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HOOFDARTIKEL 
 
 

KERST 
 

Een jong koppel, uit een andere regio, ongehuwd, zij hoogzwanger. 
Ze moesten zich laten registreren aan een vreemd loket in een andere stad. 

Maar ze leefden onder een harteloze regering 
en konden zelf niet voor onderdak zorgen. 

Zelfs in het opvangcentrum konden ze niet binnen. 
 

Zij werden van het kastje naar de muur gestuurd, 
van Pontius naar Pilatus, 

van Dienst naar Park 
door cynische ambtenaren, 

door bange bewoners, 
door discriminerende huisjesmelkers. 

Zij waren immers vreemd in deze streek, en arm, en te problematisch. 
En vol is vol. 

 
Gelukkig waren er nog andere zonderlingen. 

Ze konden wel even gratis terecht in een leegstaande garage, met achtergelaten 
afval. 

Het leek wel een stal. 
Op een vuile matras beviel de jonge vrouw van een jongetje. 

Zij bleven er illegaal wonen tot zij op de vlucht moesten voor kindermoord. 
 

Niemand zou aan dit mensonterend voorval 
verder aandacht hebben geschonken, 

- want zulke dingen zijn kennelijk heel gewoon in de mensengeschiedenis – 
ware het niet dat de jongen later wereldberoemd is geworden 

door zijn vrije geest, 
zijn bizarre vergevingsgezindheid 

en zijn gezonde opstandigheid. 
In die combinatie kom je dat niet vaak tegen. 

Ze noemen dat liefde. 
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Zo  komt het dat deze gebeurtenis 
al zowat twee millenia jaarlijks herdacht wordt op vijfentwintig december, 

een feest voor al diegenen die illegalen en profiteurs worden genoemd 
terwijl ze mensen zijn van goede wil. 

Omdat er van ze gehouden wordt. 
 

(Ds. Petra Schipper, naar Herman J. Claeys) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beste lezers van De Band, 
➸ Voor de eerste keer verschijnt dit jaar een dubbel (dik ) nummer 
december-januari van uw kerkblad. Dit omdat in de voorbije jaren bleek dat 
het voor de redactie erg moeilijk is tussen Kerst en Nieuwjaar een Band-
nummer januari ineen te steken. We hopen op uw begrip.  

➸ De volledige agenda van de volgende 2 maanden vindt u op p. 54 en 55. 

➸ Verder willen we u vriendelijk vragen spoedig uw abonnement 2020 te 
betalen. Zo blijft onze werking verzekerd. U vindt een overschrijvingsformulier 
met alle nodige informatie in deze De Band. 
Alvast bedankt – en veel leesplezier! 

De redactie 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK 
Afgelopen maand was vergeleken met de maanden ervoor kerkelijk een 
‘rustige’ maand, zeker gezien het feit dat we weer wat minder frequent een 
‘bijzondere’ dienst hadden, hoewel elke dienst natuurlijk bijzonder is.  
 

Bazaar 
Op 9 november vond de jaarlijkse bazaar weer plaats. Het was een zeer 
gezellige dag met elkaar. Ouderwets gezellig, zou je kunnen zeggen. Er werd 
allerlei brocante verkocht, Hugo en Odette hadden het gebak verzorgd en de 
keuken werd gerund door een grote groep vrijwilligers. Heel de dag liepen 
mensen gezellig in en uit. We ontmoetten vertrouwde gezichten, maar ook 
mensen die we lang niet meer gezien hadden. Een dag van prachtige 
ontmoetingen! Daarnaast was er uiteraard de tombola als hoogtepunt van de 
dag. Er zijn nog enkele artikelen die nog afgehaald mogen worden. U bent één 
van de gelukkigen als uw loten de volgende nummers bevatten: 1082, 1626, 
1888. Items zijn af te halen in de consistorie. Heel veel dank aan alle 
vrijwilligers die deze dag weer mogelijk gemaakt hebben, in het bijzonder de 
families Droogendijk en Pierre.  
 

Bijbelhuiszondag 
Op 10 november stonden we met elkaar stil rondom het Bijbelhuis en het 
bijzondere werk dat ze doen. Ernst en het team van het Bijbelhuis verzorgden 
de dienst. Samen baden we met elkaar voor het Bijbelhuis: ieder kon een 
gebed op een briefje schrijven. De oogst was groot! Ernst dacht met ons na 
over het verhaal van Jakob in Bethel.  
 

VOORUITBLIK 
Inmiddels snelt het kerkelijk jaar vooruit en komen we aan in de periode van 
advent. Met de kinderen volgen we opnieuw het programma van de Bijbel 
Basics. Het thema is ‘volg de ster’. De kinderen gaan samen met de Wijzen uit 
het Oosten achter de ster aan, op zoek naar de pasgeboren koning van de 
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Joden. Ze volgen daarbij de namen die staan vermeld in het geslachtsregister 
aan het  begin van Mattheus, het voorgeslacht van Jezus. Het programma 
volgt het licht door de tijd heen. God gaat een geschiedenis met ons aan, komt 
naar ons toe door de tijd heen. Voor de kinderen staan een aantal bekende en 
minder bekende namen centraal: Juda, Obed, David, Josia. Het programma 
wordt besloten op zondag 5 januari, de zondag die traditioneel ‘epifanie’ 
wordt genoemd (in de vroege kerk belangrijker  dan kerst). We lezen dan ook 
in de dienst het verhaal van de ‘wijzen uit het Oosten’, de magiërs die via een 
ster Jezus op het spoor kwamen.  
Zoals gebruikelijk is de eerste zondag van de adventstijd (1 december) een 
kinderdienst. Deze zal worden geleid door ds. Johan Visser. In die dienst wordt 
ook het Heilig Avondmaal gevierd. Op de zondagen erna staan we met elkaar 
stil bij enkele lezingen uit het profetenboek Micha. U kent wel die  bekende 
tekst over dat kleine Betlehem Efratha waar de beloofde Koning van Israël 
geboren zou worden. Maar Micha heeft in de adventstijd nog meer moois voor 
ons in petto. We lezen uit Micha op 8, 15 én 29 december en laten dat 
resoneren tegen de achtergrond van de bekende evangelielezingen.  
Op 25 december is onze sfeervolle en gezellige kerstdienst. We nodigen u en 
uw familieleden en vrienden van harte uit om samen te vieren dat het licht in 
ons midden is gekomen. De kinderen verzorgen het tweede deel van de dienst 
en uiteraard is er voor jullie allemaal weer een presentje!  
Op 19 januari is onze tweede dienst in het jaarthema ‘Kerk in deze tijd?!’. We 
staan deze zondag stil bij het verhaal uit Handelingen 2 over de bekeerlingen 
op de Pinksterdag, hoe zij met elkaar een gemeenschap vormden en wat wij 
daarvan kunnen leren. Lijkt onze manier van kerkzijn eigenlijk nog op hoe zij 
samen kerk waren? Zouden we aan dat ideaal moeten voldoen? Genoeg 
interessante vragen om over na te denken.  
 

KOMENDE ACTIVITEITEN NAAST DE KERKDIENSTEN 
Houd u vast: er staat weer veel op stapel komende tijd. Gelukkig kunt u dit 
dubbelnummer rond de kerstperiode eens goed doorlezen, dan bent u 
helemaal op de hoogte.  
 

Muzikale adventsbijeenkomsten 
Advent is een periode van verwachting, toeleven naar kerst. Het is goed om 
daar eens extra op te bezinnen. We leven immers als gemeente in 
voortdurende verwachting van Gods koninkrijk. We willen dat wat muzikaal en 
meditatief inkleden, samen met organist Raphael Jacobs, die het muzikale 
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deel zal invullen samen sopraan Maria Eichler. In zang, gebed en teksten en 
stilte bereiden we ons voor op de komst onze Heer. We zingen en beluisteren 
bekende kerstliederen en horen teksten over verwachting. Op 17 december 
om 20.00 uur is er in onze kerk een adventsvesper.  
In de Wijngaard worden twee muzikale adventsmeditaties verzorgd in 
samenwerking met de Solvynssgemeenschap. Deze vinden plaats op 
maandag 9 december in de Wijngaard en maandag 16 december in de 
Solvynsgemeenschap (Solvynsstraat 30). Beide beginnen 20.00 uur.  
 

Gezamenlijke protestantse kerstavonddienst in de Lutherse kerk 
Zoals elk jaar wordt er in de Lutherse kerk op kerstavond een kerstavonddienst 
georganiseerd. We staan met elkaar in het donker stil bij het licht dat in de 
wereld is gekomen. De kinderen doen een kort kerstspel. 24 december, 18.30 
uur. Welkom!  
 

Week van gebed voor de eenheid 
Wereldwijd is de week van 18 tot en met 25 januari de Week van gebed voor de 
eenheid. Het is een initiatief dat al meer dan 100 jaar oud is (1908!) en begon 
met Paul Wattson die christenen van verschillende kerken samen wilde laten 
bidden. Op zondag 26 januari om 15.00 uur zal de viering van de Antwerpse 
Raad van Kerken (ARK) plaatsvinden in de Sint-Bartholomeuskerk in Merksem. 
We zijn dan uitgenodigd bij de Kameroense kerk.  
Maar we vinden het ook belangrijk om samen als christenen uiting te geven 
aan onze eenheid in Christus in onze eigen wijk, Klein Antwerpen. Samen met 
de Heilige Geestparochie, de Evangelisch-Lutherse kerk en Anglicaanse 
St.Boniface kerk organiseren we op woensdag 22 januari, 20.00 uur in de 
Bexstraat een viering in het kader van de gebedsweek. Van harte uitgenodigd! 
Tot slot is er ook nog een oecumenische viering op vrijdagavond 24 januari in 
de parochie Heilig Sacrament, bij mij achter de hoek, die begint rond 18.30 
uur.  
 

Filmavonden 
Tijdens de laatste bijeenkomst van Zinnig werd duidelijk dat er verschillende 
mensen zijn die graag eens een film kijken en daar met elkaar over 
doorspreken. We willen daarom enkele bijeenkomsten per jaar organiseren. 
Het concept is simpel: we kijken een film en praten er daarna met elkaar over 
door. De eerste bijeenkomst is op woensdag 30 januari, 20.00 uur in de 
pastorie. Van harte welkom! 
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Bijbelquiz 
Op zaterdagavond 1 februari is het weer zo ver: onze jaarlijkse protestantse 
bijbelquiz zal dan weer plaatsvinden. Zie voor meer informatie en 
inschrijvingsmogelijkheden de rubriek ‘Bezinning en verdieping’ en in de 
bijliggende folder. U bent van harte uitgenodigd!   
 

Bijbelkring 
De eerste twee bijeenkomsten hebben we uitgebreid de tijd genomen om het 
roepingsvisioen van Ezechiël te bestuderen. In oktober zagen we tot welke 
grote verantwoordelijkheid Ezechiël  werd geroepen om wachter over Israël te 
zijn. Hoe groot is onze verantwoordelijkheid voor anderen eigenlijk?  
De volgende bijeenkomsten bladeren we wat verder door in het boek Ezechiël. 
De inhoud van een flink deel van het boek is niet zo positief: veel 
oordeelsteksten over Israël en de volken om Israël heen. Op 4 december lezen 
we Ezechiël 8, om iets te begrijpen van de achtergrond van dergelijke teksten. 
Op 15 januari staan we stil bij profeten die heel andere dingen zeggen, maar 
door Ezechiël en zijn tijdgenoot Jeremia valse profeten worden genoemd, in 
Ezechiël 13.  
 
 

JEUGDWERK 
In deze vaste rubriek het overzicht van alle activiteiten voor de jeugd.  
 

Catechese 
De bijeenkomsten in november gingen helaas niet door. Die vielen namelijk 
precies in het vrouwenweekend en dus mocht ik op Saartje passen. Gelukkig 
zijn er weer bijeenkomsten in december en januari. Waar ging het ook alweer 
over?  
 

➸ 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 
bijeenkomsten vinden plaats in de kerk (zaaltje boven).  
In december gaan we het met elkaar hebben over de eerste vijf boeken van de 
bijbel, door Joden de Thora genoemd. Wat voor soort teksten zijn dat? Zijn er 
in onze tijd vergelijkbare wetsteksten? In januari gaat het over de 
geschiedenissen van Israël. Waarom schrijven mensen eigenlijk geschiedenis? 
Wat kunnen wij nog leren van die oude geschiedenissen van Israël toen?  
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De data van de komende bijeenkomsten zijn:  
- Zaterdag 7 december, 11.00 uur 
- Zaterdag 11 januari, 11.00 uur 

 

➸ De 16+-groep denkt dit jaar na over allerlei bekende kerkelijke en bijbelse 
woorden. De eerstvolgende keer gaat 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 van januari 
gaat over Jezus. Waarom is Jezus zo belangrijk voor ons spreken als kerk? Wat 
betekent Jezus voor jou? De bijeenkomsten zijn in de kerk, na de dienst. De 
data van de komende bijeenkomsten zijn:  

- Zondag 8 december, 12.30 uur 
- Zondag 12 januari, 12.30 uur 

 

Jeugdclubs 
Naast leerzame bijeenkomsten willen we ook gewoon gezellig bij elkaar 
komen als jongeren van de kerk. Daarvoor worden er jeugdclubs 
georganiseerd: we drinken en eten wat met elkaar, kijken film, doen spelletjes 
en er is ruimte voor serieuze gesprekken. De volgende bijeenkomsten voor de 
clubs zijn:  

- 12-15: vrijdag 17 januari, 19.30 uur 
- 16+: vrijdag 31 januari, 20.00 uur 

Jullie zijn die avonden van harte welkom bij ons thuis, Kortemarkstraat 66 in 
Berchem! Meer informatie te verkrijgen bij ds. Barry Kriekaard.  
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD  
Op 28 november kwam de bestuursraad bij elkaar. Er moeten nu belangrijke 
knopen doorgehakt worden met betrekking tot de komende restauraties, 
zoals beschreven in het beheersplan. Die restauraties worden uitgesmeerd 
over de komende pakweg 10 jaar en we beginnen met kleine projecten. 
Momenteel is de bestuursraad bezig met het nadenken over het aanstellen van 
een architect die het gehele proces begeleidt. De kerkenraad wordt hier 
eveneens in betrokken. De kerkenraad komt samen op 3 december en 7 
januari. In december is de vormingsverantwoordelijke van de VPKB, ds. Eefje 
van der Linden, ook te gast.  
Het lijkt misschien vroeg om het al te noemen maar de verkiezingen van de 
kerkenraad en de bestuursraad komen er weer aan. Ik zou u willen vragen: 
denk er eens rustig over na of het iets voor u is. De kerk bestaat dankzij 
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Christus, maar krijgt haar concrete vorm doordat wij ons allemaal in mogen 
zetten. Daarbij niet te vergeten: het is een voorrecht om iets in de kerk te 
mógen doen. Bovendien is het ook een kans, een kans om eens mee te kijken 
achter de schermen en actief mee te denken in en te bouwen aan de kerk. De 
bestuursraad houdt zich meer bezig met alle materiële zaken en de 
kerkenraad richt zich op het leiding geven aan de gemeente.  
In het bijzonder zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. De 
penningmeester beheert onder meer de begroting. Is het iets voor u? Laat het 
gerust weten! 
 

VOORBEDEN 
Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en dienstbaarheid. We vragen 
uw voorbede voor het volgende: 
• Op 12 november jl. was de uitvaartdienst van Angèle Ouding. We bidden om 
troost in het verdriet voor dochter Danielle Smith en haar kinderen Tom en 
Evy Hansen.   
• Claudia Gravenstein is op 19 november geopereerd. Inmiddels is zij weer 
terug thuis. We bidden haar een spoedig herstel toe.  
• Walter Dekock ondergaat nog steeds met enige regelmaat chemokuren. De 
kuren slaan goed aan, bij de laatste scan bleek de tumor verder verkleind te 
zijn. We bidden om kracht en steun in het verdere traject.  
• We vragen ook uw gebed voor kerkenraad en bestuursraad. Dat straks in 
april de vrijgekomen functies weer ingevuld mogen worden, tot bloei van de 
gemeente en eer van Gods Naam.  
 

BOWLEN MET DE OVERZET 
Op donderdag 31 oktober zijn we met de 
vrouwen van de Overzet en wat 
vrijwilligers gaan bowlen bij Antwerp 
Bowling op de Linkeroever. Omdat dit in 
de herfstvakantie viel konden de 
kinderen ook gezellig mee. We waren 
met een kleine groep, maar dat mocht de 
pret zeker niet drukken! 
Met de tram vertrokken we naar de 
Linkeroever en we kwamen ruim op tijd 
bij de bowling. Onze banen werden 
aangewezen en de schoenen konden 
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worden gepast. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we ons 
anderhalf uur vermaakt. Voor de kinderen was er een speciale kinderbaan en 
ook zij hebben zichtbaar genoten!  
Het was een fijne dag waar we God dankbaar voor mogen zijn. Het is mooi dat 
wij als gemeente de vrouwen en kinderen van de Overzet op deze manier 
kunnen steunen. 
Veerle Tennekes 
 
 

TOT SLOT 
Ik wens u vreugdevolle feesten toe, vol licht, gezelligheid en goedheid. 
Vergeet ook in de feestdagen de mensen die alleen zijn niet, zij kunnen soms 
een extra hart onder de riem gebruiken.  
 
 
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  
 

PROJOP VOETBALTOERNOOI! 
Op vrijdag 1 november 
werd in Edegem het 
traditionele ProJop 
Voetbaltoernooi gehouden. 
Ook Antwerpen Zuid was 
vertegenwoordigd! De 
spelers werden enthousiast 
tot fanatiek aangemoedigd 
door de gemeenteleden. 
Hier twee impressies van 
een fantastische namiddag. 
 

 
 
 
PASTORALIA 
De moeder van Kathleen Vermeulen overleed plotseling, 2 november. Een 
grote schok en een groot verdriet voor haar man, haar kinderen en 
kleinkinderen. We bidden voor de familie en speciaal voor ons 
medegemeentelid Kathleen. 
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BELIJDENISCATECHISATIE 
Volgende bijeenkomst: zondag 1 december, 15 uur, bij mij thuis. 
 
 

ADVENTSCAMPAGNE PROTESTANTSE SOLIDARITEIT: 
HOOP, GELOOF EN TALENT 

Dit jaar is de Adventscampagne 
georganiseerd door Protestantse 
Solidariteit ten voordele van het 
studiefonds ‘Ik help een kind’ in 
Rwanda. Kinderen in armoede 
worden geholpen om naar de 
middelbare school te gaan en hun 
studie af te maken. 
Onderwijs helpt de leerlingen om hun 
talenten te ontdekken en te 
ontplooien. In een veilig kader 

kunnen ze op zoek gaan naar wat hen passioneert en hoe ze hun talenten 
kunnen gebruiken. De school is de ideale omgeving om verschillende 
competenties te leren die hen helpen om hun talenten te kennen. Het 
studiefonds steunen is investeren in een toekomstig talent. Protestantse 
Solidariteit helpt de leerlingen in het secundair onderwijs omdat dit betalend 
is. Veel gezinnen kunnen zich het secundair onderwijs niet veroorloven. 
Internaat, schooluitrusting en schoolgeld worden deels door Protestantse 
Solidariteit betaald. In 2019 werden er meer dan 290 kinderen gesteund. 
Geef dit jaar hoop aan kinderen in Rwanda! Zie ook 
https://www.protestantsesolidariteit.be/projecten/ 
 
• In de viering van 8 december collecteren we voor het project. Als u via u bank 
iets wil bijdragen: Protestantse Solidariteit, BE37 0680 6690 1028, ovv 
Studiefonds Ik help een kind. 
 
 

MUZIKALE ADVENTSMEDITATIE OP MAANDAG 
 

Maandag 9 december 
De weken voor Kerst zijn een tijd van hoop en verwachting. In de donkerste 
tijd van het jaar zien we uit naar de komst van het licht. In de open en gastvrije 

https://www.protestantsesolidariteit.be/projecten/
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ontmoetingsplek De Wijngaard, huis van de protestantse gemeente 
Antwerpen Zuid, is er op maandagavond 9 december, 20 uur, een muzikale 
adventsmeditatie waar iedereen welkom is. Het duurt ongeveer drie kwartier. 
Teksten om over na te denken, stilte, muziek. Na afloop een glaasje. Van harte 
welkom in de Sanderusstraat 77! De muziek wordt verzorgd door het jonge 
duo Raphael Jacobs (orgel) en Maria Eichler (zang). Zij brengen een aantal 
klassiekers uit de Advents- en Kerstmuziek. 
 

Maandag 16 december 
Nogmaals een adventsmeditatie, nu verzorgd door de Solvynsgemeenschap. 
Een kleine gemeenschap van gedreven mensen die gezamenlijk een aantal 
panden aan de Solvynsstraat bewonen en daar van betekenis proberen te zijn 
voor buurt en stad. U vindt hen aan Solvynsstraat 30. Ontdek dat dit eveneens 
een open en gastvrij huis in onze buurt is …. 
 
 

KERST-ETENTJE 
Het jaarlijkse kerst-etentje in de Wijngaard gaat dit jaar door op woensdag 11 
december in onze kerk. Thamar Blokland is uw gastvrouw. Het is bedoeld voor 
wie we daar naar onze inschatting een extra plezier mee doen. Deelname op 
uitnodiging.  
 
 

DOOR STILTE BEWOGEN 
Een zondagmiddag in de Adventstijd (15 december, 15 
tot 17 uur). In onze kerk is te gast: filosoof en 
godsdienstwetenschapper Isfried Rodeyns, Hij zal ons 
meenemen in de spiritualiteit van de stilte. Heel passend 
voor de Adventstijd, die immers een tijd van inkeer en 
bezinning is. Maar er is ook plek voor muziek: de blues! 

De inleider schrijft:  
In het quakerisme heeft Isfried Rodeyns eindelijk zijn spirituele thuis 
gevonden. Hij vertelt over zijn zoektocht waarin interlevensbeschouwelijke 
dialoog en rechtvaardigheidsgevoel een centrale rol spelen. Zijn verhaal 
brengt ons langs de waarde van vasten en advent, de positie van de vrouw 
in de kerk, en de spiritualiteit van de blues. Doorheen die reis ontdekken we 
de oorsprong en eigenheid van het quakerisme, geworteld in profetisch 
activisme en mystieke stilte.  
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Isfried Rodeyns is vijf jaar lid van de Brussels and Luxembourg Yearly Meeting en 
nam initiatief tot de Gentse Meeting for Worship Group. Hij stond tien jaar in 
het onderwijs en werkt momenteel voor VOEM, de Vereniging voor 
Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. 
 
 

KERST VIEREN IN DE WIJNGAARD 
Wees welkom, 25 december, vanaf 10.45 uur. We beginnen met een glaasje 
en vieren Kerst in een gemoedelijke en gezellige viering met koffiekoeken, 
veel zingen, het Kerstevangelie, muziek en iets voor de kinderen. 
Sanderusstraat 77. 
 
 

WE GAAN NAAR PIUS X 
In de week van de eenheid van de kerken, zijn we op zondag 19 januari te gast 
bij de RK parochie Pius X. 
De parochie heeft ons uitgenodigd bij hen te komen kerken en mij uitgenodigd 
voor te gaan. We zien ernaar uit! Let wel: de dienst begint om 11 uur. Adres: 
Groenenborgerlaan 214, 2610 Wilrijk. 
 
 

BIBLIODRAMA: MOED! 
Een reeks van vier middagen waarin we ons speels, spelend maar toch ook 
serieus verdiepen in krachtige verhalen uit de Bijbel en uit de geschiedenis. De 
middagen staan in het teken van het jaarthema van het 
verdiepingsprogramma: Moed. We bestuderen allerlei situaties waarin moed 
gevraagd wordt en brengen daarbij onze eigen levenservaring in. Hoe moedig 
zouden wij zelf kunnen zijn, of zijn we helemaal niet zo moedig? 
Aan de hand van luisteren, bewegen, bespreken, improviseren komen we 
telkens dichter bij die verhalen. Het is niet moeilijk, iedereen kan meedoen! Uit 
de geschiedenis nemen we het verhaal van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse 
theoloog die in de Tweede Wereldoorlog krachtig stelling nam tegen de Nazi-
ideologie en zelfs betrokken was bij een aanslag op Hitler. Aan het eind van de 
oorlog werd hij gearresteerd en later geëxecuteerd. Uit de Bijbel lezen we over 
de persoonlijke moed van Mordechai en Esther in het antisemitische geweld 
van hun tijd, over Mozes die zijn volk door de woestijn leidde en toen afscheid 
moest nemen, over Johannes de Doper voor wie zelfs de koning een angstig 
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soort respect had, en over de apostelen Paulus en Silas, die een boodschap 
verkondigden die men niet wilde horen en daardoor in de gevangenis raakten. 
Met Ina Koeman en Bert Dicou 
 
Vier dinsdagmiddagen in De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen 
Data:   21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 maart 2020 
Tijd:   13 uur inloop met koffie en thee, 13.30 uur start, tot uiterlijk 16 uur 
Opgave:  Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486/83.47.88 
 
 
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 

mailto:inakoeman@hotmail.com
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

De tijd vliegt… 
Dit kerkblad gaat over én kerst én nieuwjaar. Ik zal het in twee delen doen: oud 
en nieuw. 
 

OUD 
Eigenwijs natuurlijk van de kerk, maar zij begint onverstoorbaar al met Advent 
te spreken over een nieuw begin: sterk! Tegen het algeheel gevoelen in dat het 
alsmaar donkerder wordt op onze wereld, bezingen ze in de kerk al het 
komende: de vreugde, God die ons te hulp komt. En nog zo iets… daar gaan 
moderne mensen het hebben over incarnatie, want als je alle toeters en bellen 
er afhaalt is het dat toch, waar het om gaat: incarnatie. God geeft om ons. En 
ware menselijkheid leren we van Jezus. En Hij maakt ons duidelijk hoe ver 
Gods liefde voor ons gaat. Wat ons dus te doen staat, rondom kerst, is 
uitbundig laten zien en merken dat we dat begrepen hebben: dat voor ons het 
leven in al haar dynamiek verrukkelijk schoon en waardevol is. Vandaar dat 
vrolijk samen komen, eten, drinken, zingen, vieren, maar ook nadenken…  een 
mening hebben over het al of niet terugroepen van IS-vrouwen met hun 
kinderen en dat het rund en de ezel naar goed middeleeuws gebruik in de stal 
welkom zijn. En dat we niet zuur en bitter worden, hoewel daar best aanleiding 
voor is, soms. Dat we het leven vanaf de grond fundamenteel als goedheid 
aanvaarden en daarvan genieten: zo luiden de klokken op kerstavond. 
 

Kerkdiensten: advent en kerst 
Het programma voor de adventstijd ziet er dan als volgt uit:  
Van 1 t/m 22 december ontsteken we de adventskaarsen en de kinderen 
zeggen plechtig hun versje bij elk kaarsje op. En alle gemeenteleden worden 
uitgedaagd om zoveel mogelijk sterretjes te knippen die we met kerst aan een 
grote lap bevestigen en over de balustrade van de kerk hangen: de hemel 
komt naar ons toe en opent zich.  
Zondag 1 december is ds. Marc Schippers voorganger en vieren we 
avondmaal. Vanwege de verbouwing gaan we in een kring in de hal staan: de 
vitrinekast wordt Avondmaalstafel.  



17 

 

 

Zondag 8, 15, 22 december zullen we telkens weer andere aspecten van kerst 
belichten. 
Op 8 december nemen we afscheid van onze organist Erik Wittewrongel, die 
na een lange staat van dienst verhuist naar Turnhout.  
Zondag 15 december wordt zang-dag: ‘s morgens een dienst met allerlei 
kerstliedjes en in de middag de Candlelight service van de Urdugemeente, en in 
de avond, om 18.30uur, in de Anglicaanse St. Bonifacekerk in de Gretrystraat 
de Lessons and Carols, naar Engelse smaak en stijl. Let op de protestanten, die 
daar dapper in koor in meezingen. 
Zondag 22 december misschien wel de meer verbale kant van ons feest: kunst 
en poëzie…we zien nog wel.  
Natuurlijk blijven we vastberaden de schriften lezen, al begreep ik op mijn 
oude dag dat die uitdrukking in België niet zo bekend is. We bedoelen daar dus 
mee dat we voortgaan met bijbellezen. Met het programma Bijbel Basics van 
het Vlaams en Nederlandsbijbelgenootschap horen we van de voorouders van 
Jezus. Geïnspireerd op het begin van het Matthëusevangelie, waar ook in een 
lange lijst van voortgaande geslachten de komst van Jezus als zoon van 
Abraham wordt uiteengezet. Matthëus wordt het doorlopende 
Evangelieverhaal, het komende jaar. 
 
En dan vieren we (eindelijk…?) Kerst. 
 

Kerstfeest 
Kerstavond, 24 december, vieren we met 
een kleine kring van getrouwen in de 
Lutherse kerk aan de Tabaksvest. Begin 
18.30 uur. 
Kerstmorgen, 25 december, met een 
breken van de vasten, een korte viering 
van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur, 
daarna de grote viering van Kerstfeest, 
aanvang 10.30 uur. Ik ken geen betere 
vorm dan zoals het de laatste jaren bij ons 
is gegroeid, dus (dat krijg je met belegen 
dominees….) doen we het net als vorig 
jaar: het kerstevangelie van Lukas, 

gelezen, gezongen, uitgebeeld, een korte preek en een groot stuk taart (bij 
wijze van spreken)… prachtig! 
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Dan, zondag 29 december, zo kort op kerst, een dienst in de Sanderusstraat, 
gezamenlijk met Zuid. Voorganger is ds. Bert Dicou van de kerk De Wijngaard. 
 

Kerkversieren… 
… is op zaterdagmiddag 14 december, te beginnen om 14.00u! 
Geleerd van vorig jaar nemen we nu goed de tijd om van de kerk iets moois te 
maken: echte kerstbomen, en heel millieuonvriendelijk zonder kluit (want 
doorgaans overleven de bomen het volgende jaar toch niet) . De serieuze 
kerstkrans met de vier adventskaarsen is dan al mooi in gebruik. We hopen dat 
u allen even een handje meehelpt.  
 

Samen Eten Kerst 
Natuurlijk pakt de eetgroep Samen Eten zo voor Kerst ook uit: een riant diner 
met verhoogde stemming en aandacht ( en een iets hogere entreeprijs € 5,-) , 
donderdag 19 december, 18.30 uur, zoals gebruikelijk.  
 
Ik sluit dit gedeelte af met een gedicht van collega-dichter Piet van 
Veldhuizen: 

 
 

Alles wat God aan ons te zeggen heeft 
heeft Hij in onze handen neergelegd: 

een weerloos kind 
- geen bulderende stem die zegt 

“je moet”, “je mag niet” 
of “ik zal je”, 

maar kinderogen die om aandacht vragen, 
om liefde, koestering en spel. 

Dat is hoe Hij de wereld redden wil: 
niet met een harde hand, 
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met grote stappen, 
niet door ons ongenadig aan te pakken, 

maar door ons nieuwe tederheid te leren. 
Alles wat God aan ons te zeggen heeft 
heeft Hij in onze handen neergelegd: 

een weerloos kind. 
 
 

EN NU: NIEUW 
Tja,….daar ga je, of beter: 
l’chaiem, op het leven…. 
Een laatste nieuwjaar 
samen. Ik ga niet nostalgisch 
mijmeren, maar bedenk het, 
en we drinken erop: op het 
leven, zoals de Joden 
zeggen, als ze een slok 
nemen. Het is zo goed dat 
voorgangers geen blijvers 
zijn. Je hebt nou eenmaal je 
eigen grootse beperkingen 

en daar moet je een gemeente niet blijvend mee belasten. Want de weg van 
een gemeente is dynamischer dan dat van een enkel mens, en een gemeente 
moet de kans krijgen, zonder iets af te doen van de inbreng van de een, om 
ook andere wegen te gaan. De Here God is namelijk iets veelzijdiger dan wij 
met onze creativiteit. Dus, vandaar: laten we drinken op het leven, en op de 
Levende en met open verwachting vooruit kijken. Wat zal dit jaar ons 
brengen…  
 
Op zondag 7 juni wil ik afscheid nemen, gewoon in een ‘onder-ons’ 
morgendienst: niks bijzonders svp. Ik ben dan 65 geworden, en ga terug naar 
Nederland. De komende tijd ga ik alles met verve voor het laatst doen: en 
graag samen, want – oef, nu gaat het wel een beetje wringen – jullie zijn mij 
wel dierbaar geworden, in alle diversiteit. En, u kent mij ondertussen, ik zal ook 
nog wel een paar kritische opmerkingen gaan maken, voor het laatst, en 
misschien ook maar beter ‘op het laatst’ , maar voor alles: een gemeente heeft 
een eigen kracht, een eigen motor/Motor. Ik hoop dat ik een beetje kan helpen 
dat jullie op eigen kracht gewoon doorvaren, juist in deze zo kwetsbare 
samenhang.  
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Kerkdiensten in januari 
Zondag 5 januari 2020, daags voor 
Epifanie, een nieuwjaarsontmoeting en een 
kort liturgisch moment in de kerk: een 
gezamenlijke dienst met Zuid, met wellicht 
een nieuwjaarsbrief… of misschien weer 
iets anders. 
Ik merk toch dat het wel erg vroeg is om nu 
al over januari te schrijven, want een aantal 

dingen zijn nog niet helemaal uitgeklaard, al staan ze in de grondverf. Zondag 
12 januari een gewone normale kerkdienst met een stevige preek, de zondag 
19 januari gaat ‘ een stagiaire’ voor: ik ken er twee, en ben benieuwd wie…? En 
voor zondag 26 januari, in de Sanderusstraat, heb ik wel een uitgesproken 
plan, maar moet nog even afwachten of dat gaat lukken. Ik zou graag met 
jullie een geheel gezongen liturgie willen beproeven. Zingen in de kerk is geen 
hobby van wat fanaten: het is een mogelijkheid van expressie die uitermate 
geschikt is om de lof van God te uiten. Eigenlijk is dat iets van de gehele 
gemeenschap, die bijeenkomt. En sommigen hebben van de Here God een 
talent gekregen om te zingen, maar dat wil niet zeggen dat de anderen nu hun 
mond moeten houden. Is het mogelijk om als gezamenlijke gemeente aktief 
liturgie te vieren? Eenstemmig, eenparig, we gaan het zien. 
 

Gezamenlijke diensten Noord en Zuid 
Ik wil in het algemeen iets zeggen over een nieuwe aanpak van de 
gezamenlijke diensten van Noord en Zuid. Eigenlijk pakken we een oude draad 
weer op: we gaan elke 4de zondag van de maand (in de regel) een 
gezamenlijke dienst houden, hetzij in de Sanderus, hetzij in onze eigen kerk: 
dat hangt wat samen met de invulling van die dienst. Een klein werkgroepje 
gaat dat voorbereiden: soms kerk met kunst, soms met gesprek, met 
palmpasen natuurlijk met passieverhalen, en zo telkens weer met eigen 
invulling. De noodzaak om samen te kerken zien we allemaal, maar een 
bevlogen inhoud geven aan die gezamenlijke diensten is nog niet zo 
eenvoudig. Dat gaan we toch weer proberen. 
 
 

EEN FOLDER MET VAN ALLES EN NOGWAT 
Onder het thema MOED hebben we voor dit jaar weer allerlei gezamenlijke 
bezinningsmomenten uitgezet. Deze keer verschijnt de folder in een wel heel 
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mooi jasje, ontwerp met dank aan Dorethé van het Bijbelhuis. Centraal en 
hoogtepunt, lijkt mij, op 22 april een gespreksavond tussen bisschop, geleerde 
en dominee over de vraag niet alleen waar wij de moed vandaag halen om in 
deze tijd vrijmoedig over het evangelie te spreken, maar vooral hoe we dat 
kunnen doen. Neem, lees en profiteer ervan. 
 
 

JAARLIJKSE OECUMENEVIERING 
Nog een bijzondere dienst, waarover meer in de rubriek 
‘Oecumene’, maar voor de Lange Winkelstraatkerk wel 
interessant: zondag 26 januari, s’ middags om 15.00 uur, zal 
de jaarlijkse oecumeneviering worden gehouden in de kerk 
van de Kameroense protestanten, de katholieke Sint 
Bartholomeuskerk in Merksem. Zie wat ik daarover schrijf in 

de rubriek Oecumene. Wij kennen onze Kameroense broeders en zusters 
vanwege de sprankelende Pinksterdiensten. 
 
 
Vrolijk kerst, vrolijk nieuw jaar, 

Uw pastor loci, 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 
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VOOR ALLEN 
 

 
NIEUWS VAN 50+ 

De 50 + Kring heeft veel moeite gedaan om een 
boeiend, leerrijk en afwisselend programma t/m 
mei 2020 ineen te steken voor de (oudere) leden 
van de Antwerpse kerken en daarbuiten. Iedereen 
boven de 50 – maar uiteraard ook (nog) jongere 
mensen – is welkom. U bent er toch ook bij? U 
ontdekt het programma op pagina 27 van deze De 
Band. 

 
 

DOOR STILTE BEWOGEN 
Op 15 december, de 3de zondag van de Adventstijd om 15 uur, is in De 
Wijngaard (Sanderusstraat 77) te gast: filosoof en godsdienstwetenschapper 
Isfried Rodeyns. Hij zal ons meenemen in de spiritualiteit van de stilte – en de 
blues laten horen. In het quakerisme heeft Isfried Rodeyns eindelijk zijn 
spirituele thuis gevonden. Hij vertelt over zijn zoektocht, over 
interlevensbeschouwelijke dialoog en verlangen naar rechtvaardigheid. Zijn 
verhaal brengt ons langs de waarde van vasten en advent, de positie van de 
vrouw in de kerk, en de spiritualiteit van de blues. Zie ook pagina 13. 
 
 

MUZIKALE EN MEDITATIEVE ADVENTSBIJEENKOMSTEN 
In samenwerking met organist Raphael Jakobs en sopraan Maria Eichler 
worden enkele bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de periode van 
advent. We bereiden ons voor op de kerst en proberen ons leven in het licht 
van de verwachting van de Heer te stellen. In de Wijngaard worden enkele 
muzikale adventsmeditaties georganiseerd samen met de 
Solvynsgemeenschap (Solvynsstraat 30). Deze vinden plaats op maandag 9 
december (de Wijngaard) en maandag 16 december (Solvynsgemeenschap). 
Op dinsdag 17 december is er een adventsvesper in de Christusgemeente. 
Alle bijeenkomsten beginnen 20.00 uur. Van harte uitgenodigd!  
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GEZAMENLIJKE PROTESTANTSE KERSTAVONDDIENST  
IN DE LUTHERSE KERK 
Samen willen we als protestanten in Antwerpen kerstavond vieren. We vieren 
in het donker dat het licht is gekomen in onze wereld. De kerstavonddienst zal 
plaatsvinden in de Lutherse kerk op 24 december vanaf 18.30 uur. De 
Antwerpse voorgangers leveren een bijdrage en ook de kinderen zullen ons 
trakteren op een kort kerstspel.  
 
 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
 
Wereldwijd wordt in de week van 18 tot en met 25 januari de Week van gebed 
voor de eenheid. In het kader van deze week worden verschillende diensten en 
bijeenkomsten georganiseerd. Op zondag 26 januari zal de centrale viering 
van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK) plaatsvinden in de Sint-
Bartholomeuskerk in Merksem. U wordt ook uitgenodigd voor een 
oecumenische viering in Klein Antwerpen op woensdag 22 januari om 20.00 
uur in de Bexstraat. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking 
met de Heilige Geestparochie (Mechelsesteenweg), de St. Boniface en de 
Lutherse kerk.  
 
 

(ZINNIGE) FILMAVONDEN 
Vanuit een kleine groep dertigers is de wens ontstaan om filmavonden te 
organiseren. We willen u daarvoor van harte uitnodigen. Het concept is simpel: 
we kijken een film en praten er daarna met elkaar over door. De eerste 
bijeenkomst is op woensdag 30 januari, 20 uur bij ds. Barry Kriekaard, 
Kortemarkstraat 66, Berchem. Van harte welkom! 
 
 

TERUGBLIK: HET EERSTE  
ANTWERPSE VROUWENWEEKEND IN PEER 
(Door Evelien Grefhorst) 
Op vrijdag 15 november was het zover: 22 vrouwen trokken op weekend naar 
een mooie oude boerderij in Peer (Limburg). Vrouwen van de kerk in de 
Bexstraat, van andere protestantse kerken, de Lutherse kerk en katholieke 
kerken. De jongste deelneemster was 28 en de oudste 77! Het motto van het  
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weekend was: ‘Met welke bijbelse vrouw wil je op weg gaan?’ Onze 
stadspredikante Petra Schipper zou de boel in goede banen leiden. Ze verraste 
ons door herhaaldelijk te verschijnen in een andere gedaante, elke keer een 
andere Bijbelse vrouw uitbeeldend.  
Vrijdagavond leerden we elkaar beter kennen via een ‘kleurentype-spel’. Ben je 
een dominante, enthousiaste, consciënteuse of stabiele type? Bleek dat elke 
vrouw een mengeling was van meerdere types… Na afloop was er een hapje en 
drankje en was het tijd om ons bed op te zoeken. Het was al lang geleden dat 
ik nog eens op een 5-persoons kamer had geslapen, maar ach… 

Zaterdag was er als eerste 
een magnifieke 
zonsopgang boven de 

weilanden 😊 te zien, dat is 
iets prachtigs voor 
stadskippen zoals wij….  
Na het ontbijt was het tijd 
voor de voorstelling ‘Godly 
Play’, door Marian 
Rigtering (foto). Via 7 
afbeeldingen stonden we 
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stil bij het scheppingsverhaal. Erg beeldend verteld, waardoor het verhaal tot 
leven kwam en we van gedachten wisselden of je de dagen zou kunnen 
omwisselen, of er iets overbodig was, of die rustdag nog wel nodig is… 
Als tweede activiteit was er een lezing van Maria Verhoeff over ‘op weg gaan’, 
gekoppeld aan het verhaal van Lea uit Genesis. Lea is niet gewenst als vrouw 
van Jacob, omdat hij zijn oog had laten vallen op haar zus Rachel, maar God 
maakte haar vruchtbaar en Rachel onvruchtbaar. Lea werd de moeder van 
Juda, de stamvader van het geslacht waaruit Jezus is geboren. Ook in ons 
eigen leven gaan we een weg met God, soms heel dichtbij, soms nauwelijks 
merkbaar aanwezig, maar het is goed om te delen met elkaar waar we staan. 
Maria eindigde met: “Misschien moeten we leren om meer hand in hand 
omhoog te kijken.”  

Na het middageten kwam er een gids ons ophalen voor een prachtige 
wandeling door het rustige Limburgse landschap van de Dommelvallei. Bij 
terugkomst brandde het kampvuur al, terwijl het donker werd en we met 
Marshmallows en glühwein of kruidenkoffie ons konden verwarmen. Tijd voor 
vele gesprekken en relaxen bij de vlammen.  
 ‘s Avonds was het tijd voor een creatief moment, geleidt door Veerle 
Tennekes. We mochten ons uitleven met verf op een blanco of voorgetekend 
doek. Na afloop bleek dat alle vierkantjes een nummer hadden en samen een 
verrassend mooi kunstwerk vormden (foto zie volgende pagina)!  
Tot nog laat werd er gepraat, gelachten, gebreid, gesnoept en Sonja ontpopte 
zich als spelletjeskoningin... Ongelooflijk dat deze groep elkaar nog maar 24 
uur kende!!!  
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Zondagmorgen was het laatste 
moment: na het ontbijt was er 
een alternatieve dienst, waarin 
we zongen, nogmaals de bijbelse 
vrouwen bekeken via 
bibliodrama, gebedspunten 
konden inbrengen en onze 
ervaringen deelden van het 
weekend. Na een laatste broodje 
en koffie vertrok iedereen weer 
huiswaarts, voorzien van een 
kleine goodybag.  
Kortom het was een fantastisch, 

heerlijk, ontspannend weekend van bemoediging, contact en verdieping van 
ons geloof. Al was het voor mij de eerste keer, ik had het zeker niet willen 
missen!!  
We denken al na over een volgend moment…… 
 
Als je wilt meedenken, welkom bij Martine, Josée of Evelien van de 
Christusgemeente. 
 

 
Zo mooi kan stilte zijn… (alle foto’s: msr) 
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BEZINNING EN VERDIEPING 
 
 

Beste lezers, 
 
In deze De Band vindt u de folder met de gezamenlijke activiteiten van de 3 
stadsgemeenten van januari t/m mei 2020. Het jaarthema is: ‘MOED’, en dit 
t.a.v. het 75-jarige gedachtenis van de executie van de Duitse theoloog en 
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Een man die ons aller voorbeeld moet zijn 
in ons (kerkelijk) verzet tegen onrechtvaardigheid en mensonterende 
toestanden in onze maatschappij. 
 
Hier alvast een overzicht over de activiteiten in januari en begin februari. De 
volgende data en alle overige details staan in de folder. 
 

Bibliodrama: Moed! 
Uit de Bijbel lezen en vertolken we op 4 namiddagen de verhalen van 
Mordechai, Esther, Mozes, Johannes de Doper en de apostelen Paulus en Silas. 
21 januari, 4 en 18 februari vanaf 13 uur in de kerk De Wijngaard, 
Sanderusstraat 77. 
Leiding: ds. Ina Koeman en ds. Bert Dicou 
 

Bijbelquiz 
Uw gemeente wordt weer uitgedaagd om uw bijbelkennis te meten met deze 
van andere gemeenten. 
Op 1 februari om 20 uur in de kerk Bexstraat 13. 
Aanmelding per team (6 tot 8 personen): dsbarrykriekaard@gmail.com. 
 

Lectio Divina 
Laat bijbelteksten op u neerdalen. De methode 
van de ‘Lectio Divina’ werd al in de vroege kerk 
toegepast, en vooral in kloosters. 
Op 8 januari en 13 februari om 20 uur in de 
kerk Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5. 
 

 
  

mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com
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                KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 1 december – eerste Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds. J. Visser      Collecte: Kerk, Diaconie 
 

Lange Winkelstraat 5   10.00 uur  Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. M.Schippers   Collecte: Kerk, Diaconie 
 

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

Zondag 8 december – tweede Advent 
 

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

Lange Winkelstraat 5     10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Neels      Collecte: Kerk, A.R.K. 
 

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

Maandag 9 december   20.00 uur Adventsvesper 
Voorganger: ds. B. Dicou in samenwerking met Solvynsgemeenschap 
 

Zondag 15 december – derde Advent 
 

Bexstraat 13      10.30 uur   
Voorganger: ds. B. Kriekaard   Collecte: Kerk, Ziekenhuispast. 
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Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: ds. H. Neels      Collecte: Kerk, Havenpastoraat 
 

Sanderusstraat 77    15.00 uur   Namiddagviering 
Voorganger: ds. B. Dicou     Collecte: Kerk, Pro-JOP  
 

Maandag 16 december  20.00 uur  Adventsvesper 
Solvynsstraat 30, 2018 Antwerpen 
Voorganger: ds. B. Dicou in samenwerking met Solvynsgemeenschap 

 
Zondag 22 december – vierde Advent  
 

Bexstraat 13      10.30 uur     
Voorganger: ds. G. Schouten   Collecte: Kerk, Bijbelhuis 
 

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

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Voorganger: ds. I. Koeman Collecte: Kerk, Stadspredikant 
 

Dinsdag 24 december - Kerstavond 
Gezamenlijke dienst om 18.30 uur in de Lutherse kerk, Tabakvest 59, 
Antwerpen 
Zie ook rubriek ‘Voor allen’  
 

Woensdag 25 december - Kerst 
 

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

Lange Winkelstraat 5    
10.00 uur Viering H. Avondmaal, verbreking Vasten - 10.30 uur  Kerstdienst 
Voorganger: ds. H. Neels e.a.   Collecte: Kerk, M. Zuidemafonds 
 

Sanderusstraat 77    10.45 uur   
Voorganger: ds. Dicou Collecte: Onkosten kerstfeest 
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Zondag 29 december  
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: ds. B. Kriekaard     Collecte: Kerk, Leger des Heils 
 

Sanderusstraat 77  10.00 uur  
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Noord: Lange Winkelstraat 5 
Voorganger: Ds. G. Schouten    Collecte: Kerk, Kititenebo  
 

Lange Winkelstraat 5   
Geen dienst: gezamenlijk met Zuid in Zuid: Sanderusstraat 77 
 

Zondag 5 januari 2020  
 

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

Sanderusstraat 77    10.00 uur   
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Noord, viering Nieuwjaar 
Voorgangers: Ds. Neels en ds. Dicou   Collecte: nog te bepalen  
 

Zondag 12 januari 2020  
 

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

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

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

Zondag 19 januari 2020  
 

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

Sanderusstraat 77 
Gezamenlijke dienst mét en in Pius X, Wilrijk om 11.00 uur 
 

Lange Winkelstraat 5    10.00 uur  
Voorganger: stagiaire     Collecte: nog te bepalen 
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Zondag 26 januari 2020  
 

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

Sanderusstraat 77  10.00 uur  
Gezamenlijke dienst met Antwerpen-Noord 
Voorganger: ds. H. Neels, mmv zangers  Collecte: Kerk, Huizen van Hoop 
 

Lange Winkelstraat 5 
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Zuid in Zuid (Sanderusstraat) 
 

Jaarlijkse Oecumeneviering ARK:  15.00 uur in de Bartholomeus-
kerk, Merksem 

Gastgemeente: de Kameroense Protestantse kerk Antwerpen (PCC) 
Zie de rubriek ‘Oecumene’. 

 
Zondag 2 februari 2020  
 

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

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

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

http://www.aipchurch.org/
http://www.vpkbboechout.be/
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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, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com,  
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 
04/12: met Jean Marie Houben, diaken Hl. Sacrament (Berchem) en secretaris 
ARK, naar aanleiding van 50 jaar Welzijnszorg 
11/12: met ds. Truus Schouten, emeritus-predikante 
18/12: met Pfarrer Christop Holstein, predikant van de Duitstalige 
Protestantse Gemeente: bezinning met adventsliederen 
Winterpauze 
15/01/2020: met Annie Walscharts, Birgit Holstein, Marion Schmitz-Reiners 
22/01/2020: met John van Dussen, voorzitter ARK 
29/01/2020: met Kristof Decorne, ziekenhuispastor Sint Vincentius, 
Antwerpen 
05/02/2020: ZEH Jef Barzin, deken em. Antwerpen Noord 

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 

 
 

 
 

PRESENT ONDER PROTEST 
Kerst: God met ons, present onder protest 

 
God die in de huid kruipt van een mens 

een kind, in armoede, in levensgevaar, op de vlucht 
een man, onaangepast, verkeerd begrepen, ten dode gedoemd 

een mens die macht en aanbidding weigert 
om dicht bij mensen te kunnen zijn 

om zijn punt te maken en daar consequent naar te leven, 
namelijk, dat God solidair is met gewone mensen 

van de wieg tot het graf 
in alle denkbare omstandigheden en ondenkbaar onrecht 

om dan daartegen en daar voorbij op te staan 
gedreven door de droom van beter, van recht en van liefde. 

Als dat niet solidair is. 
 

Kerst, God met ons, present onder protest. 
Zo kruipt Hij ook onder mijn huid 

In elk kind, in armoede, in levensgevaar, op de vlucht, 
in elke vrouw en man, onaangepast, verkeerd begrepen, ten dode gedoemd. 

Ik houd mij ver van macht en aanbidding voor mensen 
en wil dicht bij mensen zijn en daar consequent naar leven 
in alle denkbare omstandigheden en ondenkbaar onrecht 

om daartegen op te staan, 
gedreven door de droom van beter, van recht en van liefde. 

Dat is solidariteit voor mij. 
 

Petra Schipper, stadspredikant Protestants Sociaal Centrum 
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HET PSC VIERT KERST MET U! 
Kerst, dat betekent vrede, en 
daarmee ook: vrede voor de stad! In 
het bijbelverhaal horen we het de 
engelen bekendmaken aan de 
herders. Goednieuwsbrengers recht 
uit de hemel delen het met mensen 
buiten de stad, aan de rand van de 
samenleving. Die op hun beurt als 
bonkige verweerde engelen die 
vredesboodschap doorgeven in de 
stad. 

Vrede voor de mensen, voor de stad… dat is tegelijk een geschenk, een 
zegenwens, een gebed en een opdracht. Daar gaat het bijbelse kerstverhaal 
over, en dat blijft actueel. En om dat te delen hebben we God en elkaar hard 
nodig.  
En daarom: als feestelijk voorproefje van Gods droom van vrede ook voor 
Antwerpen centrum en rand vieren we samen Kerstfeest 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 heerlijke kerstliederen zingen. Een beproefd concept waar we 
samen van kunnen genieten, hoe verschillend we ook zijn. We verwachten u en 
jou er ook bij! 
Misschien wil jij niet alleen meevieren, maar ook een handje toesteken? 
Bijvoorbeeld: iets lekkers meebrengen, helpen met klaarzetten, opdienen, 
afwassen, opruimen. Of bezig zijn met de kinderen. Dat zou héél fijn zijn. Geef 
ons een seintje wat je wil doen. Samen maken we er iets moois van!  
 
 

NIEUWS VAN DE STADSPREDIKANT 
U las het in de vorige editie: Tetty Rooze neemt afscheid van Commissie 
Stadspredikant. We hebben haar natuurlijk in de bloemetjes gezet met een 
etentje en een bon voor een heerlijk ontbijt. Tetty sprak ons ook toe. Haar 
inspirerend woordje leest u verderop. 
Verder waren het volle, afwisselende en inspirerende maanden met de 
opleiding Presentie, het vrouwenweekend in Peer, stages en vrijwilligers rond 
de Woonterp, pastorale supervisie, ontmoetingsdagen organiseren of 
meemaken, in kerkdiensten voorgaan of meedoen, en nog vanalles, naast de 
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gewone momenten van zoveel mogelijk gewone down-to-earth ontmoetingen 
met de engelen, herders en wijzen uit het Oosten van deze tijd. 
Over het laatste Multicultureel Buffet van onze Vrouwenwerking leest u in het 
volgende nummer van uw kerkblad. Het ging door op 29 november, net naar 
de deadline van deze De Band. 
 
 

NIEUWS VAN ONZE VRIENDEN 
 

Orbit Antwerpen – P.A.R.E.L.  
Meer dan 20 jaar geleden kwamen we maandelijks samen met 
vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, 
W(erkgroep) I(nterlevensbeschouwelijke D(ialoog) A(ntwerpen) genaamd. We 
hebben er heel mooie momenten en fijne vriendschappen van overgehouden. 
Later heeft zich deze dialoog in verschillende vormen verder gezet, de laatste 
jaren getrokken door Orbit met de initiatieven van ‘Zingeven verbindt’. En nu 
wordt de dialoog, mede ondersteund door de Stad, in een nieuw kleedje 
gestoken met de mooie naam P.A.R.E.L.: ‘Platform Antwerpse Religies en 
Levensbeschouwingen’. We zijn ervan overtuigd dat zingeving een 
meerwaarde kan zijn in een samenleving. Het ontdekken en respecteren van 
de waarden maar ook de verschillen in onze overtuigingen versterkt de 
verbinding met elkaar. We houden u op de hoogte van de verdere evolutie. 
Wie geïnteresseerd is en mede in dialoog wil gaan, kan zich aanmelden. 
(www.orbitvzw.be/in-de-regio/antwerpen/) 
 

De Loodsen – Tochten van Hoop 
Interessant idee om met een groep de stad eens op een andere manier te leren 
kennen! Ook al wordt het een beetje frisser en kan er wel wat water uit de 
hemel stromen, toch kan het fijn zijn om met een groep vrienden, een laatste 
jaars klasgroep of als organisatie enkele uurtjes op stap te gaan. In de ‘Tochten 
van Hoop’ maak je steeds kennis met stukjes stad, die onbekender zijn én met 
mensen, die zich engageren en een hoopvol verhaal kunnen brengen. Er is 
keuze uit verschillende thema’s: Armoede, Babelse mozaïek, Leven op straat, 
Huishouden kost geld, …  
U kan een tocht aanvragen door te mailen naar 
tochtenvanhoop@deloodsen.be of door te bellen naar het 
nummer 03/234.05.11. Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost 65 € per 
groep. Indien u geïnteresseerd bent om aan een Tocht van Hoop deel te 

http://www.orbitvzw.be/in-de-regio/antwerpen/
mailto:tochtenvanhoop@deloodsen.be
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nemen, schrijft u zich best minstens 6 weken op voorhand in. 
(www.deloodsen.be ) 
 

Rouwzorg Vlaanderen 
Deze maanden vallen vaak extra moeilijk voor mensen die leven met verlies en 
rouw.  
Rouwzorg Vlaanderen start in Antwerpen en omgeving regelmatig nieuwe 
ontmoetingsgroepen, begeleid door deskundige vrijwilligers. Met respect voor 
ieders eigenheid werken zij volgens de visie van de christelijke waarden. Van 
de deelnemers wordt verwacht dat ook zij respect betonen voor ieder in de 
groep. In De Loodsen kan men terecht vanaf 5 februari 2020 om de 14 dagen 
op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Inlichtingen via 
geert.willems@hotmail.com Meer over onze andere groepen op 
www.rouwzorgvlaanderen.be. 
 
 

TOT SLOT … 
… de tekst van het laatste couplet van een PSC-kerstklassieker. Vrede gaat 
gepaard met recht, of zoals het in de bijbel klinkt: “recht en vrede kussen 
elkaar” (Ps.85:11). Dat zingen we elk jaar uit volle borst: 
 

Op ‘t Schoolplak wensen wij elkander 
‘t goede voor het nieuwe jaar, 

en wij steunen steeds elkander: 
zo versterken wij elkaar! 

Geen vrede zonder rechten, 
waarvoor wij SAMEN vechten! 

STEEDS WEER! 
 
Vredegroet! 

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

Voortzetting op de volgende pagina 

http://www.deloodsen.be/
mailto:geert.willems@hotmail.com
http://www.rouwzorgvlaanderen.be/
https://www.psc-antwerpen.be/blog/
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WOORDJE VAN AFSCHEID VAN TETTY ROOZE  
UIT DE COMMISSIE STADSPREDIKANT 
De vraag: ‘Hoe lang ben je al lid van de 
Commissie Stadspredikant?’, beantwoord ik 
liever als: ‘hoe lang ben je al betrokken bij het 
werk van de stadspredikant?’. Al sinds mijn man 
en ik in Mechelen besloten het beroep naar 
Antwerpen in de Lange Winkelstraat aan te 
nemen in 1986.  
Egbert was eerst beroepen op de tweede 
predikantsplaats en motiveerde zijn keuze voor 
Antwerpen door te wijzen op de mogelijkheden van zo’n soort diaconale 
aanwezigheid in een stad als Antwerpen. We gingen daarmee een avontuur 
aan dat echter vanaf het begin anders uitdraaide vanwege het wegvallen van 
ds. Schaefer. 
Het idee van op die manier present te zijn in de stad is echter blijven leven. Er 
is over nagedacht, over vergaderd, over gedagdroomd en in 1989 startte ds. 
Gerben Hoogterp 30 jaar geleden als diaconaal, missionair stadspredikant, 
waarbij de kerken en het PSC bereid waren het werk structureel en financieel 
te steunen. Die verankering bepaalt nog steeds de identiteit van de 
stadspredikant: diaconaal, missionair en op basis van samenwerken.  
Bij het terugkijken naar de 30 jaar stadspredikantschap zie je dat dit concept 
van predikant zich flexibel evalueert op basis van de realiteit, verbinding 
tussen kerken, PSC en samenleving.  
De job als stadspredikant is nog steeds uniek in België. Dat is een pluim waard, 
maar kent ook zijn tragiek dat het zich blijkbaar moeilijk vermenigvuldigt naar 
andere combinaties van predikantsplaatsen en Urban mission. Maar hoop doet 
leven dat dit prachtig werk ook in andere steden zijn vertaling zal krijgen.  
In de Commissie vertaalt zich die betrokkenheid van PSC, kerk en werk van 
een stadspredikant. De Commissie volgt dat sturend, coachend, bemoedigend 
en inspirerend op, maar ook kritisch. Het gaat niet enkel om de persoon maar 
om een stukje specifiek kerkenwerk. Dat is een vertaling van het missionair en 
diaconaal aanwezig zijn in een stedelijke context. Dat kent zijn uitdagingen, 
zijn opportuniteiten maar ook zijn obstakels. Juist bij dat laatste kom je vaak 
degenen tegen die we kwetsbaar, uitgesloten noemen, of die zich miskend 
voelen. Met hen ga je op weg en zoek en organiseer je als stadspredikant en 
commissie warme medestanders voor inspirerende ontmoetingen en analyses. 
Die  moedige, soms tegendraadse kritische reflectie neemt de individuele 
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verhalen op, maar gaat ook verder naar een structurele aanwezigheid in het 
stadsgesprek.  
Ik hoop dat die warme ontmoetingen en gesprekken jullie als commissie 
nieuwsgierig en kritisch houden bij het aanwezig zijn in de stad, in de kerken 
en onderweg. 
 
 

 
KIP EN EI: ZOVEEL MEER 
Door Koen Kinsbergen 
Als PSC besloten wij in het Lutherjaar 2017 om ook in landen van oorsprong 
een van de oorzaken van de vluchtelingenproblematiek aan te pakken, nl. met 
eerlijke handel. In de Afrikaanse staat Burkina kan je als boer namelijk geen 
kwaliteitsvolle kuikens kopen en de kuikens die soms van Europa ingevlogen 
worden sterven vaak tijdens het transport.  
Met het PSC zetten we in onze strijd voor eerlijke handel een broeierij op van 
19.000 kuikens per maand. Die worden dan verkocht aan kleine boeren die ook 
kunnen toetreden in een coöperatieve. Als ze dat doen betalen ze 75% van de 
normale kuikenprijs maar moeten ze zich engageren om al hun kinderen tot 
minimaal 18 jaar naar school te sturen.... 

Na een reis van 8 weken kwam de 
container met onze incubator eind 
oktober uiteindelijk aan in Tema. 
Voor de autoriteiten van Burkina 
worden de goederen aan de grens 
tussen Ghana en Burkina Faso 
ingeklaard. Wij kregen bericht dat de 
inklaring een paar duizend euro zou 
gaan kosten (ongeveer 10% van de 
waarde van de goederen). De 
‘specialist’ van inklaring zei dat hij 

een akkoord had bereikt met de douane autoriteit in Burkina dat de goederen 
als stenen zouden worden ingevoerd en dat daarvan de waarde dan 5000 € zou 
zijn… Toen ik hem meldde dat wij zo niet werken en dat de goederen de 
normale inklaringsweg zouden volgen was hij verbaasd maar begreep hij 
uiteindelijk dat wij geen steekpenningen aan deze of gene zouden geven om 
een incubator te laten veranderen in een partij stenen. Dat kost je dan 
uiteindelijk 7000 € meer maar je hebt er wel een schoon geweten mee. 
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Na vertragingen door regen vertrok de vrachtwagen met lading uiteindelijk 
maandagavond in plaats van op vrijdagmiddag. Nog geen paar uur op weg, 
200 km voorbij Accra begaf de koppelingsplaat van de trekker. Dus werd in 
Kumasi halt gehouden en werd dit essentiële onderdeel vervangen. 
Dinsdagavond kon de chauffeur uiteindelijk weer zijn 1200 km lange reis 
verderzetten.  
Na een bezichtiging van de boerderij kwamen we er al gauw achter dat de 
vraag om de vloer licht te laten aflopen om het water makkelijk weg te voeren 
nogal stevig was omgezet in daden. De vloer die volgens de fabrikant van de 
incubator max 5 mm per vierkante meter mocht afhellen had in werkelijkheid 
een verval dat 10 maal zo hoog was. We kwamen erachter dat de deuren van 
de toestellen met een geweldige snelheid zouden openvallen bij ontgrendeling 
en dat de trollies eieren er dan ook meteen allemaal na elkaar zouden 
uitrollen. Wij dachten dat deze volautomatische optie voor een reuzenomelet 
geen strak plan was. Dus bespraken we met onze lokale partners het plan om 
de bestaande vloer uit te breken en een nieuwe, nu volgens de fabriek 
specificaties aangepaste vloer te leggen. Om 15 uur werd hiervoor het 
startsein gegeven. Toen we een uurtje later ter plaatse aankwamen was de 
oude vloer er al praktisch uit en om 18 uur werd de nieuwe vloer er alweer 
ingelegd. Cement en alle andere gereedschap dat nodig was voor dit werk was 
er ook. Dat moet je eens in België proberen... De volgende morgen begon dan 
het echte opbouwwerk. 

De net gemaakte vloer was weliswaar 
nog vochtig maar dat mocht de 
opbouwpret niet drukken. Blad per 
blad voerden we de instructies uit om 
de units op te bouwen. Het is ons 
gelukt om het mechanische deel met 
motoren in elkaar te zetten met een 
bijzondere dank aan onze Burkinese 
partners. Het succes werd gevierd 
met een schaap op de BBQ die de 
pineut was van onze progressie. 

Dezelfde dag kwamen we nog achter een onverwacht neveneffect van ons 
project. Onze partners zijn zo goed als allemaal moslim. In Burkina is de laatste 
jaren sprake van religieus fundamentalisme waarbij discriminatie omwille van 
geloof wijd verbreid is. De Burkinese overheid probeert conflicten tussen 
religies zo veel mogelijk te vermijden. In Bobo zijn we het enige project van de 
laatste jaren waarbij door middel van een investering of financiering een 
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protestantse organisatie samenwerkt met moslim partners. Vandaar ook de 
expliciete vraag van onze partner om Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
ook voluit in grote letters op de gevel te zetten.... 
De volgende dag kwam de burgemeester van deze 1,2 miljoen inwoners 
tellende stad op bezoek. Hij vindt het project geweldig en meldt ook meteen 
dat wij stedelijke middelen kunnen krijgen om daarmee de bouw van 
kippenstallen te bekostigen in de rurale gebieden rondom Bobo. 
Toen wij echter de volgende dag de toestellen op het netwerk konden 
aansluiten deed niets het. Voor de aansluiting van de generator en van de 
centrale koeleenheid was er een lokale specialist ingehuurd en dat bleek een 
echte zegen te zijn. Die gasten waren zo slim en handig dat ze na 3 uren al 
doorhadden dat wij stukken van de elektrische tekeningen verkeerd hadden 
geïnterpreteerd. Die specialisten verdienen daar goed 25 euro per dag…  
Onze partners hebben de beide toestellen aan de praat gekregen en op 7 
november werkte uiteindelijk echt alles voor het eerst naar behoren. 
Fantastisch dat we door dit toeval nu een team in Burkina hebben dat het 
toestel van binnen en van buiten kent. Over plaatselijke verankering 
gesproken. 
Op 15 december verwachten wij de eerste eitjes. 
Onze lokale partner beschreef het project als volgt : Ce projet est notre vie a 
nous on prend avec deux mains. Vous avez donné de l'espoir a tellement de 
gens… 
Wordt vervolgd… 
 
 
 
Stadspredikant 
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Protestants Sociaal Centrum 
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ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

BESTE WENSEN EN WERELD-LEPRADAG 
 
Met de Kerstdagen stuur ik u mijn allerbeste 
zegenwensen: 
Ik wens dat je net als de wijzen 
je moedig op weg durft te begeven…  
voor niets hoeft te vrezen, 
dat je van onrust mag genezen… 
en dat je verbonden met velen 
hoopvol zal mogen leven. 
Ik wens dat in je eigen hart in het komende jaar 
een redder mag wonen om zo van binnenuit                      
aan ieder mens Gods liefde te tonen. 
(Frans Weerts) 

 
Misschien zien we elkaar op één van de kerstfeesten in de kerk of in een WZC. 
Op 9 december om 10.30 uur is het Kerstmoment in WZC De Pelikaan met 
meerdere ‘Herders’ uit de Antwerpse kerken: ds. Petra Schipper, ds. Barry 
Kriekaard en Marian Kneteman. Op 16 december 10.30 uur hebben wij een 
Kerstmoment in WZC Vinck Heymans waar ook u welkom bent! De 
oecumenische Adventsviering is in de kapel in ZNA Stuivenberg zondag 15 
december om 10 uur (ingang via Spoed). En wij houden de oecumenische 
Kerstviering in ZNA Joostens op vrijdag 20 december om 13 uur. Waar ook u 
zal met Kerst zijn, ik hoop dat u de warmte en vreugde van Jezus ervaart!  
 
 

WERELD LEPRADAG 
In het nieuwe jaar 2020, is het op 26 januari Wereld Lepradag. Ik vind het heel 
belangrijk, want nog steeds treft lepra miljoenen mensen. Daarom deel ik met 
u hier graag een samenvatting van het Nederlandse persbericht. Dit jaar is het 
thema: DOORGAAN MET WAT JEZUS BEGON. 
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Jezus heeft de melaatsen genezen en dezelfde opdracht ook aan zijn 
leerlingen gegeven. Zijn daad heeft een zo grote impact dat drie evangelisten 
erover schrijven. 

Lepra is er nog altijd. Elke twee minuten krijgt 
iemand de diagnose van lepra. Het is veel te veel. 
Leprapatiënten worden zoals in bijbelse tijden nog 
steeds vaak uitgesloten. Lichaamsdelen sterven af 
en niet zelden vervallen ze in nog diepere armoede. 
Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen?  
Gelukkig zijn er hulpverleners, artsen en 
verpleegkundigen die zich in de ziekenhuizen van 
Leprazending liefdevol inzetten voor leprapatiënten. 
Naast medische zorg krijgen zij aandacht, liefde en 
een arm om zich heen. Samen gaan we door met 
wat Jezus Christus begon. Hij had de melaatsen lief 
en raakte hen aan. 

Ieder jaar wordt op de laatste zondag van januari extra aandacht gevraagd 
voor leprapatiënten. Leprazending vraagt zoveel mogelijk christenen om op 
die dag voor hen te bidden, aandacht te geven in de overdenking en voor hen 
te collecteren. Want lepra moet gestopt worden!  
Met uw steun wil Leprazending de ziekte daarom concreet aanpakken: 
leprapatiënten worden opgespoord, behandeld en begeleid naar een 
volwaardig leven. Daarnaast wordt volop onderzoek gedaan.  
Hoe kunt u meedoen? 

 Met uw gebed  
 Met uw ondersteuning als lid van Leprazending België 
 Ook als een ambassadeur van Leprazending, om het werk onder 

aandacht te brengen 
 En met giften voor medicatie, hersteloperaties en middelen e.z.v. 

 
U helpt met uw gebed en uw gift daadwerkelijk in het herstellen van levens 
van leprapatiënten. Zo kunnen ze de naam en liefde van Christus leren kennen 
door liefdevolle hulp. Zo krijgen ze een nieuwe kans in hun leven. 
Het doel van de Leprazending is om met uw hulp overal in de werel lepra tijdig 
op te sporen en verdere verspreiding van lepra te voorkomen! Leprazending 
brengt het evangelie met een daadwerkelijk getuigenis van Jezus’ 
naastenliefde dicht bij de mensen.  
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U kunt de VZW Leprazending-België contacteren via e-mail  
tlm.belgium@gmail.com  ofwel op het volgende postadres: VZW 
Leprazending-België, p/a Wolterslaan 41, 9040 Gent 
 
Giften zijn welkom op rekeningnummer BE88 0000 0009 1441  t.n.v. 
Leprazending-België VZW. 
Voor giften van tenminste 40 € per jaar kunt u als individuele donateur enkel 
een fiscaal attest bekomen indien u uw gift stort via de volgende 
zichtrekening: BE12 3631 0140 9092 t.n.v. VZW Protestantse Solidariteit, 
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel, met de mededeling: 'Voor Leprazending-
Belgë'. 
 
Goede gezondheid, vredevolle en gelukkige feestdagen wens ik aan u en uw 
dierbaren nu en in het nieuwe jaar!  
 
Van harte, 

Tünde Boelens  
Protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor  
 
 

Voor wie ik liefheb, wil ik bidden 

 

Mijn woorden zijn te klein voor mijn gedachten 

en mijn gedachten zijn te klein voor mijn gevoel. 

Wat kan ik nog van mijn gevoel verwachten? 

Het is te groot om uit te drukken, wat ‘k bedoel. 

Wat blijft er dan nog over voor mijn woorden? 

Is er dan enkel nog het woordenloos gebed 

dat mensen en zelfs engelen nooit hoorden, 

maar waaarop God vol warme liefde heeft gelet? 

Hij gaf mij antwoord, voor ik iets kon vragen; 

Hij sprak Zijn zegen-woord door Jezus’ mond: 

‘Ik ben met wie jij liefhebt, alle dagen 

en nachten, tot Mijn eeuwig-lichte morgenstond.’ 

 

Nel Benschop, uit: ‘Je ogen zijn vol licht’, © Uitgeverij Kok – Kampen, 1998 

  

mailto:tlm.belgium@gmail.com
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OECUMENE 
 

BUITENGEWOON VRIENDELIJK… 
…dat is het thema van de Week van gebed in 2020. De 
kerken van Malta hebben dit thema aangedragen. Het 
is genomen uit Handelingen 28, de schipbreuk van 
Paulus, en dat hij en de schipbreukelingen 
buitengewoon vriendelijk worden ontvangen door de 
inwoners van – wat later zal blijken – Malta.  
Dit jaar is de jaarlijkse oecumeneviering in  Merksem: 
we zijn te gast in de Sint Bartholomeuskerk bij de 
Bredabaan, waar naast de katholieke parochie de 
Kameroense Protestantse Kerk van Antwerpen haar 
diensten houdt. Wel, dan komen zomaar een 

wonderlijk samenspel van lijnen bij elkaar: allochtone christenen uit Kameroen 
ontvangen  gastvrij, en als zij dat op hun uitbundige wijze doen, dan is het 
buitengewoon gastvrij, de vele veelal hier geboren en getogen christenen van 
de diverse kerken van Antwerpen, voor een gezamenlijke gebedsdienst. Je 
kunt het niet mooier hebben.  
Wat we vieren is, dat we in feite allemaal vanwege Christus christen zijn 
geworden, en dat we, afgezien van enkele verschillen die in wezen 
ondergeschikt zijn, elkaar wederom vanwege Christus broeders en zusters 
mogen noemen. Ook in die zin is er een buitengewone gastvrijheid en 
vriendelijkheid, die aan de basis ligt van ons samen kerk-zijn.  
Spannend is, in het boek Handelingen, dat de mensen die Paulus en de andere 
schipbreukelingen vriendelijk opvangen, niets weten van dat bijzondere van 
Paulus. De bewoners van Malta hadden hen ook alsnog kunnen doden: 
niemand was daar achter gekomen. Maar nee, zij worden buitengewoon 
vriendelijk onthaald. Zo te horen tot hun eigen verrassing. Al die thema’s 
geven buitgewoon veel stof om samen te overdenken, daar, juist in dat 
gezelschap: christenen uit Antwerpen.  
Gastheer zijn de Protestantse kerken, en we volgen de liturgie van de kerk van 
Kameroen. Welkom, allen. 
Waar? Sint Bartholomeuskerk, Bredabaan 310, 2170 Antwerpen 
Wanneer? zondag 26 januari vanaf 15.00 uur 
 
Namens de  Antwerpse Raad van Kerken (ARK), ds. Hans Neels 
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

EEN NIEUWE DOMINEE VOOR 
BOECHOUT! 
Na Antwerpen-Oost, Antwerpen-Zuid en de  
Duitstalige Protestantse Gemeente heeft nu ook 
Boechout een nieuwe dominee. Marieke den Hartog 
komt uit Sint Michielsgestel (ten zuiden van ‘s 
Hertogenbosch) waar ze een protestantse gemeente 
voorging. Daarvoor heeft ze 16 jaar voor de 
Protestantse Kerk in Nederland gewerkt op het 

gebied van Joods-christelijke relaties. Ze studeerde vaverspn 1980-1982 in 
Jeruzalem en woonde o.m. vijf jaar in het Duitse Kleve. 
Marieke is getrouwd met Geert de Wit. Samen hebben ze vier zoons (19, 22, 24 
en 26 jaar oud) die in Randstad studeren. 
Iedereen is uitgenodigd op de feestelijke intrededienst van Marieke den 
Hartog als predikant van de VPKB van de Protestants-Evangelische Kerk 
Boechout met aansluitende receptie.  
Datum:  zondag 15 december om 15 uur 
Adres:  O.L.Vrouweplein, 2530 Boechout 
Graag uw aanwezigheid melden via www.vpkbboechout.be/intrede of bij de 
gemeentesecretaris: hemelaar.dirk@gmail.com. 
 
 

‘HUIZEN VAN HOOP’: 
 VOOR EEN STUKJE HEMEL OP AARDE 
(Door Tetty Rooze) 
In deze dagen is hoop een middel om lichtpuntjes te zien en te benoemen. 
Deze periode wordt als donker en doods omschreven, waarin mensen zich 
verliezen in werkdruk, verlies van een dierbare, verlies van geborgenheid, 
verlies van solidariteit, verlies van zekerheid in  een menswaardige  toekomst.  
Een mantel van angst maakt het vaak onbespreekbaar en mensen monddood. 
Ze trekken zich terug of proberen die benauwende situatie zonder toekomst te 
ontvluchten, figuurlijk of letterlijk.  
Het leren zien met andere ogen en het leren horen met ander oren, geven 
teksten als Exodus 3:7 e.v. een andere klank. Er is ‘Hij die er zijn zal’ die uitzicht 

http://www.vpkbboechout.be/intrede
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geeft  op een mens, die kan zijn en worden zoals hij bedoeld is. ‘Hij  die er is en 
zijn zal’, zag de ellende en hoorde het schreeuwen  van mensen in nood. 
Omdat de dood nooit het laatste woord krijgt, redde Hij ze uit met 
uitgestrekte arm uit het ‘Benauwenisland-Egypte’ en ging met hen op weg 
naar het land van melk en honing, een stukje hemel op aarde.  

• Dat gevoel, die vaststelling, werd door een van de 
vluchtelingen uit Syrië vertolkt toen hij de vrijwilligers 
vertelde hoe hij en zijn vrouw hun aankomst en verblijf in 
België, Lovendegem, ervaarden.  
• Maar ook in de moeilijke wirwar van administratie 
waren vluchtelingen blij beroep te kunnen doen op 
mensen die hun naaste wilden zijn in het wachten, in het 
afgewezen worden voor het loket en die hen 
ondersteunden in het volhouden bij de zoektocht naar 
een huis.  

Vanuit het Huizen van Hoop, wat de kerken mogen zijn, werden lichtpuntjes 
gedeeld  met hen en vele anderen,  door hen letterlijk en figuurlijk een thuis te 
geven als een veilig uitgangspunt voor de toekomst. Ze werden gehoord , 
gezien en op weg gezet naar een stukje ‘hemel op aarde, ook al wisten/weten 
we niet hoe lang de weg zou zijn en hoe lang het zou/zal duren.  
Concreet vertaalden we dat als kerken in het VPKB project ‘OverHoop en 
Huizen’ dat nu de naam ‘Huizen van Hoop ‘ heeft gekregen, voor meer dan 50 
gezinnen. Die ondersteuning was mogelijk door de inzet van kerken via de 
collectes en acties die voor dit fonds zijn opgezet. De Synodevergadering heeft 
ons als projectgroep gevraagd dit initiatief verder te zetten i.s.m. andere 
protestantse sociale en diaconale initiatieven in ons land. Het kan alleen maar 
als u ons mee een lichtpuntje geeft om te delen via een bijdrage of collecte of 
aanbod om voor vluchtelingen een huis te vinden in uw gemeente.  
Collecte-oproep:  
Wilt u a.u.b. een bijdrage in de collecte in de komende maanden doen om ons 
weer start mogelijkheden te geven. U kunt ook rechtstreeks storten op de 
VPKB rekening BE06 3100 0835 5022,  met vermelding van ‘Huizen van 
Hoop’.  
Als u het verslag over de afgelopen periode wilt ontvangen, dat verspreid is op 
de Synodevergadering kunt u dit vragen aan de contactpersonen: Tetty Rooze 
(Nl-talig) tettyrooze@gmail.com  en Dirk Hartkamp (Fr-talig) 
dirk.hartkamp@skynet.be  of opvragen via de website van de VPKB: 
protestant.link.  
Kerken worden ook uitgenodigd dit op hun eigen website te vermelden. 

mailto:tettyrooze@gmail.com
mailto:dirk.hartkamp@skynet.be
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 ‘MISSIE IN DE MARGE’, DE STUDIE-DOORDENK-DAG 
De vormingsafdeling van de VPKB organiseerde op 19 november in de 
Zandpoortkerk in Mechelen een studiedag over ‘Missie in de marge – op zoek naar 
een plaats voor kwetsbaarheid en marginaliteit in een theologisch model van 
misse’. Sprekers waren o.m. dr. Eleonora Hof en ds. Bert Dicou, predikant van 
Antwerpen-Zuid. Een verslag van Tetty Rooze. 
De inspiratie die Bert Dicou en Eleonora Hof ons toereikten in hun lezingen 
was stof tot nadenken over de thema’s kwetsbaarheid en marginaliteit als een 
theologisch model. Gelukkig komt het een en ander in een podcast of 
verslagboek terecht wat het nadenken en nalezen achteraf vergemakkelijkt.  
Dat stof tot nadenken was nauwelijks neergedaald of we moesten het al 
omzetten in de concrete situatie van ons kerkelijk landschap in Vlaanderen. 
Ondertussen zat ik nog met een heleboel vragen. Wat wordt er bedoeld als 
Eleonora Hof stelt, dat we niet direct aan marginaliteit en kwetsbaarheid 
vanuit de maatschappij moeten denken, noch aan de door ons soms 
aangehaalde marginaliteit en kwetsbaarheid als kerk, maar eerder ons moeten 
bedenken hoe en waar de kwetsbaarheid van het menszijn zichtbaar en 
voelbaar wordt.  
Bij de eerste gaan we te gemakkelijk ons zien als wij (degene die de ander 
helpt) en zij (de andere die onze hulp nodig heeft). Bij het tweede gaan we 
vaak te gemakkelijk voorbij aan de mogelijkheden die ook de kerk in deze 
geseculariseerde wereld nog altijd heeft. Bovendien zijn er nog altijd 
verwachtingen van anderen die de kerk graag als bondgenoot mee betrekken 
in hun verhaal, omdat ze weten dat we in de kerk experts zijn om verhalen te 
vertellen en te laten klinken. Bij het laatste klinkt echter de keuze door als 
volgeling van Jezus, zoon van ‘Hij die er is en zijn zal’ om de veilige ‘stad’ te 
verlaten en daar te zijn waar lijden zichtbaar wordt waardoor mensen 
kwetsbaar zijn en in de marginaliteit terecht zijn gekomen. In hoeverre zijn wij 
een van hen, kiezen we hun leven te delen? Ze las 1 Korinthe 1: 26-27: ‘Denk 
aan uw roeping, broeders en zusters...’ Wie ben je, aan welke kant sta je als 
christen, als vrouw, als witte of zwarte, als werkloze, als CEO, als vluchteling of 
migrant, als dominee of onderwijzer? Hoe zit jouw identiteit in elkaar en hoe is 
dat verweven met de (A)ander?  
Is de kerk als instituut hierbij een steun of obstakel? Bert Dicou heeft het over 
het opnieuw uitvinden van de kerk in de samenleving vanuit filosofische 
gedachten en concrete praktijken en haalt een aantal inspirerende theologen 
en projecten aan als ‘Fresh expressions’ 

Engeland heeft in de laatste decennia uitdrukkelijk naar mogelijkheden 
gezocht om traditionele kerken en nieuwe vormen van kerk-zijn samen 
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te denken. De Engelse kerk wil op die manier kerk zijn en vormen voor 
alle inwoners van het land. In het laatste decennia zijn er in Engeland 
een 2.000-tal Fresh Expressions of Church ontstaan. De Fresh Expressions-
beweging is een Anglicaans-methodistisch initiatief dat zich 
oecumenisch profileert. Naast Engeland, zijn er vandaag ook Fresh 
Expressions-initiatieven te vinden in Canada, Amerika, Australië, Nieuw-
Zeeland, Barbados, Zwitserland, Duitsland en Zuid-Afrika. Meer info is 
te vinden op www.freshexpressions.org.uk. 
 

 
 
Interessant eigenlijk die oecumenische invalshoek! 
Voor Eleonora is het document van de Wereldraad van Kerken Together 
towards life heel belangrijk voor haar theologisch denken. Ze verwijst daarbij 
naar het boek van de theoloog Stefan Paas die het o.a. over dit document 
heeft in zijn boek Vreemdelingen en Priesters.  
Ik doe beide sprekers tekort in mijn eerste reflectie op de studiedag. Er staan 
nog veel (persoonlijke) krabbels en vragen op mijn papier:  

http://www.freshexpressions.org.uk/
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 Wat bedoel je met ‘durven denken vanuit een postkoloniaal 
perspectief’?  

 Hoeveel ‘tijd’ is er nog om ons te bezinnen op anders kerk zijn?  

 Hoe duurzaam zijn al onze gedachten over pionieren?  

 Hoe gaan we om met wat niet lukt?  

 Hoe ga je om met de verschillende theologische invalshoeken ook in 
onze kerk, maar zeker bij migrantenkerken?  

 Tof dat er zoveel dominees meedachten, maar waar is de leiding van 
de districten, de faculteit, de leken? 

Toch was, ondanks alle vragen die bleven hangen, de dag er een van 
bemoediging met de verhalen van de Bijbel als uitgangspunt die isolement 
voorkomen en gericht zijn op participatie daar waar we als mensen staan en 
terecht komen in al onze kwetsbaarheid.  
Eigenlijk zijn we helemaal niet zo zielig als kerk, zolang we maar durven 
dromen, visoenen zien en het goede met elkaar weten te delen, zeiden de 
referenten van de dag, Tom en Douwe. Het is aan de kerken, ook in 
Vlaanderen, geen individueel gebeuren te zijn maar vanuit een gedeelde 
bewogenheid als gemeenschap ook structureel present te zijn in de 
samenleving, ofte wel onze stem te laten horen als de kwaliteit van menszijn in 
het gedrang komt. Een tweede dag is zeker geen overbodige luxe om los van 
begane paden het eens anders te bekijken.  
Meer informatie: https://nl.protestant.link/huizen-van-hoop-2018-2019  
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

Thomas Camran 
Thomas Camran is pastor van de Urdugemeente België en lid van kerkenraad van 
de ‘Brabantse Olijfberg’ aan de Lange Winkelstraat. In 2000 kwam hij van 
Pakistan naar Antwerpen. 

Welk Bijbels verhaal had u graag 
meebeleefd? 
Mozes bij de Rode Zee. Vanwege het grote werk 
van God. Zij hadden geen keus. Het liep uit op de 
dood.  
God komt en helpt. Dat zijn ook voor mij een van 
de grote dingen in mijn leven. 

Wat is uw lievelingslied – en waarom? 
Dat wordt dan een lied van Pakistan: het is Ps. 139 in het Panjabi. Dat is ons 
dialect van India. Mijn moeder komt uit India. Ik zong het altijd met Rabekka 
(Rabekka, de vrouw van Thomas, is enkele jaren geleden overleden). Ik zong 
het in het begin fout, en Rabakka verbeterde steeds. Nu kan ik het zonder 
fouten in het Panjabi zingen. 

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan? 
Wij Pakistaanse christenen hebben geen goede wet. Ik ben soms wel gaan 
protesteren in Brussel. In Pakistan gaan bisschoppen en dominees ook de 
straat op: laatst nog in Pinshawar, omdat de overheid het  Advard college 
heeft overgenomen, terwijl het een school was van de christelijke missie. 

Waarom gaat u naar de kerk? 
Omdat God zegt: zes dagen werken, en op de zevende dag rust: kom naar de 
kerk. Dat is voor mij dan de plaats om er te zijn. Onze moeder nam ons bij de 
hand: kom mee naar de kerk. Zonder eten gingen we dan, mijn zeven broers 
en vier zussen…eerst kerk, dan eten… 

Wat maakt voor u het verschil in het leven? 
Van mijn moeder leerden wij: je moet liefde hebben voor iedereen. Toen ik 
hier in België kwam, verstond ik nog weinig Nederlands. Ik ging naar de 
katholieke kerk, maar via Tetty Rooze kwam ik bij de Protestantse kerk: dat is 
nu 19 jaar geleden. 
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Wat ga je morgen doen? 
Eerst koffie drinken met wat koekjes, dan naar de kerk. Half een maken we 
eten, en om half drie ga ik terug voor de Pakistaanse kerkdienst. Als ik dan ‘s 
avonds thuis kom ben ik moe. 

Bid u wel eens? 
Ik bid drie keer per dag. Nee, niet rond het eten, maar apart. Zoals  Daniël dat 
deed in Babel: die bad ook drie keer per dag. Dat doe ik ook. En dan bid ik voor 
de mensen die ziek zijn, en voor onze kerkeraad en de dominee en voor de 
Pakistaanse mensen… 
 
De vragen werden gesteld door ds. Hans Neels 
 

Psalm 139 
 

U kent mijn hart. U kent mijn gedachten. 
U ziet al mijn daden. U weet alles van mij. 
U weet wat ik wil. U kent al mijn krachten. 

U hoort al mijn woorden. U bent mij zeer nabij. 
 

U weet wie ik ben. U hoort al mijn zuchten. 
U ziet al mijn tranen. U voelt mee in mijn pijn. 

U weet dat ik soms van U weg wil vluchten. 
Toch zult U altijd bij mijn zijn. 

 
Overal op aarde kan ik bij U uithuilen. 

Want altijd wordt door U aan mij gedacht. 
Voor Uw liefde kan ik mij niet verschuilen. 

Uw licht is sterker dan de nacht. 
 

U kneedde mij en gaf vorm aan heel mijn leven. 
U maakte mij zo mooi en kostbaar door Uw hand. 

Doordat mijn hart met Uw hart is geweven 
Is er een onverbreekbare liefdesband. 

 
Houd mij in Uw oog. Leid mij in Uw wegen. 

Toets al mijn plannen. U weet wat ik verlang. 
Bescherm mij op Uw weg. Houdt mij soms maar tegen. 

Voor Uw trouwe liefde ben ik niet bang.  
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AGENDA 

 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT 
 

Agenda december 
 
04/12 20.00 uur Bijbelkring Ezechiël (O) 
07/12  11.00 uur Catechese 12-15: Thora (O) 
08/12  12.30 uur Catechese 16+: Schepping (O)  
09/12 20.00 uur Adventsmeditatie (in kerk Sanderusstraat 77) 
11/12  Kerstmaaltijd met deelname van de 50+ Kring (in kerk 

Sanderusstraat) 
12/12 20.00 uur Lectio Divina (in kerk Lange Winkelstraat) 
13/12 20.00 uur Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
15/12 15.00 uur Intrededienst van M. den Hartog (kerk Boechout) 
15/12 15.00 uur Lezing ‘Door stilte bewogen’ (in kerk Sanderusstraat) 
16/12 20.00 uur Adventsmeditatie met Solvynsgemeenschap 
17/12 20.00 uur Adventsvesper (O) 
19/12 18.30 uur Samen Eten Kerst (in Kerk Lange Winkelstraat) 
20/12 17.00 uur Kerstfeest van het PSC (in en voor Open Huis) 
20/12 10.30 uur Gebedskring (O) 
24/12 18.30 uur Kerstavonddienst in Lutherse kerk 
 

Agenda januari 
 
08/01 20.00 uur Lectio Divina (in kerk Lange Winkelstraat) 
10/01 20.00 uur Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
11/01 11.00 uur catechese 12-15: geschiedenissen van Israël (O) 
12/01 12.30 uur Catechese 16+: Jezus (O) 
15/01 10.30 uur Gebedskring (O) 
15/01 20.00 uur Bijbelkring (O) 
17/01 19.30 uur 12-15 jeugdclub (O, in pastorie) 
18/01 14.30 uur  50+-kring (in Lange Winkelstraat) 
21/01 13.00 uur Bibliodrama (in kerk Sanderusstraat) 
22/01 20.00 uur Oec. viering in Week van gebed voor eenheid (O) 
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24/01 18.30 uur  Parochie Heilig Sacrament (Pervijzestraat 64):      
Oecumenische viering 
24/01 20.00 uur Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
26/01 15.00 uur St. Bartholomeuskerk Merksem (Bredabaan 310): 
Oecumenische viering v/d Antwerpse Raad voor Kerken 
30/01 20.00 uur Filmavond (O, in pastorie) 
31/01 20.00 uur 16+ jeugdclub (O, in pastorie) 
 
Om alvast te noteren: 
 
01/02 20.00 uur Bijbelquiz (in kerk Bexstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De redactie wenst u allen een gezegende Kerst en een 

gelukkig en voorspoedig jaar 2020. 
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