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HOOFDARTIKEL 
 
 

DAVID, DE ‘PETIT PRINCE’ 
Thuis lezen we de verhalen van David.  
Dat is een verademing.  
David weet zich uitgedaagd door de vijandige reus Goliath. De reus die spot 
met God en zijn volk Israël. Terwijl Davids broers en Sauls leger bang zijn, gaat 
David het gevecht aan. Niet in een harnas en niet met een  zwaard. Zoals hij 
zelf zegt : “Ik kom tot u in de naam van de Heer van de hemelse legers en van 
Israël… iedereen zal weten dat onze God niet afhankelijk is van wapens om zijn 
plannen uit te voeren…” Een daad, waar Gods kracht in uitblinkt. David kon, 
zoals wij, God niet zichtbaar aantonen. Hij had ‘slechts’ zijn eigen 
levenservaring  waarin God zijn schapen had gered van beren en leeuwen. Met 
steun van God als de Herder van zijn leven. Die ervaring met God gaf hem de 
levenskracht en moed, die het volk toen ontbrak. En God was zichtbaar met 
hem. 

David put zijn 
levenskracht uit 
de God die redt. 
Dat waren ze in 
die tijd bijna 
vergeten. Met als 
gevolg een 
krachteloos en 
futloos volk. Als 
je God vergeet, 
ga je een reus als 
te groot zien en je 
zelf als te klein. 
Het leven raakt 
dan verlamd of in 

onbalans. Wat onbelangrijk is, wordt wezenlijk. Wie indruk wil maken wordt 
opgeblazen. Wat heilig en goed is, wordt verdrongen en gekleineerd. 
Het doet me denken aan het prachtige verhaal van Le Petit Prince. De auteur 
(Antoine de Saint-Exupéry, 1943) van dit schone boekje verwonderde zich bij 
de zogenaamde grote mensen over het gebrek aan kinderlijke fantasie. Hij 
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verbaasde zich dat grote mensen zich druk maken over de buitenkant van 
mensen en dingen, tijdwinst, grote aantallen i.p.v. het wezenlijke wat een kind 
van nature zou herkennen. De kleine prins, afkomstig van een andere planeet, 
merkt dan in een gesprek met een bevriende piloot  het volgende op: “Bij jou 
kweken de mensen 5000 rozen in een tuin en vinden daarin niet wat ze zoeken. 
Wat ze zoeken zouden ze  kunnen vinden in één roos, maar hun ogen zijn 
blind. Met het hart moet men zoeken.” 
Davids hart zocht God. Davids hart  kon God zien.  
Hij mag dan niet meer onder ons zijn, maar zijn geloof spreekt tot vandaag. Hij 
vocht met Goliath zonder harnas en zonder zwaard. Hij vermoordde Saul niet, 
hoewel daar voldoende reden voor was. Hij liet de wraak aan God. Zijn zoon 
Absalom, die onterecht naar de macht greep,wilde hij geen kwaad doen. 
Iedereen had die raad kunnen opvolgen, maar tot groot verdriet van David 
werd dat niet gedaan. De mensen die David vervloekten ontvingen verrassend 
gratie, omdat hij als koning op deze manier wilde regeren. Één van zijn eerste 
regeringsdaden was de verwelkoming van de familie van de vijandige Saul in 
het paleis. Ze leefden vanaf dat moment onder de zorg van de koning.  
In zijn liederen bezingt hij de troost door zijn Herder gekend te zijn. In God, de 
enige, vindt hij zijn ziel en zaligheid. En in zijn beleid en zorg heeft  David oog 
voor het wezenlijke van ons bestaan. 
 
Door het geloof van David zie je  meer dan een ander. Dan leef je met een 
bron, die nooit opdroogt. Dan heb je altijd goede moed. Dan zie je bloemen op 
je wegen. Dan zie je God in 2019. Dan zie je in de bangste tijden het licht van 
Christus schijnen. Dan zie je wat nodig is voor mensen. 
Kleine en grote problemen zouden we als uitdagingen moeten zien, zeggen 
sommige levenskunstenaars. Dat advies is goedkoop en hard tegelijk. Want als 
je de kracht en de wijsheid ontbreken heb je niks aan zo’n advies. Dat bewijst 
het verhaal van David en Goliath. Het leger van Israël zag Goliath echt niet als 
een uitdaging. Ze misten de aanwezigheid van God, omdat ze blind waren. Ze 
zagen niet met het hart. David heet de man naar Gods hart. Dat zegt meer 
over God dan over David. God die mij ziet en mij redt. God kijkt naar ons met 
zijn hart. David heeft dat ontdekt.  
Je ontdekt wat wezenlijk is zelf ook, wanneer je het leven van David op je laat 
inwerken.  
Je ontdekt de Heer van je leven, Christus, de Roos van Saron.  
 

Ernst van Velzen  
Diaken Bijbelhuis  
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK: EEN GOED BEGIN IS…  
Na de rust van de zomer hebben we alweer een drukke septembermaand 
achter de rug, waarin het seizoen meteen goed van start is gegaan. Knallend, 
zou je zelfs kunnen zeggen. Elke dienst in de tweede helft van september was 
een bijzondere dienst. Voor wie iets heeft gemist: een verslag.  
 

Startweekend 
Op 14 en 15 september vond ons startweekend plaats. Het thema was ‘de 
Bijbel in beeld’. Op zaterdag gingen we onder leiding van Kees Goedegebuur 
aan de slag met onze favoriete bijbelteksten. In groepjes deelden we allemaal, 
jong en oud, de bijbeltekst die ons het meest na aan het hart lag. We deelden 
wat we mooi vonden aan die tekst en dachten verder na over de betekenis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bij de tekst: ‘Voor alles is er een tijd’ (Pred.3:1) 
 

Vervolgens kwam het creatieve gedeelte. De opdracht voor elk groepje was 
om over één van de bijbeltekst een foto te maken die deze bijbeltekst het 
beste verbeeldde of symboliseerde (voorbeeld boven). Tussen de middag 
konden we het even laten bezinken tijdens een copieuze maaltijd en daarna 
gingen we met elkaar naar buiten, naar het stadspark. We mochten ons 
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gelukkig prijzen met prachtig weer. Uiteindelijk 
kwam elk groepje enthousiast terug met 
verschillende foto’s. We deelden deze foto’s 
met elkaar.  
Tijdens de startdienst dachten we verder na 
over ons thema. Aanleiding was Jozua 4 waarin 
wordt verteld over het volk Israël dat door de 
Jordaan trekt. Vervolgens krijgen ze de 
opdracht om een monument op te richten. We 
dachten na over hoe er in ons leven 
aanknopingspunten kunnen zijn waar we even 
stil worden gezet en nadenken over God. In 
onze cultuur doet soms weinig meer denken aan 
God. Het is daarom goed om die momenten en 
plaatsen op te zoeken om even stil te worden en 
je leven in perspectief te zien, het perspectief 
van de hemel. De dienst werd begeleid door 
Samuël Schelstraete op zijn keyboard.  

 

GEMEENTEUITSTAP VERPLAATST NAAR JUNI 2020 
In de vorige editie van de Band was voor zaterdag 14 september eveneens een 
bezoek aan de Sint-Andrieskerk aangekondigd. Helaas was dat planmatig niet 
te combineren. Deze uitstap zal plaatsvinden op een zaterdag in juni 2020. We 
krijgen dan een rondleiding van de pastoor van de kerk, Rudi Mannaerts. De 
exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  
 

KINDERWEEKEND 
Het weekend van 21-22 
september ging de leiding 
van de kindernevendienst 
op kamp met de kinderen 
van de gemeente. Het was 
een bijzonder gezellig 
weekend met leuke 
activiteiten. Ook gingen de 
kinderen aan de slag met 
hun favoriete bijbelverhaal. 
De kunstwerken waren op 

Foto bij de tekst: ‘Kom naar mij 
toe, allen die vermoeid en belast 
bent, en Ik zal u rust geven (Matth. 
11:28) 
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zondag te bewonderen in de kerk. Op zondag stonden we in een speciale 
kinderdienst stil bij het verhaal uit Deuteronomium 6 waarin Israël de opdracht 
krijgt om op allerlei manieren aan God te denken en het steeds door te 
vertellen.  

➸ Naast deze bijzondere diensten was er ook nog de bevestigingsdienst op 29 
september. De kopij van De Band moest echter al voor die datum ingeleverd 
worden. In het novembernummer zullen we ons aan deze dienst herinneren. 
 
 

DIENST MET INBRENG VAN ICHTUS 
Zondag 20 oktober zal opnieuw een bijzondere dienst plaatsvinden. Het is 
dan namelijk studentenzondag. Dit is een initiatief van Ichtus Vlaanderen om 
in de kerken stil te staan bij studenten. Studenten komen overal vandaan om 
onder meer hier in ’t Stad te studeren. Misschien zijn wij wel eens geneigd 
deze ‘voorbijgangers’ te vergeten. Toch is het belangrijk om ook voor hen 
open te staan als gemeente. In deze dienst draait het werkelijk om 
ontmoeting: de dienst wordt nl. voorbereid samen met een groepje studenten 
van Ichtus Antwerpen. Het belooft een bijzondere dienst te worden!  
 
 

JAARTHEMA: ‘KERK IN DEZE TIJD?!’ 
Komend jaar wil ik door verschillende diensten heen een jaarthema met u 
doordenken. Het thema voor dit jaar is ‘Kerk in deze tijd?!’. We leven in een tijd 
dat het niet vanzelfsprekend is om met elkaar kerk  te zijn. Hoeveel verhalen 
horen we niet over kerken die leeglopen? Voor veel mensen om ons heen is het 
zeer onvanzelfsprekend om in een God te geloven en al helemaal om dat ook 
nog eens samen met anderen te doen. Geloven is toch iets persoonlijks, wat je 
zelf doet, in je eentje?  
Bovendien staat de taal en belevingswereld van de Bijbel en onze christelijke 
traditie ver van mensen af. Ja, zelfs voor ons kan het moeilijk zijn om die 
vertaalslag te maken. Dat is elke keer weer een uitdaging wanneer we met 
elkaar die Bijbel openslaan. Hoe kunnen we als kerk de verbinding leggen 
tussen de verhalen en belevingswereld van onze tijd en de verhalen en 
belevingswereld van de Bijbel?  
In de themadiensten denken we met elkaar na over wat het betekent om 
samen kerk te zijn in deze tijd. Waarom zouden we eigenlijk naar de kerk 
gaan? Blijkbaar voelen we ons geroepen, maar wat betekent dat? En dan 
vervolgens ook de vraag: Hoe zijn we dan kerk? Hoe kunnen we Jezus navolgen 
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– dat betekent: er zijn voor de ander om ons heen, onbaatzuchtig en 
onvoorwaardelijk. Waar staan we eigenlijk als kerk in de samenleving? Zijn we 
wel zo open en gastvrij als we denken te zijn? Hoe gaan we met elkaar om in 
de Geest van Jezus Christus? Zijn we als kerk als een vlieger in de windkracht 
van Gods Geest of zijn we tegen wil en dank een obstakel?  
Aan dergelijke thema’s zullen we aandacht besteden in speciale 
themadiensten, waarbij we samen het thema ‘kerk zijn’ belichten vanuit 
verschillende bijbelteksten, in gesprek met onze, hedendaagse, vragen. 
Ongeveer maandelijks zal er een themadienst gewijd worden aan dit thema, 
met uitzondering van de feestperiodes. De eerste themadienst is op 27 
oktober. We beginnen het jaarthema door stil te staan bij Abraham die wordt 
geroepen door God om onderweg te gaan. Ook wij voelen ons geroepen. Maar 
wat betekent dat precies? Waarheen worden wij geroepen als gelovige en als 
gemeente?  
 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN NAAST DE KERKDIENSTEN 
Na een goed begin komen alle activiteiten weer uit de startblokken. De 
catechese, verscheidene kringen, alles begint! In de rubriek ‘Bezinning en 
verdieping’ kunt u meer informatie vinden over het verdiepingswerk van de 
Antwerpse protestantse kerken.  
Het jaarthema voor dit jaar is ‘Moed’, naar aanleiding van het leven en denken 
van Dietrich Bonhoeffer, die zich in Duitsland als theoloog verzette tegen het 
onmenselijke nazisme. De eerste bijeenkomst is 15 oktober in de Lange 
Winkelstraat. Er zal dan een film vertoond worden over het leven van Dietrich 
Bonhoeffer. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek (zie p. 20). 
 
 

OPROEP: COÖRDINATOREN GEZOCHT VOOR DE BAZAR 
Het staat in de planning om op 
maandag 11 november 
opnieuw de jaarlijkse BAZAR in 
onze kerk te organiseren. 
Randvoorwaarde is echter dat 
we nog twee coördinatoren 
vinden die hun schouders onder 

deze editie willen zetten. Enthousiastelingen kunnen zich melden bij Bert 
Droogendijk.  
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JONGEREN 
 

ProJOP jongerendag 13 oktober 
Op 13 oktober organiseert ProJOP opnieuw een jongerendag. Dit jaar is het 
voor ons Antwerpenaren een ‘thuiswedstrijd’. De dag vindt plaats in het 
Bijbelhuis. Het thema is ‘Wie is de mol’. Geef je op, zodat we de Bexstraat 
kunnen vertegenwoordigen die dag!  
 

1 november: VPKB voetbaltoernooi 
We willen weer met één of twee teams onze gemeente vertegenwoordigen bij 
het jaarlijkse VPKB voetbaltoernooi. Geef je op bij Aron van Velzen of ds. Barry 
Kriekaard. Dames zijn uiteraard ook welkom!  
 

Catechese 19 en 20 oktober 
Komend seizoen gaan de catechisatiegroepen weer van start. Er zullen weer 
twee leeftijdsgroepen worden gevormd: 12-15 en 16+.  
• De groep 12-15 zal zich dit jaar bezig houden met de Bijbel. Wat is de Bijbel 
eigenlijk voor boek of bibliotheek? Hebben die oude boeken ons nog iets te 
zeggen? Zijn er misschien verrassende teksten te vinden? We gaan ook met 
elkaar een Bible Challenge aan. Bijeenkomsten zijn maandelijks op 
zaterdagmorgen 11.00-12.30 uur in de kerk. De eerste bijeenkomst zal 
plaatsvinden op 19 oktober.  
• De catechesegroep 16+ heeft zich vorig jaar bezig gehouden met 
verschillende onderwerpen. Dit jaar gaan we met elkaar kijken naar woorden 
die in de kerk en Bijbel vaak  worden gebruikt. Denk aan: genade, verzoening, 
schepping, etc. Wat betekenen die woorden? Maar ook: wat betekenen ze nog 
voor ons? Of moeten we ze misschien vertalen? Kortom: het gaat over de 
verbinding tussen jouw leven en de taal van de kerk. Bijeenkomsten zijn 
maandelijks op zondagmiddag 12.30-14.00 uur in de kerk, na afloop van het 
koffiedrinken. De eerste  bijeenkomst is op 20 oktober.  
 
 

KRINGWERK 
 

Bijbelkring Ezechiël  
Komend jaar zal er ook weer een bijbelstudiekring zijn. We gaan ons dit jaar 
bezig houden met een beetje een onbekende figuur, namelijk de profeet 
Ezechiël. Onbekend maakt misschien ook onbemind. Dat wordt nog eens 
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versterkt door het feit dat zijn profetieën soms moeilijk te begrijpen zijn. Hij 
was een profeet van niet alleen woorden, maar ook (symbolische) daden. Die 
zijn voor ons misschien moeilijk te begrijpen, maar toch gaan we met elkaar 
een poging wagen.  
Ezechiël was als jonge priester gedeporteerd vanuit Israël naar het grote 
wereldrijk Babel. En daar werd hij geroepen. De profeet staat tussen zijn 
ontheemde landgenoten in Babel en zijn landgenoten in Israël, die menen dat 
er niets aan de hand is. Hoe wijst Ezechiël mensen erop dat het menens is? En: 
kan hij nog van hoop spreken of is alle hoop verloren? Ezechiël leefde in een 
tijd vol van onrust en verwarring. Misschien is Ezechiël wel actueler dan we 
denken te midden van alle verontrustende berichten over het klimaat, en alle 
geluiden dat op zoveel plaatsen de democratie onder druk staat.  
Van harte uitgenodigd, maandelijks op woensdagavond 20.00 uur in de kerk. 
Eerste bijeenkomst: 16 oktober. 
 
 

Overzicht van de activiteiten in oktober 
4 oktober, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen 
13 oktober, 10.00 uur, Bijbelhuis: ProJOP jongerendag Bijbelhuis 
15 oktober, 19.30 uur, Lange Winkelstraat: filmavond Bonhoeffer  
16 oktober, 11.00 uur, kerk: gebedskring 
16 oktober, 20.00 uur, kerk: bijbelkring Ezechiël  
18 oktober, 20.00 uur, kerk: bijbellezen voor anderstaligen 
19 oktober, 11.00 uur, kerk: catechese 12-15 
20 oktober, 12.30 uur, kerk: catechese 16+ 
1 november: VPKB zaalvoetbaltoernooi 

 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 1 oktober. We pakken dan de 
draad weer op en denken samen na over hoe we kerk willen zijn. De 
bestuursraad komt samen op 3 oktober.  
 
 

VOORBEDEN  
Walter Dekock ondergaat momenteel chemokuren. In oktober krijgt hij de 
uitslag wat de uitwerking van de kuren is geweest.  
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PERSOONLIJK 
Op 6 oktober zal de allereerste avondmaalsdienst zijn die ik zelf zal leiden. Ik 
zie er naar uit om deze dienst samen rondom de tafel van onze Heer te staan 
en brood en wijn te delen. Het wonder van het avondmaal is dat Jezus zelf 
onze gastheer is.  
Na afloop van de dienst zal ik meteen de trein pakken om af te reizen naar de 
abdij van Brialmont in Esneux (ten zuiden van Luik), voor de zogenaamde 
‘integratiestage’ van de VPKB. Samen met een aantal andere ‘nieuwelingen’ in 
het predikantencorps van de kerk zullen we ons bezighouden met bezinning 
en studie. Ik ben daarom afwezig van 6 tot en met 11 oktober. Voor 
dringende zaken kunt u de kerkenraad contacteren.  
 
 
Hartelijke groet, 

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

0493/81.96.52 
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:martinemeijers505@gmail.com
mailto:wimsluijs@skynet.be
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

STARTEN IN DE OPEN LUCHT 
Op 8 september vierden we de Scheppingszondag in 
Kontich op de bioboerderij ‘Grondsmaak’. In plaats 
van  binnen kerkmuren, klonken onze liederen uit 20 
kelen vanuit de schuur het open veld in. Een toffe 
ervaring voor ons en een verassend gebeuren voor 
de plukkers op het veld. 
Op die manier werd de band tussen geloven en de 
schepping present  gesteld. Niet de angst voor de 
klimaatveranderingen was het uitgangspunt in de 
preek.  De hoop mag de gids zijn om onze wereld 
toekomst te geven. Hoop die Noach in het 
bijbelverhaal na de zondvloed als eerste een 

Wijngaard doet bouwen. De regenboog als sacrament versterkt  die hoop, dat 
er gebouwd mag worden aan een duurzame wereld.  
De uitleg van Brenda Blokland over de werkwijze van de boerderij zetten ons 
met beide voeten op de grond, in alle nederigheid, ten opzichte van het 
werken op Gods aarde. 
Ten zeerste aanbevolen is in dit verband het boekje ‘Hoe gaan we dit 
uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde’ van Jelmer 
Mommers (uitgeverij De Correspondent). Het eerlijke verhaal is dat we 
ongelofelijk in de shit zitten. Zo’n warm klimaat als er nu aankomt, heeft de 
mens nog nooit meegemaakt. Maar hoe erg het wordt, dat bepalen we zelf. 
(Tetty Rooze) 
 

 

BEZOEK GEMEENTE RIXENSART: PROGRAMMA 
JOODS ANTWERPEN 
Ter herinnering: 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 voor gaan, ontdekken we 
Joods Antwerpen o.l.v. Frans Van den Brande. Na de dienst eten we samen en 
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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 (zie p. 18)! 
 
 

BUURTHUIS 
We doen als gemeente extra ons best dit jaar 
om onze mede-wijkbewoners beter te leren 
kennen. Eerder schreef ik al over het overleg 
‘Zuidklap’ dat regelmatig vertegenwoordigers 
van allerlei organisaties in Antwerpen-Zuid 
samenbrengt en ook al eens bij ons 
vergaderde.  
In verband daarmee is het interessant dat we 
nu een ‘voorlopig buurthuis’ hebben in de 
Brederodewijk. Ze schrijven er zelf over: 

“Buurthuis Unik is het resultaat van het project 'Een buurtwerk in de 
Brederodebuurt'; ondersteund door de burgerbegroting. Vanuit de nood aan 
een laagdrempelige ontmoetingsruimte in de buurt bouwen we ons nieuwe 
buurthuis op.” 
Het is te vinden aan de Paleisstraat 108. Gaat u er eens een kijkje nemen? 
Verantwoordelijke persoon is Karen Maes. 
 
 

‘MISSIE IN DE MARGE’ 
Samen met collega’s Eefje van der Linden en Eleonora Hof organiseer ik een 
studiedag over ‘marginaliteit’ en ‘kwetsbaarheid’ als kernbegrippen voor 
vormen van missionair (= actief naar buiten tredend) kerk-zijn. Eleonora Hof 
schreef hier een stevig proefschrift over. Op deze dag zal zij vertellen hoe zij 
dat in de Vlaamse context voor zich ziet. Zelf zal ik ook een verhaal houden. 
Dagvoorzitter is Ina Koeman. Welkom op 19 november in de Zandpoortkerk 
in Mechelen. Opgeven via vorming@vpkb.be (zie ook p. 33). 
 

mailto:vorming@vpkb.be
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NORBERTUS EN PROCANT 
In de kerk nabij mijn woonst, de rooms-katholieke St. Norbertuskerk aan de 
Dageraadsplaats, duikt regelmatig protestants collega Dick Wursten op voor 
allerlei fraaie muzikale programma’s rond bijbelse figuren. Op dinsdag 29 
oktober om 20 uur is de aandacht gericht op de profeet Jona. Te beluisteren 
zijn een 17e eeuws Jonas-oratorium van Carissimi en een hedendaagse variant 
van Willem Ceuleers. Alles ongetwijfeld sprankelend ingeleid en toegelicht 
door meesterverteller Dick Wursten. Band-lezers die zin hebben dit mee te 
maken: lijkt me gezellig om samen te gaan, meld u bij mij 
(bert.dicou@gmail.com). 
 

 
 
 

PASTORALIA  
• Rina Vredebregt verscheen tot haar en ons genoegen in september weer in 
de dienst! Zij was voldoende aangesterkt om de gang naar de Sanderusstraat 
weer eens te wagen. Dat het maar zo moge blijven. 
• Kathleen Vermeulen maakt een moeilijke periode in haar persoonlijk leven 
door. Gelukkig begint alles wat meer op zijn plaats te vallen, maar het is niet 
altijd gemakkelijk en kost veel energie. We wensen haar al het goede. 
• Heleen Rouwenhorst en familie hadden deze zomer het verlies te betreuren 
van haar vader. Daarnaast is er de doorgaande zorg voor haar moeder. Ons 
medeleven, en sterkte. 
• Onverwachte zorgen bij Morteza en Zainab: hun vakantie viel volledig in het 
water doordat Zainab op de brommer werd aangereden door een auto en lelijk 
op haar hoofd terechtkwam. Het herstel gaat voorspoedig maar neemt veel 
tijd.  

mailto:bert.dicou@gmail.com
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• Vreugdevol nieuws: een kind geboren bij Kamran en Sobia. Elijah Kamran 
zag op 31 augustus het levenslicht. We wensen hem en zijn ouders alles wat 
mooi en goed is, en Gods zegen. 
 
 

PERSOONLIJK 
Nieuw inkomende predikanten in de VPKB starten met een integratieperiode 
van twee jaar. We krijgen ruim de tijd om dit land en deze kerk een beetje te 
leren kennen. En andersom, heeft de VPKB ruim de tijd om ons te leren 
kennen en vast te stellen of we geen al te vreemde eend in de bijt zijn. Leuk 
onderdeel van deze periode is de ‘integratieweek’ die de nieuwkomers met 
elkaar doorbrengen in een klooster, met een heel programma aan verdiepende 
activiteiten. Die week is van 6 tot en met 11 oktober. In die tijd ben ik dus 
verminderd bereikbaar. 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 

 
 

KERKZIJN VANDAAG…  

…heeft iets van het gaan van een weg, en je weet zelf niet waar je uit komt. 
Maar gaandeweg blijkt de weg die je gaat de enig begaanbare weg te zijn voor 
jou. Het is simpel je ene voet vooruit zetten en dan de andere. Je kunt daar 
heel diepzinnig over doen, en terecht, er hangt veel mee samen. Maar je moet 
het vooral doen. Doen, met de nederige zekerheid dat als dit niet de goede 
weg is je wel gecorrigeerd wordt. Hoopvol leven met imperfectie, schreef 
iemand, want ja, het gaat toch telkens weer anders dan je graag zag en zou 
wensen. Maar de kunst is om dat niet erg te vinden. De moed te hebben om 
juist niet weg te lopen voor die concrete feitelijkheid van ons bestaan, en juist 
daarin hoopvol te blijven, en God aanwezig te zien. Dwars door alles heen. 
Adam, waar ben je, vroeg God. Die vraag klinkt nog steeds. De vraag is niet, 
waar God is, maar waar wij ons voor Hem verbergen. 
 
 

KERKDIENSTEN 
Zondag 29 september maken wij ons vrolijk om een cornet: dat is geen ijsje, 
dat is een cornetto: het is een orgelpijpje, een register. Dat zegt u 
waarschijnlijk weinig, maar deze zondag kunt u horen dat de volle dragende 
klank van een orgel met het gebruik van de cornet nog meer straalt en je nog 
makkelijker laat zingen. Onze vaste organist Egbert Kuijk liet zich ontvallen 
dat hij dit jaar al 40 jaar in de Lange Winkel orgel speelt: u zult begrijpen dat 
wij daar niet zomaar aan voorbij gaan. 
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Dan, zondag 6 oktober, willen we op 
stap gaan, met de hele gemeente, als 
dat kan. We gaan naar Leuven, op 
bezoek bij de protestantse kerk 
aldaar (foto), en later de stad in. Ds. 
Ernst Veen, de predikant van Leuven 
zal ons gidsen.  
Zondag 13 oktober, hebben we 
gewoon een eredienst; zondag 20 

oktober is collega Lianne de Oude uit Hasselt onze voorganger. En, vanwege 
mijn vakantie (ja, alweer…) op zondag 27 oktober opnieuw een 
gastvoorganger: nu ds. Arie Poldervaart uit Turnhout. 
Zondag 3 november, eerste zondag van de maand, vieren wij het Heilig 
Avondmaal. 
Op de zondagen dat ik voorga blijven we trouw in het Lukasevangelie lezen.  
 
 

RESTAURATIE VAN KOOR EN GLASRAMEN 
De werken gaan beginnen. Maandag 21 oktober is de 
officiële startdatum. De aannemer is Monumentum en 
die zijn niet bang, want ze werken ook hoog in de lucht 
aan de toren van de kathedraal. Een gespecialiseerde 
firma die zowel de muur als ook de glasramen gaat 
aanpakken. Het zou kunnen zijn dat wij tijdelijk een 
zondag moeten uitwijken naar de zaal van de Arabische 
kerk, omdat in de grote kerk het koor wordt afgesloten 
met een stofwand. De banken worden verplaatst, er 
komt een tijdelijk podium… allemaal veranderingen. 
Maar na 160 werkdagen zal het koor en haar glasramen 
helemaal gaaf uit het stof tevoorschijn komen, en dan is 
het feest, dan de kerk vanbuiten helemaal af.  
(Foto: Een laatste blik op de gehavende glasramen) 
 

 

TERUGBLIK EXPOSITIE EN LEZING SEKSUEEL MISBRUIK 
Dit was wat we voor ogen hadden: een bescheiden bijdrage. Het onderwerp 
vraagt daar om. Maar wij vonden het wel belangrijk, dat de kerk hier helder en 
duidelijk laat merken, dat het haar ter harte gaat. Vanwege de 
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monumentendag kwamen veel mensen in de kerk kijken en liepen ook langs 
de tentoonstelling. Een artikel in het blad Tertio, met een interview met 
stadspredikant Petra Schipper gaf mooi weer wat onze bedoeling was. Ik 
schrijf nog over de lezing van Petra samen met Hanneke Schieven, de 
schijfster van de gedichten (op 26 september, dus na de deadline van deze De 
Band) maar heb er alle vertrouwen in dat we daar een zinvolle avond zullen 
hebben. Het is zoeken naar goede woorden. Zelf werd ik erg geraakt door de 
‘Litanie’ van Jean Allain, een vroeg modern orgelstuk waarin de klacht, een 
indringend thema, telkens herhaald steeds intenser klinkt. Allain schreef dit 
stuk toen zijn zus in de bergen verongelukte, en je voelt het verdriet en de 
onmacht, maar de klacht klinkt daardoor des te krachtiger. Wanneer onze 
woorden, eindeloos herhaald, op zijn, tilt het geloof ons hogerop, en legt de 
klacht bij God: schreef hij erbij. Het stuk eindigt danook met een geweldige 
dissonant. Ik heb het rondom de tentoonstelling een aantal keren gespeeld, en 
het blijft indrukwekkend. Het boekje met gedichten van Hanneke Schieven 
getiteld ‘Tranen in het zonlicht’ is bij bol.com te verkrijgen (18 euro). 
  
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:egbert.kuijk@scarlet.be


18 

 

 

VOOR ALLEN 
 
 

BEVESTIGINGSDIENST DS. CHRISTOPH HOLSTEIN 
De Duitstalige Protestantse 
Gemeente in Antwerpen (DEGPA) 
heeft een nieuwe pastor. Na dr. 
Thorsten Jacobi Antwerpen eind 
januari  teruggegaan is naar 
Duitsland, en na een interim van ds. 
Christian Günther zijn ds. Christoph 
Holstein en zijn vrouw Birgit eind 
augustus in de pastorie van de 

DEGPA in de Bredabaan 220 in Merksem ingetrokken. Ds. Holstein (53) zal 
vooralsnog 6 jaar in Antwerpen blijven. Op 1 september is hij voor de eerste 
keer een kerkdienst voorgegaan. 
Op zondag 13 oktober om 15 uur heeft in de Damiaankerk in het TPC 
(Groenenborgerlaan 149, 2020 Wilrijk) de plechtige inzegeningsdienst plaats. 
Iedereen is hartelijk uitgenodigd op de dienst en de aansluitende receptie. 
Er zijn ruim parkeerplaatsen voorhanden. 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Voor deze Band is er helaas nog geen nieuws te 
melden over onze laatste bijeenkomst. De Band 
werd gedrukt op vrijdag 27 september 
 en ik wist toen  natuurlijk nog niet wat we op de  
bijeenkomst van 28 september besproken hebben.  

Op die datum zijn we namelijk bij elkaar geweest om  te overleggen over het 
nieuwe seizoen.   
Ik hoop van harte dat het op de 28 september een toffe bijeenkomst was met 
veel gezelligheid en goede gesprekken vooral over onze 50+ middagen. 
Wanneer en hoe en of we de volgende keer bij elkaar komen, weet u als u deze 
Band krijgt, maar nu weet ik nog van niets! Het verslag van die middag is 
gepland voor De Band van november. 
(Dini van Os) 
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BEZINNING EN VERDIEPING 
 
 

EEN JAAR MET MOED…!! 
Het jaarthema van de Antwerpse gemeenten is 
MOED. Dat heeft te maken met Dietrich 
Bonhoeffer, die nu 75 jaar geleden gestorven is. 
Bonhoeffer was een bevlogen begaafde jonge  
Lutherse theoloog in de dertiger jaren in 
Duitsland. Origineel en integer. De nazipraktijken 
dwongen hem stelling te nemen, en uiteindelijk 
zelfs verder te gaan dan hij aanvankelijk 
theologisch dacht te kunnen verantwoorden. Hij 
zal op hoogst persoonlijk bevel van Hitler ter dood 
worden gebracht, op 9 april 1940, enkele dagen 
voor het einde van WO II. Vanuit de gevangenis 
schreef hij brieven, die hem  bekendheid hebben 
gegeven, uitgegeven in een boek Verzet en 
overgave (Widerstand und Ergebung). Wie hem beter leert kennen ontdekt dat 
al zijn boeken al vanaf het begin iets grensverleggend hadden, culminerend in  
zijn Ethiek, een boek waar hij nog mee bezig was toen hij in de gevangenis zat, 
en dat hij niet heeft kunnen afmaken. Kortom, een zeer boeiend man, ook nog 
voor vandaag.  

Wat ons bij het thema ‘moed’ bracht was, dat 
wij wel wat jaloers zijn op de moed van deze 
man; wel het gevoel hebben dat  wij vandaag 
ook die moed zouden moeten hebben, omdat 
er ook in onze dagen best veel dingen 
gebeuren, die weersproken moeten worden en 
waar christenen mede verantwoordelijkheid 
voor dragen. Maar waar halen wij die moed 
vandaan. 
Het doet er niet toe of je een links- of 
rechtsgedraaide politieke voorkeur hebt, of je 
hoog of laagkerkelijk bent, meelevend of wat 
afstandelijk kerklid: hebben wij de moed om 
voor onze eigen tijd te zeggen en te doen wat 
moet: hebben wij die moed? 
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In De Band van november zal u een overzicht vinden van wat er dan zoal 
georganiseerd gaat worden, komend jaar, aan bezinning en verdieping. 
Bibliodrama, Lectio divina, een debat tussen bekende theologen over welke 
taal we dan moeten bezigen, om gehoord worden, en wat willen we dan 
precies zeggen? We houden een gedichtenavond in een literair café, samen 
met de Noordergeuzen van het PSC. Dorothe, stagiaire van het Bijbelhuis, 
daagt jongeren uit om imperfect te zijn: durf je kwetsbaar leven?  Ook de 
lezing en tentoonstelling over  seksueel misbruik stond in het teken van 
zoeken naar moed. Zou een gesprek mogelijk zijn met uitgesproken 
Vlaamsbelang-stemmers en stemmingmakers. Er is zoveel. 
Maar we beginnen met een film over het leven van Bonhoeffer: Agent of Grace 
(2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld. Een meeslepende film over 
zijn leven.  
Dinsdag 15 oktober, in de gemeentezaal van de Lange Winkelstraat, start 
om 20.00 uur. 
 
Vanuit het predikantenoverleg,  
ds. Hans Neels 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie ben ik?  

Wie ben ik?  
Ze zeggen mij vaak dat ik uit mijn cel treed  

gelaten, opgewekt, vast als een hereboer uit zijn slot. 
… 

 
Wie ben ik?  

Ze zeggen mij vaak dat ik met mijn bewakers spreek  
vrij, vriendelijk, helder als gaf ik bevelen. 

… 
 

Wie ben ik?  
Ze zeggen mij ook dat ik de dagen van mijn ongeluk draag  

gelijkmoedig, glimlachend, trots als iemand gewend te winnen. 
… 
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Ben ik dat werkelijk wat anderen van mij zeggen?  
Of ben ik slechts wat ik weet van mijzelf?  

Onrustig, verlangend, ziek als een vogel in een kooi,  
smachtend naar levensadem, alsof iemand mijn keel wurgt,  

hongerend naar kleuren, bloemen, naar vogelstemmen,  
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,  
bevend van toorn over willekeur en de minste krenking,  

opgejaagd door wachten op grote dingen,  
machteloos bezorgd om vrienden eindeloos ver,  
te moe en te leeg om te bidden, denken, werken,  

mat en bereid van alles afscheid te nemen? 
… 

 
Wie ben ik?  

Deze of gene?  
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?  

Ben ik beiden tegelijk?  
Voor mensen een huichelaar  

en voor mijzelf een verachtelijk klagende slappeling?  
Of lijkt wat in mij nog rest  

een verslagen leger dat wanordelijk wijkt bij een reeds gewonnen slag? 
… 

 
Wie ben ik?  

Eenzaam vragen drijft de spot met mij.  
Wie ik ook ben, Gij kent mij.  

U behoor ik toe, o God! 
 
 

Dietrich Bonhoeffer schreef het wereldberoemde gedicht ‘Wie ben ik?’ (Wer bin ich?) in juni 
1944 in de gevangenis. Bron: www.creatov.nl 
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                KERKDIENSTEN 
 
 

 
 
 

Zondag 6 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: ds. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en Diaconie 
Heilig Avondmaal 
 

Lange Winkelstraat 5   
geen dienst: uitstap naar Leuven 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: ds. B. Dicou  Collecte: Kerk, Kirinda, Diaconie 
Heilig Avondmaal, bezoek van gemeente Rixensart 
       

Zondag 13 oktober 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: ds. A. Slingerland   Collecte: Kerk en Zending 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur   
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: nog te bepalen 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur     
Voorganger: ds. B. Dicou     Collecte: Kerk, Ik help een kind  
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Zondag 20 oktober 

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

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. L. de Oude    Collecte: nog te bepalen 
 

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

Zondag 27 oktober  
 

Bexstraat 13      10.30 uur     
Voorganger: ds. B. Kriekaard   Collecte: Kerk, Investeringsfonds 
Themadienst 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. A. Poldervaart, Turnhout  Collecte: nog te bepalen 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: ds. P.Schipper Collecte: Kerk, PSC 

 
Zondag 3 november 
 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: ds. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en Diaconie 
Heilig Avondmaal 
 

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

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

02 oktober: voorganger: Padre Annie Walscharts, Ere-
aalmoezenier Defensie 
09 oktober: voorganger: ZEH Serge Takamba, pastoor in 
de PE H. Damiaan 
16 oktober: voorganger: Embrecht van Groesen, 
gevangenisaalmoezenier en bestuurslid ARK 
23 oktober: voorganger: Michel Franzen, bestuurslid ARK 
30 oktober: werkgroep Oecumenisch Middaggebed, 
gedachtenisdienst voor overledenen 
06 november: voorganger: ds. Truus Schouten, emeritus-
predikant 

 
 
 

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

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

 
 

 

HET HART VAN ONS WERK  
Het woord ‘presentie’ is nu al vaak gevallen in deze 
rubriek. Niet om u te vervelen, maar omdat het 
probeert een woord te plakken op iets wat je 
eigenlijk moeilijk onder woorden kunt brengen, 
maar wat zo cruciaal is voor ons werk. En zo 
ongelooflijk verrijkend. Presentie is een term voor 
iets waar de Bijbel andere woorden voor heeft: 
barmhartigheid, gerechtigheid, liefde, … En zoals in 
de Bijbel is dit iets omvattends, volstrekt 
wederkerigs, iets wat gebéurt en waar je zelf 
helemaal in wordt meegenomen.  
We willen met onze presentie-ervaring ook iets 

betekenen voor de kerken. Juist in een tijd waarin je als kerk zo gauw besmet 
zou raken door denken in getallen, doenerigheid, en je terugtrekken in je eigen 
bubbel, ten koste van zoveel mensen, juist in deze tijd kunnen we als kerken 
een tegenrealiteit zoeken en uitdragen.  
Weet u nog wat ik vorige maand vertelde? Vanuit ‘Attent’, Netwerk voor 
maatschappelijke inzet van het bisdom Antwerpen, werken we in een 
werkgroep ‘Presentie’ onder leiding van ds. Ina Koeman ideeën uit om 
presentie nog meer te laten leven in de kerken. Ter inspiratie geef ik u al een 
(samenvattend) voorproefje mee wat Ina hierover in ons missiestuk schrijft: 

Alles draait om er-zijn-voor de ander (veel meer dan om het wegpoetsen 
van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander zodat de ander 
– hoe gek, hoe anders ook – voluit in tel is, om wederzijdsheid, om 
verhalen, om nauwgezette afstemming, om niemand ooit af te schrijven, 
om een soort voorzichtige traagheid die ruimte geeft aan wat zich niet 
maken of afdwingen laat. Wie het pad van de presentie gaat, is tamelijk 
weerloos en moet moedig zijn.”  
Je hebt anderen nodig om dit te kunnen doen. Je leert om je eigen grenzen 
respecteren. Zonder te weten dat ook jij zelf zorg nodig hebt, kun je geen 
presentiewerker zijn. Oefenen is het belangrijkste. Het durven. 
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Kwetsbaarheid kennen en delen. Niets meer of minder dan dat. Je streeft 
geen ideaal na, maar mag van tijd tot tijd concluderen: de ander liet me 
toe, we mochten iets voor elkaar betekenen… 

Is dat niet waar we als kerk toe geroepen zijn om zo te zijn in deze wereld? 
 
 

NIEUWS VAN DE STADSPREDIKANT 
Dit is een vervolgverhaal; ik hoop dat u keer na keer zo een beetje meekrijgt 
wat we hier mogen meemaken. Een kleine update: 

 U kon het vorige maand lezen: van september tot april loopt Leonie van 
Staveren stage bij mij. Elke woensdag komt ze uit Rotterdam, om mee te 
maken wat er op mijn weg komt. Eerst maar ’s snuffelen en ervaren. Ook 
zelf erop in de stad, om te verkennen wat er leeft en gebeurt. En samen 
nadenken over hoe we in deze samenleving proberen kerk te zijn en welke 
eigentijdse mogelijkheden hier liggen. 

 De ontmoetingsruimte in de Woonterp moet professioneel worden 
klaargemaakt, gezien de waterschade die er geweest is. Daarna gaan we ‘m 
samen schilderen en gezellig inrichten. Gelukkig gebeuren er al 
ontmoetingen in dat appartementsblok, ook tussen de gezinnen. Om elk 
gezin heen staan trouwe mensen die op allerlei manieren mee een weg 
zoeken in deze samenleving. Ondertussen zitten we als PSC niet stil om een 
oplossing voor blijvende huisvesting te zoeken voor deze gezinnen.  

 Houdt u het vrij? 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. 

 
 

OVER DE KIP EN HET EI 
(Door Koen Kinsbergen, 
voorzitter PSC) 
Toen we het project ‘De Kip 
en het Ei’ startten in Burkina 
Faso dachten we aan de 
duurzame tewerkstelling en 
een eerlijk inkomen van de 
boeren die onze kuikens 

zullen kopen, en aan de tewerkstelling in onze broeierij. Nu we zo goed als 
klaar zijn met de bouw en in afwachting zijn van de technische installaties (die 
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worden 15 oktober verwacht in Tema Ghana aan te komen) hebben we 
vastgesteld dat tijdens de bouwwerken gemiddeld 6 mensen en daarmee ook 
6 gezinnen een inkomen kregen uit het project, en dat er door de activiteit 
rondom onze boerderij in spe een 3 tal kleine bedrijfjes zijn gekomen die 
toekomst zien in het volk dat naar onze broeierij zal komen. Een bakker, een 
koffieplek en een kleine kruidenier zijn nu bijna buren geworden. 
Dan, Burkina Faso en meer bepaald de regio waar wij zitten wordt na elk 
regenseizoen geplaagd met larven en motten die het net opkomend mais 
opvreten. Zeer veel middelen werden reeds ingezet ter bestrijding van deze 
plaag. Ik heb in Nederland projecten gezien waarbij larven aan kippen worden 
gegeven als voer. Een onderzoek naar het type larve leerde dat de variant in 
Burkina niet schadelijk was voor kippen. Een en een werd dus 2 en al vlug 
hadden wij een paar boeren gevonden die zich aan een experiment wilden 
wagen.  
En zo geschiedde dat na een paar weken honderden boeren hun kippen 
loslieten in hun akkers en aldus de plaag bij hun konden beheersen. Volgend 
jaar wordt er gekeken om op het moment van de uitbraak van deze plaag, en 
die is redelijk goed te voorspellen, meerdere duizenden kippen paraat te 
hebben op de juiste leeftijd waarbij zij de plaag op natuurlijke wijze kunnen 
bestrijden. Een op zijn minst gezegd onverwacht resultaat. 
Meer info over dit project: www.psc-antwerpen.be/de-kip-en-het-ei-project/ 
 
 

VAN DE BLOG 
Hij zit aan een tafeltje 
in de onthaalruimte van 
de sociale kruidenier 
Filet Divers. Een man 
van rond de 60, schat 
ik. Caddy naast zich. Ik 
ga voorzichtig naar 
hem toe en stel me 
voor, en vraag hem of ik 
bij hem mag komen 
zitten. “Alles oké” 

gebaart hij, licht schuddend met zijn hoofd. Ik maak op dat hij niet wil babbelen, 
maar hij blijft me aankijken en reageert knikkend als ik hem vraag of hij hier voor 
het eerst is. Ik ga zitten. En dan pas begrijp ik dat hij nauwelijks een woord 
Nederlands spreekt of verstaat. Enkel “Arab”. Hij glimlacht vriendelijk. 
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Een Arabisch sprekende vrouw passeert en praat met hem en kennelijk vraagt hij 
haar om eventjes te tolken, om zich te verontschuldigen dat hij zo graag wil maar 
mij niet kan verstaan. Ze vertelt mij een stukje van zijn verhaal. Toen hij het haar 
laatst verteld had, had ze zelf moeten huilen. Dat hij alles kwijt is. Ik kijk vragend: 
hoe komt dat? Natuurlijk: Syrië. Hij maakt schietgebaren. “Deze man was rijk, 
had mooie huizen, een bedrijf. Ik heb foto’s gezien, zo mooi, alles. Allemaal kapot, 
weg, compleet weg.” Idlib. De nieuwsbeelden komen me voor ogen. Hier zit een 
stukje Idlib voor mij, met een lieve glimlach en een blijkbaar onverwoestbaar 
prachtige ziel. Nu zit hij hier, in de sociale kruidenier, om een beetje eten. Ik voel 
een diepe pijn om hem en leg mijn hand op mijn hart. Hij ook. We kijken elkaar 
lang aan. Ik blijf bij hem zitten. De vrouw wandelt verder. Wij verstaan elkaar 
niet. En toch wel. We hebben niets in handen voor een dieper gesprek. En toch 
wel. Met niets in handen toch verder gaan. Dat leer ik van mensen zoals hij. 
 
Hartelijke groet! 

Ds. Petra Schipper 
Stadspredikant 
 
Volg ons via de sociale media: 
Blog: https://www.psc-antwerpen.be/blog/  
Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
 
 
 
 
 
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  

https://www.psc-antwerpen.be/blog/
mailto:p.schipper@telenet.be
https://stadspredikant.webnode.be/
mailto:vansantens@hotmail.com
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

Lieve mensen van de protestantse kerken, 
Ik lees altijd met veel plezier De Band. Veel boeiende programma’s zijn erin te 
vinden. Wanneer iemand het ziekenhuis verlaat en interesse heeft, dan raad ik 
daarvan iets aan wat past. Of soms kijken we samen met een 
woonzorgcentrum-resident hoe de vele vrije tijd nuttig in te vullen. Nu zal ik u 
iets vertellen over waarmee we in de ziekenhuizen naast de patiëntbezoeken 
mee bezig zijn. 
 
Al enkele jaren organiseren we vanuit Levensbeschouwelijke Zorg in het 
Ziekenhuis Joostens themamiddagen voor de langdurige patiënten en 
bewoners. Dit is elke keer een gezellige middag waar men binnen Joostens 
naartoe kan gaan. Met mooie decoratie stellen we het onderwerp voor, b.v. 
thuis, vakantie, verplaatsing, warmte in de winter.  
Begin dit jaar hebben wij toestemming gekregen om het ook in andere 
ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) te organiseren. In 
sommige plaatsen moesten wij de methode van het groepsgesprek aanpassen 
aan de situatie waarin de patiënt is. Na de voorbereidingen hebben wij in de 
laatste maanden met de katholieke en vrijzinnige collega verschillende 
themamiddagen in het Elisabeth Ziekenhuis en ook in ZNA Hoge Beuken 
georganiseerd. Die zijn altijd tot plezier van de deelnemers. Bij een kopje 
koffie of thee delen de mensen mooie verhalen rond het thema met ons en de 
groep. Er is altijd iets te delen. Na de gezellige middag is het deugd gevend om 
later eraan terug te denken. 
 
De laatste groepsactiviteit in september wordt ‘Dichter bij gedichten’ in de 
Stille Ruimte in Ziekenhuis Jan Palfijn. Al enkele maanden hangen daar 
gedichten over kwetsbaarheid. Daaruit zijn er een paar gekozen om daarmee 
bijzondere herinneringen naar boven te halen. Eén van die gedichten plaats ik 
hieronder, zodat ook u die kan lezen. 
Het herinnert ons om voorzichtig en oppassend met de schepping en zo met 
de Aarde om te gaan om lang erop te kunnen leven. Dank aan mevrouw 
Corinne Vandevyvere wie heeft het geschreven en doorgegeven heeft.  
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AARDE 2018 
Aarde waar ik vandaag op sta 
Geef me de kracht om elke dag 

Verder te gaan 
De strijd te aanvaarden, elk verzet; 
Het onzichtbare zichtbaar te maken 

De boodschap hoe zwaar ook te aanvaarden. 
 

Aarde waarop ik leef, wordt draagbaar, 
Laat het verlangen dat elke dag in me leeft 

De vruchten dragen van de strijd 
Die het leven dat liefde en vreugde geeft 

Waar de aarde die zwart is wit wordt 
(Charlotte Escolas) 

 
Kent u een prachtig gedicht? Stuur het naar mij zodat wij het in komende 
projecten kunnen gebruiken. 
Ook meerdere jaren werken wij samen met muzikanten om 
ziekenhuisconcerten te organiseren. In een andere uitgave van De Band heb ik 
al over de mandolinegroep uit Boechout  geschreven. In oktober op de ‘Dag 
van de Spiritualiteit’ komt de gospelkoor ‘Cantimo’ naar het Ziekenhuis 
Stuivenberg en in het gebouw van het Psychiatrisch Ziekenhuis, in de sporthal 
gaan ze voor de patiënten op 17 oktober om 14.30 uur zingen. 
Vaak is niet enkel de pijn en de ziekte die de patiënten meemaken lastig, maar 
ook dat ze veel tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen zonder dagelijkse 
activiteiten die het leven zinvol en gezellig kunnen maken. Daarvoor willen we 
graag door alle bezoeken en gebeden, door alle begeleidingen en ook door de 
levensbeschouwelijke activiteiten en concerten een bijdrage leveren om hun 
zieleleven te versterken.  
Oktober en november zijn de maanden wanneer in de meeste rusthuizen een 
Herdenkingsmoment wordt georganiseerd. Met muziek en teksten geven wij 
een plaats aan het gemis van de dierbaren die van ons heen zijn gegaan.  
Misschien hebt u ook zo’n verdriet. Ik bid om kracht en het vertrouwen van de 
eeuwige ontmoeting die Christus voor ons heeft voorbereid. Veel sterkte en 
hoop wens ik u van harte toe! Liefs, 
 

Tünde Boelens  
Protestants-evangelische ziekenhuis en rusthuispastor in ZNA  
en de Woonzorgcentra Zorgbedrijf Antwerpen  
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OECUMENE 
 

 

OECUMENISCH PROJECT VAN DE ANTWERPSE RAAD 
VAN KERKEN (ARK):‘KRUISWEG TEN LEVEN’ 

 
Leven met een lichaam dat niet echt meewil, 
Een gezondheid die vaak op een laag pitje staat, 
De vraag “Waarom?” die nooit ver weg is… 
Tal van mensen worden ermee geconfronteerd. De filosofe, theologe en 
kunstenares Chris Blanckaert (Schoten, 1959) is erin geslaagd om hiermee aan 
de slag te gaan. 
Het resultaat is een geheel van 14 schilderijen, 14 kruiswegstaties met als 
thema “Kruisweg ten Leven” (zie afb. boven). 
Wij mogen niet alleen haar werk tentoonstellen, Chris zal zelf ook een avond 
bijhorende teksten komen voordragen, ondersteund door de muziek van 
priester Vincent Ceulemans O. Praem, verbonden aan de Abdij Averbode. 
De werkgroep Oecumenisch Gebed van de Antwerpse Raad van Kerken 
nodigt u hiervoor uit. 
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Locatie: St. Joriskerk – Mechelseplein – Antwerpen 
 

Programma : 
 
Tentoonstelling  
Woensdag 13 – donderdag 14 – vrijdag 15  november van 09.30 tot 15.30 uur. 
Zaterdag 16 november van 14.00 tot 16.00 uur. 
Zondag 17 november van 9.30 uur tot na de viering die aanvangt om 11.15 uur. 
 
Oecumenisch gebed  
Woensdag 13 november : 
1) 11.00 uur : voorganger Herman Augustijns.  
2) 14.00 uur : voorganger Ina Koeman. 
 
Voordracht en meditatie 
Donderdag 14 november om 19.30 uur.  
Aansluitend gelegenheid tot napraten. 
 
Chris Blanckaert zal aanwezig zijn :  
woensdag: van 09.30 tot 15.30 uur, donderdag: van 14.00 tot 15.30 uur en ’s 
avonds voor de voordracht. 
vrijdag en zaterdag: van 14.00 tot 15.30uur en zondag voor de viering. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Voor de werkgroep: Annie Walscharts, tel.  0474.436 623 
 
 

Ik vroeg om kracht 
 
Ik vroeg om kracht en ik kreeg   …moeilijkheden om mij sterk te maken. 
Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg   …problemen om mij te leren ze op te lossen. 
Ik vroeg om moed en ik kreeg    …angsten om te overwinnen. 
Ik vroeg om liefde en ik kreeg   …mensen met moeilijkheden om ze te helpen. 
Ik vroeg om rijkdom en ik kreeg   …hersenen en spieren om mee te werken. 
Ik vroeg om gunsten en ik kreeg   …kansen. 
Ik kreeg dus niets waar ik om vroeg maar   …Ik kreeg alles wat ik nodig had! 
 
(Dichter onbekend. Met dank aan het ziekenhuispastoraat van het UZA)  
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

ORBIT ATELIERS 
Als VPKB werken op verschillende terreinen samen met Orbit VZW rond het 
thema interlevensbeschouwelijke dialoog, racisme en migratie en asiel.  Op dit 
moment zijn voor ons vooral het project wonen (‘Woning gezocht en Buren 
gevonden’) en de opvang van mensen zonder verblijfspapieren in een  BBB+ 
formulie interessant. Het overleg gebeurt via de werkgroep AMOS, die om de 
6 weken samenkomt, en regionale contacten in bv. Antwerpen Gent en 
Hasselt. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te denken en te werken  
aan een samenleving in diversiteit. Via werkwinkels brengen we op 24 oktober 
een aantal thema’s aan bod, waarbij experts of ervaringsdeskundigen een 
input geven om verder na te denken. 
24 okober in de Bronks Brussel, Varkensmarkt 15 - 17, 1000 Brussel (metro 
Katelijne).Vanaf 15 uur ontvangst in Bronks Cafetaria Brussel.  
Alle informatie op: https://www.orbitvzw.be/?s=atelier 
 
 

 

https://www.orbitvzw.be/?s=atelier
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

PETER DIERCKX  
Priester van het bisdom Antwerpen, sinds oktober 2007 pastor in het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 

 
Welk Bijbels verhaal had u graag 
meebeleefd? 
Johannes 8,1-11: het verhaal van de 
overspelige vrouw… Ik had graag met mijn 
eigen ogen en oren gezien en gehoord hoe 
Jezus tegen de schriftgeleerden en 
Farizeeën, die een overspelige vrouw bij 
Hem brengen met de bedoeling haar te 
stenigen, zegt: “Laat degene onder u die 
zonder zonde is, het eerste een steen op 
haar werpen.” Hoe Hij vervolgens in het 
zand schreef, hoe ze één voor één 
afdropen, de oudsten het eerst… en hoe 
Jezus, (die zonder zonde is en dus mocht 
stenigen!) tegen de overspelige vrouw 

zegt: “Heeft niemand u veroordeeld? … Ook ik veroordeel u niet, ga heen en 
zondig van nu af niet meer.” Jezus geeft haar dus nieuwe kansen, maar keurt 
haar zondig gedrag niet goed! 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
‘Ik zal er zijn’ (lied van Sela). Dit lied heb ik nog maar pas ontdekt, dankzij mijn 
(protestantse) collega. Niet alleen de melodie, maar ook de tekst is heel mooi. 
Het drukt ons geloof uit in een God, wiens naam is: ‘Ik zal er zijn.’ Wat een 
genade om dat te kunnen geloven, dat God er altijd voor ons is, in tijden van 
vreugde, maar ook van verdriet… ja zelfs tot over de dood heen. Het is daarom 
heel zinvol dat we dit lied regelmatig zingen tijdens onze oecumenische 
viering op zondagmorgen in het UZA. 
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Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Reeds van jongs af aan kom ik op voor de rechten van al die mensen die 
worden uitgesloten omwille van hun afkomst, hun ‘zondig’ verleden, hun taal, 
hun cultuur, hun overtuiging, hun seksuele geaardheid… vanuit mijn geloof in 
God die élke mens, wie hij ook is, onvoorwaardelijk en grenzeloos liefheeft. 
 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik vind het belangrijk om op zondagmorgen met andere christenen samen te 
komen om te bidden en te zingen, om te luisteren naar wat God mij wil zeggen 
doorheen de verdieping van de Schriftlezing en om mijn verbondenheid met 
Jezus uit te drukken in het breken van het brood en het delen van de beker 
wijn… en om nadien met medechristenen na te praten bij een hapje en een 
drankje. Hieruit put ik kracht en inspiratie voor mijn gelovig zijn. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Dat ik, dankzij mijn christelijke opvoeding, Jezus mocht leren kennen op mijn 
levensweg en van Zijn boodschap van het evangelie in woord en daad mag 
getuigen, met mijn mogelijkheden én beperktheden. 
 

Wat ga je morgen doen? 
Morgen werk ik in het UZA. Samen met mijn collega nodig ik dan de patiënten 
persoonlijk uit voor de oecumenische viering op zondag. Deze uitnodiging 
biedt kansen tot ontmoeting en gesprek. Verder werk ik aan de voorbereiding 
van mijn preek over Psalm 23: ‘God is mijn herder…’ en zet ik alles klaar in de 
sacristie voor de viering van zondag. ’s Avonds heb ik een etentje met 
vrienden. 
 

Bid u wel eens? 
Ik vind het belangrijk regelmatig een ‘stille tijd’ door te brengen om innerlijk 
tot rust te komen, om me te verdiepen in de bijbelse boodschap, om te bidden 
en mijn relatie met God te voeden.  
 
De vragen werden gesteld door Ria Belzen. 
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/10 20.00 u Kerkenraad (O) 
03/10 20.00 u Bestuursraad (O) 
04/10 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
06/10  Gemeente-uitstap (N) 
13/10 15.00 u Bevestigingsdienst DEGPA (in TPC) 
13/10 10.00 u ProJOP jongerendag (in Bijbelhuis) 
15/10 19.30 u Filmavond Dietrich Bonhoeffer (in LWS) 
16/10 11.00 u Bijbelkring (O) 
18/10 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
19/10 11.00 u Catechese 12-15 (O) 
20/10 12.30 u Catechese 16+ 
24/10   Orbit-Ateliers (Bronks Brussel) 
01/11  VPKB-zaalvoetbaltornooi 
 
Alvast te noteren: 
 
11/11  Bazar (O) 
19/11  Studiedag ‘Missie in de Marge’ (Zandpoortkerk 

Mechelen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

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 novembernummer: donderdag 24 oktober 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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