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HOOFDARTIKEL 
 
 

QUARANTAINE 
 

Begin januari werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus. Dit virus, dat 

voor het eerst werd opgemerkt in de Chinese stad Wuhan, verspreidde zich 
razendsnel over het land. De Chinese regering nam onmiddellijk strenge 
maatregelen en vijftien steden werden onder lockdown geplaatst. Te laat 
echter om de verspreiding van het virus over de grenzen tegen te houden. 
Eind januari werd het eerste geval van besmetting bij zeelieden vastgesteld. 
Zes Sri Lankaanse zeelieden werden ziek aan boord van het containerschip 
CMA CGM Ural en testten positief op het virus. In de maritieme sector werden 
strenge maatregelen afgekondigd. Grote cruise-rederijen zoals MSC Cruises 
en Costa Cruises schorsten tijdelijk het aanmeren in Chinese havens. Het 
coronavirus had ook gevolg op de ferrylijnen. In Hongkong werden de 
ferrydiensten met het Chinese vasteland opgeschort. Reisvergunningen van en 
naar China werden beperkt. 
 

De zwaarste gevolgen waren zichtbaar op verschillende cruiseschepen. Op 4 

februari werd de Diamond Princess onder quarantaine geplaatst in de Japanse 
haven Yokohama. Enkele dagen later werden 63 van de 3700 opvarenden 
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positief bevonden voor corona. De Japanse overheid stelde medisch personeel 
ter beschikking en beschermende gezichtsmaskers. 
 

Quarantaine is een maatregel die al zeer lang wordt toegepast als 

beschermingsmaatregel tegen de verspreiding van ziekten. Zo begon het met 
het afzonderen van zieken. In Leviticus 13 wordt gesproken over de wetten in 
geval van melaatsheid: Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid 
van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is, en 
de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt in de huid van zijn lichaam, dan is het de 
ziekte van melaatsheid … dan is die man melaats, hij is onrein. Alle dagen dat hij 
de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd worden. 
Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. 
 

Het boek Leviticus voorziet isolatie en ceremoniële reiniging voor melaatsen. 

Vermits het echter geen medische maatregel betreft, kunnen we nog niet echt 
spreken van quarantaine. Veel later, in het midden van de zesde eeuw, werd 
voor het eerst de uitbraak van de builenpest officieel geregistreerd, dit  in 
Constantinopel. Keizer Justinianus werd ook ziek maar overleefde de plaag. Er 
word vermoedt dat de pest zich vanuit Egyptische havensteden verspreidde 
naar andere delen van het Middellandse Zeegebied. De metropool 
Constantinopel importeerde in de zesde  eeuw grote hoeveelheden graan uit 
Egypte. De ratten en vlooien, die de ziekte overbrengen, konden zich zo 
gemakkelijk verspreiden. 
 

De builenpest werd in het middeleeuwse Europa de Zwarte Dood genoemd. 

Ze eiste een zware tol van de bevolking. Tussen 1347 en 1351 varieerde de 
mortaliteit van een achtste tot twee-derde van de bevolking van een gebied. 
Er vielen zoveel slachtoffers dat het meer dan honderdvijftig jaar duurde om 
de Europese populatie terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. 
 

In de strijd tegen de pest kwamen in de Italiaanse stadsstaten twee 

belangrijke maatregelen tegen besmetting tot stand: gemeentelijke 
quarantaine en isolatie van de slachtoffers. In 1374 begonnen de belangrijke 
havensteden Genua en Venetië met het vaststellen van de herkomst van 
binnenkomende schepen. Schepen die uit besmette gebieden kwamen, 
mochten de haven niet binnen. 
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Drie jaar later, in 1377, werd de eerste maritieme quarantaine opgelegd in de 

Venetiaanse kolonie Ragusa, het huidige Dubrovnik. Alle schepen werden 
wettelijk verplicht om voor anker te gaan buiten de haven gedurende dertig 
dagen terwijl de havenautoriteiten de bemanning en de lading inspecteerden 
op zoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Deze periode werd door de 
Italiaanse stadsstaten uitgebreid naar veertig dagen. Vandaar de benaming 
quarantaine die is afgeleid van het Italiaanse quaranta, veertig. 
 

De maritieme quarantaine werd ook van toepassing op het land. Besmette 

personen en hun families mochten het huis niet verlaten. De 40-dagen-
quarantaine werd gedurende driehonderd jaar strikt toegepast in Europa. Ze 
bleek een effectieve methode om uitbraken van de pest te beheersen. 
 

In de loop der tijd werd de builenpest verdrongen door andere 

gezondheidsrisico’s zoals tuberculose, pokken en cholera. Hedendaagse 
gevaren zijn onder andere vogelgriep en ebola,  met als recentste het 
coronavirus.  
 

Reeds drieduizend jaar geleden werd afzondering gebruikt als bescherming 

tegen het uitbreken van ziekten. Met de groei van de medische kennis werd 
quarantaine een gevestigde medische praktijk in de strijd tegen epidemieën. 
Hoewel quarantaine niet altijd lukt, kan ze verspreiding van ziekten vertragen 
of beperken door het verwijderen van dragers van ziektekiemen. Begonnen als 
maatregel tegen lepra en builenpest, heeft quarantaine zich als 
veiligheidsmaatregel in het middeleeuwse Europa bevestigd tegen de 
builenpest. Zo is quarantaine een standaardprocedure geworden om 
epidemieën een halt toe te roepen. 
 

Quarantaine wordt nu toegepast op steden en schepen om de verspreiding 

van het coronavirus tegen te gaan. De maritieme sector heeft reeds medisch 
advies gepubliceerd om de zeelieden te beschermen. Het zal zeker niet de 
laatste keer zijn. 
 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
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            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

TERUGBLIK 
Afgelopen maand stonden we in de diensten stil bij Matthëus 5, het eerste deel 
van de Bergrede. In de Bergrede kondigt Jezus eigenlijk aan waar het nu in het 
koninkrijk van de hemel om gaat. Dat begint al met de zaligsprekingen, waarin 
onze manier van kijken naar de wereld wordt omgedraaid, een heel nieuw 
perspectief. Dat koninkrijk heeft iets merkwaardigs, want het bestaat uit de 
mensen die men snel over het hoofd zou zien: de armen van geest, de 
treurenden, de zachtmoedigen, enzovoorts. Kortom: voor ons allemaal, je 
hoeft niet aan voorwaarden te voldoen. Dat is het begin van Jezus’ woorden.  
 
En dan lazen we vervolgens die teksten waarin Jezus, in de stijl van Joodse 
rabbijnen van zijn dagen, de Thora en de profeten interpreteerde. Geen 
gemakkelijke teksten, Jezus lijkt de wet alleen maar aan te scherpen. Het gaat 
dan om het hoge ideaal van gerechtigheid. En dat is een hele nieuwe 
uitdaging. Dan gaat het er niet om zo goed mogelijk de regeltjes te volgen, 
maar om méér te doen, om dat te doen wat je níet werd gevraagd. Als de 
ander je vraagt een mijl mee te wandelen, moet je er twee mee gaan. Dat is de 
teneur. Een ideaal met een open einde, waar we ons hele leven voor nodig 
hebben om op dat spoor te komen. Jezus zelfde leefde die woorden ook en hij 
ging ons daarin voor. In de veertigdagentijd zullen we stilstaan bij de weg van 
lijden die Jezus ging, ver voor ons uit.  
 
Op zaterdag 1 februari was de jaarlijkse bijbelquiz, georganiseerd door onze 
gemeente, concreet door Veerle en ondergetekende. Ik weet niet hoe u de 
avond hebt ervaren, maar wij hebben genoten! Er waren vijf teams die met 
elkaar streden om de zo felbegeerde mezoeza: de Brabantse Olijfberg, de 
Wijngaard, de Christusgemeente, de Lutherse kerk en Pius X. In verschillende 
rondes met verschillende soorten vragen en puzzels konden de teams punten 
verdienen. De spanning was voelbaar, zeker tijdens het tweede deel van de 
avond. Uiteindelijk pakte de gemeente De Wijngaard definitief de koppositie. 
Van harte gefeliciteerd met jullie winst! Wij zien uit naar de quiz van volgend 
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jaar. Het was een mooie avond om elkaar als Antwerpse protestanten en 
katholieken te ontmoeten.  
 
 

VOORUITBLIK 
Op woensdag 26 februari (aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen. 
Veertig is in de bijbel een belangrijk getal, vaak in verband te brengen met 
perioden van voorbereiding en verwachting. En dat zijn ook vaak perioden van 
volharding en beproeving: veertig jaren trok Israël door de woestijn voordat ze 
het land van de belofte binnengingen, veertig dagen en nachten was Jezus in 
de woestijn om op de proef gesteld te worden.  
Wij bereiden ons in de veertigdagentijd voor op Pasen, het feest van de 
opstanding. De veertigdagentijd is een periode om even stil te worden. Om tot 
jezelf te komen en tot de kern door te dringen. Een tijd om weer opnieuw te 
ontdekken: waar gaat het nu om in het leven en in mijn leven?   
We volgen in de diensten de verhalen uit Exodus. Om de verhalen van het 
lijden van Jezus en de opstanding beter te begrijpen, leggen we ons oor te 
luisteren bij de verhalen van Israël, het verhaal van de bevrijding uit Egypte, 
dat zo fundamenteel is voor hoe Israël zichzelf zag. Een verhaal dat hen ook 
weer nieuwe kracht gaf in tijden van tegenslag. We zingen daarbij elke zondag 
een Psalm uit het zogenaamde ‘hallel’. Dat is de naam voor het geheel van de 
Psalmen 113 tot en met 118, die door Joden worden gezongen en gereciteerd 
op belangrijke feestdagen.  
Zo willen we tot een beter verstaan komen wat bevrijding betekent, in ons 
leven en in de maatschappij.  
 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN NAAST DE KERKDIENSTEN 
 

Bijbelkring Ezechiël 
Op de bijeenkomst van februari stonden we stil bij Ezechiël 13 waar Ezechiël 
zich verzet tegen de valse profeten die het volk mooie verhaaltjes op de mouw 
spelden. In de komende bijeenkomsten gaan we wat verder naar de tweede 
helft van het boek Ezechiël.  
Op 11 maart staat Ezechiël 34 centraal. De bijbelkring kent een vaste kring 
trouwe bezoekers. Dat betekent niet dat het een besloten gebeuren is. U bent 
altijd van harte welkom, we starten 20 uur met koffie en thee.  
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Creatief in de veertigdagentijd  
Onze manier van bezig zijn met de bijbel is vaak heel rationeel, we gebruiken 
vooral ons hoofd. Bijvoorbeeld bij de bijbelstudie, waar we proberen om met 
elkaar de betekenis van de tekst op het spoor te komen. Of bij Lectio Divina. 
Ja, het mag dan meditatief zijn, het is nog steeds een activiteit waarbij denken 
centraal staat. Ook preken doen vaak primair een beroep op ons denken, 
redeneren, argumenteren. In de veertigdagentijd willen we op een andere 
manier bezig zijn met de verhalen over het lijden van Jezus. Samen met Veerle 
heb ik een activiteit ontwikkeld: ‘creatief in de veertigdagentijd’.  De avonden 
worden geleid door Veerle. Vanwege praktische redenen vinden de avonden 
plaats in de Sanderusstraat en de Lange Winkelstraat. Meer in de rubriek Voor 
Allen, maar hier wel vast de data:  

- 5 maart, 20.00 uur, Sanderusstraat 
- 26 maart, 20.00 uur, Lange Winkelstraat  

 
 

JEUGDWERK 
In de vaste rubriek van het jeugdwerk een overzicht  van alle activiteiten en 
catecheses.  
 

Catechese 
• Op 15 februari dachten we met de 12-15-groep na over de profeten van 
Israël. Wat is een profeet en wat is ‘profetisch’? Zijn er ook in deze tijd nog 
profeten? Verschillende bekende figuren passeerden de revue (Greta 
Thunberg, Bernie Sanders, etc.), maar toch leken ze allemaal wat in het niet te 
vallen bij de bijbelse profeten. We keken vervolgens naar wat de profeten dan 
te zeggen hebben en ontdekten dat het nog behoorlijk actueel kan zijn. De 
volgende bijeenkomst gaan we het hebben over de poëtische boeken en 
wijsheidsboeken uit het Oude Testament. 14 maart, 11.00 uur. Voel je 
welkom! 
• De volgende bijeenkomst van de 16+-groep is nog in overleg. We kijken 
wanneer de meeste mensen kunnen komen. Digitale 
communicatieplatformen werken sneller dan drukwerk.    
 

Jeugdclubs 
De jeugdclubs komen ook weer bijeen. Gewoon een avondje gezellig met 
leeftijdsgenoten praten, spelletjes doen, films kijken onder het genot van een 
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hapje en een drankje. Bij ons thuis! De bijeenkomsten zijn eens in de twee 
maanden. De volgende data kun je in je agenda noteren:   

- 6 maart, 19.30-21.30 uur: jeugdclub 12-15 
- 20 maart, 20.00-22.00 uur: jeugdclub 16+ 

 
  

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD 
Zoals u wellicht hebt gehoord worden er mensen gezocht die zich willen 
committeren aan het kerkenwerk. Nu lijkt dat misschien iets wat heel groot en 
gewichtig is, maar het betekent eerst en vooral samen bezig zijn met dat wat 
voor ons allemaal belangrijk is, namelijk de kerk en ons geloof in God. Geloven 
doen we samen en dat samen betekent ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, we worden gevraagd allemaal ons steentje bij te 
dragen.  
 
Het mooie is dat kerkenraad en bestuursraad verschillende takenpakketten 
hebben, passend bij onze verschillende gaven en talenten die de Schepper ons 
heeft toebedeeld. De bestuursraad is eerst en vooral bezig met de praktische 
en materiële kant. Genoeg uitdagingen voor de komende jaren, met onder 
meer de uitvoering van het beheersplan van ons kerkgebouw. De kerkenraad, 
daar gaat het over geestelijk leiding geven. In de kerkenraadsvergaderingen 
besteden we eerst en vooral aandacht aan alle inhoudelijke vragen rondom 
kerkzijn. Naast de bezinning zijn we ook met de uitvoerende kant daarvan 
bezig. Genoeg toffe dingen te doen, schroom dus zeker niet om het voor uzelf 
eens in overweging te nemen.  
Voor iedereen geldt: u mag namen indienen van anderen die u geschikt acht.  
 
De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 3 maart.  
 
 

VERJAARDAGEN  
Deze maand mogen een aantal mensen weer een veelvoud kaarsjes uitblazen. 
Allen een gelukkige verjaardag gewenst!  
• 1 maart: Leo Droogendijk 
•  12 maart: Betsy Both 
• 15 maart: Truus Schouten 
• 24 maart: Jaap Both 
• 25 maart: Bob Veldhuis 
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• 27 maart: Wim Sluijs 
• 28 maart: Pieternella Huntington-Strieleman 
 
 

TOT SLOT 
Ik wens u allen een goede veertigdagentijd. Elk jaar horen we weer opnieuw de 
verhalen over het lijden van Jezus. En dat is volgens mij heel erg heilzaam. 
Want het is belangrijk om te beseffen dat het leven niet om ons en ons geluk 
draait. In deze tijd gaat de jacht naar geluk maar door. Onze verwachtingen 
van het leven zijn vaak torenhoog, en des te groter de teleurstellingen 
wanneer die verwachtingen niet ingelost worden. Maar het evangelie vertelt 
ons dat God eerder te vinden is aan de rafelranden van het leven. Je ziet het 
aan de mensen die Jezus opzocht. Je kunt het zien aan de weg die Jezus ging. 
En door het lijden heen gloort het licht.  De veertigdagentijd wil ons helpen om 
wat realiteitszin op te doen aan het evangelie. Dus: kom op adem, richt uw blik 
op de Heer. Dat zet de dingen in het juiste perspectief.   
 
 
Hartelijke groet, 

Ds. Barry Kriekaard 
Predikant Christusgemeente | Antwerpen-Oost  
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 

TERUGBLIK: BOEKPRESENTATIE ‘DE STER EN HET KRUIS’ 
Maandag 17 februari 
hadden we een bijzondere 
gast in De Wijngaard. 
Historicus en 
godsdienstwetenschapper 
Jan Maes kwam het boek 
presenteren waar hij de 
afgelopen jaren hard aan 
gewerkt heeft. Het 
onderwerp is de zending 
van de Antwerpse en 

vervolgens ook de Brusselse gereformeerde kerk onder de Joden, in de jaren 
30 en 40 van de vorige eeuw. Onze gemeente heeft daar een belangrijke rol in 
gespeeld.  
Het is een alleszins precair onderwerp, de noodzaak die de gereformeerde 
protestanten van die tijd voelden om hun Joodse stadgenoten te overtuigen 
van het volgen van hun Messias. De positieve kant van het verhaal is echter, 
zoals Jan Maes onderstreepte, dat dit initiatief een schat aan informatie 
opgeleverd heeft over een heel aantal Joodse stadgenoten en zo een 
wezenlijke bijdrage is aan het levend houden van de herinnering aan mensen 
die weinig later het slachtoffer zouden worden van de meest extreme vorm 
van vernietigingswaan die de mensheid gekend heeft. De spreker 
onderstreepte ook de belangrijke rol die een aantal toonaangevende 
gereformeerden uit die tijd speelde bij het in veiligheid brengen en verbergen 
van Joden, waarbij er geen onderscheid werd gemaakt tussen hen die 
misschien christen wilden worden en hen die dat absoluut niet van plan waren. 
Het was een uitermate boeiende avond. Jan Maes toonde zich als een zeer 
gepassioneerd spreker die nog uren had kunnen doorvertellen. Zijn betoog 
werd ingeleid door Dick Wursten, die een beeld schetste van de theologisch-
kerkelijke achtergronden van deze in onze ogen toch wel heel wonderlijke 
bekeringsactiviteiten. 
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Er waren ruim 60 bezoekers naar 
deze avond gekomen, van wie velen 
in de rij gingen staan om een door de 
auteur gesigneerd exemplaar van het 
boek aan te schaffen. 
Onze Johan Blokland hoefde geen 
boek aan te schaffen: hij kreeg er een 
overhandigd, in dank, omdat immers 
zijn grondige ordening van ons 
archief, dat zich in zeer slechte staat 

bevond, een flink deel van de informatie over de Jodenzending in onze 
gemeente toegankelijk maakte. Ook onze gemeente kreeg een exemplaar. 
Wie er deze avond niet bij kon zijn, maar wel het boek wil hebben, kan het 
bestellen bij info@fmc-seh.be (29,95 + 5,95 euro). Langskomen bij Jan Maes 
thuis mag ook. 
De ster en het kruis. De Gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel, 
1931-1948, Brussel, Stichting voor de Eigentijdse Herinnering, 2020. 
 
 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
In november zijn we overgeschakeld op een nieuwe, meer professionele 
digitale nieuwsbrief. In principe wordt deze verzorgd door Heleen 
Rouwenhorst, maar de komende maanden (tot de zomer) zult u hem van mij 
ontvangen. Mocht u afgelopen tijd geen nieuwsbrieven ontvangen hebben, en 
wel staan ingetekend als belangstellende, graag uw bericht naar mijn 
mailadres (bert.dicou@gmail.com ). Het kan zijn dat de brief per abuis naar de 
spam verwezen wordt. Eenmalig de afzender toevoegen aan uw 
contactadressen volstaat om dit probleem op te lossen. We leggen u graag uit 
hoe dit werkt.  Staat u nog niet op de lijst en hebt u wel belangstelling? 
Aanmelden kan via de website (sterretje rechts bovenaan 
www.protestantsekerkdewijngaard.be/) of rechtstreeks via 
kerkeraad@protestantsekerkdewijngaard.be. 
 
 

BIJBELSTUDIE: IN DE WOESTIJN 
De woestijn is een beeld voor een droog, dor, onherbergzaam gebied. Je gaat 
er niet voor je plezier heen, tenzij het niet anders kan. Een aantal van de 
bekendste verhalen in de Bijbel spelen zich af in de woestijn. Op deze middag 

mailto:info@fmc-seh.be
mailto:bert.dicou@gmail.com
http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
mailto:kerkeraad@protestantsekerkdewijngaard.be
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bestuderen we samen een paar van deze woestijnverhalen. Wat betekent de 
woestijn? Wat heb je in de woestijn te zoeken? Wat zou een beetje woestijntijd 
ons kunnen brengen? De Bijbelstudie wordt voorbereid door Leonie van 
Staveren, stagiaire van ds. Petra Schipper. Opgave via 
Ldvanstaveren@hotmail.com of bij de kerkenraad van De Wijngaard. 
Donderdag 19 maart van 15.00 – 17.00 uur 
Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77 
 
 

POËZIELEZING OVER MOED 
Zondag 1 maart hebben we een eigen dienst, dus dit is niet ‘in plaats van’, 
maar diezelfde dag doen we ’s middags om 15 uur met het poëzie-collectief 
Noordergeuzen samen een poëzie-middag in het kader van het jaarthema van 
onze gezamenlijke Antwerpse VPKB-gemeentes, namelijk: Moed. Deze 
middag is voorbereid door collega Petra Schipper, Filip Vanderbeek van PSC 
Open Huis, en door mijzelf. Wij hopen dat er ook een flink aantal liefhebbers 
uit De Wijngaard zin heeft naar Buurthuis de Buurt (Van Schoonhovenstraat 
35-37) te komen. Zie de details in de rubriek Bezinning en verdieping. 
 
 

CREATIEVE EXPRESSIE: THEMA’S UIT DE LIJDENSTIJD 
Deze avond, in onze kerk, gaan we op een heel andere manier aan de slag met 
bijbelteksten uit de lijdenstijd. De activiteit is voorbereid door Barry en Veerle 
Kriekaard en staat onder leiding van Veerle, die creatief therapeute van haar 
vak is. Tevens is deze avond de Solvyngemeenschap bij ons te gast, met wie 
we in de vastentijd opnieuw twee avonden een uitwisseling hebben, net zoals 
in de Adventstijd. Zeer aanbevolen! Meer informatie in de rubriek Voor allen.  
Donderdag 5 maart, 20 uur  
Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77 
 
 

MIDDAGVIERING EN SAMEN ETEN 
De tweede zondag van de maand – deze keer valt 
die op 8 maart – staat onze middagviering om 15 
uur in het teken van dankzegging. Kamran en Sobia, 
met wie we al langere tijd contact hebben, willen 

graag in deze viering hun dank uitspreken voor de geboorte van hun zoon 
Elijah. We lezen uiteraard het bijbelverhaal van de profeet naar wie deze 

mailto:Ldvanstaveren@hotmail.com
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nieuwgeborene genoemd is. We zingen liederen in het Engels en in het Urdu, 
begeleid door Kamran op dholki (zie foto) en nog wat gastmusici. Na afloop 
bent u van harte uitgenodigd mee te genieten van allerlei Pakistaanse 
heerlijkheden (vanaf 16 uur). U hoeft deze avond niet te koken ... In verband 
met de voorbereiding is het wenselijk dat u zich opgeeft voor het samen-eten-
gedeelte (voor de viering hoeft dat niet): bij voorkeur per mail bij 
bert.dicou@gmail.com. 
 
 

AAN TAFEL BIJ DE WIJNGAARD 
Pastores Ina Koeman en Bert Dicou koken eens in de maand voor wie maar 
mee wil eten! Wij zorgen voor gerechten met bijbelse associaties en zorgen 
ook voor goede gespreksstof. Opgeven bij Ina Koeman, 
inakoeman@hotmail.com. Meer daarover in de rubriek Bezinning en 
Verdieping.  
Maandag 9 maart, 18 uur 
Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77 
 
 

BEZINNEN BIJ DE SOLVYNSGEMEENSCHAP:  
‘HET VOLLE LEVEN’ 
De tweede van de twee avonden samen met de Solvynsgemeenschap in de 
vastentijd. Deze keer zijn we bij heen te gast. Zij hebben voor ons een 
vastenbezinning georganiseerd rond een zeer fraaie Afrikaanse ‘hongerdoek’. 
Aansluitend bij de Middeleeuwse traditie om tijdens de Vastentijd koor, 
koorgestoelte en beelden pracht af te sluiten met een doek, schilderde de 
West Kameroense kunstenaar Tchebetchou een indringend meditatiedoek 
met als centraal motief “Geef ons heden ons dagelijks brood’.  
Een afbeelding en meer informatie vindt u in de rubriek Voor allen. 
Maandag 16 maart, 20 uur, Solvynsstraat 30, 2018 Antwerpen 
 
 

LEZING: TOM CALLEBAUT, SPIRITUELE ARCHITECTUUR 
Deze lezing heb ik samen georganiseerd met UCSIA en Hans Alma, dus ik zou 
het leuk vinden als er een aantal gemeenteleden zin had om te komen! Meer 
informatie in de rubriek Bezinning en verdieping. 
Dinsdag 24 maart, 19.30 uur, Hof van Liere, Prinsstraat 13 
 

mailto:bert.dicou@gmail.com
mailto:inakoeman@hotmail.com
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ZONDAG WERELDDIACONAAT – BURKINA FASO 
Werelddiaconaat houdt in: samenwerken met mensen om met vereende 
krachten aan menswaardigheid te werken. Dit krijgt vorm in het PSC-project 
met de toepasselijke meerduidige naam ‘Kip èn Ei’, een rechtvaardige en 
duurzame kippenkwekerij. Op 28 februari is dit project officieel ingehuldigd in 
bijzijn van de burgemeester van miljoenenstad Bobo-Dioulasso en een 
afvaardiging van het PSC-bestuur. Deze gebeurtenis en de verhalen nemen we 
mee in de dienst op 22 maart, die we samen voorbereiden. (Zie ook de rubriek 
PSC) 
 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE MAAND: EROP UIT 
DENDERMONDE 29 MAART 
Zoals gebruikelijk gaan we de vijfde zondag van een maand – deze keer valt 
deze op 29 maart –  op stap. We gaan op bezoek bij de protestantse gemeente 
Dendermonde. We maken een dienst mee onder leiding van dominee Peter 
Smits. We lunchen samen met een aantal van hun gemeenteleden. ’s Middags 
blijven we nog wat om een enkele Dendermondse bezienswaardigheid te 
bekijken. Meer informatie over hoe we er komen / wie met wie meerijdt volgt. 
Uw opgave mag naar onze secretaris, heleen@pobox.com.  
 
 
Een hartelijke groet, 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid 
 
 

 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
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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 
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

WAAR GAAT HET HEEN MET DE KERK…? 
Niemand weet dat. We kunnen 
daar weidse visioenen over 
ontvouwen of zure opvattingen 
over spuien. De werkelijkheid blijkt 
steeds iets creatievers op te 
leveren dan wij al mijmerend  
ophoesten. Grappig als je vanuit 
eigen ervaring –daar komt de oude 

dominee – iets daarvan kunt overzien. Het ziet er naar uit dat de kerk zich  in 
twee richtingen vernieuwt. In de richting van kleine overzichtelijke losse 
gemeenschappen en anderzijds in de richting van kathedrale kenmerken, vrij 
aanbod, gevoel voor traditie en artistieke vormgeving. Voor mij zijn dat twee 
verrassende uitkomsten. Ze dienen zich zomaar aan. Het blijkt aan te sluiten 
bij de huidige generatie christenen. Het blijkt, dat als mensen iets hebben met 
de kerk, er in deze richtingen dynamiek ontstaat, enthousiasme, 
belangstelling. 
Persoonlijk heb ik de jaren ’90 en begin 2000 ervaren als een ‘niet weten’ , hoe 
het verder moet. Krimp, samenvoegingen, gêne over kerkgang. Ik hield me 
maar aan drie B’s: bidden, bijbellezen, barmhartigheid als vitale bezigheden 
van de kerk en verder maar geen kapsones hebben. Die drie B’s bleken 
inderdaad elementair te zijn, niet alleen om te overleven als kerkgemeente, 
maar ook als vertrekpunt naar een nieuwe openheid, nieuw inzicht. Die lege 
ruimte van het niet weten moet een kans krijgen zich te vullen: want in niet 
weten blijven hangen, dat maakt je  depressief en cynisch: of in ieder geval 
vreselijk sacherijnig. 
Voor mijzelf – en ik leg dat niemand anders op, maar het is wel leuk om te 
ontdekken dat velen diezelfde switch hebben gemaakt –, voor mijzelf ben ik 
uitgekomen bij een terugvallen op de kern van de klassieke theologie: 
cirkelend om gerechtigheid, barmhartigheid, de liefde van God, incarnatie, 
triniteit.  En als tweede, dat wat je doet, intens, echt en van kwaliteit moet zijn.  
Wat enorm helpt is, als je een vorm van spiritualiteit hebt gevonden, waarin je 
leven kunt. Voor mij zijn dat de prachtige woorden, vormen, gebeden van de 
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anglicaanse getijden. Ik ben erg blij met Common Worship, de opvolger van 
Common Prayer uit 16oo.  Maar voor iemand anders zal het weer anders zijn.  
Wat bovenkomt drijven is echter dat de kerk in grote vrijheid haar eigen weg 
gaat. Wie te vast zit aan eigen bedenksel raakt achterop. Wie open staat en 
mee wil gaan op de beweging van de Geest en de tijd, komt vaak ergens 
anders uit dat hij ooit had verwacht van zichzelf. Maar zo werkt het wel. 
Dus ja…, waar gaat het heen? Geen idee… gelukkig! 
 
 

KERKDIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
We gaan als kerk de bittere 
tijden in van vasten en 
bezinning. Geen geleuter, 
onthouding is het devies! Het 
vlees is zwak: temmen die boel! 
Wie daar met enige zwier en 
vrolijkheid mee om weet te 
gaan, kan iets heel waardevols 

ontdekken. Ik zeg altijd: van de Here God hoeft het niet. Christus is al lang en 
breed verrezen. Maar voor ons veelvraten  kan het soms wel eens goed zijn. 
Het is zonde nummer 1 van West-Europa: ongebreidelde consumptiebehoefte. 
Ik voel mij diep beschaamd (ja toch, beschaamd) als ik zie hoe serieus onze 
Assyrische mannen en vrouwen hun vasten oppakken: 40 dagen niet eten of 
drinken, zolang het dag is… Dat moet ik nog leren. Maar misschien blijven er 
nog wat kruimeltjes vasten over, voor beginners. In de kerkdienst zal u het 
vooral merken aan de keuze van de liederen en de gebeden. 
Zondag 1 maart begint het voor ons: aswoensdag is bij ons geen traditie. De 
verzoeking in de woenstijn, Matheus 4, en de boetepsalm: ps. 51. Maar ook de 
viering van het Avondmaal. Zondag 8 maart, de verheerlijking op de berg , 
Matheus 17, en de vraag: wie is Jezus? Daarna stappen we ‘even’ over op het 
Johannesevangelie. Zondag 15 maart Johannes 4, het gesprek van Jezus met 
de Samaritaanse vrouw. 
Zondag 22 maart is collega Dick Wursten voorganger. Hij is ook onze 
consulent en in die functie belast met het mede begeleiden van de zoektocht 
naar een nieuwe voorganger. Daarover wil  hij met u als de vaste kerkgangers 
in gesprek. Zijn voornemen is een zodanige preek te houden, dat u daar bij de 
koffie na afloop beslist over verder praten wilt: die ruimte is er. 
Zondag 29 maart mag u vroeg opstaan: de klok gaat een uur vooruit naar de 
zomertijd. De aanvangstijd van onze kerkdienst blijft 10.00 uur, maar het voelt 
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alsof u om 9.00 uur al in de kerk zit. De schriftlezing uit Johannes 11 vertelt ons 
de opwekking van Lazarus. 
De week daarop, 5 april, is palmpasen en gaan we de stille week in, met de 
haar geeigende aktiviteiten: maar daarover  meer in het volgende kerkblad. 
Wilt u alvast iets van het lijdensevangelie meemaken, dan verwijs ik u graag 
naar de Lukaspassion, waar Willem Ceuleers de muziek voor schreef en die op 
dinsdag 31 maart wordt uitgevoerd. Zie daarvoor pagina 27. 
 
 

VERKIEZINGEN 
Dit jaar is de zogenaamde ‘grote helft’ van de bestuursraad aftredend: 
voorzitter Arie Plaisier, secr. Lida Blommaert en Bart Swytink. Allen hebben 
aangegeven bereid te zijn een nieuw termijn op zich te nemen. Tussentijds 
heeft Marthijn Feitel de bestuursraad verlaten, en maakt Joan Eggers zijn 
termijn vol. Dat gaat via co-optatie: dat wil zeggen dat de bestuursraad 
zichzelf mag aanvullen. Daar hoeft dan geen verkiezing voor gehouden te 
worden: dat gebeurt bij het aanvaarden van een nieuwe termijn. Al met al zijn 
we blij dat we met een stevige stabiele bezetting de bestuursraad runnen.  
Uiteraard kunt u altijd als gemeente eigen kandidaten voordragen: dan horen 
wij het graag.  
Ook in de kerkeraad zijn ambtstermijnen verstreken: Lida Blommaert, 
Elisabeth Berger en François Ndeze zijn aftredend. Herkiezbaar zijn Lida 
Blommaert en Elisabeth Berger. Als nieuw kerkeraadslid dragen wij Thadessa 
Gethahun voor. 
Op de gemeentevergadering van 10 mei zal de verkiezing plaatsvinden. 
 
 

EEN CD, TEN BATE VAN HET ORGEL 
Piet Elenbaas, een Zeeuwse organist, heeft een 
CD opgenomen op ons orgel met muziek van 
Feike Asma en Jan Zwart. Misschien zeggen 
deze namen u dat niks, maar deze Nederlandse 
organisten hebben – Jan Zwart  vroeg in de 
20ste eeuw en Feike Asma net na de WOII – 
grote invloed gehad op veel kerkorganisten, en 
in Nederland velen enthousiast gemaakt voor 

hun koraalbewerkingen. Bij de koffie na de kerkdiensten is de CD te koop. 
Voor 20 euro, ten bate van onze orgel. 
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LECTIO DIVINA… 
Volgens de bezinningsaktiviteitengids staat voor 18 maart nog een Lectio 
Divina-bijeenkomst gepland. Die gaat niet door. En voor de  ene Lectio Divina-
avond komen twee creatieve verwerkingsavonden in de plaats: een proces van 
voortschrijdend inzicht. Zie ook de rubriek Voor allen. 
 
 

EEN (VERLATE) FELICITATIE EN WELKOM 
Alsof het niet belangrijk is: vorige maand heb ik verzuimd te melden dat Veerle 
Kriekaard-Tennekes benoemd is tot aalmoezenier van het FPC (Forensisch 
Psychiatrische Centrum) in Antwerpen en Gent. Het FPC is de pendant van de 
gevangenis, ook al valt het onder het ministerie van gezondheid. Het gaat er 
om de begeleiding van mensen die met justitie te maken hebben, maar ook 
psychiatrische zorg nodig hebben. Belangrijk dat wij daar als kerk aanwezig 
kunnen zijn. Welkom als collega-gevangenisaalmoezenier, Veerle! 
 
 
Alle goeds, 

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

CREATIEF IN DE VEERTIGDAGENTIJD  
Onze manier van bezig zijn met de Bijbel is vaak nogal rationeel, we gebruiken 
vooral ons hoofd. Bijvoorbeeld bij de bijbelstudie, waar we proberen om met 
elkaar de betekenis van de tekst op het spoor te komen. Of bij Lectio Divina. 
Ja, het mag dan meditatief zijn, het is nog steeds een activiteit waarbij denken 
centraal staat. Ook preken doen vaak primair een beroep op ons denken, 
redeneren, argumenteren. In de veertigdagentijd willen we op een andere 
manier bezig zijn met de verhalen over het lijden van Jezus. Samen met Veerle 
heb ik een activiteit ontwikkeld: ‘creatief in de veertigdagentijd’.  
We lezen samen de verhalen over het lijden van Jezus. We gaan hier 
vervolgens niet over praten, maar laten vooral onze verbeelding het werk 
doen. We gaan aan de slag met de materialen die aanwezig zijn: met verf en 
canvas, met plaatjes uit tijdschriften, met pen en papier, en ga zo maar door. 
Het gaat om verbeelding van de verhalen die we horen. Via die verbeelding 
kunnen de verhalen ons opnieuw inspireren. De avonden zijn laagdrempelig, u 
hoeft geen Picasso te zijn om mee te kunnen doen.   
Voor uw agenda: 
5 maart, 20.00 uur, Sanderusstraat 
26 maart, 20.00 uur, Lange Winkelstraat  
Beide avonden staan los van elkaar, u kunt gerust beide avonden deelnemen, 
maar laat u niet weerhouden te komen als u één van de genoemde data niet 
kunt.  
 
 

HERINNERING: WERELDGEBEDSDAG 2020 
Op de eerste vrijdag in maart  gaat ieder jaar 
het gebed opnieuw de wereld rond. 
Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 
183 landen die meedoen aan de viering van 
Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en 
bemoedigd. 
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder 

jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. De wereldbiddag is bedoeld 
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om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven 
en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om vrouwen (maar ook 
mannen!) overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen.  
De liturgie van de Wereldgebedsdag 2020 werd voorbereid door vrouwen uit 
Zimbabwe. 
• De centrale viering in Antwerpen gaat door op 6 maart in de Lutherse kerk, 
Tabakvest 59, 2000 Antwerpen. Begin: 19.30 uur. Info: Veronica 
Kuchenbecker, tel. 0494 32 88 31, veronicakuchenbecker@gmail.com. 
• Ook de Duitstalige protestantse gemeente (DEGPA), Bredabaan 220, 2710 
Merksem, organiseert een gebedsdienst met aansluitend een buffet met 
specialiteiten uit Zimbabwe. Begin: 18.00 uur. Info: Birgit Holstein, tel. 03/658 
90 01, degpa@skynet.be. 
 
 

VASTENBEZINNING: ‘HET VOLLE LEVEN’ (MET SOLVYNS) 
Op maandag 16 maart 
om 20 uur nodigt de 
Solvynsgemeenschap u 
uit op een 
vastenbezinning rond 
een Afrikaans 
‘hongerdoek’. 
Aansluitend bij de 
Middeleeuwse traditie 
om tijdens de Vastentijd 
koor, koorgestoelte en 
beelden pracht af te 
sluiten met een doek, 

schilderde de West Kameroense kunstenaar Tchebetchou een indringend 
meditatiedoek met als centraal motief ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 
De hemel, die in het Westen normaal bovenaan wordt getekend, is op het 
doek een kosmische eenheid. Verbondenheid – samenhang – gemeenschap. 
Het leven is concreet, hier en nu: werken en feesten, geboren worden en 
afscheid nemen, wroeten en dansen, vissen en eten. Vandaag, verleden en 
toekomst zijn één.  
Het zichtbare en het onzichtbare.  
De tafelgemeenschap waar het leven gedeeld wordt is het hoogtepunt.  
Dit kleurige doek uit Afrika is een uitnodiging om God te vinden in het 
concrete leven want daar is hij ‘God met ons’, werkzaam bij ons aanwezig. 

mailto:veronicakuchenbecker@gmail.com
mailto:degpa@skynet.be
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Uit de kleuren spreekt een feestelijk optimisme, dat wel pijn en droefheid kent, 
maar terzelfder tijd het krachtige, onoverwinnelijke leven uitstraalt. 
Solveynsgemeenschap, Solvynsstraat 30, 2018 Antwerpen 
 
 

BIJBELSTUDIE ‘IN DE WOESTIJN’ 
Leonie van Staveren, stagiare van stadspredikant ds. Petra Schipper, nodigt 
uit op een bijbelstudie met als thema ‘In de woestijn’. De namiddag gaat door 
in de kerk De Wijngaard maar is open voor iedereen die wil meedenken over 
de betekenis van de woestijn in de bijbelverhalen. (Zie ook pagina 12) 
Donderdag 19 maart van 15-17 uur, opgeven bij Ldvanstaveren@hotmail.com of 
bij de kerkenraad van De Wijngaard 
 
 

NIEUWS VAN DE 50+ KRING 
Terugblik: 15 februari 
Een gezellige groep dames en één heer rondom een 
tafel vol met tubes verf, paletten, potloden, dikke 
en dunne kwastjes, potjes water, enz. Mevr. Teuny 
Tukker gaat ons deze keer inleiden in de kunst van 

het schilderen. Eerst wat uitproberen op een blad papier, en dan gaat het 
serieuze werk beginnen.  
Teuny leest uit de Bijbel voor over de vermenigvuldiging van de broden aan de 
oever van het meer van Galilea. Daar proberen we iets van te gaan schilderen. 
Wat is iedereen geconcentreerd bezig en het resultaat mocht er zijn. We 
waren weliswaar geen Rubens of Jordaens, maar het was wèl kunst! 
Teuny, bedankt voor deze gezellige en ‘kunstige’ middag! 

Wat is er de volgende keer te doen? 
Zaterdagnamiddag 21 maart is ds. Barry Kriekaard bij de 50+groep. Hij gaat 
ons meenemen naar de 2e wereldoorlog en wel over het leven van ds Dietrich 
Bonhoeffer in die tijd. Vorig jaar hebben we een film over zijn leven gezien, 
deze keer gaan we meer inhoudelijk bezig zijn met Bonhoeffer. Bij voorbeeld 
over de brieven die hij  In de gevangenis schreef. Ze staan in zijn boek ‘Verzet 
en overgave’. Iedereen van harte welkom! 
Wanneer?  zaterdag 21 maart 
Waar?  Lange Winkelstraat 5 
Hoe laat?  14.30 tot 16.30 uur 
(Dini van Os)

mailto:Ldvanstaveren@hotmail.com
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BEZINNING EN VERDIEPING 
 

In deze rubriek herinneren wij u aan de evenementen die door de 
drie Antwerpse stadsgemeenten gezamenlijk georganiseerd 
worden in het kader van hun verdiepende jaarprogramma (zie 
folder ‘MOED’ in de kerken). Allen welkom! 
 

BIBLIODRAMA: MOED 
De laatste ronde – maar u mag gerust aanschuiven – van de reeks bibliodrama 
rond het thema Moed. Paulus en Silas in de gevangenis, Handelingen 16. Met 
Ina Koeman en Bert Dicou. 

➸ Dinsdag 3 maart, inloop 13 uur, aanvang 13.30 uur, tot 16 uur. 

➸ Protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77 
 

AAN TAFEL BIJ DE WIJNGAARD 
Vanaf februari eens in de maand: samen eten in het gebouw van protestantse 
kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77. Voor wie in de buurt woont, of er best 
voor naar 't Zuid wil komen. Gezellig samen aan tafel. Pastores Ina Koeman en 
Bert Dicou houden van koken en ontvangen u graag. Het geheel omlijst met 
gedichten of een actueel verhaal om over na te denken. 

➸ Volgende data: maandagen 9 maart, 20 april , 11 mei vanaf 18 uur 

➸ Opgeven bij Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486/83.47.88  

➸ Kosten: vrijwillige bijdrage 
 

POËZIE MET DE 
NOORDERGEUZEN 
Een activiteit in goede samenwerking 
tussen de Antwerpse protestanten (Petra 
Schipper, Bert Dicou), de Noordergeuzen 
o.l.v. Filip Vanderbeek, en Buurthuis de 

Buurt. Twee middagen met poëzie over ‘moed’, geheel passend bij ons 
jaarthema. De eerste keer gaat het over moed in persoonlijke 
omstandigheden. De tweede keer is geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer, de 
Duitse theoloog die zijn verzet tegen de Nazi’s met de dood moest bekopen. 
Dan gaat het over moed in situaties van oorlog en verzet. 
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De poëzie wordt voorgedragen door de Noordergeuzen van het PSC Open 
Huis en door lezers uit de gemeentes. Er is muziek, en na afloop gezellig 
samenzijn met hapje en drankje. 
Vindt u het leuk om ook iets voor te lezen uit de gedichten die we 
selecteerden? Meld u bij Bert Dicou, bert.dicou@gmail.com. 

➸ Data: zondagmiddagen 1 maart en 10 mei (afzonderlijk te bezoeken), 
vanaf 15 uur 

➸ Waar: Buurthuis de Buurt, Van Schoonhovenstraat 35-37 
 

TOM CALLEBAUT OVER SACRALE RUIMTES 

Tom Callebaut (°1971) is 
interieurarchitect en 
legt zich al 20 jaar toe 
op het ontwerpen van 
sacrale ruimtes, zowel 
in hergebruikt materieel 
kerkelijk erfgoed, als in 
geheel nieuw te 
ontwikkelen plekken 
zoals bijvoorbeeld 
bedrijven, een 
popfestival of een 
woonhuis. Hij laat 
voorbeelden zien van 
zijn projecten en zet zijn 
visie daarachter uiteen. 
Er is gelegenheid tot 
gesprek met deze 

culturele en religieuze vernieuwer. Neem een voorproefje op zijn 
website www.tc-plus.be (projecten, sacrale ruimtes). 
Voor Tom Callebaut is architectuur geen doel maar een middel om mensen te 
raken, in beweging te brengen en te verbinden. 

➸ Dinsdag 24 maart, 19.30 uur 

➸ Organisatie: UCSIA, Hans Alma, Bert Dicou 

➸ Locatie: Hof van Liere, Prinsstraat 13 

➸ Inschrijven via de website, https://ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-
samenleving/evenementen/de-genereuze-ruimte/ 

mailto:bert.dicou@gmail.com
http://www.tc-plus.be/
https://ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-samenleving/evenementen/de-genereuze-ruimte/
https://ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-samenleving/evenementen/de-genereuze-ruimte/
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                KERKDIENSTEN 
 

Zondag 1 maart 2020  
 

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 8 maart 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: dhr. A. Boekhout    Collecte: Kerk en Zending 
 

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

Sanderusstraat 77    15.00 uur (!)   Middagviering 
Voorganger: ds. B. Dicou  Collecte: Kerk, Diaconie 
 

Zondag 15 maart 
 

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

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

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

Zondag 22 maart  
 

Bexstraat 13      10.30 uur     
Voorganger: ds. B. Kriekaard    Collecte: Kerk en Diaconie 
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Lange Winkelstraat 5  10.00 uur,  
Voorganger: ds. D. Wursten    Collecte: Kerk en Cibels 
Nadien: gemeenteberaad 
 

Sanderusstraat 77    10.00 uur  Werelddiaconaat 
Voorganger: ds. P. Schipper Collecte: Kerk, Protest. Solidariteit 
 

Zondag 29 maart – Let op: begin van de zomertijd! 
 

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

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

Sanderusstraat 77  Geen dienst: op bezoek in Dendermonde 
 

Zondag 5 april – Palmpasen 
 

Bexstraat 13      10.30 uur  
Voorganger: mgr. D. van Leeuwen    Collecte: Kerk en Havenpastoraat 
 

Sanderusstraat 77   
Gezamenlijke dienst met Noord in Noord 
 

Lange Winkelstraat 5   10.00 uur   
Voorgangers: ds. B. Dicou, ds. H. Neels, lectoren, m.m.v. zanggroepje 
Gezamenlijke dienst met Zuid 
 
  

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 

http://www.aipchurch.org/
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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) 
• Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk 
Voorganger: pastor Th. Camram 
Kerkdienst elke zondagmiddag om 15.00 uur in de protestantse kerk Lange 
Winkelstraat 5 
 
 
 
 
 
       

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 maart: met Veronica Kuchenbecker, voorzitter Wereldgebedsdagcomité 
11 maart: met Annie Walscharts, em. aalmoezenier Belgische Defensie  
18 maart: met ds. Kommer Groeneveld, em. predikant Gereformeerde kerk 
Deurne 
25 maart: met diaken Jean-Marie Houben, secretaris ARK en diaken Heilig 
Sacrament Berchem 
Vanaf 1 april gaat het middagpauzegebed weer door in de OLV-Kathedraal. 

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 

 
 

 

VAN EI TOT KIP! HET PSC SLAAT  
ZIJN VLEUGELS UIT IN BURKINA FASO 

U hebt het al aangekondigd 
kunnen zien in de vorige 
editie van uw kerkblad en 
nu u dit leest is het een feit: 
op 28 februari is de 
kippenbroeierij, onze 
sociale onderneming in 
Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso, met een publieke 
ceremonie officieel 
geopend, in aanwezigheid 
van de burgemeester van 
deze grootstad, en van 
andere sleutelfiguren. Het 
PSC-bestuur was daar met 
een delegatie bij aanwezig!  

In lijn met onze 9de stelling (weet u nog, in Lutherjaar 2017?) voor 
internationale solidariteit en partnerschap beoogt dit project in het armste 
land van Afrika duurzame tewerkstelling in de broeierij èn een eerlijk inkomen 
van de boeren die onze kuikens zullen afnemen voor hun verkoop van 
kwalitatief kippenvlees. Kip is een belangrijke betaalbare proteïnebron op het 
gangbare menu op dit continent. De werknemers verbinden zich er bovendien 
toe, hun kinderen tot hun 18de naar school te laten gaan. We geloven erin dat 
educatie een sleutelfactor is om een land op te tillen en ook om overbevolking 
terug te dringen. De broeierij trekt bovendien andere tewerkstelling aan met 
kleine ondernemingen eromheen. Zo werken we op allerlei manieren 
(holistisch en duurzaam dus) ter plaatse de ‘push-factor’ van migratie tegen. 
Het gaat hier werkelijk om een volwaardig partnerschap waar we samen van 
leren.  

De PSC-delegatie in de luchthaven Zaventem voor hun vertrek naar 
Burkina Faso op 24 februari: Tetty Rooze, Koen Kinsbergen, Thamar 
Blokland-Kinsbergen, Luc Hommers 
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Het is tevens nadrukkelijk een pilootproject dat bedoeld is voor uitbreiding 
naar dergelijke initiatieven elders in het land en op dit continent.   
Als u dit leest, zit onze reis naar Bobo erop. We brengen uiteraard foto’s, 
filmpjes en enthousiaste verhalen mee terug! Nodig ons maar uit om er in uw 
kerk of vereniging over te komen vertellen. Daar word je blij van – en voor het 
PSC is het fijn als dit initiatief met belangstelling ontvangen en gedragen 
wordt. Samen geloven dat het anders kan en daaraan werken! 
 

DE WOONTERP 
We zijn nog bezig met de inrichting van de ontmoetingsruimte: een eigen 
gezellige ‘living’ en bureel, waarin de bewoners van onze overgangswoning 
voor erkende vluchtelingen (‘Woonterp’) elkaar beter kunnen leren kennen, 
kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken, vrijwilligers mee kunnen zoeken 
naar huis of werk, of waar je elkaar gewoon kunt tegenkomen bij wasmachine 
of een tas koffie.  
De kinderen en tieners van de kerk van Antwerpen-Oost zijn als 
veertigdagenproject aan het sparen voor een keukenkast met inhoud – wat 
fijn! Vanuit Boechout kregen we een vergadertafel en stoelen en een koelkast. 
Ook andere mensen helpen mee of doen suggesties.  
Het zou ons erg helpen als u zelf de spullen die u aanbiedt naar de Woonterp in 
Borgerhout zou kunnen komen brengen. Vraag ook eerst naar de afmetingen 
of stuur een foto op van wat u voor ons heeft. 
We zoeken nog: 

- twee bureaus plus stoelen 

- vaste pc 

- droogkast 

- zithoek: zetels en salontafel 

- gezellige aankleding: lampen, planten, tafelkleed, muurversiering, … 

Geef de stadspredikant een seintje. Alvast heel erg bedankt!  
 

NIEUWS VAN DE STADSPREDIKANT 
Leonies stage gaat goed vooruit. Elke week komt ze een dag naar Antwerpen 
meedoen of zelf initiatieven ondernemen, en in februari is zij al een keer 
voorgegaan in Antwerpen-Zuid. We hebben er ook al heel wat boeiende 
reflectie- en uitwisselingsmomenten op zitten met elkaar, over kerk zijn in de 
stad.  
Op 12 maart brengen we samen een werkbezoek aan de beroemde 
Pauluskerk in haar thuisstad Rotterdam. Deze kerk stelde zich (in hetzelfde 
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jaar als toen het PSC ontstond, 1979!) op initiatief van ds. Hans Visser open 
voor drugsverslaafden (‘Perron Nul’), maar is ondertussen, net als het PSC, 
uitgegroeid en meegeëvolueerd met de noden van allerlei mensen in de knel. 
Het loont de moeite om hun website eens te bekijken: wat een inspirerend 
voorbeeld! https://www.pauluskerkrotterdam.nl/. Via Urban Mission en vorige 
stadspredikant ds. Ina Koeman heeft het PSC zich altijd verwant geweten met 
de Pauluskerk. Fijn om deze band warm te houden. Zin om mee te gaan? 
Welkom. Geef een seintje. 
 

PSC OPEN HUIS 
Timor Nonneman gaat ons deze maand verlaten. We weten het al een paar 
weken, maar het blijft toch jammer om hem te zien vertrekken. Gelukkig blijft 
hij in de buurt, bij Centrum Elegast op de Dam. Timors opvolger Bart van 
Eeckhoven is gelukkig al goed ingewerkt en voelt zich goed thuis in Open Huis. 
Met drie medewerkers – Eric, Filip en Bart – organiseert deze ‘Vereniging Waar 
Armen het Woord Nemen’ al vele jaren samen gemiddeld 35 activiteiten per 
maand, voor elk wat wils, waaronder ook overlegvergaderingen om de mening 
van de mensen te horen, over het aanbod, en over hun sociaal-economische 
realiteit. Elke maand is er de Bijbelbabbel, geleid door de stadspredikant, of 
door Leonie; we zijn nu (na jaren, hoofdstuk na hoofdstuk) bij koning Salomo 
beland. Het blijft verrassen hoe je de actualiteit en allerlei menselijke thema’s 
zó kunt herkennen in dat oude, voor veel mensen niet zo bekende Boek. Juist 
de onbevangen blik op het verhaal is verrijkend. Samen rond de tafel vanuit 
onze verschillende achtergronden leren we veel van elkaar. Op de blog van de 
stadspredikant lees je er elke maand een stukje over (https://www.psc-
antwerpen.be/blog/ ). 
Verder organiseert PSC Open Huis samen met de kerk van Antwerpen-Zuid en 
de stadspredikant twee namiddagen met poëzie over het thema ‘Moed’. De 
eerste keer over persoonlijke moed, op zondag 1 maart, de tweede keer over 
moed in de samenleving, op zondag 10 mei; beide van 15-17 uur, in Buurthuis 
de Buurt. Van harte welkom! 
Adres: Buurthuis De Buurt, Van Schoonhovenstraat 35/37, 2060 Antwerpen 
 
 

TOT SLOT 
Met één van de gedichten over moed, toepasselijk ook voor ons werk in de 
stad, sluit ik af: 
 

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/
https://www.psc-antwerpen.be/blog/
https://www.psc-antwerpen.be/blog/
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Muurbloem 
Er zijn vele wegen, 
maar de juiste weg 
is de weg ertegen; 

niet de weg eronder, 
dat is onderkruiperij; 
niet de weg erover, 

dat is pluimstrijkerij, 
maar de weg ertegen, 

tegen alle wegen in 
en dat is van de wijsheid 

nog maar het begin. 
(Bertus Aafjes) 

 
 
Hartelijke groet! 

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

Ds. P. Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be 
Blog: zie website PSC 

Commissie stadspredikant 
Voorzitter: Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com 

Bank  Commissie stadspredikant Antwerpen, IBAN: BE11 7310 3722 6248,  
BIC: KREDBEBB, tnv commissie stadspredikant 

Protestants Sociaal Centrum 
Adres Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen | tel. 03/235.34.05 
Web www.psc-antwerpen.be 
Bank IBAN: BE21 7785 9051 1403, BIC: GKCCBEBB  

t.n.v. Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen 
Minke Zuidemafonds (schoolfonds): zie hierboven, m.v.v. MZF                              
Aftrekbare giften (min. 40€): IBAN: BE93 7775 9057 3967, BIC: GKCCBEBB  t.n.v. CAW 
Antwerpen, m.v.v. PSC 

  

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

Kerk in de stad 
 
 

VERNIEUWENDE HOOP 
Mensen bezoeken in een ziekenhuis of in een rusthuis kan een hele mooie 
ervaring zijn. Je kunt samen even tijd maken voor de essentie en even zonder 
enige schijnvertoon mens zijn met elkaar. Het lukt natuurlijk niet altijd om 
iemand te bereiken. Je bezoekt mensen immers omdat ze het moeilijk hebben 
en in die pijn trekken mensen zich soms terug. Dat is een heel natuurlijke 
reactie, maar het maakt het er niet gemakkelijker op om de mensen te 
ondersteunen. Daar moeten we natuurlijk respect voor tonen, ook als dat 
betekent dat we zo iemand moeten loslaten. Tegelijkertijd blijven we ook 
altijd bereikbaar voor degenen die ons nodig hebben. 
Een aantal jaren geleden heb ik een zeer zieke vrouw in het woonzorgcentrum 
ontmoet. Ik had haar naam doorgekregen, omdat ze ingeschreven was als 
protestants patiënt. Ze ligt altijd op haar bed en ze kan heel moeilijk bewegen. 
Ik had veel medelijden met haar, want ze is erg van anderen afhankelijk. Elke 
keer als ik bij haar kwam, was ze in een slecht humeur. Ik kon aan haar zien dat 
ze verbitterd was en dat begreep ik. Het is belangrijk dat zij ook voelt dat ze er 
toe doet, dat ze belangrijk is. Om Gods liefde aan haar te tonen was waarom ik 
haar telkens bezocht. 
Dit heeft zo heel lang geduurd, ze was altijd in een slechte bui door de pijn die 
ze had. Door haarzelf zo af te sluiten was ze heel moeilijk bereikbaar voor de 
zorgverleners. 
 
Toen ik haar in januari bezocht was ik erg verbaasd. Mevrouw was helemaal 
veranderd. Ineens was ze heel vrolijk en wilde ze graag met mij samenzitten. 
De verandering was ook het personeel opgevallen, ze stond open voor 
anderen en dat maakte het veel gemakkelijker om contact met haar te maken. 
Dat merkte ik ook tijdens mijn bezoek. Ze kan heel moeilijk praten, er was 
maar één woord dat ze zei. Ze gebaarde naar mij om dichter bij haar te komen 
en met een fluisterstem zei ze ‘bidden’. Met haar handen samengevouwen gaf 
ze aan dat ze samen met mij wilde bidden en dat hebben we ook gedaan. Ik 
was zo verrast en gelukkig om haar eindelijk blij te zien! Vroeger heb ik haar 
nooit voor een minuut gelukkig gezien. Nu wel. De anderen wisten dat ook al. 
Die mevrouw had iets vernomen in het Woord van de Heer dat haar diep van 
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binnen geraakt had. Sinds dan ben ik meerdere keren bij haar op bezoek 
geweest en elke keer neemt ze mijn hand om te bidden. Het is zo mooi om 
haar stralend gezicht te zien. Dank en lof aan Jezus. Het is altijd belangrijk om 
in mensen te blijven geloven, ook als ze zelf geen waardering meer lijken te 
hebben voor de kansen die ze krijgen. De liefde van Christus is immers juist 
een liefde voor de moeilijke en pijnlijke tijden, voor de zieken en voor ons 
allemaal. Daar mogen we op vertrouwen.    
 

 
                                                                                                         Foto: Balázs Csákány 

 
Licht moge stralen in de duisternis, 

Nieuwe vrede daalt waar geen hoop meer is. 
Alle menselijk lijden heeft Christus ondergaan 

Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht. 
(uit het lied: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!) 

 
Een vredevolle vastentijd en vernieuwende hoop wens ik u allen van harte! 
 

Ds.Tünde Boelens 
Protestants-evangelische ziekenhuis- en rusthuispastor 
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OECUMENE 
 
 

OECUMENISCH GEBED TER HERDENKING VAN DE 
MARTELAREN VAN ONZE TIJD 

Op woensdag 25 maart om 
20 uur  heeft in de Sint-
Carolus Borromeuskerk, 
Hendrik Conscienceplein te 
Antwerpen, een 
herdenkingswake plaats 
voor de christenen die in 
onze tijd werden vermoord 
wegens hun geloof en zo 
getuigen van hun liefde 
voor God en de 
mensen.Bisschop Johan 
Bonny van Antwerpen  en 
aartsbisschop Simon van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk 
van België gaan voor in het 
gebed, samen met 
vertegenwoordigers van 
verschillende kerken en 
kerkelijke 
gemeenschappen. 
We nodigen u graag uit om 
de herinnering aan alle 
geloofsgetuigen levend te 
houden en uit hun 

levensoffer inspiratie en moed te putten. Van harte welkom!  
Meer info: Sant'Egidio, +32 3 229 04 10, info@santegidio.be,  
www.santegidio.be 

 
Afb.: Icoon martelaren © Bron: Basiliek van San Bartolomeo op het Tibereiland, Rome 

  

mailto:info@santegidio.be
http://www.santegidio.be/
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NIEUWS VAN DE VPKB 
 
 

LITURGIEWERKPLAATS IN DE WIJNGAARD 
Op donderdag 20 februari ging in De Wijngaard de eerste studie- en werkdag 
van het nieuwe initiatief de 'Werkplaats voor vernieuwende liturgie’. Dit 
initiatief onder leiding van de sectie Vorming van de VKPB (Eefje van der 
Linden) beoogt predikanten, maar ook kerkenraadsleden, kerkmusici en 
andere in liturgie geïnteresseerden samen te brengen voor inhoudelijke 
verdieping en het met elkaar ontwerpen van zulke 'vernieuwende liturgie'. 
Deze keer was het onderwerp 'Welkom aan tafel', omdat er in binnen- en 
buitenland geëxperimenteerd wordt met het integreren van maaltijden en 
vormen van liturgie, op allerlei manieren. Een onderdeel van het 'werk' van 
deze dag was dus: samen aan tafel gaan! Theologische achtergronden werden 
verzorgd door Bert Dicou en Simon Drost. Verder werden er kort diverse 
praktijkvoorbeelden gepresenteerd, door Lianne de Oude, Bert Dicou en Tom 
Schepers - al was de laatste helaas ziek en kregen we zijn toelichting in de 
vorm van een filmpje. De reflectie op deze voorbeelden gaf al snel aanleiding 
tot ieders opbloeiende eigen creativiteit. De dag was haast te kort voor alles 
wat er - in meerdere opzichten - ter tafel kwam! 
 
(Foto: Eefje van der Linden) 
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INTERVIEW VAN DE MAAND 
 
 

Mon Deroo 
Mon De Roo hoort bij de seniors van De Wijngaard in Antwerpen Zuid. Hij 
voert graag een inhoudelijk gesprek. Mon geniet van een goede bijbeluitleg 
en voelt zich thuis in onze kleine kerkgemeenschap. 
 

Als je aan de bijbel denkt, welk verhaal 
komt dan bij je boven?  
Moeilijke vraag. Ik vind de Bijbel als boek, als 
bibliotheek van verhalen, niet zo gemakkelijk 
en kan het ook niet achter elkaar lezen. Ik bots 
te veel op verhalen en uitspraken waar ik soms 
wel maar vaak niet zomaar mee uit de voeten 
kan. Soms schrik ik van de agressiviteit die er in 
naar voren komt, soms zet een tekst me aan 
het denken. De dood is nog zo’n thema dat in 
de bijbelverhalen steeds nadrukkelijk aanwezig 
is.   
Soms voel ik me samen met anderen 
overvraagd. God heeft wel een hoge dunk van 
ons als hij via Jezus ons doorgeeft dat we bv. 

‘volmaakt’ moeten zijn, zoals Hij volmaakt is. Daarom apprecieer ik dat er aan 
de bijbelpassages tekst en uitleg wordt gegeven door een dominee. Die goede 
uitleg is ook de reden dat ik, ‘van katholieke huize’, op een gegeven moment 
op zoek ben gegaan naar een plaats waar die uitleg werd gegeven. Voor mij is 
dat erg belangrijk. De gemeenschap in de kerk nodigt ook uit om daar over uit 
te wisselen en met vragen te komen. Het gevoel dat te delen en erbij te horen 
is erg belangrijk voor mij. Ondanks dat ik soms worstel met bepaalde 
tekstgedeeltes, hou ik van de bijbel en zijn boodschap  in zijn geheel en kan ik 
niet direct zomaar een verhaal noemen.  
 

Welke plaats heeft het bidden in je geloofsbeleven? 
Voor mij is bidden praten met God in een meditatieve context. Je staat er bij 
stil en al biddend vind je je weg. Het gebed komt uit het leven. Je geeft t.o.v. 



37 

 

 

God of Jezus  rekenschap van wat er is gebeurd en legt hem de vragen voor, 
waar je me zit. Voor mij zijn deze momenten van meditatie een verrijking en 
helpen mij om verder te kunnen gaan.  
Soms lijkt geloven wel eens eenzaam omdat ik uiteindelijk in mijn omgeving 
mijn eigen geloofsweg ben gaan zoeken. Voor mijn (overleden) vrouw lag dat 
anders. Toch was ze altijd geïnteresseerd waar het in de dienst over was 
gegaan en hoe die was verlopen. Die interesse, dat navragen steunde me en 
was voor mij verwarmend, net als het respect dat ik van mijn dochter krijg die 
er ‘s zondags rekening mee houdt dat ik naar de kerk ga.  
 

Welk lied vind je mooi? 
Ik wil wel een lied noemen dat ik in deze tijd mooi en belangrijk vind, Het lied 
van ‘O hoofd vol bloed en wonden’, dat Johann Sebastian Bach zo prachtig op 
muziek heeft gezet. Binnenkort ga ik met mijn dochter naar de 
Johannespassion. Het is tof zo dingen samen te kunnen en mogen doen en stil 
te staan bij de inhoud van die teksten en liederen. 
 
(Interview door Tetty Rooze) 
 
 

 

LAST BUT NOT LEAST: LUCASPASSIE  
VAN WILLEM CEULEERS 

Willem Ceuleers, ons allen welbekend als componist, 
instrumentalist en zanger, zet zijn reeks van ‘passies’ 
(muzikale vertolkingen van het lijdensverhaal van 
Christus) voort. Na Johannes (2012) en Mattheüs 
(2015) is het nu de beurt aan de Lucas. Elke 
evangelist heeft een eigen stem, en dus heeft ook 
elke passie z’n eigen muzikale stijl. 
Voor de vrij sobere vertelling van Lucas heeft 
Ceuleers ervoor geopteerd om zich op te stellen als 
was hij een leerling van de Duitse componist Heinrich 
Schütz (1585-1672). 
Het concert wordt uitgevoerd op dinsdag 31 maart 

om 20 uur in de St. Norbertuskerk aan het Dageraadplein. Uitvoerders: 
solisten, koor en renaissanceorkest van het Antwerps Collegium Musicum.  
Duiding: Dick Wursten. Inkom: vrijwillige bijdrage. 
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AGENDA 

 
 
 
DATUM       TIJD ACTIVITEIT 
 
01/03  15.00 uur Poëzienamiddag (in Buurthuis de Buurt) 
03/03  13.00 uur Bibliodrama (in kerk Sanderusstraat) 
03/03  20.00 uur Kerkenraad (O) 
05/03  20.00 uur Creatief in de 40-dagentijd (in kerk Sanderusstraat) 
06/03  19.30 uur Jeugdclub 12-15 (O, in pastorie) 
06/03  19.30 uur Wereldgebedsdag (in kerk Tabakvest) 
09/03  18.00 uur Aan tafel bij De Wijngaard (Z) 
11/03  20.00 uur Bijbelkring Ezechiël (O) 
12/03    Uitstap naar Rotterdam (PSC) 
13/03  20.00 uur Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
14/03  11.00 uur  Catechese 12-15 (O) 
16/03  20.00 uur Vastenbezinning bij Solvynsgemeenschap 
18/03  10.30 uur Gebedskring (O) 
19/03  15.00 uur Bijbelstudie voor iedereen (in kerk Sanderusstraat) 
20/03  20.00 uur Jeugdclub 16+ (O, in pastorie) 
21/03  14.30 uur 50+ Kring (in kerk Lange Winkelstraat) 
24/03 19.30 uur Lezing ‘Sacrale ruimtes’ (UCSIA) 
25/03 20.00 uur Oec. gebed voor de martelaren (in C. Borromeuskerk) 
26/03 20.00 uur Creatief in de 40-dagentijd (in kerk L. Winkelstraat) 
27/03 20.00 uur Bijbellezen voor anderstaligen (O) 
31/03 20.00 uur Lucaspassie door W. Ceuleers (in St. Norbertuskerk) 
 
 





 

 

  



 

 

PROTESTANTSE GEMEENTEN 
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5  2000 Antwerpen 
Predikant  Ds. H. Neels | 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com 
Koster Sander van Langevelde |  0468/48.13.48 |  

sandervanlangevelde@outlook.com 
De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77  2018 Antwerpen 
Predikant  Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com 
Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13  2018 Antwerpen  
Predikant  Barry Kriekaard | 03/889.88.50 | dsbarrykriekaard@gmail.com  
 

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

                  Eric Joris | eric.joris@cawantwerpen.be 
 

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

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

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

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

 
 

DE BAND Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 
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Deadline aprilnummer: woensdag 25 maart 
Administratie: Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
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