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HOOFDARTIKEL 
 
 

GEDENKEN 

 
 

In de maand november gedenken we in de gemeenten de gestorvenen van 

het afgelopen kerkelijk jaar. We staan er bij stil dat het sterven van iemand die 
je dierbaar was, verdriet doet en gemis oplevert. Het kan een verlies zijn dat je 
nog lang met je meedraagt. Dat je jaren na dato nog voelt schuren.  
Je vindt in de Bijbel verschillende visies over hoe leven en sterven van een 
mens gezien moeten worden. De mens heeft een aards lichaam, dat is 
gekneed van een klont aarde zoals Genesis het verbeeldt. Het leven is een 
geschenk van God, die klont aarde wordt als het ware door God de adem 
ingeblazen en tot leven gewekt. Voor de tijd die ons gegund is. Tot het 
moment dat een mens zijn laatste adem uitblaast. Bij het sterven keert het 
aardse lichaam terug naar de aarde en verdwijnt.  
 

In de brief aan de Korintiërs vinden we Paulus verwikkeld in een pittige 

discussie over wat er na het moment van sterven gebeurt (1 Kor. 15). Volgens 
Paulus is het niet zo dat dat betekent dat de mens als zodanig verdwijnt. Hij 
gebruikt daarvoor het beeld van de graankorrel. Een gezaaide graankorrel 
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‘sterft’ als het ware en verdwijnt in de aarde, maar krijgt een nieuw leven in de 
plant die te voorschijn komt. Zo is er ook voor de mens die sterft een nieuw 
bestaan weggelegd. Niet in zijn aardse gedaante, maar in iets wat Paulus bij 
gebrek aan beter maar een ‘geestelijk lichaam’ noemt.  
Niet alle volgelingen van Christus uit de eerste tijd waren ervan overtuigd dat 
Paulus met zijn visie op de opstanding het bij het rechte eind had. Het is maar 
moeilijk te geloven dat de dood daadwerkelijk overwonnen is. De gemeente in 
Korinthe aan wie Paulus deze passages schreef was er allerminst van 
overtuigd.  
Ook tegenwoordig menen genoeg mensen dat het echt uit is met ons als wij 
overlijden, terwijl anderen er vurig in geloven dat ons na de dood misschien 
nog wel het mooiste te wachten staat. Wie er gelijk heeft? 
 

Er is één protestantse beweging die het 

opstandingsgeloof zoals Paulus dat uitdroeg 
heel sterk beleeft en dat dan ook ritueel 
toepast: de Hernhutters, oftewel de 
Broedergemeente. De begraafplaatsen van de 
Hernhutters worden Godsakkers genoemd. In 
Nederland weet ik er één, in België heb ik er 
nog geen gevonden. Ik kwam de Godsakkers 
ook tegen in de roman De reis van de 
voorganger van de Zweedse schrijver Per Olov 
Enquist. Dat boek begint met de beschrijving 
van de begrafenis van één van de 
hoofdpersonen, Efraïm Merkström. Een 

Hernhutter. Efraïm wordt begraven in het Deense Christiansfeld. Ik las het 
volgende: 
 

‘Op de ochtend na de begrafenis, op 17 september, ging ik vroeg de deur 
uit. 
De zon was juist opgegaan en stond laag. Tijdens de begrafenis had het 
geregend en alles was vochtig; ik ging naar Gods akker in Christiansfeld. 
(…) Het idee was dat je een mens zaaide, dat hij groeide en recht als een 
grassprietje overeind stond, nee, als een korenaar, en dan gedorst werd en 
op de aarde terechtkwam, en zich dan weer op Gods akker bevond. 
De begraafplaats had een portaal; daar stond ook daadwerkelijk 'Guds 
Ager'. 
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Sinds het eind van de achttiende eeuw lag de begraafplaats aan het einde 
van de Kirkegaardsgade (de Kerkhoflaan). Duizenden platte stenen. 
Daartussenin slechts aarde. De grond was niet ingezaaid; de mens was 
eruit ontstaan en zou ernaar terugkeren. 
Hier werden sinds 1773 de Noord-Europese Hernhutters begraven. Hier 
verzamelden ze zich op Gods akker. Hier mocht geen gras groeien. Alle 
stenen waren precies eender. De mens, teruggebracht naar Gods akker, 
was niet groter of kleiner dan zijn gelijken. Op Gods akker werd zijn 
bestaan met exact eender gevormde stenen gemarkeerd, vierkant en 
liggend.’ 

 

Een begrafenis ziet een Hernhutter niet uitsluitend als een afscheid. Het is 

tevens een overgang. Een begrafenisdienst is de liturgische verhuizing van de 
overledene van de gemeente waar hij of zij bij leven bij gehoord had, naar de 
gemeente die zich bij God bevindt. Omdat ieder mens al vanaf zijn/haar 
geboorte een ‘zaailing van God’ was, telt ook het geleefde leven voluit mee. 
Dat leven staat in het teken van ‘groeien’, om in de organische beeldspraak te 
blijven. Een Hernhutter werd geacht zijn hele leven een geestelijk dagboek bij 
te houden waarin dat groeiproces gedocumenteerd werd. Dat dagboek, die 
Lebenslauf, wordt door de nabestaanden tevoorschijn gehaald als iemand 
overleden is en er worden passages uit voorgelezen tijden de begrafenisdienst. 
 

Het evangelie nodigt ons uit om het zo te zien dat de dood niet het 

machtigste is wat er bestaat. Machtiger dan de dood is de God die ons 
liefheeft en de liefde die er ook tussen mensen kan bestaan. 
 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijnberg | Antwerpen-Zuid 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK: INZEGENING BARRY KRIEKAARD 
(Door Sonja van Santen) 
Zondag 29 september was een mooie en indrukwekkende dag voor de 
gemeente. Op deze dag werd Barry Kriekaard ingezegend  als predikant en 
bevestigd aan de Christusgemeente. 

Hier hadden we lang naar uitgezien. 
Na 2 jaar vacant geweest te zijn, 
mogen we nu weer een herder en 
leraar in onze gemeente hebben. 
De belangstelling van binnen en 
buiten de gemeente was groot. 
Ds. Fuite, de synodevoorzitter, deed 
de inzegening. Ontroerend was het 
om te zien dat de nieuwe predikant 
geknield was, met om hem heen de 
collega’s die hun handen op hem 
legden. Op die manier legden zij de 
zegen van God op hem. Tegelijk 
betuigden zij ook  hun persoonlijke 
steun en betrokkenheid door Barry 
een tekst mee te geven. Elk van hen 
had een woord voor Barry. 
Eén van deze teksten luidde: ‘Ga met 
God en Hij zal met je zijn.’ Prachtig om 
te weten dat dit genoeg is voor de 
dienst in Gods koninkrijk.  
Daarna kwam ds. Pool, de consulent 

van de Christusgemeente, aan het woord (foto boven) en vroeg aan de 
gemeente of zij Barry Kriekaard aanvaarden als herder en leraar, en of zij 
bereid zijn hem te ondersteunen in woord en daad, in gebed en voorbede. De 
gemeente antwoordde hierop: ‘Ja, dat willen wij.’ 
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En zo werd Barry Kriekaard verbonden 
aan onze gemeente. Dominee  Kriekaard 
leidde  de dienst verder. Deed de 
prediking en de dienst van dankgebed en 
voorbede. 
Na de dienst waren er verschillende 
toespraken en felicitaties. En dan volgde 
de receptie. Iedereen kon Barry, Veerle 
en de kleine Saartje feliciteren. Blijde 
gezichten, lekkere hapjes en drankjes, 
mooie cadeaus en bloemen. 
Dank aan allen die betrokken waren tijdens en rond deze dienst De enorme 
inzet van velen om van deze dag een topdag te maken was overweldigend.  
We denken aan al die mensen die voor en na de dienst de receptie 
organiseerden, de kerk klaarzetten. We denken aan die mensen die de 
kinderoppas verzorgden. Dank ook aan het gelegenheidskoortje olv ds. Hans 
Neels (foto). De opkuis nadien. 
Zovelen die op één of andere manier geholpen hebben om er een echte 
feestdag van te maken. 
Met dankbaarheid kijken we terug op deze dag. 
 
 

STUDENTENZONDAG 
Een andere bijzondere dienst was de dienst in het kader van studentenzondag 
(20 oktober). Twee studenten van Ichtus Antwerpen hebben meegedacht over 
de invulling van deze dienst. We stonden stil bij de vraag wat het betekent 
Jezus te volgen. Jezus volgen is hem volgen in de wereld, waar hij ook heen 
gaat. Jezus volgen betekent ook klaar staan om onze 

verantwoordelijkheid te nemen naar onze naasten. Tijdens de 
dienst vertelde een student van Ichtus over de Mission 
Week die zij willen organiseren in 2020. Ze organiseren 
dan allerlei activiteiten op de campus, zoals lunch talks 
om iets van het evangelie te delen.  

 

VOORUITBLIK 
Er komen ook weer enkele bijzondere diensten aan in de maand november.  
• Op 10 november is de gezamenlijke Bijbelhuiszondag bij ons in de 
Bexstraat. De zusters en broeders  van de Sanderusstraat en de Lange 
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Winkelstraat zijn dan  bij ons te gast. Voorganger in de dienst is Ernst van 
Velzen en het team van het Bijbelhuis heeft de dienst voorbereid.   
• Op 24 november is de laatste zondag  van het kerkelijk jaar, ook wel 
‘eeuwigheidszondag’ genoemd. We kijken dan met elkaar terug op het 
afgelopen kerkelijk jaar. We herdenken dan de broeders en zusters die ons in 
het afgelopen jaar ontvallen zijn. Maar het is ook een zondag die in het teken 
staat van de verwachting van de toekomst van God.  
• Op 1 december begint de tijd van advent. Zoals gebruikelijk is de eerste 
zondag van deze periode een kinderdienst. Deze zal worden geleid door ds. 
Johan Visser. In die dienst wordt ook het heilig Avondmaal gevierd.  
 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN NAAST DE KERKDIENSTEN 
 

Bazaar!!! 
Op zaterdag 9 november kunt u weer terecht in Bexstraat voor de jaarlijkse 
Bazaar (sinds 1923!). Het wordt weer een  dag van ontmoeting en gezelligheid! 
Het is toch altijd een soort reünie van Antwerpse protestanten. De keuken is 
de gehele dag open en ook kunt u er terecht om allerhande brocante te 
bewonderen en te kopen. En niet te vergeten allerlei eigengemaakte 
producten zoals confituur.  
Een nieuw onderdeel sinds vorig jaar zijn de optredens van kinderen en 
jongeren. Hoogtepunt van de dag is uiteraard de tombola, waarvoor nog loten 
verkrijgbaar zijn! Omdat 11 november op een maandag valt is de Bazar dit jaar 
op zaterdag. Vanaf 10.30 uur. Welkom!  
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Bijbelkring 
De eerste bijbelkring over Ezechiël begonnen we met een korte schets van 
Ezechiëls context om vervolgens stil te staan bij het (ons bevreemdende) 
roepingsvisioen uit hoofdstuk 1. We dachten na over Godsbeelden. Wat is het 
beeld dat Ezechiël heeft van God? Waar raakt dat aan ons Godsbeeld en waar 
verschilt dat ermee? We ontdekten dat God zich aan Ezechiël bekend maakt in 
voor hem bekende beelden. De volgende kring is op 6 november. We denken 
dan n.a.v. passages uit Ezechiël 2 en 3 na over wat Ezechiëls roeping voor hem 
betekende.  
 

Jeugdwerk 
In deze nieuwe vaste rubriek het overzicht van alle activiteiten voor de jeugd.  
 
Catechese 
De groep 12-15 is dit jaar bezig met het thema ‘The Bible Challenge(d)’. We 
denken na over hoe de Bijbel in elkaar zit om het zo allemaal een beetje beter 
te begrijpen. We gaan tussendoor toffe challenges over bijbelverhalen aan. De 
volgende bijeenkomst is op zaterdag 16 november, 11.00-12.30 uur in de 
kerk.  
 
De 16+-groep denkt dit jaar na over allerlei bekende kerkelijke en bijbelse 
woorden. Afgelopen bijeenkomst dachten we na over het woord dat misschien 
wel het meest fundamenteel is in de Bijbel, namelijk het woord ‘God’. We 
spraken met elkaar over wat ons beeld is van God en hoe wij ons tot God 
verhouden. De volgende keer gaat het over het woordje schepping. Wat 
betekent het geloven in God als schepper voor hoe we omgaan met de wereld. 
Zetten we ons in voor het klimaat en hoe dan? De bijeenkomst vindt plaats op 
zondag 17 november om 12.30 uur, in de kerk.  
 
NIEUW: GEZELLIGE JEUGDCLUBS! 
In de kerk lijkt het soms alsof alles altijd serieus is. Ook bij de catechisatie staat 
er altijd een serieus onderwerp op het programma. Terwijl het ook belangrijk is 
om gewoon gezellig samen te komen en leuke dingen te doen. Daarom 
organiseren Veerle en ik gezellige jeugdclubs, ingedeeld naar leeftijd. Eens in 
de twee maanden komen we gezellig samen in de pastorie. De invulling is aan 
jullie als deelnemers: we kunnen interessante onderwerpen bespreken, films 
kijken, gamen, etc.  
Concrete data:  

- Vrijdag 8 november, 20.00 uur: jeugdclub 12-15 
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- Vrijdag 22 november, 20.00 uur: jeugdclub 16+   
Meer informatie te verkrijgen bij ds. Barry Kriekaard. Van harte uitgenodigd!  
 
 
 
 
 
 
 
1 november: VPKB zaalvoetbaltoernooi 
We gaan met een team voetballen op het VPKB zaalvoetbaltoernooi dat 
traditiegetrouw op 1 november zal plaatsvinden. Wie nog graag mee wil doen: 
Geef je op! Dat kan bij ds. Barry Kriekaard of bij Aron van Velzen.  
 
 

Overzicht van de activiteiten in november 
1 november, kerk, 20.00 uur: bijbellezen voor anderstaligen 
6 november, kerk, 20.00 uur: bijbelkring Ezechiël  
8 november, pastorie, 20.00 uur: jeugdclub 12-15 
9 november, kerk, 10.30-17.30 uur: Bazaar 
15 november, kerk, 20.00 uur: bijbellezen voor anderstaligen 
16 november, kerk, 11.00 uur: catechese 12-15  
16 november, Lange Winkelstraat, 14.30 uur: 50+ kring 
17 november, kerk, 12.30 uur: catechese 16+  
20 november, kerk, 10.30 uur: gebedskring  
22 november, pastorie, 20.00 uur: jeugdclub 16+  
29 november, kerk, 20.00 uur: bijbellezen voor anderstaligen 

 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
De kerkenraad komt samen op dinsdagavond 5 november.  De bestuursraad is 
op donderdagavond 28 november.  
 
 

BERICHT VAN OVERLIJDEN 
Op donderdag 23 oktober 2019 is mw. Angèle Ouding overleden in het WZC 
Hof de Beuken te Ekeren. We bidden de naaste familie veel sterkte en troost 
toe in het verwerken van dit verlies.  
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Bij het inleveren van de kopij voor de Band was er nog geen informatie m.b.t. 
de uitvaart.  
 
 

VOORBEDEN 
In de voorbede denken we aan Walter Dekock die inmiddels  al geruime tijd 
chemokuren moet ondergaan. De behandeling heeft een positief effect.   
 
 

PERSOONLIJK 
Begin oktober was ik een weekje helemaal ‘weg’. Samen met een heel aantal 
andere relatief nieuwe collega’s van de VPKB zaten wij in het 
Brialmontklooster (Esneux) en kregen een stoomcursus VPKB. Het was goed 
om zo als collega’s even samen te bezinnen op de kerk en onze positie in de 
kerk. Toch was ik ook blij om weer terug te zijn, niet in de laatste plaats omdat 
een week van huis best wel lang voelde. Maar ook om weer het gemeentewerk 
bij de horens te vatten.  
 
 
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


11 

 

 

 

 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

TERUGBLIK: WANDELEND TUSSEN NIEUWJAAR EN 
GROTE VERZOENDAG 

(Door Tetty Rooze) 
Onder paraplus verscholen, zochten 
we op 6 oktober onze weg tussen 
het Stadspark en het Centraal 
Station. Een veelkleurige groep 
mensen uit Antwerpen en Rixensart 
en omgeving. We hadden na een 
deugddoende gezamenlijke dienst, 
de warme omgeving van de 
Sanderusstraat verlaten om onder 
deskundige leiding van Frans en 
Renée Van den Brande de 
leefwereld en -omgeving van onze 
joodse stadsgenoten te ontdekken.  
We ontdekten dat sommige 
synagoges net zo’n verdoken 
bestaan lijden achter onherkenbare 
gevels als onze kerk. Maar de 
aanwezigheid van de joodse 

gemeenschap uitte zich in de kinderen op steps, behoedde mannen met grote 
boodschaptassen en vrouwen die ondanks de regen gezellig met elkaar hun 
weg zochten. Wij blokkeerden met onze twee groepen van elk 15 mensen 
regelmatig hun doorgang. We ontdekten 
waar ze binnen gingen bv. bij de 
delicatessenwinkel van Hoffy’s of in een 
supermarkt met enkel koshere artikelen. 
Renée wees ons op een zalige kaastaart 
(volgens haar de lekkerste die er bestaat) in 
de etalage van een een joodse bakkerij en 
we bekeken een etalage met hoofddeksels, Koen Kinsbergen, mét hoed… 
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traditionele hoeden en petten. Ondertussen kregen we een uitleg over het 
dagelijkse leven en de vele regels die dat begeleiden, van matchmakers 
(huwelijksbemiddelaars nu via internet) tot en met de dubbele koelkasten toe.  

Langs huizen met en 
zonder mezouza’s kwamen 
we bij de synagoge terecht 
in  de Hovenierstraat vlak 
bij de Diamantbeurs. 
Nadine Iarchi als 
vertegenwoordigster van 
de joodse sefardische 
gemeenschap startte met 
een uitleg, maar al gauw 

kwamen de vragen die het gesprek verlevendigen en actualiseerden. Na een 
dik uur gingen we naar buiten en doken schuilend voor een volgende bui onder 
in het Café Royal waar we bij een warm kopje thee of koffie de 
ontmoetingsdag tussen Rixensart en de Sanderusstraat afsloten. Het was een 
moment van bezinning en verbroedering  tussen die joodse feestdagen van 
Nieuwjaar (Rosj Hasjana, 30 septvember en 1 oktober) en de Grote 
Verzoendag (Jom Kipoer - 9 oktober) van 2 protestantse kerken die proberen 
gestalte te geven aan kerk-zijn elk op een hun eigen wijze.  

Op joodse wijze wensen we elkaar een ‘le Sjana 
Tova’ – ‘dat de andere gemeente mag 
opgeschreven staan voor een goed jaar’, een 
zoet jaar. 

Wil je meer weten over de joodse gemeenschap in Antwerpen dan vind je 
informatie terug in de veelkleurige brochure ‘Joden, leven in Antwerpen’ van 
ACJCB en Orbit (5 €). Deze brochure van 40 bladzijden kan besteld worden op 
het secretariaat van de ACJCB, Lindelei 30, 2531 Vremde, of afgehaald in de 
bibliotheek van het TPC. 
 
 

GEÏNTEGREERD? 
Op uitnodiging van de landelijke kerk verzamelden zich de tien nieuwe VPKB-
predikanten van de afgelopen tijd in het Cisterciënzers-klooster van Brialmont. 
Een week lang werden we aan het werk gezet met activiteiten ter bevordering 
van onze verdere integratie. De organisatie had allerlei verdiepende 
werkvormen uit de kast gehaald en een reeks interessante inleiders 
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uitgenodigd. Twee keer per 
dag bereidden de deelnemers 
in kleine groepen een eigen 
viering voor. Dat ons 
kerkgenootschap werkelijk 
drietalig was, ontdekten we 
tijdens een excursiedag naar 
Luik en Eupen. Op beide 
plaatsen werden we zeer 
gastvrij onthaald.  
De samenstelling van de tien 
was een beetje onevenwichtig: 
1 Belg, 1 Kameroenees, en 8 

Nederlanders… En ja, die Nederlanders blinken niet uit (een enkele 
uitzondering daargelaten) in beheersing van het Frans, dus de communicatie 
kostte wel wat extra tijd. 
In ieder geval was het buitengewoon plezierig om zo als collega’s samen op te 
trekken en het een en ander met elkaar te delen en het gevoel te krijgen 
samen die kerk van ons te mogen helpen dragen. We hebben er zin in! Voor 
mij en de meesten volgt er nog een stuk van de tweejarige integratieperiode, 
maar we voelen ons al behoorlijk geïntegreerd. 
 
 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
Met medewerking van Siem Dicou is er een nieuw ontwerp gemaakt voor onze 
digitale nieuwsbrief. Heleen Rouwenhorst vond dat een iets professionelere 
uitstraling van de nieuwsbrief onze gemeente niet zou misstaan. U gaat 
binnenkort de eerste editie in uw mailbox krijgen. Staat u nog niet op de lijst 
en hebt u wel belangstelling? Aanmelden kan via de website (sterretje 
rechtsbovenaan www.protestantsekerkdewijngaard.be/) of rechtstreeks via 
Kerkenraad@protestantsekerkdewijngaard.be. 
 
 

KERKDIENST O.L.V. HET BIJBELHUIS 
Eén van de ‘verschijningsvormen’ van de Antwerpse protestantse kerk is het 
Bijbelhuis. Een actieve groep enthousiastelingen zet zich in dit mooie pand in 
de Lange Dijkstraat in voor ontmoeting en gesprek met jongeren en families 
van allerlei nationaliteit. Een huis met een open Bijbel en interesse in de 

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:kerkeraad@protestantsekerkdewijngaard.be
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ontmoeting met wie ook maar. In de kerkdienst van 10 november, in de 
Bexstraat (10.30u) gaan we er meer van horen. (Zie ook p. 34) 
 
 

BELIJDENISCATECHISATIE  
Wordt vervolgd op zondag 10 november, 15 uur, bij mij thuis. 
 
 

GEDACHTENISDIENST 
Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent – dit jaar op 24 november 
–, gedenken we de gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te 
denken aan anderen die we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of 
eerder. Op de zondagen voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de 
namen van wie u graag genoemd wil hebben. De namen zullen worden 
voorgelezen in de dienst. In de dienst is er gelegenheid voor ieder die dat wil 
een of meer kaarsje/s aan te steken voor degenen die u wil gedenken.  
 
 

STUDIEDAG MISSIONAIR KERK-ZIJN 
Eefje van der Linden, de vormingsveranwoordelijke van de VPKB, Eleonara 
Hof, de nieuwe predikant van Ieper, en ondergetekende organiseren op 
dinsdag 19 november een studiedag (9.30-15.30 uur) over missionair kerk-zijn. 
Het is in de Zandpoortkerk in Mechelen, Zandpoortvest 27. Interesse? Meld u 
aan bij vorming@vpkb.be of bij mij. Hieronder meer informatie. 
 
Eleonora Hof doctoreerde in 2016 met haar proefschrift Reimagining Mission 
in the Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the 
Margins. In België en meer bepaald in Ieper toetst ze haar werk aan de praktijk. 
Op deze dag zal zij de hoofdinleiding verzorgen. 
Bert Dicou, predikant in Antwerpen-Zuid en docent aan het Arminius Instituut 
(Amsterdam), zal enige ecclessiologische antwoorden formuleren uitgaande 
van de kleine kerken in met name de Angelsaksische gemeenschap. 
Ina Koeman zal dit gesprek modereren. 
 
We laten uiteraard ook enkele getuigenissen horen over kwetsbaarheid en 
marginaliteit in het werk en bij de werker. Samen gaan we op zoek naar een 
theologisch model van missie in de Vlaamse context waarbij kwetsbaarheid en 
marginaliteit te onderzoeken pistes zijn in het zelfverstaan van de kerk.  

mailto:vorming@vpkb.be
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PASTORALIA 
• Kathleen Vermeulen heeft het niet gemakkelijk, maar hoopt op herstel. We 
denken aan haar. 
• De moeder van Paul de Bleser overleed begin oktober. Ons medeleven gaat 
uit naar Paul, Brenda en de zoons. 
 
 
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 

 
 

DAAR GAATIE DAN… 
Laatst vroeg iemand: moet jij niet naar een intervisiegroep vanwege je 
naderende emeritaat…? Daar had ik nou nog geen moment aan gedacht. 
Eerlijk gezegd vind ik het niet zo dramatisch, ervaar ik eerder een gevoel van 
oer-menselijkheid: het heeft ook wel iets moois.  

Ik las bij iemand dat je een mensenleven kunt 
opdelen in vier fasen: je wordt geboren 
onbewust ondeskundig. Maar op een gegeven 
moment treedt de fase aan dat je bewust 
ondeskundig wil worden, je gaat je 
ontwikkelen, om na jaren te komen bij 
volwassenheid (fase drie): je bent bewust 
deskundig. Je weet wat je kan en niet kan, en 
vooral dat laatste. De slotfase is een beetje 
dubbel: onbewust deskundig… Je weet zo 
langzaamaan wel hoe de hazen lopen. Dat 
heeft een goeie en een minder goede kant. De 
goede kant is, dat je je dan niet meer druk 
maakt om dingen die niet zo relevant zijn, maar 
je bezig houdt met wat er echt toe doet. Maar 
de keerzijde kan zijn, dat je daardoor minder 

open staat voor nieuwe dingen. En aangezien de kerk een doorlopend proces 
van bewegen is, meegaan met de Geest, is het goed om op tijd het stokje over 
te dragen aan anderen.  
Natuurlijk, het streelt het ego als ze je waarderen, maar zodra je daar teveel 
waarde aan hecht wordt het tijd om op te stappen. Vandaar dus. Zelfs Jezus 
vond het goed om heen te gaan. (…Al ben ik het met u eens: dat is geen 
vergelijk...) Maar een kerk kan alleen leven als er echt dingen gebeuren: 
nieuwe dingen, een nieuw lied(je). En als er dan iemand aantreedt, fris en 
open, dan veert ook de gemeenschap op.  
Welnu… om te voorkomen dat we iemand binnenhalen, die weer oude 
fietsbanden gaat oppompen, heeft de VPKB een bezinningsfase uitgeroepen 
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voor zodra er een vacature komt. Neem daar gerust zes maanden tijd voor, 
sprak de synode in haar wijsheid.   
En… zover zijn we nu. Op de Kerkenraadsvergadering van 7 november komt 
een delegatie van het district en de verantwoordelijke voor het predikantswerk 
op bezoek om die bezinning in gang te zetten. En aangezien de oude baas zich 
daar buiten dient te houden, heeft de Kerkenraad de hulp ingeroepen van een 
externe kracht om als toegevoegd lid het voorzitterschap van de Kerkenraad 
tijdelijk op zich te nemen. En wij zijn blij dat dr. Dick Wursten bereid is deze 
taak in te gaan vullen. Hij zal zich specifiek met de vacature-dingen bezig 
houden. Zelf denk ik dat het allemaal wel goed komt, maar niet iedereen is 
daarvan overtuigd. Het wordt voor Antwerpen-Noord in ieder geval een 
levendige periode en laten we daar toch maar vrolijk op in gaan. Niks 
hoofdpijn…: brainstormen! 
 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
Kerken in een werkplaats: 
vanwege de werkzaamheden 
aan het koor zal een stuk van 
onze kerk tijdelijk worden 
afgesloten: er komt een keurige 
witte wand. De banken staan 
andersgekeerd, een klein 
podium met slechts een tafel 
wordt voor de inkomhal 
geplaatst. Tot het 
zomerbouwverlof 2020 blijft dat 
onze kerkplek. 
Om dat allemaal te realiseren 

zullen we voor twee zondagen niet de grote kerk kunnen gebruiken: daarom 
kerken we zondag 3 november in de nevenkapel, waar ook de Arabische 
gemeente bijeenkomt. 
Inhoudelijk: in november gaat het in de dienst over ’ de laatste dingen’, en dan 
bedoelen we waar het finaal naar toegaat, met ons en onze wereld. Het loopt 
uit op eeuwigheidszondag op 24 november. Daarna begint de advent. Voor 
zondag 3 november staat het verhaal van Zacheus uit Luk. 19 op de rol. We 
vieren dan ook Heilig Avondmaal. De dienst wordt in de nevenkapel 
gehouden.  

Bouwwerf Lange Winkelstraat 
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Zondag 10 november is speciaal, in die zin, dat we dan een bijbelhuiszondag 
houden: de mensen, werkzaam bij het Bijbelhuis, zullen die dienst vorm geven, 
en die dienst gaat door in de Bexstraat, aanvang 10.30 uur. In de Lange 
Winkelstraat is er dan geen kerkdienst. Ik vermoed trouwens dat er ook na de 
dienst het een en ander te beleven is rondom het werk van het Bijbelhuis. 
Zondag 17 november gaat ds. Ernst Veen uit Leuven de dienst voor. Dat komt 
omdat collega Veen na de dienst als bestuurslid van het district op bezoek gaat 
bij de Arabische kerk. De Arabische kerk wil nl. affilieren met de VPKB, en 
normaal is dat er dan een kennismakingsbezoek wordt afgelegd door een 
delegatie van de VPKB. En wanneer leer je een kerk beter kennen dan wanneer 
ze samenkomt: dus willen de afgevaardigden een kerkdienst meemaken. Ds. 
Veen had dienst in Leuven en ik in Antwerpen, maar wij hebben geruild: zodat 
ds. Veen om 11 uur kan aanschuiven bij de Arabische dienst.  
Zondag 24 november gedenken wij de overledenen, met daarbij een 
dankbare notitie dat er vanuit de directe gemeente niemand dit jaar overleden 
is. Maar in algemene zin zijn er zeker geliefden die wij ons herinneren en willen 
gedenken voor Gods aangezicht. Daarvoor krijgt u de gelegenheid, door het 
aansteken van gedachteniskaarsen. 
En dan , inmiddels december, wordt het alweer advent: zondag 1 december 
gaat ds. Marc Schippers voor, onze havenpastor. 
 
 

TERUGBLIK: GEMEENTEUITSTAP NAAR LEUVEN 
Het regent in Leuven, hebben we ontdekt, 
en dat is jammer want het is een prachtige 
stad. Maar onze uitstap 6 oktober was 
alleraardigst. Eerst te gast in de kerkdienst in 
de mooie kapel van de protestanten aldaar 
(foto), waar uitbundig gemusiceerd werd en 
er na afloop gastvrij brood en soep genuttigd 
kon worden. Een dienst met Avondmaal: 
mooi om in deze verbondenheid samen te 
vieren en in vriendschap kennis te maken. De 
tocht door de stad eindigde, hoe kan het 
anders, op een terras op de Grote Markt, al 
hadden de Hollanders wel eerst ergens 
anders gratis koffie gebietst. Dank aan 
collega Ernst Veen die zowel de soep als de 
rondleiding verzorgde.  
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VOORUITBLIK OP KERST 
Vanuit de Arabische kerk komt een verzoek om in december een soort van 
Kerstmarkt te houden. Zij hebben een gebruik om voor kerst allerlei dingen te 
maken en geven daarmee een eigen invulling aan onze vroeger KerstInn. De 
Kerkenraadsleden vonden het wel apart en een leuk idee om dit nieuwe 
initiatief met een Arabische toets te promoten: dus u hoort nog van ons. 
 
Weer met vriendelijke groet,   

Ds. Hans Neels 
Predikant De Brabantse Olijfberg | Antwerpen-Noord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord 
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
Predikant Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Scriba  Mevr. Elisabeth Berger, Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) |  

tel. 0031 115 707025 | annebeth327@gmail.com 
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 
Bank  IBAN: BE19 0000 1498  7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen  
  BIC: BPOTBEBB 
  

mailto:egbert.kuijk@scarlet.be
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VOOR ALLEN 
 
 

MULTICULTUREEL BUFFET 
Voor de laatste keer organiseert de vrouwenwerking van het AdviesCentrum 
Migratie van de CAW, vroeger de vrouwenwerking van het PSC, een 
multicultureel buffet. Volgend jaar wordt de vrouwenwerking in de CAW-
vrouwenwerking in de Paleisstraat geïntegreerd. Niet gemakkelijk voor ‘onze’ 
vrouwen en ‘onze’ coördinatoren. Als u op een warme en leuke manier 
afscheid wil nemen van hen, kom dan naar het multicultureel buffet op vrijdag 
29 november in de Kwekerijstraat 96, 2140 Borgerhout. Alle praktische 
informatie op p. 22 en 30. 
 
 

VOOR DE 23STE KEER: BAZAAR! 
Een goede oude traditie wordt voortgezet: op zaterdag 9 november gaat in 
de Bexstraat de jaarlijkse bazaar (of Fancy Fair) in de kerk Bexstraat door. 
Iedereen is welkom die zich eens goed wil (laten) verwennen met lekkers en 
snuisterijen. Begin om 10.30 uur. Meer info op p. 7 en 42. 
 
 

NIEUWE ORATORIUMCYCLUS 
Procant (Protestantse Cultuurkring 
Antwerpen) heeft in 2019 op verschillende 
locaties vier oratoria o.l.v. Willem Ceuleers 
uitgevoerd, waarvan de laatste op 29 
oktober. Het positieve respons heeft 
Procant gemotiveerd om tussen 
november 2019 en mei 2020 drie 
bijkomende oratoria en een passie te 
programmeren. De muziek wordt 
uitgevoerd door speciaal voor de 
gelegenheid samengestelde muzikale 
ensembles. Dick Wursten verzorgt de 
inleiding en de duiding. 
De concerten zijn vrij toegankelijk. En vrije 

bijdrage wordt gevraagd. (Lees verder op de volgende pagina.) 
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Hier alvast de data: 
• Oratorium 5: Jakob en Esau (W. Ceuleers), dinsdag 26 november 2019 om 
20 uur, Damiaankerk (TPC), Groenenborgerlaan 149, Antwerpen 
• Oratorium 6: Lukaspassie (W. Ceuleers), dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 
uur, locatie nog niet bekend 
• Oratorium 7: Het Salomonsoordeel (G. Carissimi), dinsdag 28 april 2020 om 
20.00 uur, locatie nog niet bekend 
• Oratorium 8: Jakob in de put (W. Ceuleers), dinsdag 26 mei 2020 om 20.00 
uur, locatie nog niet bekend 
Alle informatie op www.procant.be. 
In samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap  
 
 

NIEUWS VAN 50+ 
Na de gezellige middag met het verhaal over de 
pelgimsreizen van Hugo van Pelt, komt op 16 
november ds Hans Neels bij ons over de getijden in 
de anglicaanse kerk.  
Het belooft een interessante middag te worden over 

een kerk die bij ons niet zo bekend is, hoewel er een mooie anglicaanse kerk 
staat in de Grétrystraat in Antwerpen. 
Van harte welkom! Breng gerust vrienden, familie, enz. mee. 
Wanneer?  Zaterdagnamiddag 16 november 
Hoe laat?  De deur is open om 14.30, we gaan naar huis rond 16.30. 
Waar?  Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
(Dini van Os) 
 

 
Evensong in een anglicaanse kerk 

http://www.procant.be/
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BEZINNING EN VERDIEPING 
 
 

LECTIO DIVINA VOOR VOLHOUDERS 
Vorig jaar was er voor het eerst een serie avonden ‘Lectio Divina’. Daar werd 
wat terughoudend op gereageerd. Misschien omdat de Latijnse titel wat 
vervreemding oproept. Toch bieden we het weer aan. Gewoon, omdat soms 
nieuwe vormen van bezinning even moeten wennen. En, vanuit de overtuiging 
dat het echt zinvol kan zijn: zo de bijbel lezen. Rustig, voor jezelf, als een 
oefening om je eigen leven en wat daarin speelt verweven te zien met wat er in 
de oude teksten op ons afkomt. Wie de smaak te pakken heeft kan niet meer 
zonder. Monniken zijn er hun hele leven mee bezig, de christenen van de 
vroege kerk lazen zo de Schrift, en ook vandaag ontdekken mensen hoe vitaal 
het zijn kan, want op allerlei verschillende plekken in de oecumene kun je het 
tegenkomen.  Wij willen maandelijks bijeenkomen, in de oude sacristie, de 
nevenkapel van de protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat. 
Data:   13 nov, 12 dec, 8 jan, 13 feb, 18 mrt  
Tijd:   20.00 uur 
Locatie:  Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EEN JAAR MET MOED…!! 
 
 
  



24 

 

 

                KERKDIENSTEN 
 
 

 
 

Zondag 3 november 
 

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

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

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

Zondag 10 november 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  Bijbelhuiszondag 
Voorganger: dhr. Ernst van Velzen  Collecte: Kerk en Bijbelhuis 
 

Lange Winkelstraat 5     gezamenlijk met Zuid en Oost 
in de Bexstraat 13      10.30 uur 
 

Sanderusstraat 77    gezamenlijk met Noord en Oost 
in de Bexstraat 13      10.30 uur 
  

Zondag 17 november 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: ds. B. Kriekaard     Collecte: Kerk en De Overzet 
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Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. E. Veen, Leuven   Collecte: Kerk en Cibels 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur  
Voorganger: dhr. F. van den Brande  Collecte: Kerk en Vlaams 

Bijbelgenootschap  
 

Zondag 24 november  
 

Bexstraat 13      10.30 uur    Herdenkingsdienst 
Voorganger: ds. B. Kriekaard    Collecte: Kerk en Orgelfonds 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur Gedachteniszondag 
Voorganger: ds. H. Neels     Collecte: Kerk en Ziekenhuispast. 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur Gedachteniszondag 
Voorganger: ds. B. Dicou Collecte: Kerk en Havenpastoraat 

 
Zondag 1 december – Eerste Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal,  
         Kinderdienst 
Voorganger: ds. Johan Visser     Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Lange Winkelstraat 5   10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. M. Schippers, havenpast.  Collecte: Kerk en Diaconie 
 

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

ANDERE KERKEN VAN HET  
PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN (PBA) 

 
•  Antwerp International Protestant Church 
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org 
Kerkdienst: elke zondag om 10.45 uur (Engels) 

http://www.aipchurch.org/
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•  Arabische Protestantse kerk 
Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen, tel. 0484/67.16.05 
Kerkdienst: elke zondag om 11.00 uur 
•  Boechout – Protestants Evangelische Kerk 
Onze Lieve Vrouwplein/Appelkantstraat 2, 2530 Boechout, 
www.vpkbboechout.be, tel. 03/454.40.14  
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur 
•  Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak 
Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat, www.olijftakbrasschaat.be , tel: 03/236.81.54  
Kerkdienst: elke zondag om 10 uur 
• Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen 
Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem, www.degpa.be , tel. 03/658.90.01 
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der 
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
•  Evangelisch-Lutherse kerk 
Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be 
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur 
• Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen 
Bredabaan 280, 2170 Merksem  
Eric Elong Ebolo, pcc.vpkb@gmail.com, tel. 0489/37.11.63  
Kerkdienst in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels) 
 
 
 
       

OECUMENISCH MIDDAGGEBED VAN DE ANTWERPSE  
RAAD VAN KERKEN (ARK) 
Elke woensdag om 11.00 uur in de WINTERKAPEL VAN DE ST. JORISKERK, 
Mechelseplein, Antwerpen 
06 november: voorganger: ds. Truus Schouten, emeritus-predikante 
13 november: in het kader van de tentoonstelling ‘Kruisweg ten leven’ zijn er  
2 gebedsdiensten: 11.00 uur: ZEH Herman Augustyns, pastoor St. 
Jorisparochie, en ds. Ina Koeman, ermiritus-stadspredikante (zie p. 37) 
20 november: voorganger: Jan De Roeck, gebedsleider St. Jan Vianey, Wilrijk 
27 november:  voorganger: ds. Barry Kriekaard, predikant Christusgemeente, 
Antwerpen 
4 december: Jean Marie Houben, diaken Hl. Sacrament, Berchem, en 
secretaris ARK (naar aanleiding van 50 jaar Welzijnszorg) 

http://www.vpkbboechout.be/
http://www.olijftakbrasschaat.be/
http://www.degpa.be/
mailto:lutherse.kerk@skynet.be
mailto:pcc.vpkb@gmail.com
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STADSPREDIKANT & PSC 
Kerk in de stad 

 
 

LEONIE 
In de vele jaren van hun bestaan hebben al veel 
mensen stage gelopen in het PSC en bij het werk 
van de stadspredikant (bij Ina dus vooral). En dat is 
mooi, want zo hebben we onze inspiratie en visie 
zich zien uitbreiden in vele sectoren en plaatsen in 
Vlaanderen, Brussel en Nederland. Mensen vergeten 
hun tijd ‘bij ons’ niet en laten jaren later vaak nog 
blijken en zelfs horen dat ze er dankbaar voor zijn. Je 
kunt gerust zeggen: schatplichtig. 
Leonie (foto) is mijn eerste stagiaire in mijn werk als 
stadspredikant. Stage is over en weer inspirerend. 
Voor de stagiair(e) en voor de stagebegeleider. Dat 
ondervind ik nu ook met Leonie. Elke week loopt ze 

een dag met me mee en ondertussen groeit er bij haar ook meer duidelijkheid 
over wat ze zelf van deze periode wil leren en hoe ze daaraan wil werken. We 
trekken nauw met elkaar op en bevragen elkaar. Dat gaat soms best diep en 
dat is goed, want daar leren we allebei het meeste van. Uiteindelijk zijn we 
allebei al doende op zoek naar hoe je zinvol kerk kunt zijn en zingeving kunt 
zoeken in de stad in deze tijd. 
Heeft u haar blog al gevonden? Via Facebook ‘Zin in Antwerpen’: 
fb.me/zininantwerpen. Een stukje daaruit: 
 

☆ Er mogen zijn ☆ 
Bij Verzet-Je – een tweewekelijkse bijeenkomst over armoede en 
armoedebestrijding – wordt niet alleen óver armoede gesproken, maar krijgen 
mensen in armoede zelf het woord. Het is een plek waar hun verhaal gehoord 
wordt. Voor mij als kersverse stagiaire bij Petra, de stadspredikant van 
Antwerpen, was het een mooie kennismaking met het werk van PSC Open Huis. 
Het is – zoals de naam al zegt – een open huis, een plek waar je 'er mag zijn'. Ook 
ik ervoer het zo. Als nieuweling was ik welkom in hun midden. 

https://fb.me/zininantwerpen


28 

 

 

Op weg naar de volgende afspraak wil 
Petra me iets laten zien en ze wijst 
naar een bankje aan de andere kant 
van het plein. Het bankje is versierd 
met mozaiek. Ik herken het logo van 
het Protestants Sociaal Centrum. ‘Echt 
bijzonder!’ verzekert ze me. Een 
kerkelijke organisatie krijgt normaliter 

weinig ruimte van de overheid in Vlaanderen. Jammer, want de kerken kunnen 
zoveel bijdragen aan de samenleving. Op dit plein hoort het PSC er echter 
helemaal bij. Ook dat is een kwestie van 'er mogen zijn'. 
 
 

NIEUWS UIT HET PSC 
 Houdt u het vrij?: Het PSC gaat weer samen met u en jou Kerst vieren! Op 

vrijdagavond 20 december vanaf 17 uur in PSC Open Huis, binnen en buiten 
op het Schoolplein. Er zal soep en lekkers zijn, muziek en gedichten en we 
gaan samen een paar liederen zijn. Een beproefd concept waar we samen 
van kunnen genieten, hoe verschillend we ook zijn. 
Thema dit jaar zal zijn: ‘Vrede voor de stad’. In een vergadering van de 
Commissie Stadspredikant opende voorzitter Sonja Sluijs-Van Santen met 
een tekst uit Jeremia 29:7: “Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei, 
want de bloei van de stad is ook julie bloei.” Dat inspireerde ons tot dit 
thema.  
Save the date en laat alvast weten of u een handje wil toesteken. Misschien 
iets lekkers meebrengen, helpen met klaarzetten, opdienen, afwassen, 
opruimen. Of bezig zijn met de kinderen. Nieuwe mensen leren kennen. 
Samen maken we er iets moois van! 

 Wist u dat we niet het enige PSC zijn in België? Op 28 september hebben 
we op uitnodiging van de Synodale Raad van de VPKB in het Huis van het 
Protestantisme samen gezeten met andere PSC’s uit het land: uit Brussel, 
Luik en de arme Borinagestreek. We vertelden elkaar hoe we werken en 
ons organiseren en we deelden inzichten en visie met elkaar. We herkennen 
in elkaar ook de zoektocht met betrekking tot de protestantse identiteit en 
de verbinding met de kerken én de samenleving. Ook kwam het werk van 
de stadspredikant ter sprake. Daar is er maar één van, namelijk in 
Antwerpen! Maar dat kunnen er natuurlijk meer worden, want nood aan 
verbinding, presentie en een luisterend oor is er overal. Bedoeling is dat we 
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het als PSC’s niet bij deze ene ontmoeting laten en elkaar gaan blijven 
inspireren en versterken. 
 

NIEUWS VAN DE STADSPREDIKANT 
 Na jarenlange inzet van ondersteuning aan de stadspredikant neemt Tetty 

Rooze afscheid van Commissie Stadspredikant (zie ook p. 32). Als 
Commissie zwaaien we haar uit met een etentje en we zullen haar altijd 
dankbaar blijven voor de morele steun en vele wijze inzichten, waarvoor ze 
trouwens aanspreekbaar blijft. Tetty is dan wel met pensioen, maar nog 
altijd zeer actief in allerlei organisaties rond migratie en vlucht (Over Hoop 
en Huizen, Orbit, Gastvrij Netwerk, ….). Gelukkig maar, want zoveel know-
how en wijsheid over moeilijke materie zien we niet graag vertrekken. 

 Op 9 november gaat er een interculturele ontmoetingsdag door in het 
Oude Badhuis aan het Stuivenbergplein, van 14-18 uur, onder het thema 
‘Allemaal anders, toch gelijk’. Deze dag wil heel laagdrempelig zijn, ook 
voor gezinnen, om ontmoeting en solidariteit te versterken. Uw 
stadspredikant werkt er ook aan mee, o.a. door in het 
interlevensbeschouwelijk panel te zitten en in gesprek te gaan over 
‘solidariteit’ vanuit diverse invalshoeken. Iedereen is welkom, u en jij dus 
ook! Info bij uw stadspredikant. 

 Op 23 november kunt u kiezen: Gastvrij Netwerk houdt in de 
Dossijnkazerne in Mechelen zijn ontmoetingsdag met een boeiend 
programma rond het ondersteunen van vluchtelingen (zie p. 31), en ook 
Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet van Bisdom Antwerpen, 
nodigt op dezelfde dag uit met een dag in het Provinciaal 
Vormingscentrum in Malle over ‘Zacht & Moedig’. Details vindt u op 
internet of via uw stadspredikant. 

 De Woonterp, ons project van tijdelijke woningen voor erkende 
vluchtelingen, blijft een punt van zorg (wat is het moeilijk om als groot 
gezin een gepaste woning te vinden!). Maar ook van inspiratie. We hebben 
een vaste kern van vrijwilligers van allerlei kunne en er zijn er ook die 
komen en gaan, gewoon om ervaring op te doen, bijv. in het kader van 
studie of zoektocht naar werk. We zijn blij met alle inzet! Tijdelijk of van 
lange adem. We vullen elkaar goed aan. 
Niet alleen voor vrijwilligers zelf is werken in de Woonterp naast zorgelijk 
ook inspirerend. Ook voor wetenschappelijke onderzoekers. Zo werkten 
een handvol van onze vrijwillligers mee aan een masterproef van Joery 
Smits, in het kader van zijn studie ‘master in overheidsmanagement en 
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beleid’. Hij onderzocht het vertrouwen in de overheid bij vrijwilligers die 
met vluchtelingen werken. Geen gemakkelijk onderwerp, zelfs 
controversieel, schrijft hij. Hij heeft moeite moeten doen om vrijwilligers te 
vinden, en was dan ook blij met onze inbreng. Wat er uit de masterproef 
naar voren komt is de sterke gemotiveerdheid en de hoop een beetje 
verschil te kunnen maken juist voor mensen die het in onze samenleving 
niet gemakkelijk hebben. Als u wilt, kunt u de masterproef van ons 
toegestuurd krijgen. 
 

VROUWENWERKING: WARM AFSCHEIDSMAAL  

 
Voor de laatste keer organiseert de vrouwenwerking van het ACM (vroeger de 
vrouwenwerking van het PSC) samen met ‘hun’ vrouwen een  multicultureel 
buffet. Na de zomer van 2020 verhuist de vrouwenwerking naar IVCA 
(Intercultureel Vrouwen Centrum Antwerpen) in de Paleisstraat 39 en worden 
de activiteiten in hun programma opgenomen. Toch wordt het een laatste 
FEESTeditie waar we op de werkplek van nu, in de Kwekerijstraat nr. 96, de 
medewerkers en de vrouwen nogmaals een hart onder de riem kunnen steken 
door de voeten onder tafel te schuiven. Al die jaren hebben ze ons verrast met 
hun smakelijke, verrassende en (on)bekende gerechten.  
De opbrengst is  ten voordele van Music for Life, die de vrouwenwerking al 
enige jaren steunt. 
Voor wie er niet bij kan zijn, giften zijn ook altijd welkom op rekening BE56 
7785 9449 6988. 
Bedankt Marleen, Julijana en vrijwilligers!!! 
Wanneer? 29 november, 18-20 uur 
Waar? Kwekerijstraat 96, Borgerhout 
Prijs?  23 €, drank niet inbegrepen – kindeen onder 12 vrije bijdrage 
Inschrijven?  Voor 24 november bij marleen.germer@cawantwerpen.be, tel. 

0470/97.16.16 
(Zie ook p. 22 in deze De Band) 

mailto:marleen.germer@cawantwerpen.be


31 

 

 

TREFDAG VAN GASTVRIJ NETWERK VOOR 
VRIJWILLIGERS (IN SPÉ) 
Op zaterdag 23 november organiseert Gastvrij Netwerk in de Kazerne Dossijn 
in Mechelen een ontmoetingsdag voor vrijwille hulpverleners van mensen op 
de vlucht. Ook mensen in de kerk die met diaconale activiteiten te maken 
hebben zijn uitgenodigd. 
 

 
 
Het PSC is lid van Gastvrij Netwerk, een vzw die hulp en ondersteuning biedt 
aan lokale vluchtelingenorganisaties. 
De vormingsdag is verdeeld in 3 luiken: 
- Gastvrij Netwerk als ontmoetings- en leerplatform 
- Mind-Spring: werken met mensen op de vlucht 
- Omgaan met polarisatie: vrijwilligers voor mensen op de vlucht en de bredere 
samenleving. 
Verder biedt de dag ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en informatie – 
iets wat een enorme meerwaarde kan zijn voor zowat elke vrijwilliger. 
Vlug inschrijven is de leuze want de plaatsen zijn beperkt.  
Je kan inschrijven via de website van Gastvrij Netwerk: 
www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk. Maar je kan je ook gewoon 
opgeven bij Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com).  
 

http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
mailto:tettyrooze@gmail.com
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UIT DE COMMISSIE VAN DE STADSPREDIKANT 
(Door Sonja van Santen, voorzitter commissie stadspredikant) 
Volgens de Prediker heeft alles zijn tijd en beloop. We zien dat ook in de 
commissie, die om de stadspredikant heen staat. 
Commissieleden komen en gaan. Het is mooi om te zien dat er altijd weer 
mensen bereid zijn om enkele jaren mee te draaien en hun gaven willen 
inzetten voor het werk en ondersteuning  van ds. Petra Schipper. We zijn blij 
dat we op dit moment een voltallige commissie hebben.  

Maar ook hier komt een periode soms tot een eind. Want, 
spijtig voor ons, Tetty Rooze gaat de commissie verlaten. 
Jaren lang was zij degene die, met heel veel kennis van 
zaken de grote kracht was van onze commissie. Tetty weet 
heel veel, haar grote deskundigheid en ervaring kwamen 
altijd goed van pas. Maar zoals de Prediker zegt: “Voor 
alles is een tijd”. Dankbaar zijn we dat we nog altijd  bij 
haar terecht kunnen om raad en advies.  

Namens ds. Petra Schipper, de commissieleden en namens al die mensen die 
het werk van Petra een warm hart toedragen: dank je wel Tetty voor je enorme 
inzet enbetrokkenheid. Dank je voor je ervaring en kennis die je wilde delen 
met ons. 
 
 

TOT SLOT…  
… nog eens alvast de tekst 
die ons inspireert voor ons 
thema van het PSC 
Kerstfeest. Deze woorden 
zijn oorspronkelijk 
weliswaar gericht aan 
ballingen van Israël in 
Babel, maar zijn ook 
herkenbaar voor ons 
vandaag, omdat je je in de 
huidige samenleving soms 
best ‘vreemdelingen en 

bijwoners’ kunt voelen. Toch of juist dan kunnen we met een frisse blik de 
samenleving ten dienste zijn vanuit de liefde van God voor alle mensen. 

Foto: Brandpunkt 23 
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‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen 
die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin 
wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek 
zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij 
zonen en dochters baren. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie 
weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie 
bloei.’ (Jeremia 29:4-7) 
 
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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BIJBELHUIS 

Kerk in de stad 
 

 

BIJBELHUISZONDAG  
IN DE BEXSTRAAT 
Op zondag 10 november ontvangen we de 
gelegenheid om stil te staan bij het mooie 
werk van het Bijbelhuis. 
In de protestantse kerk Bexstraat 13  mogen 

we ons laten inspireren door een prachtige tekst uit de Bijbel, die zo 
kenmerkend is voor het huis (verrassing!). 
We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn, zodat we onze betrokkenheid op 
elkaar kunnen verdiepen. 
U kunt eveneens  kennismaken met verschillende personen die zich 
momenteel actief inzetten voor het Bijbelhuis. 
De dienst begint om 10.30 uur. 
Namens het team: Dorethé, Willem, Inge, Thera, Ernst 
 
 
 

Ik heb gehoord 

Ik heb gehoord dat velen van jullie 

op een wonder zitten te wachten; 

het wonder dat Ik, jullie GOD, 

de wereld zal redden. 

Maar hoe zal Ik redden 

zonder jullie handen? 

Hoe zal ik recht spreken 

zonder jullie stem? 

Hoe zal ik liefhebben 

zonder jullie hart? 

Vanaf de zevende dag 

heb ik alles uit handen gegeven, 

heel Mijn schepping 

en heel Mijn vadermacht. 

Ik wacht op het wonder, 

niet jullie, 

Ik, GOD. 
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

UZA 40 JAAR – PASTORALE DIENST 40 JAAR! 
In het voorjaar van 2019 vierde het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) 
zijn 40-jarig bestaan. Met een groot personeels/familiefeest.  
Op 10 november is het 40 jaar geleden dat de eerste viering plaatsvond van de 
pastorale dienst. Onze ex-collega Alex Scheirs trommelde een aantal 
vrijwilligers op en begon. Moedig! Bij de eerste viering was een deel van het 
UZA nog in aanbouw. Met zijn slijkschoenen betrad hij de ruimte en begon 
met een paar vrijwilligers en een paar patiënten het evangelie te brengen. En 
één van onze vrijwilligers was daarbij en is er nu nog. 40 jaar lang vrijwilliger. 
Elke zondag!  
Nu, 40 jaar later, willen we dat vieren. We willen God danken voor zoveel jaar 
genade, voor zoveel zegeningen. Niet dat het altijd op rolletjes liep, niet dat er 
geen tegenstand was, soms.  
Maar altijd kon het werk worden verder gezet. Meer nog, het groeide en 
bloeide. En dat doet het nog steeds.  
Sinds we oecumenisch zijn gaan werken, is er veel veranderd. We nodigen nu 
uit op alle afdelingen, elke week opnieuw. We hebben aansluitend aan de 
viering een koffietafel. Protestanten en katholieken, ex-patiënten en soms 
moslims luisteren, zingen en praten samen. Helpen elkaar, bemoedigen 
elkaar. En op de afdelingen stimuleren ze patiënten om te komen, want ‘dat is 
zo gezellig daar, daar knap je van op, dat is nou echt iets voor u…’ 

Op 17 november Deo Volente willen we een 
feestelijke dankviering houden. De Rwandese 
muziekgroep Afribel (foto) zal optreden, ter 
verhoging van de feestvreugde. En u bent allemaal 
welkom. Vanaf 10.30 uur in De Glazen Zaal 
(Personeelsrestaurant), route 30. 
  
 
 

Peter Dierckx en Ria van Belzen 
Pastors UZA 
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OECUMENE 
 

 

HERINNERING: ‘KRUISWEG TEN LEVEN’ (ARK) 

De werkgroep Oecumenisch Gebed van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK) 
organiseert in november een tentoonstelling in de Sint Joriskerk te 
Antwerpen. Er worden 14 geschilderde kruiswegstaties van de Schotense 
kunstenares Chris Blanckaert getoont. De schilderijen verzinnebeelden 
menselijke lijden zoals ziekte, maar geven ook hoop op het ‘Leven’. 
De tentoonstelling wordt omkaderd door lezingen en gebedsmomenten. 
 

• De tentoonstelling is geopend 
op 13, 14, 15 november van 9.30 
tot 15.30 uur, op 16 november 
van 14.00 tot 16.00 uur en op 17 
november van 9.30 tot 11.15 uur 
(tijdens de viering). 
• Op woensdag 13 november 
staat de Oecumenische 
middagpauzedienst in het teken 
van de tentoonstelling. 
Voorgangers zijn pastoor 

Herman Augustijn (11.00 uur) en ds. Ina Koeman (14.00 uur). 
• Donderdag 14 november heeft om 19.30 uur een lezing en een muzikale 
meditatie plaats. 
Iedereen is hartelijk uitgenodigd aan één of meerdere van deze momenten 
deel te nemen. 
 (Meer details: zie De Band van oktober) 
 
Let op: het Oecumenische Middaggebed gaat vanaf woensdag 6 november 
door in de winterkapel van de Sint Joriskerk, Mechelseplein 24 (en tot maart 
niet in de kathedraal). 
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

UIT HET LEVEN VAN EEN LUCHTHAVENAALMOEZENIER 
Ds. Edwin Delen, welbekend in Antwerpen, is in opdracht van de VPKB 
aalmoezenier op de nationale luchthaven Zaventem. Hij geeft ons een inkijk in 
zijn dagelijks werk. 

‘Sinds juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als 
luchthavenaalmoezenier.  
Het gebruikelijke werk van de 
luchthavenchaplain bestaat uit de supervisie 
in de kapellen, de aanwezigheid in de 
luchthaven, ‘walking the terminal’ zoals dat 
heet en de contacten met passagiers, 
collega’s en verantwoordelijken van Brussels 
Airport Company. De 
luchthavenaalmoezeniersdienst is 
ondergebracht onder de dienst Passenger 
Experience en valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Welcome Center 
op de luchthaven. 
Afgelopen jaar ontvingen we een groep 
vluchtelingen uit Syrië die via het project 
Humanitaire Corridors, ondersteund door de 

VPKB, onderdak vonden in ons land. Er was de herdenking van 22 maart 2016, 
de dag van de aanslag in de luchthaven. Ik nam dit jaar de tijd voor de 
uitbreiding van de opdracht door contacten te zoeken met personeel en 
airlines op de luchthaven, het uitwerken van het idee om een multifaith- of 
meditatieruimte uit te bouwen binnen het ‘plan 2040’ waaraan de luchthaven 
nu werkt, en interne en externe communicatie van gebedsdiensten. Niet alles 
is verlopen zoals verwacht. 
In de toekomst hoop ik hiermee verder te gaan. In een sterk geseculariseerde 
samenleving is het gepaste geduld noodzakelijk om dit uit te bouwen.  
 
De aandacht die het klimaat en de vervuilende luchthavensector afgelopen 
jaar krijgen in de publieke ruimte en de media zijn niet te onderschatten.  

Ds. Edwin Delen in één van de 

kapellen van de nationale luchthaven 
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Verder noem ik ook kort de vakbondsacties van Skeyes en de 
bagageafhandelaars die de luchthaven en haar passagiers wat moeilijkheden 
hebben bezorgd. 
 
De luchthaven breidt uit, onvermijdelijk, het aantal vluchten en passagiers 
stijgt jaarlijks.  
Nog nooit eerder verwelkomden we 25 miljoen passagiers op 1 jaar tijd. Niet 
alleen is het een nieuw record voor onze luchthaven, het is ook nog eens een 
symbolische kaap die we overschrijden. Vanaf nu behoort onze luchthaven tot 
‘Group 1’ volgens de ACI categorieën. 
 “Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd betekent dat gemiddeld bijna 
70.000 passagiers per dag via Brussels Airport reizen, met pieken tot 95.000 
passagiers tijdens de vakantieperiodes. 20.000 luchthavenmedewerkers zetten 
dagelijks hun energie en enthousiasme in om ervoor te zorgen dat onze 
passagiers in de best mogelijke omstandigheden reizen, van bij hun aankomst in 
de terminal tot wanneer ze in het vliegtuig stappen”, zegt Arnaud Feist, onze 
CEO. 
 
Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van onze dienst. De aanwezigheid 
van de chaplains wordt geapprecieerd, maar is niet vanzelfsprekend in een 
bedrijf gericht op profit. We worden vermeld in de nieuwe digitale infopunten. 
De projecten die ik opzette wil ik graag verder uitwerken (zie boven) de 
komende jaren.  
Ik had contact met de luchthavens in Charleroi (Brussels South) en Antwerpen. 
Om te onderzoeken hoe ik het luchthavenpastoraat verder kan uitwerken 
bezocht ik  collega’s in Amsterdam, Parijs en Zürich. 
Tijdens mijn bezoek in Parijs (mei 2019) hoop ik, ook op vraag van de 
luchthavenpastor in Schiphol, een regionaal netwerk binnen Europa op te 
zetten en uit te werken. De bouwstenen werden reeds gelegd binnen IACAC, 
wat kan uitmonden in een conferentie te Brussel in de winter van 2020. 
Het volgende jaar hoop ik de contacten met BAC en Brussels Airlines verder te 
verdiepen. 
Ook verzorgde ik dit jaar een kort college tijdens de cursus Kerk en Leven op 
de Faculteit over het belang van chaplaincy als aanwezigheid in een seculiere 
samenenleving. Ik nam contact met V-Europe, de organisatie voor de 
slachtoffers  van maart 2016. 
De commissie Luchthavenpastoraat kwam dit jaar op 7 mei samen. Ds. Willy 
Willems nam in september afscheid als vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we op 
gepaste wijze gevierd op 22 september. 
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Met dank aan vrijwilligerster Helfride Willems en de commissie 
Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt. 
 
Giften en bijdragen steeds welkom op BE09 o68904091557 
 
Contact: 
FB: Brussels Airport Chaplaincy 
ds. Edwin Delen 
Protestant Airport Chaplaincy 
Brussels Airport 
tel. 02 753 68 77 
edwin.delen@brusselsairport.be 
tel. 0499 360 338 
edwin.delen@telenet.be 

 
 

WERKPLAATS VOOR VERNIEUWENDE LITURGIE 
De vormingsdienst van de VPKB organiseert in november 2019 en februari 
2020 twee vormingsdagen rond vernieuwende liturgie en missie. Uitgenodigd 
zijn ambtsdragers en alle geïnteresseerde kerkbezoekers. 
De eerste studiedag rond het onderwerp ‘Missionair kerk zijn’ gaat door op 
dinsdag 19 november in de Zandpoortkerk in Mechelen (meer informatie op 
p. 14 in deze De Band). Iedereen welkom. 
En… Save the date voor het nieuwe jaar: 
Op 20 februari 2020 gaat er in de kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77, 
Antwerpen een werkdag door rond liturgie. 
Tijdens deze dag wordt nagedacht over liturgie en vieren. We experimenteren 
en luisteren naar elkaar en naar gastsprekers en we kunnen uitstapjes maken 
naar aanverwanten onderwerpen zoals promotie en werving, digitalisering,  …. 
Met als doel elkaar te inspireren en te bemoedigen in het uitdenken en 
uitvoeren van creatieve vieringen en diensten die aansprekend zijn voor een 
breed publiek. Meer informatie in het februarinummer van De Band. 
 
 
 
 
  

mailto:edwin.delen@brusselsairport.be
mailto:edwin.delen@telenet.be
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

Annie Walscharts 
Padre Annie Walscharts was 17 jaar lang aalmoezenier voor het Bisdom bij 
de Krijgsmacht; waarvan ongeveer 10 jaar provincieaalmoezenier voor 
Antwerpen. Daarvoor was ze o.a. godsdienstlerares. Ze is bestuurslid voor 
de rooms-katholieke kerk van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK). 
 

Welk bijbels verhaal had u 
graag meebeleefd? 
Ik heb niet direct een verhaal, 
maar ik hou van een beeld dat in 
de Bijbel altijd weer terugkomt: 
het zorg dragen voor elkaar 
door iemand in doeken te 
wikkelen, zoals Maria haar kind 
in doeken wikkelde. In de joodse 
traditie betekent dit het zorg 
dragen voor elkaar. Dit ontroert 
mij, dit is voor mij de essentie 
van de diaconie. Er is ook een 

Maria-gebed: ’Sla je mantel om me heen’. Dat geeft me ook dat gevoel. 
 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Psalm 23: ‘De HEER is mijn herder.’ Ik wou dat ik kon tekenen, dan kon ik die 
mooie beelden vorm geven. Ook in het gewone leven zijn er liedjes waar ik stil 
van word. Lang geleden zong Louis Neefs : ‘Liliane,  het wordt een zondag net 
als toen’: ik vond dat mooi. 
 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Het eerste wat in mij opkomt is, dat ik het onrechtvaardig vind dat vrouwen in 
de RK-kerk geen priester en zelfs geen diaken mogen worden. Maar dan denk 
ik, er zijn ergere problemen in het leven. Er zijn zo veel mensen die het moeilijk 
hebben, die monddood worden gemaakt. Ik zou op de barricaden willen staan 
voor mensen die zelf niet op de barricaden kunnen staan. 
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Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik ben zo’n soort ‘reizend volkstheater’. Ik ga naar verschillende kerken en als 
ik op reis ben, stap ik graag samen met mijn man een kerk binnen. Ik zou het 
geen behoefte noemen, er is veeleer zo’n soort aantrekkingskracht. Het is de 
drang: ‘Ik moet er zijn.’ In tegenstelling tot vroeger voelt het niet meer als een 
verplichting. Dat maakt kerken des te aantrekkelijker. Jezus zei: ‘Waar twee of 
drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.’ Thuis in mijn bureau 
kan ik deze uitnodiging niet nakomen. 
 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
De liefde! Haal die weg en het leven zou niet meer zijn wat het is. In mijn 
achterhoofd schuilt natuurlijk de gedachte: God is de liefde. 
 

Wat gaat u morgen doen? 
Ik moet enkele dingen voor de ARK voorbereiden. Ik vervolg mijn bijbelstudies 
Hebreeuws-Aramees; deze bijbelse taal leer ik sinds 1985. En als er nog tijd 
overschiet oefen ik op mijn Bretoens doedelzak. Maar ik duik af en toe ook 
graag met een puzzelboekje of lectuur in de zetel hoor. Ik zie wel wat het 
wordt. 
 

Bid je wel eens? 
Ik vind dat een rare vraag. Het zou toch gek zijn als ik neen zei. Uiteraard bid 
ik! Maar wat is bidden eigenlijk? Als kind heb ik geleerd, even stil te zijn en 
‘Maria, Jezus, Jozef’ te zeggen. Schietgebedjes noemde men dat en zij 
begeleiden mijn dagen. Als ik de sirenes van een ambulance hoor, bid ik soms 
voor de mensen die hulp nodig hebben. Om een voorbeeld te noemen. 
Spelende kinderen brengen dan weer een dankjewel naar boven. 
 
De vragen werden gesteld door Marion Schmitz-Reiners 
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9 november – 10.30-17.30 uur 
Protestantse kerk – Bexstraat 13 – Antwerpen 

Allerlei lekkers, snuisterijen, vrij podium, 
kinderanimatie, tombola… 

Iedereen welkom!  
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AGENDA 

 
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 
01/11  VPKB zaalvoetbaltornooi 
01/11 20.00 u Bijbellezen voor anderstalingen (O) 
05/11 20.00 u Kerkenraad (O) 
06/11 20.00 u Bijbelkring (O) 
07/11 20.00 u Kerkenraadsvergadering (N) 
08/11 20.00 u Jeugdclub 12-15 (O, in pastorie) 
09/11 10.30-17.30 u Bazaar (O) 
09/11 14.00-18.00 u Interculturele ontmoetingsdag (PSC, in Oude 

Badhuis) 
10/11 10.30 u Bijbelhuiszondag (O) 
10/11 15.00 u Belijdeniscatechese (Z, in pastorie) 
13/11 20.00 u Lectio Divina (in N) 
14/11 19.30 u Lezing en meditatie (ARK, in St. Joriskerk) 
15/11 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
15-17/11  Vrouwenweekend in Peer  
16/11 11.00 u Catechese 12-15 (O) 
16/11 14.30 u 50+ Kring (in N) 
17/11 10.30 u Viering 40 jaar pastorale dienst UZA (in UZA) 
17/11 12.30 u Catechese 16+ (O) 
19/11 9.30-15.30 u Studiedag Missionair kerk zijn (Mechelen) 
20/11 10.30 u Gebedskring (O) 
22/11  Ontmoetingsdag Gastvrij Netwerk (Mechelen) 
22/11 20.00 u Jeugdclub 16+ (O, in pastorie) 
26/11 20.00 u Oratorium ‘Jakob en Esau’ (TPC) 
28/11 20.00 u Bestuursraad (O) 
29/11 18.00 u Multicultureel buffet vrouwenwerking ACM/PSC 
29/11 20.00 u Bijbellezen voor anderstaligen 
 
 



 

 

  



 

 

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 |  
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   GEVANGENISPASTOR  
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