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HOOFDARTIKEL 
 
 

OP DE DREMPEL VAN DE 
EEUWIGHEID 

At Eternity’s Gate (Op de drempel van 
de eeuwigheid) is een biografische 
film over de laatste jaren van het 
leven van Vincent van Gogh (1853-
1890). Toen ik onlangs de film gezien 
heb, heeft hij me gefascineerd en 
geraakt. Ik ben nog steeds onder de 
indruk... 
Het is alsof Van Gogh iets bijzonders 
uit mijn ziel heeft vertaald. Of beter 
gezegd: dat hij heeft vastgelegd wat 
in God ons als mensen tot 
bewondering en verering vervult. De 
wonderbaarlijke die tegelijk ook 
kwetsbaar is. 
Het schilderij 'Op de drempel van de 
eeuwigheid' is geen gouden beeld; 
het laat twijfel en angst zien. Toch 

geeft de titel een perspectief dat tegen alle miserie een toekomst bestaat! 
 
De film is heel sterk, niet enkel om het prachtige landschap en de natuur van 
de Schepper kleurvol te bewonderen, maar het trekt je ook in om ineens alles 
met de ogen van de kunstenaar te zien. De schilder had een rijk gevoelsleven 
en was dichtbij God. Daarover zijn niet enkel zijn vele schilderijen 
getuigenissen maar ook zijn woorden. Die komen uit de briefwisselingen met 
zijn dierbare broer. 
Zijn lievelingsbroer was Theo. Vincent en Theo waren erg gehecht aan elkaar. 
Theo had een goede baan en kon Vincent ook in periodes van ziekte en 
armoede ondersteunen. Hij heeft daarvoor bewust gekozen. Hij begreep 
Vincent en zag dat hij in zijn tijd triestig genoeg onbegrijpelijk bleef voor de 
meesten in de wereld rondom hem. Theo van Gogh had een oog voor de 
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fascinerende en speciale kunst van Vincent en bood aan om regelmatig zijn 
kunstwerk te kopen. Hij was de oprechte broer, De Medemens die ook de 
'ziekenhuiskosten' van Vincent heeft betaald. Bovenal deelde Theo met hem 
een echte vriendschap met warme zorg voor hem. Met het ware karakter van 
de barmhartige Samaritaan.  
De regisseur van de film, Julien Schnabel, is zelf een multidisciplinair 
kunstenaar in de Verenigde Staten. Hij is ook een schilder. Daarom kon hij 
Vincent van Gogh niet enkel begrijpen, maar ook een juist inzicht hebben in 
hoe hij het thema van zijn schilderijen zag. De zonnebloemen, de 
landschappen, de bomen, de sterren, de verschillende portretten, de dieren 
enz. Alles komt tot leven net alsof jij daar naast wandelt. Je kan bijna de wind 
voelen zo heb je veel meer dan 3 dimensies. De filmtechniek en benadering 
van de regisseur betrekt je in de gedachten van Van Gogh en je ziet met zijn 
oog hoe wonder-baarlijk mooi de wereld van de natuur is, waardoor hij een 
diepe verbondenheid voelt met de Allerhoogste Schepper. Die verbondenheid 
spreekt me aan. Het is bewondering en aanbidding vanuit een persoonlijk 
manier van vertrouwen op de Heer. Door zijn woorden en de speciale 
camerastijl van 'point of view' shots kan je volgen hoe het genie Vincent van 
Gogh met zijn pure gedachten anders is en dat werd door de mensen om hem 
heen niet getolereerd. Hij werd buitengesloten en afgestraft voor zijn unieke 
visie. In zijn kwetsbaarheid vecht hij tegen de verwardheid. Hij wordt geestelijk 
ziek en leed veel. 
Moest dat zo zijn?  
 
Tijdens mijn bezoeken in het Psychiatrische Ziekenhuis Stuivenberg zie ik vaak 
hoeveel de patiënten hebben meegemaakt wegens onbegrip en vooroordelen. 
Veel erge situaties zouden eerder de juiste aandacht moeten krijgen! Warme 
familiale contacten en vrienden zijn onmisbaar! In plaats van hoge 
verwachtingen en een egoïstische benadering, zouden wij gezonder en iets 
makkelijker kunnen leven als wij meer met elkaar zouden delen. Het maakt 
ons rijk om elke dag iets aan elkaar te schenken, ook als dat maar een klein 
gebaar, tijd, gesprek, bemoediging zou zijn. En de echte kunst is om niet enkel 
te moeten geven maar ook een oog te hebben om wat wij kunnen leren van de 
ander ook als hij/zij anders is. Er is altijd iets te vinden in ieder mens wat te 
waarderen is. Die ingesteldheid maakt (en houdt!) een mens bescheiden.  

Vincent Van Gogh schreef aan zijn broer in een brief over het schilderij 
hierboven:  
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"Heden en gisteren tekende ik twee figuren van een oude man die met de 
ellebogen op de knieën en ’t hoofd in de handen zit... Wat is zo’n oude 
werkman in zijn gelapt bombazijnen pak met zijn kale kop toch mooi.” 

In België, in 1879, was Vincent Van Gogh een evangelist in Borinage, in een 
arme gemeenschap van mijnwerkers. Hij deed zijn best om Gods liefde ook in 
daden bij de mensen te brengen en niet enkel in woorden te verkondigen. De 
afwijzingen, het reële kwaad dat ook onder de mensen van vandaag leeft, 
herinnert ons aan het lijdensverhaal van Christus. 
 
In een woon-zorgcentrum bezoek ik een lieve dame, die met een dankbaar 
hart mooie verhalen uit haar verleden kan vertellen. Dat doet ze ook op 
donkere dagen en zo is er altijd iets te zien van Gods goedheid. Haar 
boodschap is elke keer als ze afscheid neemt: "Dichtbij de Heer!" 
 
Met lieve groet, 

Tünde Boelens  
Protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor 
 
 
 

 
Vincent van Gogh: De Sterrennacht (Bron: Pixabay) 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK 
In de zomer werd het zeer warm. 
Recordtemperaturen werden 
gemeten, het was in grote delen van 
Noordwest-Europa warmer dan het 
ooit is geweest. Gelukkig kregen we 
een ‘cooling down’ in de 
zomerdiensten door samen iets te 
horen uit de brief van Jakobus. Want 
Jakobus houdt het hoofd wel koel. 
Hoewel…. Maar het was soms wel 
een koude douche. Jakobus is 
eigenlijk een wonderlijke figuur van 
wie we niet zoveel weten. Maar het is 
goed mogelijk dat de brief 
geschreven is door Jakobus, de broer 
van Jezus. Heel dichtbij de Messias, 
maar ook weer niet. Want tijdens 
Jezus’ leven moesten zijn broers niets 
van hem hebben. Maar daarna des te 
meer.  

Misschien daarom ook zijn radicaliteit. Jakobus is een man van de praktijk, van 
het dagelijks leven. Heel concreet en duidelijk. Dat lijkt gemakkelijk. Het is niet 
als Paulus, met zijn lange zinnen en subtiele redeneringen. Maar de helderheid 
van Jakobus brengt weer andere moeilijkheden met zich mee, want hij is ons 
misschien een beetje té radicaal. Teveel van het goede. ‘Laat maar zien dat je 
gelooft in wat je doet’, is ongeveer de trant van zijn brief. Maar hoe doe je dat 
precies in deze tijd? 
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Elke zondag hoorden we een stukje en kregen daar wat over te horen van één 
van de Antwerpse predikanten. We hoorden onder meer over omgaan met 
rijkdom, over goede woorden spreken, over omgaan met conflicten en leven in 
dankbaarheid. Tot slot stonden  we stil bij het gezamenlijke gebed van de 
gemeente. Zo zijn we weer aangevuurd om ons geloof handen en voeten te 
geven. Geloven zit niet alleen maar in wat je vindt of in wat je ervaart, maar 
eerst en vooral is geloven deelnemen, onderdeel worden van Gods handelen in 
de wereld. Dat kwam tot uitdrukking in de Psalmen die we zongen, elke 
zondag stond er een Psalm centraal in verband met de lezing uit Jakobus. 
Deelnemen begint misschien wel met meezingen.  
 
Ik hoop in elk geval dat u allen een goede zomer hebt gehad, waarin u weer tot 
rust bent gekomen en inspiratie hebt opgedaan. Wie weet ook elders in een 
kerk toen u op vakantie was. Soms kan een heel andere manier van vieren en 
leren ons weer op nieuwe gedachten brengen. En in dat nieuwe zien we iets 
van Gods Geest die ons leven vernieuwt.  
 
 

JEUGDWERK: SEIZOENSAFSLUITING  
Op 26 juni was de 
afsluiting van het 
seizoen met de jongeren 
van de kerk. In de drukke 
agenda’s was gelukkig 
nog plaats voor een 
gezellige middag. Met 
elkaar verzamelden we 
bij de kerk en gingen 
met goede moed naar 
de Reyndersstraat. Daar 
gingen we naar 
‘Escaping Antwerp’, 

waar we een Escape Room zouden doen. Een Escape Room is in feite een 
levensgrote puzzel die opgelost moet worden binnen een bepaalde tijd. Je 
wordt opgesloten in een kamer met een verhaal. Dat verhaal ga je volgen door 
de verschillende puzzeltjes op te lossen en aanwijzingen te volgen. We waren 
in ‘Room 22’ over een behekste hotelkamer. Misschien hadden we onszelf iets 
overschat, want uiteindelijk waren we precies een minuut te laat met de 



7 

 

 

 

oplossing. We hadden wel de juiste naam, maar niet het juiste jaartal geraden. 
Maar uiteraard was het een vermakelijke en gezellige middag, die vraagt om 
een vervolg!  
 
 

VOORUITBLIK 
Als het gaat om nieuwe dingen dan geldt dat wel zeker voor het nieuwe 
seizoen. U als gemeente mag straks weer ‘officieel’ een predikant hebben. 
Voor mij betekent het dat ik (eindelijk) echt officieel predikant ben. Het najaar 
wordt gekenmerkt door een groot aantal bijzondere diensten. Nu is uiteraard 
elke dienst bijzonder, in de zin dat het vreugdevol is om samen te (kunnen) 
komen rondom het evangelie van Jezus Christus. Maar in het najaar zijn er 
verschillende diensten waarin iets bijzonders gebeurt.  
 

➸ Dat begint op 15 september met de startdienst, de afsluiting van ons 
startweekend (zie p. 8), waarin het zal gaan over geloof en verbeelding. 
Aanleiding is Jozua 4, waarin Israël de opdracht krijgt om een monument in de 
Jordaan te zetten om altijd te denken aan wat God voor hen heeft gedaan. We 
sluiten de dienst af met koffie en taart.  
 

➸ Op 22 september komen de kinderen terug van hun kamp. We sluiten dit 
kamp af met een vrolijke kinderdienst. Het thema is ‘Een goed verhaal?’ over 
waarom het belangrijk is om steeds aan elkaar de bijbelverhalen te vertellen. 
Ook zullen er kunstwerken te bewonderen zijn die kinderen gemaakt hebben 
over hun favoriete bijbelverhaal.  
 

➸ Op 29 september (15.00 uur) zal de bevestigings- en intrededienst 
plaatsvinden. Deze dienst wordt geleid door de voorzitter van de Synodale 
Raad, ds. Steven Fuite. Na de dienst is er een feestelijke receptie in de kerk.  
 

In het nieuwe seizoen zullen we met elkaar in maandelijkse 
themadiensten stilstaan bij het jaarthema ‘Kerk in deze tijd?!’ 
Daarnaast wordt er in het verdiepingswerk van de Antwerpse 
protestantse kerken nagedacht over het thema ‘Moed’ naar 
aanleiding van de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich 
Bonhoeffer (foto), die in 2020 75 jaar geleden vermoord werd 
door het Nazi-regime. Meer over beide thema’s in de 
volgende editie van de Band.  
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KOMENDE ACTIVITEITEN NAAST DE KERKDIENSTEN 
 

STARTWEEKEND: de Bijbel in beeld 
Zoals vermeld in de vorige editie van De Band zal 14-15 september ons 
startweekend plaatsvinden. We willen met de hele gemeente en leuk weekend 
organiseren om zo samen het seizoen te starten.  
 
We beginnen zaterdag om 10.00 uur in de kerk. De lunch wordt verzorgd en 
na afloop zoeken we een gezellig terras op om de dag af te sluiten. We gaan 
met elkaar een uitdaging aan rondom het thema ‘de Bijbel in beeld’. Daarvoor 
is in elk geval een smartphone nodig. Het is niet erg als u geen smartphone 
bezit, want we werken in teams. Daarnaast zullen we eveneens een bezoek 
brengen aan de Sint-Andrieskerk, waar we een rondleiding krijgen rondom ons 
thema.   
Voor deze dag willen we u en jou vragen één bijbeltekst mee te nemen, die u of jij 
mooi of belangrijk vindt. Wie weet denkt u nu gelijk aan een heel bijbelverhaal. 
Lees dan dat bijbelverhaal eens door en kies een vers uit, die u het meeste 
aanspreekt. Vind je dat nog moeilijk, omdat je nog niet zo goed kunt lezen? Dan 
wil papa of mama je daar vast bij helpen!  
Op zondag denken we na over ‘geloof en verbeelding’ aan de hand van Jozua 4 
en komen we terug op de opdrachten van de startzaterdag. We sluiten de 
dienst af met koffie en taart. 
 
Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen op 
zaterdag willen we u en jou vragen zich aan te melden. Dat kan via 
dsbarrykriekaard@gmail.com of  bij één van de andere commissieleden.  
 
Van harte uitgenodigd!  
Hans, Martine, Armand, Veronica, Veerle en Barry  
 
 

Kinderkamp 
Het weekend van 21-22 september gaan de kinderen van de 
kindernevendienst en tienercatechese met elkaar op kamp. Ook de kinderen 
gaan hun verbeelding laten spreken. Maar het wordt vooral een gezellig 
weekend met spelletjes en eten en drinken. Meer informatie en aanmelding bij 
Josée Rigtering: josee.rigtering@skynet.be  
 

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
mailto:josee.rigtering@skynet.be
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Bijbellezen voor anderstaligen 
Het bijbellezen voor anderstaligen gaat ook weer beginnen. Is uw moedertaal 
een andere dan het Nederlands en vindt u het soms ingewikkeld de lezingen in 
de kerk te volgen, dan bent u van harte welkom. Op de kring lezen we met 
elkaar gedeelten uit de Bijbel en zo komt ook ter sprake wat het voor ons 
betekent. Data zijn 6 en 20 september en 4 oktober. Steeds op vrijdagavond 
20.00 uur in de kerk.  
 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
• De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op dinsdag 3 september. 
Dat is een bijzondere vergadering. We gaan dan met elkaar in gesprek naar 
aanleiding van de beroeping over thema’s rondom de vraag hoe we samen 
kerk willen zijn.  
• De bestuursraad is ook alweer actief. Op 22 augustus (na de deadline van 
deze De Band) zou de stormschade aan het dak gerepareerd moeten worden 
zijn. Daarnaast worden ook de eerste metingen gedaan die de noodzakelijke 
randvoorwaarde zijn voor de restauraties en herstellingen die komende jaren 
gepland gaan worden.  
 
 

VOORBEDEN 
• Jos d’Hooghe, de vader van Martine, is op 25 juli overleden, nadat hij voor 
langere periode in het St. Augustinusziekenhuis en in Hoge Beuken moest 
verblijven na een hersenbloeding. De uitvaart was op 1 augustus jl. In de 
voorbede denken we aan Martine en Max voor de moeilijke periode van rouw.  

• Walter de Kock heeft chemokuren ondergaan. Deze zijn aangeslagen, de 
tumor en uitzaaiingen zijn kleiner geworden. Komende tijd zal hij verschillende 
zwaardere chemokuren ondergaan. We danken voor het goede nieuws en 
bidden voor de tijd die komt. De toekomst blijft onzeker.   
• Angèle Ouding is opgenomen in ZNA Jan Palfijn in Merksem. We bidden voor 
haar om kracht en troost in de moeilijke omstandigheden.  
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PERSOONLIJK 
Wij zijn in juli op vakantie geweest. Het 
was goed om even uit te blazen na een 
periode van hard werken. We waren op 
vakantie in Zeeland. Het was een 
welkome afwisseling om in de morgen 
en avond vooral vogelgeluiden te 
horen in plaats van auto’s, treinen en 
vliegtuigen en de frisse lucht was ook 
niet te versmaden. Na onze week 
vakantie hebben we de tijd genomen 
om lekker thuis in Antwerpen vakantie 
te vieren. Het is leuk om de tijd te 
nemen om je eigen stad nog wat beter 
te leren kennen. Saartje heeft zo ook al 
kennis kunnen maken met wat kunst in 
het Middelheim Museum (zie foto).  

Ik zie uit naar het nieuwe seizoen, om samen te bouwen aan de kerk van 
Christus.  
 
 
Hartelijke groet, 

Prop. Barry Kriekaard 
Predikant Antwerpen-Oost | Christusgemeente 
 
 
 
Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost 
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be 
 
Proponent Barry Kriekaard | dsbarrykriekaard@gmail.com | 03/889.88.50 – 

0493/81.96.52 
Consulent Ds. Marcel Pool | marcel.pool@telenet.be | 0472/33.54.38 
Scriba Martine Meijers | Van Daelstraat 71, 2140, Borgerhout | 

martinemeijers505@gmail.com  
Penningm. Dhr. W. Sluijs | Fruithoflaan 3 bus 11, 2600 Berchem | 03/827.30.28 | 

wimsluijs@skynet.be  
Bank  IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB  

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
mailto:marcel.pool@telenet.be
mailto:martinemeijers505@gmail.com
mailto:wimsluijs@skynet.be
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

BIJZONDERE ZONDAGEN VAN GISTEREN EN MORGEN 
Zondagen zijn natuurlijk altijd bijzonder maar toch… 
 

Terugblik: de vijfde zondag in juni: Oostende  
Even terugblikkend naar de laatste dag voor de 
vakantie komt een zonnige dag in het vizier van 
ons bezoek aan de oecumenische viering in de 
kerk van Oostende. We reisden met z’n 11-en 
naar de kust. Volgens joodse begrippen een 
waardige kerkvertegenwoordiging (9 met de 
trein en 2 met de auto) 
In de Hazegraskerk heeft de protestantse 
pioniersgemeente haar thuis gevonden. We 
voelden ons er ook direct thuis en heel warm 
welkom bij de potluck-maaltijd vooraf, waar 
voor iedereen iets had meegenomen. Het 
resultaat was een overvloedige en lekkere 
lunch. Samen sloten de RK- en Protestantse 

kerk het initiatief ‘Blok-kerk’ af, een 
periode waar studenten welkom 
waren om in alle rust in de kerk te 
studeren. Die invulling van kerk zijn 
was nieuw maar uit hun verslag 
hoorden we dat het ook voor hen een 
spannende tijd was om te zien of de 
kerk op die wijze present kon zijn 
voor de samenleving. Om de 14 
dagen komen ze als protestantse 
gemeenschap samen op zondag.  

Daarnaast is de Koffiebabbel een vast moment op woensdagmiddag, waar 
iedereen welkom is. Een groepje vrijwilligers van de twee kerken houdt dan de 
kerk open voor vaak alleenstaanden uit de buurt. De protestantse gemeente is 
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net als wij klein, maar vol geloof dat ze met zingeving een bijdrage kunnen 
geven aan kerkzijn en samenleving.  
Natuurlijk zijn we na de dienst de zee gaan groeten, voordat we weer op de 
trein sprongen of in de auto stapten. 
 

De eerste zondag in september 
1 september is dit jaar voor de Sanderusstraat een keuzezondag: ‘Sta even 
stil, kom tot rust of ga er op uit’. Door samenlopende omstandigheden zijn de 
dominee en de kerkenraad op die zondag nog onderweg en is de kerk 
gesloten. Alternatieven:  

 U kunt op bezoek gaan in Boechout of Brasschaat (die hebben we in de 
zomer niet gezien) of gewoon bij de kerk bij u om de hoek. 

 Misschien bent u nog op vakantie of net terug van vakantie en moet u 
nog bij komen. Dat mag ook.  

 Misschien was u altijd al van plan eens bij bv de viering in het UZA te 
gaan, dit is het moment. Zij komen samen om 10u30. Informatie kunt u 
krijgen bij Ria van Belzen (zie De Band of www.uza.be/oecumenische-
viering). 

Misschien is het een goed moment om plannetjes uit te werken voor de 
komende tijd. Hier volgt ons eerste plannetje:  
 

De tweede zondag in september 
De Grondsmaak van een Scheppingszondag in Kontich 
Middagviering zondag 8 september om 15 uur, Pauwhoevestraat 13, 2550 
Kontich 

Buiten de drukte van de 
stad vind je het veld van 
Grondsmaak waar heerlijke 
bio groeten, kruiden en 
bloemen worden geteeld, 
hier worden handen uit de 
mouwen gestoken, hier 
ontmoeten mensen elkaar, 
hier proberen ze 
biodiversiteit, 
voedselproductie en 
gemeenschapsbanden te 
versterken. Het veld en de 
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filosofie van Grondsmaak geeft ruimte aan deze vorm van  gemeenschaps-
landbouw.  

Brenda De Bleser-
Blokland en haar gezin 
steken hun handen hier 
uit de mouwen en eten 
van de heerlijke, eerlijke 
biologische groenten. 
We zijn blij dat we voor 
onze bezinning voor de 
Scheppingszondag op 8 
september hier te gast 
mogen zijn voor meer 
uitleg over de rijkdom 
van die schepping en 

haar producten. We doen dat vierend, luisterend en reflecterend. Ds. Edwin 
Delen heeft de leiding in deze verrassende speciale viering die om 15 uur 
begint. Laat je verrassen en zie of het goed is de schepping zo te (her)beleven. 
Laat weten aan Thamar Blokland (thamar13@hotmail.com) of je erbij kunt en 
wilt zijn. We regelen dan eventueel het gezamenlijk vervoer er naar toe. We 
zijn nog op zoek naar klapstoelen omdat die er niet (te veel) zijn en we zorgen 
voor koffie, thee, kopjes, bekers en koekjes 
Bij goed weer zitten we buiten, bij slecht weer binnen in de schuur. 
Een extraatje van de Wassende maan: 
https://www.dewassendemaan.be/groentewijzer 
(Tetty Rooze-de Boer) 
 

Belijdeniscatechisatie: start zondagnamiddag 15 september 
Wie overweegt komend jaar Belijdenis te doen, mag zich melden bij de 
predikant, bert.dicou@gmail.com. In september beginnen we met een reeks 
voorbereidingsbijeenkomsten. Er is al een tweetal kandidaten. Eerste 
bijeenkomst: zondagnamiddag 15 september, 15 uur, Plantin en Moretuslei 
155. 
 

Zondag 29 september 
Ondanks dat het een ‘vijfde zondag’ is, een dag dus gereserveerd voor 
excursies en andersoortige plannen, houden we deze keer een gewone 
eredienst, op de vaste tijd van zondagvoormiddag 10 uur.  

mailto:bert.dicou@gmail.com
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In de namiddag vindt er namelijk een bijzondere gebeurtenis plaats, waar een 
aantal van ons zeker van de partij zal willen zijn: de bevestiging van collega 
Barry Kriekaard als predikant van de Christusgemeente (Bexstraat). Er is lang 
naar uitgezien, en Barry draaide al een hele mee in het Antwerpse kerkelijke 
leven. Dus dit is zeker een moment om te vieren! Vanaf deze plaats alvast 
Barry en zijn gezin alle goeds en zegen gewenst. 
 

Kindernevendienst (overleg 29 september) 
Diezelfde zondag 29 september houden we na onze eredienst een kort beraad 
van degenen die zouden willen meedraaien in een rooster voor de 
kindernevendienst. Er zullen niet altijd kinderen zijn op de zondagen, maar de 
keren dat dat wel het geval is, willen we als gemeente graag iets aan kunnen 
bieden. En als een aantal mensen daar een klein aandeel aan zou willen 
bijdragen, wordt het alleszins haalbaar om dat met elkaar draaiende te 
houden. Een kort overleg dus om iets van een rooster op te stellen, te 
bespreken waar je geschikt materiaal kunt vinden, etc. 
 
 

ANTWERPS SYMPOSIUM 400 JAAR REMONSTRANTEN 
(30 SEPTEMBER) 
Nog eenmaal besteden we aandacht aan het 400-jarig bestaan van de 
Remonstranten, dit kleine Nederlandse kerkgenootschap dat is opgericht in 
Antwerpen. Als remonstrants predikant, werkzaam in Antwerpen, ben ik dit 
jaar dus in feestelijke stemming, en ik nodig u allen hartelijk uit het feestje 
mee te komen maken.  
Het is op maandag 30 september, 13-17 uur, in Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience (foto). Precies 400 jaar na de openingsdag van de 
oprichtingsvergadering. Het programma is historisch symposium met borrel 
na afloop. Opgave gewenst: mail Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 

Adres: Nottebohmzaal EHC (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Hendrik 
Conscienceplein 4, Antwerpen 

Lezingen: 

• prof. dr Guido Marnef: Antwerpen aan het begin van de 17de eeuw. Nasleep 
calvinistische reformatie, stadsgeschiedenis en couleur locale 
• dr Bert Dicou: Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap 

mailto:v.l.m.kok@vu.nl
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• drs Steven van Impe, conservator Erfgoedbibliotheek: Remonstrantica 
in de collectie van de bibliotheek. Achtergronden van de boekcultuur 
in de 17e eeuw 
• prof. dr Mirjam van Veen: Vluchtverhalen van Remonstranten. Repressie, 
beeldvorming en heroïek 
• dr  Marie Juliette Marinus: De houding van bisschop Malderus, het Antwerpse 
stadsbestuur en de jezuïetenorde t.o.v. de Remonstrantse Broederschap 
 

 
 
 

DIENST 6 OKTOBER: BEZOEK GEMEENTE RIXENSART – 
PROGRAMMA JOODS ANTWERPEN 
Alvast een vooruitblik naar oktober! De VPKB-gemeente van Rixensart 
komt op zondag 6 oktober bij ons op bezoek in de Sanderusstraat. Na een 
gezamenlijke dienst ’s morgens, waarin Yolande Bolsenbroek en Bert Dicou 
voorgaan, ontdekken we Joods Antwerpen o.l.v. Frans Van den Brande. Na de 
dienst eten we samen en vertrekken we naar de joodse wijk. Inclusief een 
bezoek aan een synagoge. Het belooft een prachtige uitstap te zijn die ook 
voor onze kerkleden interessant is. De mannen worden wel gevraagd een 
keppeltje of ander hoofddeksel mee te nemen. 
 
Ook vast aangekondigd: omdat we deze zondag al flink uitpakken met een 
mooi dagprogramma, doen we de 13e oktober geen bijzondere middagviering, 
maar een gewone eredienst. Dan wordt trouwens in de namiddag de nieuwe 
predikant van de DEGPA bevestigd! 
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PASTORALIA  
Rina Vredebregt was een tijdje opgenomen in het ziekenhuis maar is weer naar 
huis kunnen gaan. Met wat extra hulp. Ze doet goed haar best het thuis te 
redden. 
 
 

VAKANTIE 
Aan het einde van de zomerperiode is uw predikant nog een paar weekjes vrij. 
Dat zal zijn van 1 t/m 14 september. 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 

 
 

SEPTEMBER… 
Aarzelend nemen we afscheid van de 
zomer. Maar wat de kerk betreft 
begint het echte werk pas in oktober, 
heb ik wel gemerkt.  Bijzonder is, dat 
in de kerk van de Lange Winkelstraat 
een tentoonstelling loopt, waarover ik 
iets wil vertellen. Maar eerst de 
kerkdiensten. En nog even dit: 

Omwille van de vroege deadline van deze De Band schrijf ik mijn artikels bijna 1 
maand op voorhand; er kunnen nog zaken wijzigen. 
 
 

KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE MAAND 
Op 1 september vindt  na de dienst de opening/vernissage plaats van de 
tentoonstelling met gedichten van Hanneke Schieven, rondom het thema 
seksueel misbruik. Het kan niet anders dan dat ook in de dienst aandacht zal 
zijn voor deze thematiek. We vieren ook Heilig Avondmaal. 
Zondag 8 september valt op de zondag dat het ook Open Monumentendag is. 
Ik denk niet dat mensen uit belangstelling een kerkdienst zullen bijwonen, 
maar misschien dat we een en ander toch aanpassen: kortere dienst, wat 
orgelspel, zingen buiten? 
Zondag 15 september is gewoon een doorsnee zondag: gewoon boeiend. 
Zondag 22 september gaat stadspredikant ds. Petra Schipper voor en zondag 
29 september ben ik weer van de partij. In de middag heeft dan in de 
Bexstraat de intrededienst plaats van proponent Barry Kriekaard: aanvang 
15.00 uur. 
 
 

KOM(EN) ETEN…! 
Donderdag 5 september om 18.30 uur staat er weer een prachtig diner voor 
niks (of beter: 3,50 €) op de tafel van onze gemeentezaal en mag u 
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aanschuiven, als u zich opgaf (bij mij ,ds. Hans, neelslos@gmail.com). We 
maken er een voedzame start van het nieuwe kerkseizoen an.  
  
 

TENTOONSTELLING OVER SEKSUEEL MISBRUIK 
Een tentoonstelling over seksueel misbruik: 
wat willen we daarmee? Zorgvuldig en 
ingetogen aandacht geven aan een kwetsbaar 
onderwerp. 
Er wordt veel over gesproken, de laatste tijd. 
Niemand kan er meer omheen. De #MeToo-
beweging heeft veel losgemaakt. Het lijkt wel 
alsof pas nu mensen wakker worden, begrijpen 
hoe ingrijpend grensoverschrijdend gedrag is. 
Heftig om te ontdekken hoeveel mensen op 
een of andere manier ermee te maken hebben 
gehad, direct of indirect.  
Daders onderschatten nog al eens de impact 
van hun daden, bagatelliseren, beschouwen die 

soms slechts als een subtiele vorm van geweld. Maar wie het overkomt ervaart 
desastreuze gevolgen. Psychisch, lichamelijk. En fnuikend is dat vaak het 
slachtoffer, de benadeelde, achterblijft met een gevoel van schuld en 
schaamte, terwijl de dader er het liefst maar over zwijgt, en soms zelfs een 
verwijtende ondertoon bezigt: het was misschien niet goed, maar je moet niet 
overdrijven… 
Onze tentoonstelling bestaat uit gedichten, geprojecteerd op landschappen. 
Hanneke Schieven schreef ze en maakte de foto’s. Ze exposeerde eerder in 
Borculo en Zutphen (Nederland). Haar gedichten zijn intens in helderheid, 
eenvoud en gelaagdheid. Haar taal is transparant. Woede, gekwetstheid, 
klagen en jezelf weer bij elkaar vegen, het komt allemaal in een krachtig 
spanningsveld aan de orde en op een vitale wijze wordt het leven opnieuw 
omarmd, gevierd, genoten.  
Het is deze vitaliteit die we met de tentoonstelling willen uitdragen. 
 
In de maand september hangen de foto’s en gedichten in de 
voorhal van de Protestantse kerk, Antwerpen Noord, Lange 
Winkelstraat 5.   
Vernissage:   zondag 1 september, 12.00 uur 

mailto:neelslos@gmail.com
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Openingstijden:  iedere zondag in september behalve 14/09, van 12.00 t/m 
16.00 uur. 
Vanaf 6/09 elke vrijdag en zaterdag van 
13.00 t/m 16.00u. 

En verder in overleg: ds. Hans Neels, via email: neelslos@gmail.com 
De tentoonstelling loopt van 1 t/m 29 september. 
 

Openbare lezing 
Op donderdag 26 september houdt stadspredikant en psychotherapeute ds. 
Petra Schipper in het kader van deze tentoonstelling een lezing over de 
impact van seksueel misbruik.  
Petra Schipper heeft vele jaren ervaring in het begeleidend op weg gaan met 
overlevers van seksueel misbruik en in vorming over (preventie van) seksueel 
misbruik in christelijke milieus.  
Aanvang 20.00 uur, in de nevenruimte van de kerk (ingang via hoofdingang 
kerk). Toegang gratis. 
 
Een fragment uit een gedicht van Hanneke Schieven: 
 

Ontken mij niet… 
 

Ik kan mijn leven niet ontkennen 
Het hoorde er allemaal toch echt bij. 
Je zult er toch aan moeten wennen. 
Want als je ontkent…ontken je mij. 

 
Je mag mijn leven niet ontkennen. 

Het is dan net of ik niet besta. 
Wel zien, maar zwijgen zal nooit wennen. 

Met ontkennen trap je me na. 
 

Mijn jeugd is mij ooit afgepakt. 
Daar heb ik nooit om gevraagd, 
Maar het ontkennen kun je niet. 

Het wordt niet weggevaagd. 
 

Maar dat is wel wat men graag wil. 
Voor altijd het maar laten. 

mailto:neelslos@gmail.com
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Geen verleden, geen verhaal, 
Er nooit meer over praten. 

 
Deze schande is te groot 
Die zetten we maar opzij. 

Gewoon doen of het niet bestaat 
Maar die schande hoort bij mij. 

… 
 

De waarheid zal het einde zijn 
Van alle mooie schijn. 

De waarheid hoort men liever niet. 
Niet weten is niet zijn. 

 
 
Met hartelijke 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. Elisabeth Berger, Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) |  

tel. 0031 115 707025 | annebeth327@gmail.com 
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:neelslos@gmail.com
mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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VOOR ALLEN 
 
 

CURSUS VOOR BASISWERKERS 
Ben je ook druk bezig met mensen aan de rand van de samenleving? Wil je 
meer leren over hoe je met allerhande vragen en situaties kunt omgaan? 
Kunt je wel wat versterking gebruiken? Wil je eens wat tijd voor jezelf maken 
zodat je toegerust verder kan? Dan is de cursus ‘Versterking voor basiswerkers’ 
van het PSC en De Loodsen iets voor jou! 
De cursus begint op 21 september en omvat 4 zaterdagvoormiddagen. 
Iedereen hartelijk welkom! 
Waar? De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 
Wanneer? 21 sept., 26 okt., 9 nov., 7 dec. van 9.30-13 uur 
Prijs?  32 € voor de hele reeks, 10 € per keer 
Inschrijven? Annemie.luyten@deloodsen.be, p.schipper@telenet.be 
 
 

NIEUWS VAN ICHTUS 

 
Terwijl u dit leest, leggen de laatste studenten een herexamen af, waarmee ze 
hopen het vorige academiejaar achter zich te kunnen laten. Maar eigenlijk 
maakt ’t Stad zich al weer klaar voor een nieuw academiejaar. Binnenkort ziet 
u weer kruispunten vol fietsers, veel te warm geklede Erasmusstudenten, 
lange rijen aan kopieercentra, … Ook Ichtus Antwerpen maakt zich klaar voor 
een nieuw academiejaar. Nederlandse, Vlaamse en internationale studenten 
die samen veel plezier gaan maken. Maar ook een groep die tijdens lezingen, 
tijdens Bijbelstudies en tijdens missionaire activiteiten wil nadenken over wat 
het betekent dat Christus Heer is. Als Hij Heer is, wat betekent dit dan voor 
mijn studiedomein, voor hoe ik kijk naar de stad waar ik enkele jaren mag 
verblijven, voor hoe ik omga met mijn tijd en mijn geld? Ichtus wil een context 
bieden waar hierover mag gepraat en nagedacht worden met studenten van 

mailto:Annemie.luyten@deloodsen.be
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zeer uiteenlopende kerkelijke achtergrond. Als zo’n student bij u de kerk 
binnenstapt, verwelkom hem of haar dan hartelijk aub, want naast Ichtus 
hebben ze zeker ook de kerk nodig. Alvast bedankt, namens al die studenten. 
Meer willen weten? www.ichtusantwerpen.be 
(Tom De Craene) 
 
 

REMONSTRANTEN IN ANTWERPEN 1619 / 2019 -
ANTWERPS 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 stichters waren een groep 
‘remonstrants gezinde’ predikanten in ballingschap, de verliezers 
van de Synode van Dordt. Na 400 jaar wordt er uitvoerig stilgestaan bij dit 
bijzondere moment in de kerkgeschiedenis. Uiteraard ook in 
Antwerpen, de plek waar het allemaal begon. De huidige voorganger van de 
protestantse gemeente Antwerpen-Zuid, Bert Dicou, is remonstrants 
predikant en medewerker van het Arminius Instituut 
(www.arminiusinstituut.nl). 
Waar? Erfgoedbibliotheek Henrik Conscience, H. Conscienceplein 4, 

2000 Antwerpen 
Wanneer? 30 september, 13-17 uur 
Meer info?  Zie p. 14 in deze De Band en 

www.protestantsekerkdewijngaard.be. 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Verandering? 
Onze laatste zaterdagnamiddag is alweer 3 
maanden geleden. We waren in het Bijenmuseum in 
Kalmthout. Wie erbij was weet wat een 
samenhorigheids-gevoel dat geeft. 

In De Band van juni schreven we toen dat we in september weer hoopten te 
beginnen met onze 50+ middagen. 
Intussen hebben we bij elkaar gezeten met jullie enquête  van begin dit jaar. 
Die hebben we in onze gesprekken meegenomen, dankbaar voor jullie 
reacties, blij   met jullie ideeën, voorstellen en enthousiasme. 

http://www.ichtusantwerpen.be/
http://www.arminiusinstituut.nl/
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We gaan op onze eerstvolgende 50+ middag, op 28 september, met elkaar 
nadenken over welke activiteiten we als Protestantse Antwerpenaren met 
elkaar kunnen organiseren voor alle protestanten en sympathisanten vanaf 50 
jaar. Bijvoorbeeld of we het 1 keer of 2 keer per maand plannen of 1 keer per 3 
maanden, op zaterdagnamiddag of op een andere dag, enz. 
Het is wel jammer dat Bep Verberk en Tineke Stoker ons gaan verlaten. Maar 
op 28 september hopen ze zeker nog aanwezig te zijn.       

Komt u ook? 
We nodigen u dan ook graag uit  op zaterdagnamiddag 28 september (dus 
niet op de 3e zaterdag van de maand, maar de 4e). 

Na de koffie/thee + traktatie gaat Bep Verberk een paar mooie  gedichten van 
Guido Gezelle voordragen, daarna gaan we uitgebreid samen nadenken over 
de toekomst van onze 50+ groep, luisteren naar elkaars mening, eventueel 
plannen maken, enz. We sluiten af met een drankje en lekkere hapjes. 
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers! Bent u nog nooit bij de 50+ers  
geweest, en draagt u 50+ een warm hart toe, u bent van harte welkom om met 
ons mee te denken en te plannen.   
Plaats:  Lange Winkelstraat 5 
Tijd:   14.30 u tot 16.30 uur. 
Voor wie?  Voor iedereen die mee wil denken over zinvolle en gezellige 

middagen met mekaar. 
Bep Verberk, Tineke Stoker en Dini van Os        
 

 

VROUWENWEEKEND 
Om alvast te noteren:  van vrijdag 15 t/m zondag 17 november gaat in het 
landhuis Villa Vigor in Limburg (www.villavigor.be) het eerste 
vrouwenweekend van de Antwerpse kerken door. Op het programma: 
overdenkingen van ds. Petra Schipper, Godly play, wandeling, vuurmoment, 
creatieve activiteiten... Het thema is: ‘Met welke Bijbelse vrouw wil je op weg 
gaan?’ Vroegtijdig inschrijven wordt aangeraden: 
martinemeijers505@gmailcom. 
Zie ook p. 42 in deze De Band. 
 
 

TENTOONSTELLING OVER SEKSUEEL GEWELD 
‘Ik heb een muur gebouwd tussen gevoel en verstand’ is de titel van een 
tentoonstelling over seksueel geweld in de protestantse kerk aan de Lange 

http://www.villavigor.be/
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Winkelstraat. Foto’s en gedichten van Hanneke Schieven (NL) belichten de 
drama’s die het gevolg zijn van misbruik. 
Meer daarover op p. 18 in deze De Band. 
Waar? Kerk De Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 2000 

Antwerpen 
Wanneer? 1 t/m 29 september elke zo. van 13-16 uur (behalve 14/09), vanaf 

6/09 (bijkomend) elke vrij en za. van 13-16 uur 
Inkom:  vrij 
 
 

BEVESTIGINGSDIENST 
Beste leden en vriendenvan onze gemeente/n, 
Eindelijk is het dan zover. Na een jaar van ‘slechts’ 
proponent te zijn mag ik mij vanaf eind september 
officieel predikant van de Christusgemeente 
(Antwerpen-Oost) noemen. Het is misschien slechts 
een laatste formele stap. Ik draaide immers al in de 
gemeente en binnen Antwerpen mee in de functie 
van predikant. Toch is het een hele mooie en 
belangrijke stap. Daarom wil ik u allen van harte 
uitnodigen om aanwezig te zijn bij de inzegenings- 

en bevestigingsdienst, op 29 september, 15.00 uur in de kerk Bexstraat. De 
dienst wordt geleid door de voorzitter van de Synodale Raad, ds. Steven Fuite.  
Van harte welkom! 
Barry Kriekaard 
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                KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 1 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. G. Schouten     Collecte: Kerk, Diaconie 
 

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

Sanderusstraat 77    geen dienst 

 
Zondag 8 september 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: ds. P. Schipper   Collecte: Kerk, Zending 
 

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

Sanderusstraat 77    15.00 uur   op verplaatsing  
Voorganger: ds. E. Delen    met viering Heilig Avondmaal 
        Collecte: Kerk, Prot. Faculteit 
   

Zondag 15 september 

Bexstraat 13      10.30 uur  Startdienst 
Voorganger: prop. B. Kriekaard    Collecte: Kerk, Jeugdwerk 
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Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. H.Neels     Collecte: Kerk, Cibels 
 

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

Zondag 22 september  
 

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

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

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: dhr. A.Boekhout  Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 

Zondag 29 september 
 

Bexstraat 13  15.00 uur  Inzegening en 
bevestiging van ds. Barry 
Kriekaard  

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

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

Zondag 6 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. B. Kriekaard     Collecte: Kerk, Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5   10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: Kerk, Diaconie 
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Sanderusstraat 77    10.00 uur  Heilig Avondmaal  
met gem. van Rixensart te gast 

Voorganger: ds. Dicou  Collecte: Kerk, Zending, Diaconie 
       

 
 

OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN 
Elke woensdag om 11.00 uur in de OLV-kathedraal 
4 september: Voorganger: John van der Dussen, 
voorzitter A.R.K. en Secretaris Federale Synode 
11 september: voorganger: Diaken Jean-Marie Houben, 
secretaris A.R.K., Diaken H. Sacrament, Berchem 
18 september: voorganger: ds. Hans Neels, predikant 
Brabantse Olijfberg (Antwerpen-Noord) 
26 juni: voorganger: ZEH Jo Hanssens, Pax Christi 
Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 

ANDERSTALIGE VPKB-GEMEENTEN 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 

 
 

 

EEN NIEUW SEIZOEN BEGINT! 
Heeft u een goede zomer gehad? En nu, loopt uw agenda vol? Of voelt u juist 
de leegte op u afkomen omdat iedereen druk bezig gaat zijn en u door 
omstandigheden niet veel kunt? Wat u ook te wachten staat, laten we 
verbinding blijven zoeken met elkaar en met anderen, zodat niemand 
eenzaam hoeft te zijn. 

 
 

TELEFOONBEZOEKJE 

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 
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persoon achter. Privacy en respect is gegarandeerd en men kan uitstappen 
wanneer gewenst. Het telefoonbezoek is gratis.  
Foto: Uw eindredacteur ontdekte tot haar verbazing en vreugde op de raam van 
een tramstel in Antwerpen deze affiche.  
 
 

PRESENTIEPLEKKEN 
Hoofdtaak van de stadspredikant is present zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend en 
gemakkelijk, maar we hopen dat u stilaan een beetje aanvoelt dat we met 
presentie bedoelen: hélemaal onbevangen met alle zintuigen, hart en ziel en 
visie voluit aanwezig zijn bij mensen. En zo vanuit de basis altijd opnieuw leren 
wat er leeft. Ik hoop ook dat u ziet dat we als PSC en stadspredikant hiermee 
een tegenbeweging zijn in de toenemende druk van het efficiëntiedenken in 
een samenleving en beleid die mensen steeds meer tegen elkaar uitspeelt en 
veroordeelt. Nu het vluchtelingenadvieswerk onder CAW zijn eigen weg gaat, 
richten we als PSC onze blik op andere plekken voor die presentie en deze 
visieontwikkeling. Onze eigen werkingen PSC Open Huis en de Woonterp 
proberen dat natuurlijk sowieso te zijn, door mensen in armoede en mensen 
van op de vlucht kans te bieden om op hun effen te komen en zich volwaardig 
mens te voelen. Zij leren òns met hun verhalen, ervaringen, moeiten en 
hartelijkheid, hoe we medemens kunnen zijn, en ook hoe we toekomstgericht 
flexibel op noden en onrecht willen blijven inspelen. Samen met vrijwilligers en 
gelijkgezinde organisaties zoeken we hierin onze weg.  
Via de stadspredikant en het PSC-bestuur lopen er ook allerlei verbindingen 
naar andere presentieorganisaties. Aan die verbindingen bouwen we 
voortdurend, met gesprekken achter de schermen, met presentie, met 
gezamenlijke activiteiten. En zo versterken we samen het tegengeluid tegen 
cynisme overal om ons heen en in onszelf. Presentie is ook protest. En 
profetische hoop dat het kan en dat het zal. 
Wilt u dit geluid helpen versterken? Neem contact met ons op, doe mee aan de 
cursus of steek een handje of luisterend oor toe! 
 
 

PLANNEN VAN DE STADSPREDIKANT 
Ook het komend seizoen ziet er weer boeiend uit. Naast natuurlijk de 
voortgaande gewone dingen dit: 

 van september tot april zal Leonie van Staveren stage bij mij lopen. Lees op 
p. 34 hoe ze zich voorstelt. Een lange stage is altijd voor beide partijen 



31 

 

 

 

boeiend: de stagiaire verkent nieuwe werelden en eigen mogelijkheden en 
de stagebegeleider leert mee, door zich en het werk in vraag te laten stellen 
en samen na te denken over de essentie van het werk  

 in oktober rond ik de opleiding Pastorale Supervisie af en in september 
begin ik met een jaarvorming Presentie in Utrecht 

 ik zie uit naar de cursus voor basiswerkers samen met Annemie Luyten van 
De Loodsen. Die is dus ook voor u bedoeld: voor iedereen die gewoon 
probeert er voor medemensen te zijn (zie p. 25) 

 aan de vrijwilligers van ontwikkelingsplek Jambo op Linkeroever mag ik 
vorming geven (http://www.sint-anna-ten-drieen.be/jambo.html ). Jambo 
is een zusje van ’t Vlot in Antwerpen-Noord. 

 de Woonterp krijgt een ontmoetingsruimte en verlenging, terwijl we als 
PSC blijven nadenken over mogelijkheden om de nijpende wooncrisis het 
hoofd te bieden 

 vanuit “Attent”, Netwerk voor maatschappelijke inzet van het bisdom 
Antwerpen, werken we in een subwerkgroep “Presentie” onder leiding van 
ds. Ina Koeman ideeën uit om presentie nog meer te laten leven in de 
kerken zelf en in alles wat er al gebeurt. Spannend en fijn! 

 het is wat vroeg, maar: het PSC gaat weer Kerst vieren! Op vrijdagavond 20 
december in PSC Open Huis, binnen en buiten op het Schoolplein. Save the 
date en laat alvast weten of u een handje wil toesteken. 

 
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! We gaan het pand verder opwaarderen met kleine 
ingrepen. Vrijwillige hulp daarbij is altijd welkom. Informeert u bij de 
stadspredikant. 

 PSC goes international – volgt u ons project ‘De Kip èn het Ei’? Via de 
electronische nieuwsbrief hoort u onze laatste nieuwtjes over hoe dit 
project voor een betere levenskwaliteit in Burkina Faso stap voor stap vorm 
krijgt. Onze manier van werken aan een betere wereld, via “corporate 
governance”, blijkt in Antwerpen en Burkina Faso en waar ter wereld ook 
even waardevol: samen, gedreven, flexibel, meerfacettig en vooral 

http://www.sint-anna-ten-drieen.be/jambo.html
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emancipatorisch. Ook dat is een tegenbeweging en ook dat is op zich al een 
teken van hoop! 

 

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!  
 
Wat komt er zo aan bod? 

➸ Sociale kaart van organisaties in Antwerpen 

➸ Goed samenwerken 

➸ Basisvaardigheden onthaal en presentie 

➸ Omgaan met je grenzen 

➸ Motivatie, spiritualiteit, ruggengraat en ondersteuning. 
 
Waar en wanneer? 
• In De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43, Antwerpen 
• Zaterdagen 21 september, 26 oktober, 9 november en 7 december 
• Telkens van 9.30-13 uur. We sluiten af met een broodjesmaaltijd. 
Inschrijven bij Annemie Luyten, annemie.luyten@deloodsen.be, of bij Petra 
Schipper, p.schipper@telenet.be. 
Kostpreis: 32 € voor de hele reeks, 10 € per keer (de hele reeks volgen verdient 
de voorkeur). 
 

 
TOT SLOT 
Als alles op u afkomt en u het gevoel hebt te verdrinken in de drukte, en als het 
moeilijk lijkt om de rust van de zomer vast te houden, laat dan deze prachtige 
tijdloze (!) verrassend moderne tekst uit de bijbel op u inwerken en alles in 
perspectief zetten, uit Prediker 3: Alles heeft zijn eigen tijd 
 

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd. 
Er is een tijd om kinderen te krijgen, en er is een tijd om te sterven. 

mailto:annemie.luyten@deloodsen.be
mailto:p.schipper@telenet.be
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Een tijd om planten in de grond te zetten, en een tijd om planten uit de 
grond te trekken. 

Een tijd om dingen af te breken, en een tijd om dingen op te bouwen. 
Een tijd om te huilen, en een tijd om te lachen. 

Een tijd om verdriet te hebben, en een tijd om te dansen. 
Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden. 

Een tijd om dingen te bewaren, en een tijd om dingen weg te gooien. 
Een tijd om iets los te scheuren, en een tijd om iets heel te maken. 

Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te praten. 
Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten. 

Het heeft geen zin om hard te werken 
Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken.   

Daarom zeg ik: Je kunt maar het beste vrolijk zijn en van het leven 
genieten.  

Als je lekker kunt eten en drinken en genieten van wat je hebt, dan is dat 
een geschenk van God. 

 
 
Hartelijke groet! 

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

 
 

SEPTEMBER, NIEUW SEIZOEN, FRISSE START 
Vanuit de Commissie van de Stadspredikant  
We hebben er weer zin in. Na een mooie zomer, waarin alles een beetje stil 
ligt, vliegen we er weer in. Ik bedoel eigenlijk dat onze stadspredikant er weer 
in vliegt. Wij, de commissie, die achter en om haar heen staan, volgen aan de 
zijlijn mee. 
Er is in het afgelopen seizoen hard gewerkt. Petra is actief betrokken bij 
verschillende activiteiten in en rond ‘t Stad. Ze is daar, waar mensen haar 
nodig hebben. Bv in  PSC Open Huis en bij Bijbelbabbel en de werkgroep 
‘Verzetje’, Filet Divers, ‘tVlot en Jambo (om maar enkele te noemen). 
En hebt u al eens gekeken op de nieuwe website van PSC? De moeite waard. 
Daar is hard aan gewerkt. 
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Daarnaast zijn er de kontakten met de kerken. Fijn om te zien hoe goed dat 
gaat. De ondersteuning die Petra geeft aan de kerken in Antwerpen en 
daarnaast  kontakten legt met buitenlandse kerken in de stad 
Natuurlijk zijn er ook zorgen. Wat dacht u van het zoeken naar woonruimte 
voor al die gezinnen die zo graag een beetje rust in hun leven willen na vaak 
jaren van procederen en wachten op de nodige papieren. Wat zijn er veel 
huiseigenaars onwillig om te verhuren aan buitenlandse gezinnen. 
En hoe moet het verder met de rol van Petra binnen het ACM. Ook daar zijn 
ontwikkelingen gaande. 
Hoe kan Petra zich profileren als Stadspredikant binnen deze organisatie?  
Het is telkens opnieuw zoeken en wegen vinden om present te zijn. 
Maar in het volste vertrouwen dat God ons verder de weg zal wijzen, gaan we 
verder. Hij zal niet loslaten wat Zijn Hand begon (psalm 138:8) 
(Sonja van Santen, voorzitter commissie stadspredikant) 
 

 
 

EEN STAGAIRE VOOR DE STADSPREDIKANT 
Ds. Petra Schipper heeft vanaf september een stagaire. Via Petra hoopt Leonie 
van Staveren een inkijk te krijgen in het Antwerpse stadspredikantschap en de 
werking van alle Antwerpse gemeenten. Hier stelt Leonie zich aan de Band-lezers 
voor. 

Mijn naam is Leonie van Staveren. Van 
september t/m april ga ik stagelopen bij 
Stadspredikant Petra Schipper. De stage is een 
onderdeel van mijn opleiding tot predikant aan 
het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. 
Zelf kom ik uit Rotterdam, waar ik naast mijn 
studie nog werkzaam ben op het gebied van 
studentenwelzijn voor de Hogeschool 
Rotterdam en op de achtergrond betrokken 
ben bij een initiatief dat ik enkele jaren geleden 
heb opgezet, Stiltecafé Adem Inn. Ook werkte 
ik 3 jaar in Spanje als herbergier langs de 
Camino de Santiago. 
De behoefte aan zingeving in de hedendaagse 

samenleving en de rol die de kerk en een predikant daarin kan vervullen, heeft 
mijn bijzondere interesse. Met die vraag wil ik tijdens mijn stage aan de slag; 
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door in gesprek te gaan met Antwerpenaren, binnen en buiten de kerk, om zo 
af te tasten of er in de stad een bepaalde behoefte op het gebied van zingeving 
is waar nu nog niet in wordt voorzien. 
Voor de stage zal ik gemiddeld één dag in de week in Antwerpen zijn. Ik zal de 
stad verkennen, meelopen met Petra en geleidelijk aan mijn stage-activiteiten 
ontwikkelen. Ik maak ook graag kennis met de verschillende VPKB-gemeenten 
die Antwerpen rijk is.  
 
Ik heb er zin in! 
Groetjes, Leonie  
 
Via Facebook zal ik verslagleggen van mijn activiteiten: fb.me/zininantwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadspredikant 

Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
Blog: zie www.psc-antwerpen.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 
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  

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

Kerk in de stad 
 
 

VREDE 
Soms heb ik het gevoel dat we als protestanten het één en ander zijn 
kwijtgeraakt. Zoals een Ziekenzalving en een Stervenswijding. 
Deze morgen werd ik gebeld voor een Stervenswijding. In de volksmond ‘de 
ziekenzalving’. De patiënt had er zelf nog om gevraagd vanochtend vroeg. Of 
ik na de middag kon komen. Toen ik kwam kon hij niet meer praten. Alleen 
knikken en wat geluid uitstoten dat niet meer verstaanbaar was. Dat is 
verschrikkelijk om mee te maken. Zeker wanneer je als professor zo 
welbespraakt colleges gaf je hele leven.  
Wat is de mens toch kwetsbaar, dacht ik. Het maakt je stil.  
Heel stil. 
 
Hij was net wakker gemaakt door zijn dochter. Papa, je wilde toch graag een 
ziekenzalving hé?! Hij knikte en vouwde zijn handen.  
Wachtend op wat ging komen. 
We drukken een kruisje op zijn voorhoofd, we lezen een tekst en bidden of 
God hem heel nabij wil zijn, hem wil dragen in Zijn liefde, wat er ook gaat 
gebeuren. God, die heeft gezegd: ‘IK zal er zijn’.  
Hij is emotioneel, wil iets zeggen maar het gaat niet. 
De dochter vraagt: papa, wil je nog iets zeggen? Hij schudt zijn hoofd. Papa, 
ben je nu gerust? Is het goed zo? Hij knikt.  
Hij sluit zijn ogen en in de kamer daalt een vrede neer.  
In de kamer en in onze harten. Wonderlijk toch. 
Diep in gedachten loop ik even later weer op de gang. 
 
En, zoals één van onze vrijwilligers altijd zijn mail besluit, ik groet u allen in Zijn 
vrede! 
 
 

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

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

OECUMENE IN DE GEVANGENIS 
Even iets uit de gevangenis: geen persoonlijke verhalen, hoe boeiend ook, 
maar die zijn beschermd. Een impressie, om een indruk te krijgen… 
Als een van de vier gevangenisaalmoezeniers mag ik de gevangenis aan de 
Begijnenstraat (foto) binnen. Elke vrijdagmiddag is daar de evangelisch-
protestantse kerkdienst. Ik ervaar dat nog steeds als iets van buitengewoon 
veel belang. Gevangenen die een gesprek willen, kunnen bij ons terecht. Ze 
moeten dat zelf aangeven, een rapportbriefje schrijven. Dan komen wij langs, 
op cel. Ook voor het mogen bijwonen van de eredienst moet je toestemming 
vragen, schriftelijk , maar toch wordt daar veel gebruik van gemaakt.  
De kerkdienst op vrijdag is populair, mede omdat daar gezongen wordt. De 
ene tijd beter dan de andere: het hangt er een beetje vanaf wie er binnen zijn. 
Maar doorgaans zijn liederen als We Shall Overcome en Amazing Grace 
dankbare meezingers.  

Wat mensen 
motiveert om naar 
deze kerk te komen, 
daarover maken wij 
ons geen illusies: je 
bent even van cel. 
Maar daar is niet alles 
mee gezegd: sterker, 
daarna komt het pas 
echt. ‘Je zit hier niet 
voor zweetvoeten’ is 
een gevleugelde 
uitdrukking van onze 

anglicaanse collega. Mensen hebben – veelal onder invloed – verschrikkelijke 
delicten gepleegd, inbraak met geweld, moord, afpersing, mishandeling. En 
soms ook is het onduidelijk: wantrouwt het gerecht je verhaal, heb je de schijn 
tegen, of ben je verlinkt: wie gelooft je? Je ego krijgt een deuk: wie je buiten 
was maakt binnen niet uit: je moet gewoon netjes gehoorzamen, en braaf 
doen wat je wordt gezegd. Maak me niet wijs dat dat je niks doet. Je 
menswaardigheid staat op het spel, en hoe ga je daar mee om.  
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Dan komen de bijbelverhalen , met name de evangelieverhalen in al hun 
nuanceringen scherp aan. Het gaat niet zomaar over boze en goede mensen, 
maar hoe je jezelf als mens verstaat, als Jezus je aanspreekt. Als je het kort 
houdt en concreet bent wordt er goed geluisterd. Tijdens het bidden is het 
muisstil. Niet altijd, natuurlijk…; frappant is dat de spanning binnen de 
gevangenis direct merkbaar is in de groep. Druktemakers weten dat ze de 
volgende keer niet meer op de lijst kunnen staan, of zelfs een maatregel 
krijgen: enkele dagen eenzame opsluiting. Dat wil je voorkomen. Maar als 
gevangene heb je jezelf niet altijd onder controle. Spanning dus, onderhuids, 
maar dan wel vlak onder de huid. Daarom is alles wat je doet, hoe gebrekkig 
ook en zijdelings, misschien wel heel relevant. Ik kom er graag, en ik ben na 
een middag moe. 
 
Ik zou iets schrijven over oecumene: nou, dat is in zo’n situatie dus volkomen 
onbelangrijk: orthodox, niks of vaagwegwat, we nemen het allemaal voor lief. 
Belangrijk is dat evangelische, protestantse, anglicaanse als ook katholieke 
werkers collegiaal met elkaar omgaan. De katholieken, vanouds , met een 
hoofdfunctie (en een eigen werklokaal), maar op de bijbelmiddag werken we 
nauw samen. 
Ons team bestaat momenteel uit vier personen; drie vrijwilligers en een 
betaalde kracht. Een vijfde komt binnenkort. Sinds 1 juli is de status van een 
gevangenisaalmoezenier ingrijpend verbeterd. Hingen we er voorheen 
staatsrechtelijk gezien maar een beetje bij: nu heeft de regering een statuut 
aangenomen, waarin de plek van een aalmoezenier deftig is beschreven. Het 
traktement gaat omhoog, de opleidingseisen worden aangescherpt. Dat is niet 
uit meeleven gebeurd: de overheid vreest de invloed van onbetrouwbare 
koranleraren. Maar het is wel een erkenning van het belang van ons werk.  
 
Want belangrijk is het, ontegenzeggelijk. 
 
 

Ds. Hans Neels,  
vrijwillig aalmoezenier 
 
 
 
 
  



39 

 

 

 

NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

KAP-KAMP 2019: EEN TERUGBLIK 
Laat ons de schepping vieren/ Let us celebrate creation 
Door Tetty en Egbert Rooze 

Het was een feestelijk en enthousiast 
gebeuren met uiteindelijk toch een 35-
tal deelnemers; kooksters en leiders. 
Zij kwamen uit Rwanda, Duitsland en 
een multiculturele groep uit België (uit 
Rwanda afkomstig, Congo, Suriname 
en België zelf!). Jammer dat de 
deelnemers van Zuid-Afrika geen visa 
hebben gekregen en we hen dus 
moesten missen. Toch was de sfeer 
zeer goed, het hele kamp. 
Het eerste deel van het KAP-kamp 
2019 vond in Oudenaarde plaats, deel 
2 bij Namen (het hele gebeuren 

duurde van 10 tot 30 juli). De openingsviering werd mede opgeluisterd door 
onze VPKB-voorzitter, ds. Steven Fuite, en de dichtstbijzijnde predikant van 
Maria-Horebeke, ds. Simon van der Linden. 

In het thema over de ‘Schepping’ 
hebben we heel wat gedaan: een 
ecologische boerderij bezocht, 
geholpen met ‘Natuurpunt’ (bos 
opruimen), en een heel park in Namen 
een schoonmaakbeurt gegeven. Ook 
de Bijbelstudies rond vooral Genesis 1 
en 2 waren boeiend en gaven veel stof 
tot nadenken. 
In de kerk van Antwerpen-Zuid 
hielden we een vrolijke dienst met 
enkele afgevaardigden van het KAP-
kamp. Zij waren dat weekend 
verdeeld over vele plaatselijk kerken, 

Ds. Petra Schipper, Annemiek en Veronica 

tijdens de KAP-dienst in de kerk De 

Wijngaard – Antwerpen Zuid. 

Werk aan de winkel voor Leonie (D) en 

Sandrine (B), een vast onderdeel van KAP; in 

samenwerken leer je elkaar kennen.  
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ook dus in Antwerpen, waar net de zomerdiensten voor de drie gemeentes 
begonnen waren. 

Het was gezellig vol en we zongen een 
aangeleerd Zulu-lied in allerlei talen. Ook het 
thema werd hartgrondig in preek en lied 
overdacht door ds. Petra Schipper. 
Eén zaak valt nog uit te lichten: na de 
openingsviering trokken wij met de hele groep 
langs de Vlaamse wegen om de vele 
begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog te 
zien en daarbij stil te staan. Daarna werden wij 
opgevangen met heerlijke soep door de 
gemeente van Ieper, waarna we ’s avonds nog 
naar de Last Post in Ieper trokken om die 
Oorlog te gedenken. Indrukwekkend was het 
voor ons allen. Op de Menense Poort in Ieper 
staan 55.000 namen die gesneuveld zijn. 

Daarvan ook vele namen uit de Derde Wereld die toen nog ‘kolonies’ waren 
van de vechtende landen! 
Op de afsluitingsdag op zondag in Namen waren de twee coördinatoren van 
‘Kerk en Wereld’ (de contacten met onze partners uit Rwanda en Zuid-Afrika) 
nog aanwezig om de waarde van zo’n bijzonder KAP-kamp te onderstrepen. 
Het was tof en mooi geweest! 
 
 
 
 
 
 

Vertrouwen 
 

Ik loop in vertrouwen 
zelfs als ik niet kan zien 

waar de toekomst mij brengt 
U heeft mijn weg bedacht 
waarlangs mijn levenspad 

mij brengt in het Vaderhuis. 
Leo Heuvelmans, www.gedichtensite.nl

Bijbelstudie met de KAP-ers 
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                   INTERVIEW VAN DE MAAND 
 

Meghan Bass 
Meghan Bass is medewerker bij 
Sportquest België. Een organisatie die 
sport, geloof en jongeren samen 
brengt. Afgelopen juli organiseerde 
Sportquest met het Bijbelhuis een 
Sportweek. Meghan was 
verantwoordelijk voor het sportteam. 

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd? 
Het Bijbelverhaal wat ik graag zou meemaken is de geschiedenis van 
Jonathan. Hij vraagt zijn wapendrager met hem mee te gaan om te vechten 
tegen de Filistijnen, hoewel het leger gevraagd was niet tot actie over te gaan. 
De wapendrager antwoordt Jonathan: “Ik ben met uw hart en ziel.” Jonathan 
en zijn wapendrager stellen hun vertrouwen in God en overwinnen.Wat mij in 
deze geschiedenis aanspreekt is, dat Jonathan een persoon naast hem heeft, 
onafhankelijk wat hij doet. In missionair werk is het heel belangrijk mensen om 
je heen te hebben die je bemoedigen op je levensweg met God. Juist omdat je 
het ook vaak alleen met doen. Zo’n vriendschap als Jonathan met zijn 
wapendrager wil ik graag ervaren en uitdragen. 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
‘Highlands’ van Hillsong United is mijn lievelingslied. I want to praise Him on 
the mountains / And praise Him when the mountains are in my way / And even in 
the valleys I will still praise Him all the same. 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Dat we mensen liefhebben, zoals Christus de mensen liefheeft. 

Waarom gaat u naar de kerk?  
Om relaties op te bouwen, de gemeenschap met elkaar verdiepen en de 
waarheid te zoeken in het woord van God 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Humility and vulnerability. (Nederigheid en kwetsbaarheid.) 

Wat ga je morgen doen? 
Ik ga mijn vriend ontmoeten in Groningen. 

Bidt u wel eens? 
Zeker. Nu  bid ik voor een goede, tijdelijke, terugreis naar de VS. 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/09 12.00 u Opening foto- en gedichtententoonstelling over 

seksueel misbruik (in LWS) 
03/09 20.00 u Kerkenraad (O) 
05/09 18.30 u ‘Komen eten’ (in LWS) 
06/09 12.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
14/09 20.00 u Startzaterdag (O) 
15/09 15.00 u Start belijdeniscatechese (Z) 
20/09 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
21/09 9.30-13.00 u Begin cursus voor basiswerkers (PSC-De Loodsen) 
21-22/09  Kinderkamp (O) 
26/09 20.00 u Lezing ds. P. Schipper over seksueel misbruik (in LWS) 
28/09 14.30 u 50+ Kring (in LWS) 
29/09 15.00 u Inzegenings- en bevestigingsdienst B. Kriekaard (O) 
04/10 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 

  



 

 

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  
Predikant  Barry Kriekaard | 03/889.88.50 | dsbarrykriekaard@gmail.com  
 

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 
Adres    Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | 03/235.34.05 
Stadspredikant Ds. Petra Schipper | 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
Website  www.psc-antwerpen.be 
Contactpersoon PSC Open huis 

                  Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
 

BIJBELHUIS       
Adres  Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen | 03/233.62.82 
Evangelisten Fam. Van Velzen | 0496/53.46.04 | ernst.van.velzen@telenet.be  
 

ZIEKENHUISPASTOR 
     Ds. T. Boelens-Csákány | 0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be 
     Mevr. R. van Belzen | 03/821.41.07 | ria.van.belzen@uza.be 
      

   GEVANGENISPASTOR  
    Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
 

   HAVENPASTOR 
Ds. M. Schippers | 0495/18.56.91 | mschippers@scarlet.be 

 
 

DE BAND Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

Eindredactie: Mevr. M. Schmitz-Reiners | 0477/53.90.42 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline oktober-nummer:  maandag 23 september 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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