredienst in het Antwerp Seafarers’ Centre bij te wonen. Kort 
daarna vertrok het schip naar Hamburg. 
De haven van Antwerpen kent een bloeiende handel in tweedehands-
voertuigen die vanuit West-Europa naar West-Afrika worden verscheept. Oude 
en versleten wagens worden met roro’s naar dat continent getransporteerd en 
beginnen daar een tweede leven, of worden uiteengehaald voor de 
wisselstukken. Het maakt niet uit of de auto nog kan rijden. Zoniet, dan wordt 
hij met een wagen van de bevrachter het schip in geduwd of gesleept. Het gaat 
hier vaak om wrakken die de naam auto niet verdienen. Alle rommel die we in 
Europa niet meer kunnen of mogen gebruiken, brengt ergens anders nog wel 
wat op. 
Vanuit Hamburg voer de Grande America volgens een vast traject naar het 
zuiden. Toen het schip de golf van Biskaje had bereikt, liep het mis. Zondag 10 
maart ’s avonds ontstond een brand (zie foto links), vermoedelijk in een 
tweedehandswagen op een van de onderste dekken. Het vuur verspreidde zich 
snel naar de dekken daarboven en brandde door het containerdek. Zie foto 
hieronder die duidelijk het vuur en rook weergeeft zoals waargenomen vanuit 
het schip. 
 

 
 

De Italiaanse kapitein gaf het bevel tot evacuatie: 26 zeelieden en een 
passagier stapten in een reddingsboot en werden gered door het Britse 
marineschip HMS Argyll. Dit ging niet zo gemakkelijk want er stond een sterke 
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stroming. De bemanning werd overgebracht naar een Frans schip en kwam 
uiteindelijk terecht in de havenstad Brest. 
Facebook en Messenger worden veel gebruikt door zeelieden. Ik was reeds 
verbonden door deze sociale media met meerdere bemanningsleden. Het was 
dus gemakkelijk om hen te bellen in het hotel waar ze werden gelogeerd. 
 
De Filipijnse bemanningsleden waren er achter gekomen dat er een 
zeemanshuis was in Brest maar waren er niet in geslaagd om er contact mee 
op te nemen. Diezelfde avond had ik een telefoongesprek met de voorzitter 
van de Seamen’s Club de Brest. De voorzitter was nog scheepsinspecteur 
geweest en begaan met het lot van zeelui. Hij was reeds goed op de hoogte 
gebracht door de Franse autoriteiten en had reeds een bezoek aan het hotel 
gepland. 
De bemanning werd echter apart gehouden want het onderzoek naar de brand 
was lopende. Vertegenwoordigers van verschillende agentschappen kwamen 
op bezoek om de kapitein en zijn bemanning te ondervragen. De voorzitter 
van het zeemanshuis liet me weten dat de procedures van de politie, douane, 
medische inspectie en immigratie waren afgerond op donderdag 14 maart. De 
Italiaanse bemanningsleden gingen hun eigen weg. De Filipino’s werden 
opgehaald en naar de Seamen’s Club de Brest gebracht. De Filipijnse 
gemeenschap in Brest werd ook uitgenodigd om de zeelieden bij te staan. 
Enkele zeelieden gaven aan bezorgd te zijn over het verlies van documenten 
en persoonlijke zaken die waren achtergebleven in de reddingsboot en 
reddingspakken. In de haast om naar de reddingsboot te gaan, hadden 
sommigen vergeten hun mobiele telefoon en geld mee te nemen. De 
penningmeester van het zeemanshuis kocht enkele telefoons zodat ieder 
contact kon opnemen met zijn familie in het thuisland. Elk bemanningslid 
kreeg een klein geldbedrag om te besteden. Op zondag 17 maart konden de 
Filipijnse bemanningsleden de eredienst bijwonen in de parochie Saint-Louis 
de Brest (foto hiernaast). 
Dinsdagnamiddag 12 maart zonk de Grande America ondanks alle pogingen 
om de brand te blussen. Het schip ligt nu meer dan 4000 meter diep op de 
zeebodem, 180 mijl van het Franse vasteland met goed gevulde 
brandstoftanks. Zeventig van de driehonderd containers zouden gevaarlijke 
produkten bevatten. 
 
Na negen dagen in het hotel werd de bemanning gerepatrieerd. Voor de 
Filipino’s was het een lange reis: van Brest naar Parijs naar Amsterdam naar 
Taiwan naar de Filipijnen. Ik blijf in contact met verschillende zeelieden. Een 
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van hen is kortelings getrouwd. De rederij heeft beloofd dat de zeelieden niet 
zullen worden opgeroepen om terug te gaan varen voordat ze zelf aangeven er 
klaar voor te zijn. 
 

 
 

Lessen trekken uit de gebeurtenissen is een wijze raad. Enkele maanden later, 
op 15 mei brak er brand uit op de Grande Europa, een roroschip van dezelfde 
rederij. Het onderzoek naar de brand is nog gaande. Veertien van de 
vijfentwintig bemanningleden werden geëvacueerd met een helicopter naar 
Palma de Mallorca terwijl de overige zeelieden aan boord bleven om de brand 
te blussen. Dit zette de rederij er toe aan om strengere controles te eisen van 
de lading, zowel rollend materieel als containers. 
 
Haast en spoed is zelden goed! Time is money! Deze twee uitersten in balans 
houden is niet gemakkelijk, zeker niet in een industrie waar de concurrentie 
moordend is en de vrachttarieven aan scherpe prijsschommelingen 
onderhevig zijn. Echter, het leven van zij die in de scheepvaart werken zou 
altijd moeten primeren. Zeker het leven van de zeelieden. Dit is waar de 
zeemansmissies altijd naar zullen streven. 
 
Met Gods zegen. 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
mschippers@scarlet.be 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK 
Afgelopen seizoen was een memorabel seizoen voor de gemeente. Weer een 
seizoen waarin de gemeente (officieel) nog vacant was. Een vacante periode is 
ook altijd een periode waarin een gemeente haar kracht ontdekt en toont. 
Door al uw inzet en harde werk is alles verder gegaan. En dat geeft een positief 
gevoel, ook voor ons kerk zijn naar de toekomst toe. Het werk gaat door. En 
dat is niet alleen onze verdienste, het is ook de Heer die doorgaat met zijn 
kerk. Hij roept ons steeds weer samen.  
 
Afgelopen seizoen mochten we elkaar als gemeente en proponent/toekomstig 
predikant leren kennen. De beroepingscommissie had haar werk gedaan en er 
was het één en ander in gang gezet. Komend seizoen wordt dat deel definitief 
afgerond en hoop ik het werk nu werkelijk als predikant aan te vatten.  
Het is een seizoen om dankbaar op terug te mogen kijken, er is zoveel om blij 
en dankbaar voor te zijn: de bazar die georganiseerd kon worden, de vele 
activiteiten voor jong en oud die plaatsvonden. En bovenal dat we samen in de 
diensten een plaats vonden om stil te worden en God te ontmoeten.  
Afgelopen maand hebben we Pinksteren gevierd. We mochten stilstaan bij 
hoe de Geest ons aanvuurt en in beweging zet. Die beweging gaat niet naar 
binnen toe, maar juist van binnen naar buiten, naar de ander toe. Zo mogen 
we deel worden van Gods gang door onze menselijke wereld en geschiedenis 
heen. Dat zagen we ook bij het verhaal van Nikodemus. Nikodemus gaat de 
dingen door Jezus' woorden heel anders bekijken dan hij deed.  
 
 

VOORUITBLIK 
De zomer is weer in aantocht. De komende diensten tot de zomer staan we stil 
bij het begin van het boek Samuel. De zomer is een periode van rust en 
bezinning. Misschien ook wel goed dat er nog even zo'n periode is voor mijn 
officiële predikantschap.  
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De zomer is ook een periode van reizen. We mogen even uit onze comfortzone 
gaan. Een andere, nieuwe omgeving geeft soms een andere kijk op de zaken. 
Zelfs als je in je eigen omgeving blijft kan dat gebeuren, want als je niet bezig 
bent met werk krijg je opeens meer oog voor de dingen waar je normaal altijd 
langs kijkt. We hebben het maar al te nodig om zo even uit onze sleur gehaald 
te worden. En dat geeft ons dan weer de energie die we nodig hebben om in 
het nieuwe seizoen vol inspiratie aan de slag te gaan.  
Reizen is tegenwoordig erg populair. Het massatoerisme lijkt maar te blijven 
groeien, dat zien we ook in 't Stad. Hoe vele toeristen zijn er niet die komen 
voor de bekende plaatjes: het stadhuis, de Grote Markt. De iconische beelden, 
die iedereen al heeft gemaakt. Blijkbaar is het toch speciaal om een eigen foto 
te hebben. Maar dat beperkt wel de blik. Als je alleen maar kijkt naar de 
bekende gebouwen en plaatsen, dan vergeet je te kijken naar de kleine, 
vergeten rijkdommen. Ook Antwerpen kent van die vergeten schatten.  
 

 
 

Reizen is dus vooral: ogen en oren geopend houden. En dat geldt ook met 
geloof. Want onderweg kun je zomaar de Heer ontmoeten. Net zoals de 
mannen die liepen van Jeruzalem naar Emmaüs. Zo mogen we ook elkaar in de 
zomer ontmoeten rondom een geopende bijbel, in de zomerdiensten. Van 
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harte aanbevolen! Na de zomerdiensten komen we vanaf 25 augustus weer 
samen in de vertrouwde samenstelling.  
Ik wens u zo open ogen, oren en harten toe, vooral voor het onverwachte, 
verrassende en genadige. Een goede zomer gewenst!  
Beeld: Carravagio, Avondmaal in Emmaüs (1601) 

 
 

BIJZONDERE MEDEDELING: PROP. BARRY KRIEKAARD 
OFFICIEEL BEROEPBAAR VERKLAARD 
Afgelopen jaar heeft proponent Barry Kriekaard zijn proponentschap gedaan 
in de Verenigde Protestantse Kerk in België en dat succesvol afgerond. Op 19 
juni jl. is Barry Kriekaard dan ook officieel beroepbaar verklaard door de 
Synodale Raad van de VPKB.  
Dit betekent dat alle zaken in gang gezet kunnen om te komen tot een 
officieel beroep door de Christusgemeente. Vervolgens zal dan in het najaar de 
bevestigingsdienst gepland worden. Het feit dat er enkele maanden overheen 
gaan heeft alles te maken met de zomer die nu aanbreekt. In elk geval wil de 
kerkenraad alvast één datum aankondigen om vrij te houden in de agenda, nl. 
25 augustus.  
 
 

BEROEPINGSVERGADERING 25 AUGUSTUS 
Op 25 augustus om 12.00 uur, na afloop van de eerste kerkdienst na de 
zomerdiensten-cyclus, zal een bijzondere gemeentevergadering plaatsvinden. 
Dan zal de officiële stemming plaatsvinden om een beroep uit te brengen op 
prop. Barry Kriekaard om de predikant te worden van de Christusgemeente. U 
ontvangt hiervoor nog een schriftelijke uitnodiging. Het is van groot belang 
dat u hierbij aanwezig bent of in elk geval iemand machtigt via de volmacht die 
bijgevoegd zal worden bij de uitnodiging.  
 
 

CATECHESE: AFSLUITING EN START  
In het seizoen zijn er twee catechesegroepen geweest die regelmatig bij elkaar 
kwamen: 12-15 en 16+. De groep van 12-15 heeft met elkaar van gedachten 
gewisseld over de liturgie en aansluitend over doop en avondmaal. De 16+ is 
bezig geweest met de meest uiteenlopende onderwerpen: van keuzes maken 
tot de apostel Paulus. We bedanken hier nogmaals Marian Knetemann en ds. 
Bert Dicou hartelijk voor hun steun door het leiden van deze groepen.  
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In het nieuwe seizoen zullen we weer verder gaan met beide groepen. 
Daarnaast hopen we de gezellige activiteiten voor jongeren, waarmee we 
afgelopen seizoen begonnen te zijn, te kunnen voortzetten en uitbreiden.  
 
 

STARTWEEKEND 
Zoals vermeld in de vorige editie van de Band zal 14-15 september ons 
startweekend plaatsvinden. Op zaterdag 14 september maken we er een 
gezellige en mooie dag van met elkaar. Op zondag is de startdienst, ook die zal 
worden voorbereid met een werkgroep. Ook deed ik een oproep om mee te 
denken. Er zijn al diverse reacties binnen. Wie zich nog niet heeft aangemeld 
kan dat doen bij dsbarrykriekaard@gmail.com  
 
 

KINDERKAMP 
Het weekend van 21-22 september gaan de kinderen van de 
kindernevendienst en tienercatechese met elkaar op kamp. Meer informatie is 
te verkrijgen bij Josée Rigtering: josee.rigtering@skynet.be  
 
 

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. We stellen elke vraag 
en laten geen gedachte 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  
 
 
 
 
 
 

Agenda juli-augustus 
• Zondag 25 augustus, 12.00 uur, kerk: stemmingsvergadering beroeping prop. 
Barry Kriekaard 
• Let verder op het rooster van de zomderdiensten in deze De Band. 

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
mailto:josee.rigtering@skynet.be
mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
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KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
➸ De kerkenraad komt voor de zomer nog één keer bijeen op dinsdag 2 juli. 
We sluiten met elkaar het seizoen af en bereiden het nieuwe seizoen voor. De 
eerstvolgende vergadering daarna is op dinsdag 3 september.  

➸ De bestuursraad kwam bij elkaar op 13 juni. We bespraken met elkaar de 
volgende stappen naar aanleiding van het beheersplan van ons kerkgebouw. 
De noodzakelijke werkzaamheden die moeten gebeuren aan het gebouw 
komen steeds een klein stapje dichterbij. Daarnaast boog de bestuursraad zich 
over andere materiële zaken, zoals de meerjarenbegroting.  
 
 

AFSCHEID 
We nemen afscheid van Maria Verhoeff, die met haar kinderen Wannes en Eva 
eind juli zal verhuizen naar Leuven. We wensen hen Gods zegen en nabijheid 
toe in de moeilijke periode die zij doormaken en hopen dat zij zich in Leuven 
goed thuis zullen voelen.  
 
 

VOORBEDEN 
• We denken in de voorbede aan Jozef d'Hooghe, de vader van Martine, die 
een herseninfarct heeft gehad. Hij is inmiddels opgenomen in Hoge Beuken 
om daar verder te revalideren. We bidden voor verder herstel.  
• Dhr. Walter de Kock is opgenomen in het St. Maartenziekenhuis in Mechelen 
vanwege een een slepende ziekte. We bidden dat de artsen de ziekte goed 
onder controle kunnen krijgen.   
 
 

VERJAARDAGEN 
In de zomer zijn verschillende gemeenteleden 
jarig: 

➸ 3 juli: Dina Andries-Peeters 

➸ 11 juli: Albert Mok 

➸ 8 augustus: Lisette Herbots  

➸ 16 augustus: Betsy Prisse 

➸ 26 augustus: Freddy Lefever 
We wensen u allen een zonnige verjaardag en een gezond en goed nieuw 
levensjaar toe!  
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Beste dames,  
Er bestaat een whatsapp groep van dames uit de Bexstraat die bedoeld is om afspraken 
te maken, oproepen te doen, nieuwtjes te delen, en dat soort zaken. Die groep is 
spontaan ontstaan, maar wij willen zeker niemand uitsluiten. Vandaar deze oproep. Als 
u zich graag bij de groep aansluit, mag u het mij laten weten en uw telefoonnummer 
doorgeven. 
Omdat dit een zeer informele groep is, is het geen enkel probleem om er niet in 
opgenomen te zijn; iedereen ontvangt blijvend allerlei nieuws via de gekende kanalen. 
Vriendelijke groet, Martine Meijers 

 
PERSOONLIJK 
Na een zeer druk en volgepland voorjaar komt de zomer in zicht. Het is goed 
om even op adem te komen, om daarna met volle moed weer te beginnen. Ik 
ben dankbaar voor een goed proponentschap. Het is bijzonder om beroepbaar 
verklaard te worden. Na de zomer zetten we de laatste stappen naar het 
predikantschap. Ik zie ook uit naar de periode dat ik werkelijk als predikant van 
de gemeente zal werken. In de zomer is onze vakantie van 8-27 juli. Wij gaan 
onder meer een weekje naar Zeeland. Na onze vakantie pak ik het 
gemeentewerk weer op en ontmoeten we elkaar bij de zomerdiensten. Na de 
zomer zal ik ook weer verdergaan met kennismakingsbezoeken.  
 
Nogmaals een fijne zomer toegewenst!  

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  
 
 

EEN TERUGBLIK 
De afgelopen tijd ontbrak het weer niet aan inspirerende momenten. Profest 
was een fantastisch spektakel. De hele dag door een zeer feestelijke sfeer en 
boeiende ontmoetingen met kerkgenoten uit alle delen van het land. Het was 
een bruisend geheel met tal van vieringen, toespraken, workshops. 
Verschillende leden en de predikant van onze gemeente hadden zich gemeld 
om kraampjes en workshops te verzorgen. De gemeente Antwerpen-Zuid 
staat er weer goed op in het land! Een van onze Hongaarse dominees had zich 
uitgesloofd in het maken van een enorme hoeveelheid goulash, op de manier 
zoals het echt hoort. Zo was zelfs het pauzemoment een feest! 
De gezamenlijke Pinksterviering van Noord en Zuid was ook memorabel wat 
mij betreft. Een veeltalige en veelkleurige viering met inbreng van allerlei 
tradities. Er klonk een Arabisch gezongen ‘Onze Vader’. De bijbellezing was in 
het Turks, Urdu, Engels, Nederlands en Arabisch. En de orde van dienst was 
aangeleverd door de Kameroense kerk. Wat betekent dat de viering begon 
met een processie van alle voorgangers en kerkleiders. Een stijlvolle en zeer 
afgewogen volgorde van liturgische elementen. De voorgangers hadden er 
zelfs een generale repetitie voor gehouden! Niet geoefend was het dansen bij 
het ‘Halleluja’ en bij de gang naar de collecte, maar dat konden we allemaal 
helemaal zelf.  
Een aantal gemeenteleden was aanwezig bij het examen-concert van Laura 
Silva Mendes. Onze tweede organiste is met vlag en wimpel geslaagd! Haar 
prestatie kreeg de hoogste beoordeling die er was. Spijtig genoeg zet ze haar 
studie voort aan de andere kant van het Kanaal: ze gaat nu naar het 
conservatorium van Londen.  
 
Over studenten gesproken: op in het Pinksterweekend hebt u een flinke groep 
Nederlandse aanstaande dominees en geestelijk verzorgers kunnen spotten. Ik 
had ze ondergebracht aan het hotel tegenover mijn huis, aan de Plantin en 
Moretuslei, en van daaruit hebben we vijf dagen lang een veelheid aan 
interessante plekken in de stad bezocht (waaronder Bijbelhuis, PSC en De 
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Loodsen, en natuurlijk in de buurt van ons onderkomen, de Joodse wijk en de 
synagoge) en overal interessante en pittige gesprekken gevoerd.  
 
 

ZOMERDIENST 14 JULI IN HET TEKEN VAN ‘KAP’ 
 ‘De Aarde behoort aan allen’ is de 
slogan voor het internationale  KAP 
Kamp dit jaar. Het is ook de tekst van 
het ‘Hongerdoek’ van 18 jaar geleden. 
Het heeft jarenlang in  het PSC 
gehangen. Honderden mensen zijn er 
langs gelopen en hebben die ‘struggle’ 
voor samenhorigheid ervaren in het 
Vluchtelingenwerk en het Open Huis 
van het PSC. En misschien ook in de 
kerk. 

Nu krijgen we zo’n zondagsmoment om het opnieuw te vieren. Zulke 
momenten van ontmoeting moet je koesteren. We hopen dat we dat gevoel 
van samenzijn en samen vieren op 14 juli kunnen delen met deelnemers van 
het KAP Kamp in onze gezamenlijke Zomerdienst.  
In de afgelopen maanden is er veel gesproken over zorgen om én ideeën voor 
de aarde door mensen die op die aarde wonen. Voor ons als christenen, die 
zich proberen in te zetten voor vrede, verdraagzaamheid, vrijheid, vriendschap 
op een verantwoordelijke wijze, is ontmoeten, samen vieren en samen werken 
een manier om via verzoening ook voor moeilijke situaties leefbare 
oplossingen te vinden.  
De 38 deelnemers van KAP komen uit Zuid-Afrika, Rwanda, Duitsland en 
België. Een kleine delegatie viert met ons mee. Anderen doen mee in 
verschillende andere protestantse kerken in Vlaanderen. Zie ook de rubriek 
VPKB in deze De Band. 
(Tetty Rooze) 
 
 

PASTORALIA  
• Ons gemeentelid Rina Vredebregt werd in juni opgenomen in het ziekenhuis. 
Ze stond al niet zo stevig op de benen de laatste tijd, maar nu ging het even 
helemaal niet meer. We hopen dat ze aansterkt en dat het verblijf in het 
ziekenhuis haar niet te zwaar valt. 
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• Brenda Blokland, normaliter altijd aanwezig bij de diensten, hebben we een 
aantal keren moeten missen in mei en juni. Het was dit jaar een grote 
inspanning om gezond het eind van het schooljaar te halen, wat niet altijd 
helemaal lukte. 
 
 

TWEE ANTWERPSE SYMPOSIA OVER 400 JAAR 
REMONSTRANTEN (8 JUNI, 30 SEPTEMBER) 
De Wijngaard was buitengewoon goed gevuld op zaterdag 8 juni, er waren 
gemeenteleden, gasten uit Nederland en België, Antwerpse protestanten en 
katholieken, Vlaamse predikanten, Nederlandse remonstranten, studenten, 
bestuurders, predikanten, de Arminius jongerengemeente, en zowaar ook 
enige Belgische remonstranten! 
Drie sprekers belichtten de geschiedenis van de vroege 17e eeuw. Eén van hen 
was Dick Wursten, die ons er goed van doordrong dat de oprichting van de 
remonstranten in 1619 niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van 
Antwerpen was. Dat drukte de feestvreugde van de aanwezigen in het geheel 
niet. De vierde spreker, remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, belichtte de 
moeilijke situatie van de kerk(en) op dit moment en zag er een wenkend 
perspectief tot transformatie in. Veranderen is noodzakelijk, daar hoort verlies 
bij, maar ook geboorte en toekomst.  
Na die twee uur aandachtig luisteren was er volle aandacht voor de drankjes en 
hapjes, waarmee onze kerk weer op de mij inmiddels vertrouwde manier 
uitpakte.  
We zijn nog niet uitgefeest, want er staat nog een dag op stapel. Op maandag 
30 september houden we in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een 
volgend historisch symposium. Speciaal op die dag, omdat op 30 september 
1619 in Antwerpen de oprichtingsvergadering van start ging, die wel een 
aantal dagen duurde.  
Meer daarover in de rubriek ‘Voor allen’. Hieronder vindt u een artikel dat ik 
schreef voor het ARK-tijdschrift Oikoumene. 
 
 

ANTWERPEN 1619: DE OPRICHTING  
VAN DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP 
(Door Bert Dicou) 
In de geschiedenis van het protestantisme in de lage landen speelt Antwerpen 
een belangrijke rol. Niet alleen omdat deze drukkersstad al in de vroege 
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reformatie een centrum was van dissidente literatuur, ook omdat de 
gevaarlijke ideeën van Luther hier behoorlijk aansloegen. In eerste instantie 
konden de protestanten gemakkelijk onderdrukt worden, maar op een later 
moment was de stad één van de Vlaamse steden waar een calvinistische 
stadsrepubliek werd uitgeroepen, die standhield van 1577 tot 1585. Na de 
bloedige onderdrukking werd Antwerpen definitief een contrareformatorisch 
bolwerk.  
Desondanks werd er in 1619 een nieuw protestants kerkgenootschap 
opgericht! Dat kwam als volgt. In de noordelijke Nederlanden, met name in 
Holland, had men zich met meer succes weten te ontworstelen aan het 
Spaanse gezag. Er was een heuse protestantse republiek met eigen 
landsbestuur gevormd. Naarmate de calvinisten steviger in het zadel zaten, 
werd er steeds meer gediscussieerd over de verhouding van kerk en staat en 
werden bovendien allerlei theologische kwesties met onvoorstelbare passie 
uitgediept, en theologische tegenstanders waren al snel ketters en te 
bestrijden vijanden. Vooral de predestinatie was een item van jewelste. Kon de 
mens iets bijdragen aan zijn eigen eeuwig heil? De katholieken meenden 
destijds van wel. De juiste gebeden, de juiste boetedoeningen dan wel het 
kopen van een aflaat was een reële bijdrage. De felste protestanten stelden 
zich op het standpunt dat de mens helemaal niets aan zijn eeuwig heil kon toe- 
of afdoen. Dat was puur genade. Al vanaf het allereerste moment van de 
geschiedenis had God voor alle toekomstige levens bepaald wie aangenomen 
en wie verdoemd zou worden. 

Een hoofdrol in dit stuk 
geschiedenis speelt 
Arminius. Hij was de mening 
toegedaan dat natuurlijk 
alles afhangt van Gods 
genade, maar dat de vrijheid 
van de mens toch ook weer 
niet helemaal uitgevlakt mag 
worden. Een mens heeft de 

vrijheid om af te zien van Gods genade. En kan hem misschien wel weer 
kwijtraken, puur door eigen keuze. Dit was in de ogen van velen een gruwelijke 
ketterij. 
Het werd er niet beter op toen de aanhangers van Arminius een 
‘Remonstrantie’ (verklaring) opstelden, waarin ze de leer uitlegden en de 
overheid vroegen om tolerantie af te dwingen. Zij moesten gewoon hun 
standpunt kunnen blijven uitdragen. Er kon best verschillend over 
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geloofspunten gedacht worden. Het was ook helemaal niet nodig, vonden zij, 
om iedereen verplicht een nieuwe belijdenis te laten tekenen. Belijdenissen 
zijn maar menselijk en moeten altijd herzien kunnen worden. 
Het werd steeds onrustiger in het land. Remonstrantse stadsbestuurders 
hadden het te stellen met gewelddadige contra-remonstrantse hordes. Het 
pleit werd beslecht toen het ook nog in politiek vaarwater kwam. Stadhouder 
Maurits, en landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, waren in onderlinge 
strijd verwikkeld en kozen elk voor een andere theologische lijn. 
Oldenbarnevelt delfde het onderspit – en daarmee zijn partij, de 
Remonstranten.  
Er werd een synode georganiseerd om de Remonstranten te veroordelen, de 
remonstrantse stadsbestuurders waren al afgezet, en de zeer langdurige 
synode werd een korte pauze gegund om met zijn allen van Dordrecht naar 
Den Haag te reizen voor de openbare onthoofding van Oldenbarnevelt. De 
synode van Dordt nam de Dordtse leerregels aan, met de fameuze ‘vijf 
artikelen tegen de Remonstranten’. Die zijn niet te vinden in de Belgische 
protestantse kerkorde, maar vormen in Nederland nog steeds een onderdeel 
van de Drie formulieren van enigheid. 
En ja, de verliezer van de strijd? Arminius was toen al een hele tijd gestorven. 
Zijn aanhangers waren deels al gevlucht. De in Dordrecht veroordeelde 
predikanten mochten naar huis terugkeren als ze hun predikambt neerlegden 
en zich nergens meer mee bemoeiden. Voor degenen die weigerden zich 
daarbij neer te leggen, stonden de wagens klaar. Ze werden naar de grens 
geleid en bij Waalwijk het land uitgezet.  
 
Kleine vurige remonstrantse gemeentes bleven actief in de noordelijke 
Nederlanden, maar in de illegaliteit. De remonstrantse aanvoerder van die tijd, 
Uyttenbogaert, ooit hofpredikant bij Maurits, was het al eerder te heet onder 
de voeten geworden en was verhuisd naar Antwerpen. Hij had er een 
onderkomen bij een lutherse juwelier en muntmeester Arnout Witte. De 
precieze locatie is onbekend, maar het was ergens aan de Meirbrug. Hij 
speelde al langer met het plan om bij een veroordeling, die er al een tijd aan 
zat te komen, door te gaan als dissident kerkgenootschap. Zo nodigde hij de 
hele ploeg remonstrantse predikanten die zich in Waalwijk ophield, bij hem 
thuis. Zo werd in het huis van de Lutheraan Witte, in het zwaar 
contrareformatorische Antwerpen, een ‘broederschap’ opgericht van de daar 
verzamelde predikanten (inderdaad, geen ‘zusters’), wat het begin was van de 
Remonstrantse Broederschap, die 400 jaar na dato nog steeds bestaat.  
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In Nederland is er veel positieve aandacht voor de synode van Dordt. Er is zelfs 
een ‘ode aan de Synode’. Er zijn ook mooie besluiten genomen, bijvoorbeeld 
om nu eens een echt goede bijbelvertaling te maken. Dat werd de 
Statenvertaling. Maar voor de verliezende partij was het dus allemaal niet zo 
vrolijk.  
Overigens werden die dissidente remonstrantse gemeentes alleen in de 
beginjaren ferm onderdrukt. Degenen die hen steunden, konden nog steeds 
naar Loevestein worden afgevoerd. Maar toen een aantal jaar daarna Maurits 
stierf, trad er langzamerhand wat ontspanning op. En na een jaar of 10, 15 
werd het met bekende Noord-Nederlandse gebruik ‘gedoogd’. Het mag niet, 
maar als we er niet al te veel van merken gaan we niet moeilijk doen. 
Later groeide het kerkgenootschap, waar ook uw schrijver toe behoort, uit tot 
een vrijheidsgezinde protestantse richting met een niet meer uit te wissen 
afkeer van belijdenisdwang, en met een sterke voorliefde voor tolerantie en 
zelf denken.  
 

 
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/
mailto:heleen@pobox.com
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

DE ZOMER… 
Nouja, eerst Pinksteren, natuurlijk…: dat was zo 
inspirerend, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Met 
dank natuurlijk aan onze Kameroense 
medebroeders en zusters en met dank aan hun wijze 
van erediensten houden, verankerd in de 
geschiedenis, en met ruimte voor een eigen touch. 
Met dank aan de Arabische kerk voor hun gezongen 
‘Onze Vader’, met dank voor de kerk van Pakistan, 
met dank aan de Hollanders die remonstrants 
meeparticipeerden, met dank voor onze 
thuisgemeenten, die respectvol ruimte gaven aan 
anderen, en nu zou ik bijna vergeten waar het om 
ging: dat de Geest, uitgestort op alle volkeren, zijn 

of haar eigen weg gaat met ons allen en ons verrast: dank aan U, dank aan 
God. En ik ga gewoon maar door: dankUwel dat het nu zomer wordt, want ook 
dat is weer een aparte tijd. Er is een tijd om ernstig en bezorgd zijn, en er is een 
tijd om al je beslommeringen en bedenksels achter je te werpen, en gewoon 
van het leven te genieten, omdat het mag. Al dat zwoegen van ons en zuchten 
en er zwaar aan tillen is uiteraard heel belangrijk, ja bijna onmisbaar voor het 
voortbestaan van de wereld, maar toch… (grapje..!) 
 
 

ZOMERKERKDIENSTEN 
Op zondag 7 juli hebben we nog een dienst 
samen met Zuid in de Sanderusstraat, 
daarna gaat het zomerrooster in: zes  
gezamenlijke diensten, verspreid over de 
stad: kijk dus bij het kerkdienstenoverzicht 
waar het die zondag kerk is. We lezen door 
de zomer heen de brief aan Jacobus. U zult 
er niet voor uw vakantie verzetten, maar het 
is wel leuk om zo ieder op zijn eigen manier 
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te horen uitleggen van Jacobus voor figuur is en wat hij ons te zeggen heeft. En 
ook zal elke zondag een psalm aan de orde komen: iets wat voorgaande jaren 
goed beviel: elke zondag met een eigen psalm. In september beginnen we dan 
weer met de gewone wijkkerkdiensten in de Lange Winkelstraat. 
 
 

BEROEPINGSPROCEDURE BEXSTRAAT 
Aan de barre tijden van onze proponent-collega Barry Kriekaard (maar ja, 
waarom heet je dan ook B…) komt een einde. De Synodale Raad gaf groen 
licht: de beroepingsprocedure zal nu officieel in gang gezet worden. De 
gemeente van de Bexstraat mag nu een beroep uitbrengen op haar kandidaat, 
die daarna ook even bedenktijd krijgt, maar na een bevestigende reactie kan 
de trein gaan rollen: toga aan, intrededienst, een bevestiging in het ambt... en 
dan begint het gewone leven.  Het zijn kerkorderegels bedacht voor als het 
niet goed gaat, en helaas is dat wel voorgekomen. Binnen het 
predikantencorps van Antwerpen doet Barry eigenlijk al enige tijd gewoon 
mee als volwaardig collega: we zijn blij dat alles nu ook officieel praktijk wordt. 
 
 

VOORBEREIDING TENTOONSTELLING 
In de maand september houden we in 
de hal van de kerk aan de Lange 
Winkelstraat  een foto- en 
gedichtententoonstelling. Hanneke 
Schieven heeft gedichten geschreven 
die op indringende wijze verwoorden 
welke impact sexueel misbruik heeft 
op het leven van een opgroeiend 
kind. Sobere en kwetsbare gedichten, 
geprojecteerd met op de achtergrond 
fragmenten uit de natuur, ook door 

haar gefotografeerd. Ze exposeerde eerder in Borculo en Zutphen (NL). Data 
komen nog: er zal uiteraard een vernissage gehouden worden ter opening en 
stadspredikant en therapeute ds. Petra Schipper houdt op donderdag 26 
september een lezing, mogelijk komt er ook een evensong rondom het thema 
liefde en geweld. Op affiches en via publicaties komt u meer te weten, de 
komende tijd. 
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VAKANTIE  

Wat gaan we doen? Zomeren in Antwerpen of elders. Lezen, luieren, het kan 
allemaal…. Maar ik sluit deze vakantie editie van het kerkblad af met iets, om 
stevig over na te denken. Een interview met Rowan Williams. Iets waar ik het 
vaker met u over heb, omdat ik dat zo relevant en sterk vind. Als je nu vanuit 
de kerk iets zinnig wil zeggen over goed en kwaad, dan is het dit: diep-zinnig, 
verhelderend, relevant….maar je moet er wel even op knagen. 
Uit een interview van Steve Akkerman, in het dagblad Trouw: 
Het goede is hoopvol leven met imperfectie 
 
 

ERFZONDE – EEN INTERVIEW 
De wereld is in beginsel goed, maar de mens vlucht steeds weer weg van 
dat besef, zegt Rowan Williams. 'We hebben de neiging de realiteit van het 
ware en het goede te ontkennen.' 

Een gesprek met Rowan Williams is altijd een 
gesprek met een theoloog, hij is tenslotte de 
voormalige aartsbisschop van Canterbury, de 
hoogste geestelijke binnen de wereldwijde 
anglicaanse kerk. Maar de man met de wildste 
wenkbrauwen van Cambridge - waar hij 
verbonden is aan het Magdalene College - is 
ook typisch een publieke denker, voor wie 
godgeleerdheid, filosofie, kunst en politiek 
steeds in elkaar overvloeien. 

 
Gevraagd naar wat het goede is, legt hij direct een verband met het ware en 
het schone; de klassieke drie-eenheid. “In het denken van de Oudheid en de 
Middeleeuwen stond vast dat het goede onbereikbaar was zonder het ware, en 
dat het ware verbonden was met de zichtbare werkelijkheid. Het besef 
afgestemd te zijn op wat er is, en daar harmonie en schoonheid in te vinden, 
dat is waar de discussie echt begint.” 
 
Dat klinkt als iets anders dan het goede als het tegenovergestelde van het 
kwade. 
"Absoluut. Als een schrijver als Augustinus zegt dat het kwaad de afwezigheid 
is van het goede, zegt hij: goed en kwaad zijn geen primitieve 
tegenovergestelden. De werkelijkheid is goed, maar de wereld werkt zo dat wij 
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daar afbreuk aan doen, wij schieten tekort in waarachtigheid en het resultaat is 
wat wij het kwade noemen. Augustinus zegt dat deels in reactie op zijn 
vroegere overtuiging, voordat hij christen werd, dat goed en kwaad twee even 
sterke, tegengestelde krachten zijn." 
 
De uitgangspositie van de wereld, of het universum, is goed? 
"Inderdaad. En door te spreken van een uitgangspositie, zeggen we dat er iets 
fundamenteels is, iets waarmee we in harmonie moeten zijn." 
 
Kan er in dat fundament een defect schuilen, iets wat niet-zo-goed is? 
"Het idee van een defect wijst eerder op een afwijking. Als een theekopje 
defect is, ontbreekt bijvoorbeeld het oor. Je kunt geen theekop hebben zonder 
oor, dat is het wezen van de theekop. De eerste theekop, om het zo te zeggen, 
kan niet al een defect hebben. Daarom is de gedachte dat de uitgangspositie 
van de wereld beschadigd is of vijandig of chaotisch, niet vruchtbaar. Defect 
volgt op heelheid, niet andersom. En het is aan ons om ons te verbinden met 
wat de werkelijkheid aan goeds te bieden heeft." 
 
Zijn wij daartoe in staat? 
"Zover we terug kunnen gaan in de geschiedenis van de mens en de menselijke 
geest, lijkt er een drang te zijn om weg te vluchten van de werkelijkheid. Om 
ons te verbergen. En die neiging tot wegvluchten keert terug van generatie op 
generatie, dat zou je met Augustinus de erfzonde kunnen noemen. Het 
betekent niet dat er een actief kwaad is ingebouwd in ons wezen, maar dat we 
de neiging hebben de realiteit van het ware en het goede te ontkennen." 
 
Vandaar het kwade als een afwezigheid? In plaats van een duivelse macht 
die ons zou beheersen? 
"Het is altijd een afwezigheid, altijd een gebrek. Mensen protesteren daar 
soms tegen, wijzend op het kwaad in de wereld, en de gruwelijkheden zijn 
natuurlijk reëel genoeg. Maar kijk hoe een vacuüm werkt: het heeft een 
geweldige kracht, het zuigt alles naar zich toe, maar is zelf niets. Afwezigheid 
kan een enorme impact hebben." 
 
En is het goede wel iets dat werkelijk aanwezig is? 
"Als het goede de macht is die aan alles voorafgaat en alles in standhoudt, dan 
is afwezigheid of onvolkomenheid precies wat het niet kan zijn." 
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Hoe zit dat met de mens? Het oude protestantse idee is dat wij geneigd zijn 
tot alle kwaad en niet in staat tot enig goeds. 
"De calvinistische versie die spreekt over totale verdorvenheid is eenzijdig, en 
gaat veel verder dan de christelijke traditie van oudsher wilde zeggen. Dat was 
dat we altijd leven met een open wond, die wijzelf niet kunnen helen - daarom 
hebben we een creatieve energie van buiten nodig. Genade. We horen daarvan 
in verhalen van mensen die hun instinct voor onwaarachtigheid overwonnen 
hebben, in wier leven iets is opengebroken. Als een christen associeer ik dat 
met het leven, de dood en de opstanding van Jezus, maar het kan zich 
voordoen bij mensen die helemaal niet over Jezus spreken. Mensen die zonder 
enig drama of zelfverheerlijking de vrijheid ontdekken om nee te zeggen tegen 
het kwaad. Het is niet onogelijk, het is geen illusie. Ik denk aan mensen die zich 
verzetten tegen totalitaire regimes van de vorige eeuw, ik denk aan mensen 
die ik heb ontmoet en die diep hebben geleden onder de apartheid in Zuid-
Afrika." 
……… 
 
Tot zover, en alle goeds,  

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

REMONSTRANTEN IN ANTWERPEN 1619-2019: 
2DE SYMPOSIUM 

De Remonstrantse 
Broederschap bestaat 400 
jaar. Het kleine 
Nederlandse 
kerkgenootschap is in 1619 
opgericht in het huis 
van de lutherse juwelier en 
muntmeester Arnout Witte 
in Antwerpen. De huidige 

voorganger van de protestantse gemeente Antwerpen-Zuid, Bert Dicou, is 
remonstrants predikant en medewerker van het Arminius Instituut 
(www.arminiusinstituut.nl). 
Op 30 september a.s., de dag van de start van  de oprichtings-vergadering in 
1619, vindt er een historisch symposium plaats op één van de mooiste locaties 
van de stad Antwerpen, de Nottebohmzaal (foto). 
Op het programma staan 5 lezingen (meer daarover in het september-
nummer van De Band).  
Organisatie: Arminius Instituut, Amsterdam Centre for History and Heritage of 
Protestantism (ACHHP) en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
Opgave gewenst: mail Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl . 
 

 

ZOMERDIENSTEN 
In juli en augustus wijken we af van het 
wekelijkse kerkdienstrooster van onze 3 
stadgemeentes. Van 11 juli t/m 18 augustus 
spreken we elke zondag af in één van onze 
kerken. Trouwens en leuke gelegenheid om 

vrienden uit de andere gemeenten terug te zien. Leest u aandachtig het 
kerkdienstrooster op de volgende pagina’s, om niet voor een gesloten 
kerkdeur te staan.  
Onze tip: uitknippen en aan het prikboord hangen! 

http://www.achhp.nl/
http://www.consciencebibliotheek.be/nl
mailto:v.l.m.kok@vu.nl
mailto:v.l.m.kok@vu.nl
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KERKDIENSTEN 
 
 

 
 

Zondag 7 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: prop.B.Kriekaard    Collecte: Kerk, diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5    geen dienst 
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Zuid 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur: Viering H. Avondmaal 
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: Kerk, Belg. Gideons 
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Noord 
 

14 JULI t/m 18 AUGUSTUS:  
GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN VAN DE DRIE KERKEN 

 

Zondag 14 juli 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur: m.m.v. KAP-kamp 
Voorganger: Ds. P. Schipper    Collecte: Kerk, Prot.Solidariteit 
 

Zondag 21 juli 
 

Bexstraat 13      10.30 uur 
Voorganger: Ds. H. Neels Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
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Zondag 28 juli 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Prop. B. Kriekaard  Collecte: Kerk, Bijbelhuis  
 

Zondag 4 augustus 
 

Bexstraat 13     10.30 uur 
Voorganger: Ds. B. Dicou  Collecte: Kerk, Luchthavenpast. 
 

Zondag 11 augustus 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: Ds. B. Dicou  Collecte: Kerk, Leprazending 
 

Zondag 18 augustus 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur 
Voorganger: Prop. B. Kriekaard  Collecte: Kerk, Ik help een kind 
 

EINDE ZOMERDIENSTEN 
 

Zondag 25 augustus 
 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur 
Voorganger: ds. B.Dicou      Collecte: Kerk, Kirinda   
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Zuid 
 

Sanderusstraat 77    geen dienst 
Gezamelijke dienst met Antwerpen-Noord 

 
Zondag 1 september 
 
Bexstraat 13      10.30 uur: Viering H. Avondmaal 
Voorganger: ds. T.Schouten    Collecte: Kerk, diaconie 
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Lange Winkelstraat 5    10.00 uur: Viering H. Avondmaal 
Voorganger: Ds. H. Neels    Collecte: Kerk, diaconie 
 
Sanderusstraat 77    10.00 uur: Viering H. Avondmaal 
Voorganger: Dhr. F. Marivoet    Collecte: Kerk, zending, diaconie 
 
 

OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 
Elke woensdag om 11.00 uur in de OLV-kathedraal 

3 juli: voorganger: ds. Petra Schipper, stadspredikante 
10 juli: voorganger: Jan De Roeck, pastoraal 
verantwoordelijke parochie St. Jan Vianey, Wilrijk 
17 juli: voorganger: Jean-Marie Houben, diaken H. 
Sacrament Berchem en secretaris ARK 
23 juli: voorganger: Padre Annie Walscharts, em. 
legeraalmoezenier. 
De diensten van de maand augustus worden nog 
bekendgemaakt 

 
 
 

ANDERSTALIGE KERKDIENSTEN IN HET ANTWERPSE 
 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB) 
Bredabaan 220, 2170 Merksem-Antwerpen 
Sommerandachten in Antwerpen und Mol: siehe www.degpa.be 
Informationen: Tel. 03/658.90.01, Mail degpa@skynet.be 
 
Antwerp International Protestant Church (VPKB) 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren 
Service: Every Sunday at 10.45 a.m 
www.aipchurch.org 
 
Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen (VPKB) 
Bredabaan 280, 2170 Merksem  
Service: Every Sunday at 10.30 a.m. 
Eric Elong Ebolo, pcc.vpkb@gmail.com, tel: 0489/37.11.63  

http://www.aipchurch.org/
mailto:pcc.vpkb@gmail.com
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Oh zomer 

 

O zomer, ik hou zo van jou, seizoen 

van zonneschijn en luchten blauw en klaar, 

van warmte waar 'k naar uitzie ieder jaar. 

Met morgendauw op 'n nachtpon van katoen, 

 

al nippend aan 'n glas water met citroen, 

aanschouw 'k Zijn scheppingspracht zo wonderbaar, 

een ochtendtocht in huppelpas zowaar, 

op zoek naar 'n passend plekje tussen 't groen. 

 

Als zomers zo'n verrukking kunnen geven, 

hoe veel meer heerlijkheden zullen wachten 

hen, die bij Hem verblijven zullen. Leven 

 

waar Zijn zon schijnt, waar elk weer komt op krachten, 

de schitterende schoonheid van dat Leven, 

de Zomer waar wij blijven overnachten. 

 

Priscilla Laneuze (www.gedichtensite.nl) 

 

 

 

 

  

http://www.gedichtensite.nl/
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STADSPREDIKANT & PSC 
Kerk in de stad 

 
 

 

SUCCESPROJECT PSC OPEN HUIS: TELEFOONBEZOEKJE 
 (ingekort van de  website stad Antwerpen en aangevuld) 

 
“Altijd fijn om een bekende stem te 
horen”  
“Het zijn heel vriendelijke mensen die mij elke 
dinsdag en vrijdag even bellen om te horen hoe 
het met me gaat”, zegt Ronald (63). Hij is al 
vijftien jaar alleenstaand. “Iemand aan de lijn 

is altijd fijn!" “Ik heb thuishulp, maar ik kan me helaas moeilijk verplaatsen. 
Daardoor zie ik niet zo veel andere mensen. Daarom doet het deugd om twee keer 
per week telefoonbezoek te krijgen.”  
 

Toevoeging van Petra: 
Het idee van telefoonbezoekjes is geboren vanuit de enorme 
eenzaamheid in de stad. Veel mensen durven geen bezoek te 
ontvangen, maar vinden het wel fijn om met iemand te kunnen 
babbelen. 
De vrijwilligers die de telefoonbezoeken doen, zijn zelf bezoekers van 
Open Huis. Ze krijgen vorming en ondersteuning om dit te doen. Het 
geeft hun zelf een enorme boost dat ze dit kunnen en daarmee veel 
betekenen voor medemensen in herkenbare situaties. Ze spreken de 
taal van gewone mensen en dit maakt dat de mensen die gebeld worden 
zich sneller begrepen voelen. 
 

Kent u iemand in Antwerpen die eenzaam is? 
Zou die persoon graag opgebeld worden door een vrijwilliger? Bel naar Timor 
van PSC Open Huis op het nummer 0498 16 39 62 en laat het nummer van die 
persoon achter. Privacy en respect is gegarandeerd en men kan uitstappen 
wanneer gewenst. Het telefoonbezoek is gratis. 
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ZOMERPLANNEN 
• De gezamenlijke zomerdiensten van de drie stadskerken waarin beurtelings 
de drie predikanten en de stadspredikant voorgaan zullen de Jakobusbrief en 
Psalmen voor het voetlicht halen 
• In het weekend van 13/14 juli komen de KAP-jongeren naar Antwerpen, met 
een héél speciale kerkdienst in de Sanderusstraat waarin de stadspredikant 
samen met ds. Jacky Molawa van Atteridgeville (Zuid Afrika) voorgaat met 
medewerking van de jongeren 
• De Bijbelbabbels in PSC Open Huis gaan wegens trouwe belangstelling 
gewoon door… 
• …en natuurlijk de momenten van presentie op verschillende plekken in de 
stad 
• Uw stadspredikant gaat voor in Brasschaat op 25 augustus en in Boechout op 
Scheppingszondag op 1 september  
• Tijdens de zomer voltooit uw stadspredikant een eindwerk voor de opleiding 
Pastorale Supervisie die wordt afgerond in oktober en bereidt ze zich voor op 
de opleiding Presentie vanaf september… 
 
 

NIEUWS UIT HET PSC 
► Het pand aan de 
Kerkstraat waarin het 
voormalige Frakske 
(tweedehands kleding 
winkel PSC) en de 
vrouwenwerking huisten is 
verkocht. Het PSC gaat de 
opbrengst inzetten voor 
huisvesting van erkende 
vluchtelingen. 
► De overeenkomst met 
De Ideale Woning voor de 
benutting van 

appartementen in De Woonterp voor de erkende vluchtelingen is verlengd tot 
midden 2021! Dit haalt veel druk van de ketel voor deze gezinnen, die zo 
moeilijk een huis vinden. We gaan het pand verder opwaarderen met kleine 
ingrepen. Vrijwillige hulp daarbij is altijd welkom. Informeert u bij de 
stadspredikant. 
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VOLG ONS! 
Fijn dat u deze rubriek leest. U kunt ons op allerlei manieren volgen:  

➸ Maandelijks hier in uw kerkblad,  

➸ verder ook via de website www.psc-antwerpen.be – bent u al ’s gaan 
kijken?  

➸ U kunt zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief per mail voor 
actuele nieuwtjes 

➸ en u vindt ons op de blog https:/www.psc-antwerpen.be/blog, Facebook en 
Twitter met allerlei verhalen en gedachten over de realiteit in de stad 

➸ Last but not least hoop ik u te ontmoeten in de diensten waarin ik voorga of 
uw kerk bezoek 

➸ en u kunt mij altijd benaderen voor een gesprek of een activiteit op het 
gebied van stadspastoraat/diaconaat. 
 
Wist u dat ook uw kerk vertegenwoordigd is in het bestuur en de AV van het 
PSC, en in de Commissie Stadspredikant die dit werk opvolgt? U kunt dus ook 
in eigen kring navraag doen. 
 
 

CURSUS VOOR MENSEN DIE MENSEN WILLEN HELPEN 
Bent u diaken, ouderling, 
bezoeker, lieve buurvrouw, 
vrijwilliger, mens met een 
groot hart en/of handen uit 
de mouwen? Stuit je op 
vragen als: naar wie kan ik 
doorverwijzen, waar liggen 
mijn grenzen, wat is mijn 
drijfveer en inspiratie 
waarmee ik kan volhouden, 
hoe verhoud ik mij tot 
degenen die ik wil helpen? 

Zou je wel ’s meer willen horen en uitwisselen met anderen hierover?  
Dan is de cursus voor basiswerkers van het PSC in samenwerking met De 
Loodsen zeker iets voor jou! Kijk zeker elders 
in dit blad voor meer info en neem contact 
met ons op. Hopelijk zien we je daar! Welkom. 
 

Foto: Fotografencollectief Brandpunt 
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TOT SLOT 
wens ik u en jullie allemaal een deugddoende zomer toe. Niet te verhit in 
klimaat en politiek, maar hartverwarmend genoeg om tot ontspanning en rust 
te komen. 
Na de zomer hebben we als kerken en werkingen heel wat moois voor u in 
petto. Maar nu: zomeren! En als u nog ’s tussen het groen zit met het zonnetje 
op uw gezicht, is hier een lied om het uit te jubelen (lied 747, strofe 1): 
 

Eens komt de grote zomer 

waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 

in heel zijn kreatuur. 
 
Hartelijke groet,  

ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
 
 
 
 
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 
 
 

Lieve mensen, 
Wat hebben Emile Poncin uit de kerkgemeente van Boechout en de 
mandolinespelers van zijn groep Suoni Chiari (‘Helderer Klanken’) een mooi 
concert gegeven op 11 april in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis! Hartelijk dank 
aan de hele groep! 

Het concert werd 
door ons 
levensbeschouwelijk 
team georganiseerd. 
Veel patiënten en 
ook wij hebben 
ervan genoten! 
Op Pinksteren 
hadden wij een 
oecumenische 
viering in het 
Ziekenhuis 
Stuivenberg waar 

ook uit het dichtbije woonzorgcentrum een evangelische dame naartoe was 
gebracht. Een andere dame die vroeger in Middelheim was opgenomen, kwam 
van thuis om samen met ons het feest van vuur en vreugde te vieren. De Geest 
waait en inspireert de mensen, hebben wij zelf kunnen ervaren.  
Sommige protestantse patiënten in Stuivenberg en in andere ziekenhuizen 
zijn in ernstige toestand. Wij bidden om kracht  en dat Christus hen draagt! Er 
zijn ook anderen die nu al naar huis mochten gaan. Wij zijn blij voor hun herstel 
en wensen ze verdere beterschap! 
 
Sommigen van u gaan op reis, of met vakantie. Sommigen brengen een 
rustige vakantie thuis door en denken terug aan vroegere uitstappen. 

 
“Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg!” 

(Spreuken  ) 
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OVERLIJDEN 
Met verdriet hebben wij vernomen dat  dhr. Johan Engelbregt op  15 juni   in 
WZC Ruytenburg overleden. Hij was bijna 99 jaar oud en een lid van de 
Evangelische Kerk in Boechout. Zo was hij ook omringd door mensen van deze 
kerk waarvoor hij altijd dankbaar was. Op het einde van zijn leven in het 
woonzorgcentrum, zelfs op zijn laatste avond mocht ik hem bezoeken. Toen 
voelde hij zich slecht. We hebben samen gebeden en psalm 121 gelezen.  
Ds. Petra Schipper zei tijdens de begrafenis: "Hij was zijn hele leven lang 
wetenschappelijk nieuwsgierig en nadenkend. Hij heeft een  boek geschreven 
over zijn ervaringen in de oorlog, waarin hij Gods wonderlijke bewaring 
meermaals heeft ervaren. De enormheid van de geschiedenis van de aarde, de 
oneindige schoonheid van het heelal sterkten hem alleen maar in zijn 
ontroering dat God ons liefheeft en blijft aanvaarden en dragen." 
Johan Engelbrecht was een bijzonder man, en een voorbeeld ook voor mij in 
het geloof. Wij wensen zijn zoon Johan en zijn familie troost en veel sterkte in 
deze moeilijke tijd toe.  Dankbaar herinner wij hem!  

 
 
Hartelijke zonnige zomergroet, 

Tünde Boelens 
Protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep 
Een gehandicapte dame (rolstoelgebruiker) zoekt een begeleid(st)er voor een 
reis naar de VS in september of oktober. Financieel regelt zij alles (vliegticket, 
hotel, maaltijden; behalve zakgeld) voor de persoon die haar begeleidt. Ze is 
lichamelijk tamelijk zelfstandig, maar heeft hulp nodig voor alledaagse 
verrichtingen (kan moeilijk praten en eten, hulp bij toiletbezoek etc.). Wilt u 
met haar op reis? Of kent u iemand die haar wil begeleiden? Contacteer Tünde 
Boelens: gsm 0474/084.229, e-mail tunde.boelens@zna.be.  

mailto:tunde.boelens@zna.be
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OECUMENE 
 
 

SCHEPPINGSZONDAG 2019:  
CHRISTENEN VOOR MILEU EN KLIMAAT 

De scheppingsperiode van dit jaar loopt van 
1 september tot 4 oktober. Op 1 september 
vieren christenen wereldwijd de ‘Werelddag 
van gebed voor de zorg voor de Schepping’ 
(Scheppingszondag). Ecokerk nodigt 
geloofsgemeenschappen uit om die zondag 
in de liturgie speciaal aandacht te besteden 
aan het thema. Hieronder een toelichting. 
 
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een 
ongeziene mobilisatie van spijbelende 
kinderen en jongeren. Niet alleen in ons 
land, maar wereldwijd. Ze vragen niet 
meer dan dat politici hun weifelende of 
weigerachtige houding opgeven en 
resoluut kiezen voor het krachtige 
klimaatbeleid dat onze wereld nodig 

heeft.  

Een klimaatveilige toekomst: het is nu of nooit meer 
De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging is terecht. Om de 
belofte van het Akkoord van Parijs waar te maken, en de temperatuurstijging 
op aarde beneden de 1,5 °C te houden, zijn volgens het Internationaal 
Klimaatpanel (IPCC) ‘snel verregaande en ongeziene maatregelen’ nodig. 
Concreet moet de totale uitstoot van de wereld in 2030 -over een goede 10 
jaar dus- gehalveerd zijn, en moet de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. 
Een immense opdracht. Er is geen tijd te verliezen.  

Ecologische bekering 
De ecologische bekering waartoe de veel gelezen en alom geprezen encycliek 
van Paus Franciscus, Laudato Si, oproept, zorgt voor positieve verandering, 
een groei in levenskwaliteit. Leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’ heeft 
minder te maken met ‘verliezen’ of ‘inbinden’ dan met het scheppen van 
ruimte voor ‘het goede leven’. 
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‘Kies voor het leven’ 
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet 
buiten uw bereik. Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze opnemen en ze u eigen 
maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u 
staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 
leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. (Deuteronomium 
30:11 vv) 
Hoe actueel klinken deze woorden uit het boek Deuteronomium, de rede van 
Mozes, net voor de Israëlieten het beloofde land binnen gaan. 
Geconfronteerd met de actuele vernietiging van het leefmilieu, het verlies aan 
biodiversiteit en de bedreiging van de klimaatverandering, gaat de oproep om 
te kiezen voor het leven, zowel over heel concrete en materiële, als over 
geestelijke zaken en ethiek. Het is tijd om moedig te zijn en te kiezen voor 
verandering. Voor de toekomst. Voor de komende generaties en de wereld die 
zij zullen erven. 

Weten dat het moet. Geloven dat het kan. 
In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in elke groep 
(gemeente, gezin, organisatie) een eigen klimaatplan te maken, en zo te 
evolueren naar een klimaat neutrale kerkgemeenschap. Op hun website 
www.ecokerk.be vind je intussen tientallen voorbeelden van groepen die hun 
eigen klimaatplan deelden. Samen vormen ze een hoopvol tegengewicht voor 
alle pessimisme.  
Maar het is nodig een versnelling hoger te schakelen. De komende 10 jaar zijn 
cruciaal. Wij willen onze kinderen recht in de ogen kunnen kijken en weten dat 
we alles deden om hun toekomst te vrijwaren.  
Doet u mee? Doet uw kerk mee? 
 
Tetty Rooze, namens de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) 
 
 

In juli/augustus 2019 ontvangt elke VPKB gemeente een handreiking voor de 
Scheppingszondag. Het volledige aanbod van Ecokerk voor liturgie, gesprek, 
bezinning en actie voor de scheppingsperiode zijn te downloaden op 
www.klimaatplan.nu of www.ecokerk.be.                                                                                                                                
Affiches op formaat A2 zijn te verkrijgen via het Huis van het Protestantisme, 
Brogniezstraat 44, Brussel.                                                                                                                       
Meer info: Greet Heslinga (KidS) : greetheslinga@skynet.be en de website: 
www.protestant.link  

http://www.klimaatplan.nu/
http://www.ecokerk.be/
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

KAP-KAMP 2019  
Er zijn al verschillende edities van het KAP-Kamp doorgegaan, een 
international protestantse uitwisselings- en ontmoetings-project voor 
jongeren. Ook dit jaar zijn er opnieuw 38 deelnemers ingeschreven uit Zuid 
Afrika, Rwanda , Duitsland en België. 

Het kamp start officieel op 
woensdag 10 juli, de dag van 
aankomst, maar doordat de 
delegatie uit Rwanda een dag 
eerder aankomt, krijgen zij de 
primeur het Kamphuis in 
Leupegem bij Oudenaarde in te 
wijden.  

De openingsviering vanuit het thema Let us Celebrate Creation gaat door in 
Maria Horebeke. Behalve de KAP’ers is iedereen van harte uitgenodigd dit 
mee te vieren.  
In de weekends tijdens het kamp worden de kampgasten van harte 
uitgenodigd bij gezinnen in verschillende VPKB kerken. Het eerste weekend, 
13 en 14 juli, logeren de deelnemers in gezinnen uit 8 gemeentes aan Vlaamse 
zijde, het volgende weekend, 19 en 20 juli, herhaalt deze ontmoeting zich aan 
Waalse zijde.  

In het weekend van 13 en 14 juli zijn er ook een aantal KAP’ers die in 
Antwerpen logeren. Zij komen mee naar onze eerste gezamenlijke 
zomerdienst in de Sanderusstraat. Als er gezinnen zijn die een of twee van 
die jongeren willen opvangen mogen ze dat nog altijd doorgeven.  

Vanuit het thema Let us Celebrate Creation biedt het kamp een veelheid aan 
activiteiten: Bijbelstudies, kennismaken op actieve wijze van projecten rond 
ecologie, sociale actie en cultuur… Maar we maken ook gebruik om speciale 
plaatsen in Oost- en West Vlaanderen te bezoeken: het museum Flanders 
Fields in Ieper, Brugge die Scone en de zee natuurlijk. De inzet om de jongeren 
een ‘dagje uit’ te verzorgen is gelukt dankzij de inzet van de kerk in Brugge en 
Ieper.  
We hopen op en bidden voor warme en gezegende ontmoetingen met elkaar –
als KAP-deelnemers en met mensen uit de kerken. 
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Impressie van het KAP Kamp 2016 in Zuid-Afrika 

De kookploegen die elkaar afwisselen zijn ook rond gekomen met dank aan 
mensen uit Antwerpen, Brasschaat en Roeselare. Een hele uitdaging om voor 
mensen in zo’n diversiteit te koken met vast verrassende ingrediënten en 
smaken, maar met gegarandeerd plezier.  

De KAP-ploeg is dankbaar voor de steun en rekent op  uw gebed en 
medeleven. Daarmee wordt het vast een onvergetelijk kamp voor iedereen 
die er iets van mag proeven.  

Dus van harte welkom op 11 juli om 11 uur in de protestantse kerk van Maria 
Horebeke en op 14 juli om 10 uur in de protestantse kerk De Wijngaard in 
Antwerpen-Zuid. De slotviering gaat door op 28 juli in Namen om 15 uur. 

Namens ds. Arjan Knop (Arjan.knop@belgacom.net) en dr. Egbert Rooze 
(egbert.rooze1@telenet.be) 

  

mailto:Arjan.knop@belgacom.net
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

Veerle Kriekaard-Tennekes 
Deze editie van de Band in het interview: Veerle, vrouw van proponent 
Barry en moeder van Saartje.  

Welk Bijbels verhaal had u 
graag meebeleefd? 
Er is een verschil tussen lezen 
en meemaken. Ik houd van de 
levendige verhalen uit het 
Oude Testament, zoals van 
David. Maar als het gaat om 
meebeleefd hebben dan kies ik 
voor de verhalen van het 
evangelie. Ik had graag willen 
zien hoe Jezus is. Om hem te 
observeren: hoe reageert hij op 

dingen en de mensen om hem heen. En hoe anderen weer op hem reageren. 
Als je de verhalen leest blijft het toch op een afstand, dan heb je er niet de 
beelden bij. Ik zou ook benieuwd zijn naar de omslag van de menigte die Jezus 
volgt. Hoe het komt dat ze Jezus eerst volgen en bewonderen en hem daarna 
laten kruisigen. Maar nu zit ik wat te mijmeren... 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Dat is een moeilijke vraag. Er zijn zoveel mooie liederen, ik houd ervan om te 
zingen in de kerk. Een lied dat mij altijd bijzonder raakt is Blijf mij nabij (gez. 
392 LvK). Maar ik moet ook denken aan seculiere muziek. Ik houd heel veel van 
muziek van Sigur Rós en Spinvis. Ik vind het liedje Aan de oevers van de tijd 
heel mooi. Dat is een prachtig mijmerend, nostalgisch liedje.  
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Wat me echt altijd raakt is ongelijkheid in de samenleving en racisme. Dat 
laatste is het enige waar ik op reageer als ik dat bijvoorbeeld op facebook zie, 
dat kan ik niet laten. Ik kan me over die dingen echt opwinden, zeker nu er ook 
meer racisme lijkt te komen in de samenleving.  
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Waarom gaat u naar de kerk? 
Naar de kerk gaan is voor mij een moment om in de week echt even tot rust te 
komen en stil gezet te worden. De kerk is voor mij een plaats om God en elkaar 
te ontmoeten.  
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Dat is een lastige vraag. Momenteel heb ik ook nog geen baan, ik ben bezig 
met solliciteren. Het verschil maken zit nu vooral in de zorg voor Saartje. Ik 
ben op zoek naar werk in de hulpverlening. Ik ben creatief therapeut. Het trekt 
me aan om te werken met dak- en thuislozen of mensen met een 
psychiatrische stoornis. Wat me daarin raakt is dat ik er wil zijn voor de 
mensen waar anderen met een boog omheen lopen. Als ik in de bus naar 
Mortsel zit zie ik mensen bevreemd kijken naar de mensen die in- of 
uitstappen bij de psychiatrie daar. Ik wil er graag zijn voor mensen die (al te 
vaak) niet meetellen in de samenleving.  
 

Wat ga je morgen doen? 
Solliciteren in Duffel als creatief therapeut. En daarnaast natuurlijk voor 
Saartje zorgen.  
 

Bid u wel eens? 

Ik bid aan tafel en 's avonds in bed. Maar eigenlijk ook door de hele dag heen. 
 
 
 

Blijf me nabij 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
Ik heb U nodig, Uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
… 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
11/07  Startdag van KAP (Maria Horebeke) 
14/07 10.00 u Zomerdienst met deelnemers KAP (Z) 
02/07 20.00 u Kerkenraad (O) 
25/08 12.00 u Gemeente- en beroepingsvergadering (O) 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
 
01/09  Scheppingszondag 
14-15/09   Startweekend (O) 
30/09   2de remonstrants symposium (Nottebohmzaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste lezers van De Band, 
 

Zomertijd is vakantietijd. Daarom knijpt de redactie van uw kerkblad er een 
maandje tussenuit. De volgende uitgave van De Band verschijnt eind augustus. 

We wensen jullie allen een blije, ontspannende en gezegende zomer toe. 
Het ga jullie goed – thuis en onder-weg! 

 

De redactie
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