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Beste lezers, 

  
Voor u ligt een digitale versie van De Band. We hadden liever gehad dat we ook in 
deze barre tijden uw vertrouwd kerkblad als print-versie hadden kunnen versturen. 
Maar dit leek uiteindelijk onmogelijk: de drukkerij draait op halve kracht (áls ze nu – 
eind maart – nog draait…) en de post werkt met vertraging. Bovendien verloopt de 
distributie van een printmedium via ‘analoge’ menselijke contacten, en dat is 
momenteel te riskant. 
  
Maar we gaan door! Ook al is het aprilnummer van De Band een ‘noodnummer’. 
  
U ontdekt daarin enkele van de vertrouwde rubrieken: 
- het hoofdartikel (pagina 3) 
- de gemeenteberichten van Oost (pagina 5), Zuid (pagina 9), Noord (pagina 11) 
- toelichting bij de zondagse online-kerkdiensten die onze predikanten en anderen 
houden (pagina 12) 
- de rubriek ‘Stadspredikant en PSC’ (pagina 13) 
- de rubriek ‘Ziekenhuispastoraat’ (pagina 18)  
- de rubriek ‘Bijbelhuis’ (pagina 20) 
- de rubriek ‘Havenpastoraat’ (pagina 21) 
  
En daarmee houdt het op. Maar zo blijft u op de hoogte over wat er gaande is in 
onze stadsgemeenten en in de gedreven ‘kerk in de stad’. 
Volg vooral de online kerkdiensten! Ze geven troost en hoop en ze sterken onze 
onderlinge verbondenheid, en de verbondenheid met onze Vader die ons nooit 
loslaat. 
   
Hartelijke groeten, het ga jullie goed, 

Marion Schmitz-Reiners 

Eindredacteur 
 
 

PS: We hopen dat we ook mensen bereiken die deze De Band niet per e-mail 
hebben ontvangen. Kent u iemand die niet op de adreslijst van de gemeenteleden 
staat en op de Band geabonneerd is? Stuurt u de link door? Kent u iemand zonder 
internetaansluiting?  Wil u de Band (of relevante artikels) uitprinten en aan 
hem/haar bezorgen, bv. per post? Van harte dank! 

  



 

 

HOOFDARTIKEL 
 
 

PASEN ALS IJKMOMENT… 

 

Ik was het bijna vergeten dat het vastentijd is. Het lijkt wel alsof al die mooie 

voornemens van ons wat onnozele spelletjes zijn: geen vlees, geen alcohol of 
zonder plasticverpakking… Zelfs het voornemen om eens een stevig boek ter hand 
te nemen, waar slaat het op? De heftigheid van de maatregelen die ons allen 
treffen hebben al die mooie ideeën een beetje overvleugeld, lijkt het wel. Maar ook, 
juist de restricties, die ons allen gelden, maken dat er ook zomaar spontaan een 
verbondenheid tussen mensen ontstaat. We beseffen opeens dat we samen-leven. 
Buren halen boodschappen voor ouderen aan de overkant. Het laten bezorgen van 
een pizza wordt  haast een daad van hulpvaardigheid: die mensen moeten ook hun 
zaak verder zetten. We groeten elkaar op straat opeens met een zekere eerbied, op 
afstand, maar je ziet elkaar. Opeens beseffen we hoe ongelofelijk verwend we 
waren, met een huisarts om de hoek, een ziekenhuis. En ook, je moet er niet aan 
denken als nu de stroom zou uitvallen. Toen we hoorden over de ebola uitbraak in 
Afrika hebben we ons niet gerealiseerd, dat toen, voor die mensen, dergelijke 



 

 

voorzieningen als die wij hebben lang niet allemaal voor handen waren. Veel om 
over na te denken. 
 
Alsof we gewone dingen nu pas op waarde schatten: dat je elkaar ziet en spreekt. 

En nu het Pasen wordt overvalt mij het gevoel dat wij dat paasgebeuren misschien 
ook weleens wat te makkelijk hebben laten passeren… Maak het allemaal niet te 
heftig: dat Jezus sterft is natuurlijk zeer aangrijpend, maar als Hij dan drie dagen 
later opstaat uit de dood, dan hebben we het ook wel weer gehad; dan zetten we 
ook snel een vrolijk muziekje op en genieten van het mooie weer en de 
aanstormende lente. Al die zware thema’s… 
 
In het evangelie was Pasen altijd al een ijkmoment: niet zomaar wat tragische 

voorvallen, maar een herijking van waarden, en wat voor een mens echt 
fundamenteel is om te weten. Ja, het gaat over heftige dingen, over doodgaan en 
dat dat zomaar kan. Maar ook een ijkmoment van wat je aan God hebt. Dat zelfs als 
je ‘mijn God’ roept in verlatenheid, dat niet betekent dat God je niet ziet… Maar 
opstanding is dan ook iets anders dan dat wij virusvrij getest worden en weer verder 
kunnen leven, gewoon weer verder, op de oude voet verder…, als was er niks 
gebeurt. Wij denken nu dat we na de coronacrisis misschien toch een beetje anders 
met het leven om zullen gaan… We moeten het nog zien. Maar Pasen was vanouds 
al lang voor wij het beseften zo’n moment van no return: je hebt er echt wat aan. 
Weten dat dit sterfelijke bestaan, our frailty flesh, voor God reusachtig belangrijk is 
en dat God ons er doorheen haalt, niet met vrome woorden, maar door zelf daar 
dwars doorheen de weg open te leggen naar een bestaan, niet virusvrij, maar wel 
de diepste angst voorbij. Dat was Pasen vanouds, en dat vieren wij, komende week, 
hoe dan ook, weer. 
 
Lord of all life and power, 

who through the mighty resurrection of your Son 
overcame the old order of sin and death 
to make all things new in him: 
grant that we, being dead to sin 
and alive to you in Jesus Christ, 
may reign with him in glory; 
to whom with you and the Holy Spirit 
be praise and honour, glory and might, 
now and in all eternity. 
All:   Amen. 
(Morgengebed van paasmorgen, uit: Book of Common Worship)  
 

Ds. Hans Neels 
  



 

 

        

            CHRISTUSGEMEENTE 

Gemeenteberichten Antwerpen-Oost  
 

 
 

BEZINNING 
En toen stond de trein stil…ons leven leek zijn gewone gangetje te gaan, ook 
kerkelijk waren de voorbereidingen al bezig voor de veertigdagentijd, Pasen en 
verder. En opeens kwam het hele maatschappelijke en kerkelijke leven krakend tot 
stilstand. We leven in een bevreemdende periode, waarin ons leven ingrijpend is 
veranderd. Velen moeten gedwongen thuis werken. Een ander is opeens 
thuisonderwijzer geworden. Een volgende werkt in de zorg en wordt dagelijks 
geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus.   
 
De coronacrisis valt gedeeltelijk tegelijk met de veertigdagentijd (quadragesima). 
Een wonderlijk woordspel ontstaat zo, want quarantaine was in de Middeleeuwen 
de periode van veertig dagen dat zeelieden aan boord van een schip moesten 
blijven tijdens de pestepidemie. Quarantaine, dat was: veertig dagen van 
afzondering, van stilte, onderbreking van het gewone leven. Zo is ook de 
veertigdagentijd (quadragesima) een periode van stilte, bezinning en 
verootmoediging. We reizen met Jezus mee naar Jeruzalem en beleven opnieuw 
het verhaal dat het hart van ons geloof uitmaakt: kruis en opstanding.  
 
Deze crisis zet ons op een uitzonderlijke manier stil, want ons leven is anders dan 
normaal. Het zet ons aan het denken over ons leven, over onze maatschappij, over 
de wereld. Wij zijn ons er vaak niet van bewust, maar in andere delen van de wereld 
komen dit soort crises en lockdowns vaker voor. Andere delen van de wereld 
hebben vaker last van epidemieën. Maar wij leken alle narigheid veilig buiten fort 
Europa te kunnen houden. Laten we ook deze periode daarom ook aangrijpen om 
serieus na te denken over hoe we samen willen leven als maatschappij. En wat onze 
rol daarin is als kerk.  
Want deze periode is ook een periode van uitdaging van de kerk. We worden 
gedwongen om op een andere manier kerk te zijn. En dat is misschien ook 
zuiverend. Het biedt de kans om nieuwe vormen van gemeenschap en kerkzijn te 
ontdekken. Om te zien dat Gods Geest doorgaat, ook als de ons vertrouwde 
vormen wegvallen. En anderzijds ga je misschien de vertrouwde vormen, die zo 
vanzelfsprekend leken, weer extra waarderen. 
 
Zo proberen we in deze tijd kerk te zijn met elkaar. In deze rubriek wat informatie 
over hoe dat precies vorm gaat krijgen. Alle gewone activiteiten en kerkdiensten 



 

 

zijn afgelast. In plaats daarvan worden er alternatieve activiteiten georganiseerd, 
voornamelijk  via internet.  
 
 

DIENSTEN 
De Antwerpse protestantse kerken bieden gezamenlijke online diensten aan via 
youtube.com. U kunt op onze website de link naar het kanaal vinden. Daarnaast 
kunt u op www.christusgemeente.be/nieuws de laatste updates over de crisis en 
tips over online vieringen vinden.  Zie ook de rubriek Kerkdiensten, p. 12. 
 

JEUGDWERK 
Het programma dat gebruikt wordt door de kindernevendienst, Bijbel Basics, biedt 
gratis programma’s aan om thuis te gebruiken. U kunt kosteloos een account 
aanmaken en de programma’s downloaden. Voor meer informatie: 
www.debijbel.nl/bijbelbasics. Daarnaast vindt u op onze website een overzicht van 
het aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen dat er op internet te vinden is.  
 

Catechese 
Vanwege de coronacrisis kunnen ook de catechisaties niet doorgaan. Daarom wil ik 
de catechisaties aanbieden in de vorm van een vlog (een kort filmpje) op YouTube, 
waarin ik het thema dat aan bod is kort toelicht en uitwerk. Het thema voor de 
groep 12-15 is ‘wijsheid’ en voor de groep 16+ ‘schepping en corona’. De vlogs zullen 
in april verschijnen.  
 

Paas-challenge 
JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse kerk in Nederland organiseert 
jaarlijks een Paas-challenge. Ik was juist bezig met het opzetten van een deelname 
namens onze gemeente, toen de coronacrisis er tussen kwam. Gelukkig biedt JOP 
een online Paas-challenge aan om alleen of samen thuis te doen. De jongeren en 
gezinnen die graag mee willen doen kunnen zich melden bij mij: 
dsbarrykriekaard@gmail.com  Ik stuur t.z.t. het materiaal door.  
 
 

BIJBELSTUDIE  
 

Materiaal op de website  
De bijbelstudiekring vindt eveneens geen doorgang. Ik heb besloten daarom de 
bijbelstudies over Ezechiël even stop te zetten. Wel wil ik via onze website 
tekstbestanden met bijbelstudies aanbieden die u thuis kunt doen. Het leek me 
zinvol om te kiezen voor wat toegankelijker teksten dan Ezechiël. En wat is in deze 
tijd toepasselijker dan verder te gaan met de Bergrede. De Bergrede is eigenlijk het 

http://www.christusgemeente.be/nieuws
http://www.debijbel.nl/bijbelbasics
mailto:dsbarrykriekaard@gmail.com


 

 

program van het koninkrijk van de hemel, het is in de kern waar het om gaat in ons 
leven, waar het heen gaat met de wereld. Tijdens de diensten in februari stonden 
we stil bij gedeelten uit Mattheus 5, het eerste deel van de Bergrede. Ik wil u 
daarom vanaf begin april op de website bijbelstudies over Mattheus 6 en 7 
aanbieden. Verdere informatie komt u toe via de email.  
 

Zoom-bijbelstudie 
Daarnaast zou ik graag gezamenlijke bijbelstudies aanbieden via Zoom. Dit is een 
online service om als groep met elkaar te videobellen. De bediening werkt zeer 
gemakkelijk: u hoeft slechts een link aan te klikken en aan te melden om deel te 
nemen. Wie dit eens zou willen proberen, kan zich aanmelden via 
dsbarrykriekaard@gmail.com Als er genoeg aanmeldingen zijn, plannen we een 
datum met de geïnteresseerden en organiseren we een Zoombijbelstudie.  
  
 

BEL-ACTIE  
In deze tijden dat we allemaal thuis zitten moeten we veel van onze sociale 
contacten missen en ook de ontmoeting van elkaar in de kerk viel weg, terwijl juist 
dat een belangrijke ontmoetingsplaats was. Daarom heb ik de volgende actie 
bedacht: ‘Bel eens een gemeentelid’. Wie zich aanmeldt krijgt een naam en 
telefoonnummer van een ander gemeentelid om die persoon eens op te bellen, een 
babbeltje te doen. U wordt eveneens gebeld door een ander. Opgave: 
dsbarrykriekaard@gmail.com  
 
 

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD: 
GEMEENTEVERGADERING 
De gemeentevergadering, die normaliter eind april zou plaatsvinden, is uitgesteld 
tot minimaal eind mei. De kerkenraad stelt u nog op de hoogte van een definitieve 
nieuwe datum als er meer bekend is. De wettelijke termijnen die verbonden zijn aan 
de verkiezingen van de bestuursraad, zijn momenteel tijdelijk uitgesteld. Ook voor 
de kerkenraadsverkiezingen gaan we hierin mee. 
Even ter herinnering de cijfers:  
Bestuursraad: 4 aftredend, 2 herkiesbaar 
Kerkenraad: 4 aftredend, 1 herkiesbaar 
Voor de bestuursraad hebben zich al 2 mensen gemeld. Maar we blijven vrolijk 
zoeken naar 3 mensen die onderdeel zouden willen worden van de kerkenraad, om 
zo mee te denken en te beslissen over wat we als kerk belangrijk vinden en hoe ons 
kerkzijn er in de toekomst uitziet.  
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VERJAARDAGEN 
We zien elkaar deze maanden niet in de kerk, maar dat bepaalt ons juist des te 
meer bij onze onderlinge verbondenheid. Daarom hebben we deze maand de 
verjaardagen opgenomen van alle jarige gemeenteleden, niet alleen van de mensen 
boven een bepaalde leeftijd. Juist in deze tijd van quarantaine hebt u misschien de 
tijd om eens een kaartje te sturen of een telefoontje te doen.  
1 april: Evy Hansen 
2 april: Anne Sluijs 
3 april: Maria de Roover 
4 april: Hendrika Heylen 
5 april: Grace Huisman  
13 april: Warren Dikson 

18 april: Jorn Mazet 
24 april: Ann-Sophie Pierre 
25 april: Peter Droogendijk  
28 april: Marnix Visscher 
30 april: Mitsuko Saelens-Kodama  

 

PASTORAAT  
Vanwege de crisis beperk ik mij hoofdzakelijk tot telefonisch pastoraat, behalve in 
noodgevallen. Ik ben bereikbaar op alle dagen behalve woensdag.  
 
 

TOT SLOT 
Laten we in deze tijd elkaar niet vergeten, in het bijzonder ook de mensen die geen 
toegang hebben tot internet of televisie. En laten we elkaar eerst en vooral dragen 
in onze gebeden. Want het is de Heer die ons leven en de wereld in zijn hand houdt.  
Verder: wij maken het goed hier in de pastorie. Pas goed op uzelf en hopelijk zien 
we elkaar spoedig weer!  
 
 
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
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 DE WIJNGAARD  

Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid  
 
 

 
 

Beste gemeenteleden, 
In een dienst aan het begin van de veertigdagentijd dachten we na over het verblijf 
van Jezus in de woestijn. Veertig dagen afzondering. Veertig dagen geen contact 
met anderen. Ik gaf toen in overweging dat het zinvol zou kunnen zijn ook in ons 
eigen leven met enige regelmaat die beweging te maken: je terugtrekken, 
momenten van afzondering en inkeer. Ik zei: “Die afzondering en inkeer zijn zelfs in 
onze drukke stad goed te bereiken, als we er zelf ruimte voor maken. Scherper dan 
voorheen zien we dan wat er van ons verwacht wordt. Wat onze opdracht voor dit 
moment is. En: Wie er met ons mee zal gaan.” Geloofsvertrouwen als iets wat je al 
doende opdoet of sterker voelt worden, al kan het ook op de proef gesteld worden. 
 
Inmiddels wordt ons die afzondering opgelegd. Door de overheid, die haar best 
doet zo adequaat mogelijk op de uitbraak van de epidemie te reageren en de 
gevolgen te beperken.  
Wat hetzelfde blijft bij de zelfgekozen of de opgelegde vormen van afzondering, is 
dat het de gewone dingen ongewoon maakt. Dat het veel van je vraagt, en soms 
wel een confrontatie met jezelf oplevert. 
 
De kerkenraad en ik (en allerlei gemeenteleden op eigen initiatief) doen ons best 
contact te houden binnen onze geloofsgemeenschap. We merken dat het 
sommigen best goed afgaat. Sommigen van ons voegen zich gemakkelijk in de 
nieuwe omstandigheden. Anderen hebben beduidend meer moeite met het thuis 
zitten, niet naar je werk kunnen, mensen op wie je gesteld bent alleen nog via de 
telefoon spreken.  
We leven met u mee, we leven met elkaar mee, we bidden voor elkaar en voor alle 
plaatsen in ons land en in de wereld waar het virus toeslaat en het gewone leven 
ontregelt. 

 



 

 

➸ Schroom niet te bellen, te appen of een afspraak voor een Skype- of 
Zoomgesprek te maken. Mijn beide telefoonnummers zijn in gebruik: 0495/89.21.77 
en (handiger voor de app) 00316/48117307. 
 

Ds. Bert Dicou 
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid 
 
 

 

OPGEDRAGEN IN NORMALE TIJDEN 
(Door Tetty Rooze) 

Elija/Elia was in de dienst 
aanwezig via de bijbelteksten uit 
het O.T en N.T.  en als kind van 
Sobia en Kamran. We hadden een 
plaats ingeruimd voor hem tijdens 
de namiddagdienst op 8 maart die 
gevolgd werd door een diaconale 
maaltijd in Pakistaanse stijl. De 
dienst had iets ontroerends en 
beklijvends met de wisselende 
teksten in Engels en Nederlands. 

De evangelist die een aantal liederen bracht, begeleid op zijn mini-harmonium,  
sloot heel mooi aan bij de woorden van de zegen van de dominee voor het 
opdragen van de kleine Elijah.  
Na de dienst werden de stoelen op zij geschoven en de tafels gezet en schoven de 
ruim dertig kerkgangers van allerlei nationaliteiten aan tafel. De gastevangelist, 
Sharoon John, zei dat hij voelde dat de Heilige Geest aanwezig was in deze 
bijeenkomst. Iets wat we met hem deelden. Zo vlak voor de Corona-quarantaine, 
een herinnering aan verbondenheid door Gods woord. 
 
 
De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid 
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be 
 
Predikant Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Scriba  Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout 

tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com 
Penningmeester Dhr. P. Osterrieth, Doornelei 5/3, 2018 Antwerpen 
  tel. 03/237.08.11 | paul.osterrieth@belgacom.net 
Bank  IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
  BIC GEBABEBB 
Diaconie IBAN BE95  7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

Beste gemeenteleden, 
Kijk, hier zit ik dus, en denk aan 
jullie, en aan de stilte rond de 
kerk: geen enkele activiteit. 
Gelukkig hebben we uit eigen 
kring nog geen verontrustende 
berichten. Ieder weet zich aardig 
door de moeilijke 
omstandigheden heen te slaan. 
Je bent bevoorrecht als je 
internet hebt: we proberen hen 
die geen internet hebben zoveel 
mogelijk per post of telefoon bij 

alles te betrekken. Tot nader order zal deze lockdown-tijd nog tot 19 april duren – 
dus tot na Pasen. 
 
Hopelijk tot gauw…, goede paasdagen! 
 
Alle goeds, 

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

tel. 0031 115 707025 | annebeth327@gmail.com 
Diaconie IBAN: BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen 
  BIC: GKCCBEBB 
Koster  Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen 
  tel. 0468/48.13.48 | email: sandervanlangevelde@outlook.com 
Orgelkring Dhr. E. Kuijk, tel. 011/82.33.80 | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be 
Bank  IBAN: BE19 0000 1498  7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen  
  BIC: BPOTBEBB  
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                KERKDIENSTEN 
 
 

KERKDIENSTEN ONLINE 
De overheid heeft alle erediensten de opdracht gegeven, hun gebedshuizen te 
sluiten zolang dit nodig is om het Coronavirus in te dijken. We blijven vooralsnog 
verstoken van net datgene wat zoveel doet en zegt: oogcontact, een handdruk, 
kus, knuffel, schouderklopje, het samen zingen, bidden, luisteren, stil zijn. Alles wat 
onze gemeenschap zo hecht maakt en hecht doet ervaren. 
Deze situatie zet ons als kerken op een heel ander spoor. ‘Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan’, gemeenschap zoekt een weg langs alle mogelijke manieren, de 
Geest waait waar Zij wil. Als predikanten slaan we de handen ineen en staan we 
elkaar hierin bij, samen met getalenteerde gemeenteleden.  
Sinds zondag 22 maart komen er telkens online vieringen beschikbaar, beurtelings 
uitgevoerd door de Antwerpse kerken.  
De dienst is telkens vanaf zondagochtend 10 uur op YouTube te bekijken. Open in 
uw Browser eerst ‘YouTube’, en tik dan ‘Protestantse kerken Antwerpen – 
VPKB’ aan, de gemeenschappelijke site van onze 3 gemeenten. Ook na de 
zondagen kunt u de vieringen daar bekijken. Wie geen internet heeft, kan de 
papieren versie krijgen. Geef een seintje aan uw predikant. 
Gemeente De Wijngaard was als eerste aan de beurt. Ds. Bert Dicou ging ons voor 
vanuit zijn studeerkamer alsof hij ons tegenover zich had zitten. Brenda Blokland 
heeft vanuit de huiskamer de liederen ingezongen, met technische assistentie van 
Paul de Bleser. Luc Hommers heeft er een mooi geheel van gemaakt. Inmiddels 
hebben al bijna 250 mensen den viering gevolgd, wat ons zeer blij maakt. 
Zo gaan we verder, ieder volgens onze mogelijkheden en talenten. We hopen dat u 
het fijn vindt om zo met elkaar verbonden te blijven.  
Als u na de viering over iets wil doorpraten, kunt u bellen of mailen met uw 
predikant, ouderling of met één van de collega’s. Aarzel niet om in contact te 
blijven!  
En hier de (voorlopige) verdeling van de volgende vieringen: 

➸29 maart: Antwerpen-Noord 

➸5 april: Stadspredikant, voor Boechout 

➸ 10 april: Goede Vrijdag: Antwerpen-Oost 

➸ 12 april, Pasen: samen: Noord, Zuid, Oost 

➸ 19 april: stagiaire Leonie van Staveren 

➸ 26 april: Bijbelhuis 
Zo gaan we door, tot de kerkdiensten weer in onze kerken kunnen gevierd worden. 
We houden u allen op de hoogte. 
(Ds. Petra Schipper)  



 

 

     

STADSPREDIKANT & PSC 
Kerk in de stad 

 
 

VAN EI TOT KIP: HET PSC PROJECT KIP EN EI BEREIKT 
WONDERLIJKE HOOGTES IN BURKINA FASO … 

Op 29 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. 
Eén van de vele mooie aspecten van deze onderneming konden we met eigen ogen 
en oren beluisteren: de plaatselijke coördinator Alidou, al even sociaal ondernemer 
als onze Koen en dus uitstekende partner, kiest bewust voor werknemers met 
uitstekende capaciteiten en karakter, die echter door één of andere omstandigheid 
niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt: een chronische ziekte, handicaps, een 
jeugd als straatjongen, … Samen vormen ze een prachtig en krachtig team.  
 
Onze Burkinese Kip kreeg al snel precies adelaarsvleugels. In plaats van de 
voorziene 18.000 kuikens voor verkoop kunnen we er nu 30.000 aan de man 
brengen en er is nog veel meer vraag. Er wordt nu hard gewerkt aan de uitbouw van 
twee extra broeierijen, dus een verdrievoudiging. Hiervoor is extra water en energie 
nodig. Voor energie kijken we vooruit naar het werken met zonnepanelen; nog 
goed voor het milieu ook. Voor water hebben we al een boring gedaan. Deze boring 



 

 

haalt zóveel meer water naar boven dan gedacht, dat ook de aanpalende 
gemeenschap van 1000 mensen weer kan dromen van eigen moestuintjes. Het 
waterbeheer nemen we er dus, dankzij Koens expertise op dit gebied, graag bij. 
We voorzien met heel dit project nu direct of secundair 50 gezinnen van 
bestaansinkomen en dus perspectief.  
 

Maar nu: 
 

Ook in Burkina Faso is er Corona-Alarm! 
Ondertussen waait het Covid-19 virus rond de hele wereld en is het ook in Burkina binnengeraakt, 

met overlijdens en zieken. Landen in armoede worden het hardst getroffen wegens veel 
gezondheidsproblemen en weinig middelen tot bestrijding en behandeling. 

We kunnen geen nieuwe eieren invoeren vanuit Europa en dus minder tot niet verkopen. 
Maar we willen het personeel van Kip&Ei niet werkloos op straat zetten, maar doorbetalen voor 

het bewaken en onderhouden van de installaties. 
Dit zijn onverwachte verlieskosten voor het PSC. 

Daarom een dringende oproep: wilt u ons helpen en bijspringen met een gift? 
Samen kunnen we tonen dat we daadwerkelijk een sociale onderneming zijn,  

ook in zware tijden.  

 
 

DE WOONTERP: WE GAAN DOOR 
Zodra het Corona-alarm is afgeblazen gaan we door met onze plannen voor de 
Woonterp, onze overgangswoning voor erkende vluchtelingen. 
We zullen de inrichting van de ontmoetingsruimte aanvatten: een gezellige ‘living’ 
en bureel, waarin bewoners 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 sparen als 
veertigdagenproject voor een keukenkast met inhoud. Vanuit Boechout kregen we 
een vergadertafel en stoelen en een koelkast. De diaconie van de protestantse kerk 
in Brasschaat koos dit als haar Vastenproject. Fantastisch allemaal! 
We zoeken nog 1 bureel plus stoel, een vaste PC, een droogkast, zetels en 
salontafel en gezellige aankleding: lampen, planten, tafelkleed, muurversiering. 
Hebt u iets voor ons? Laat ons de afmetingen weten en stuur een foto op. Het zou 
ons erg helpen als u zelf de spullen die u aanbiedt ná de coronaperiode naar de 
Woonterp in Borgerhout zou kunnen komen brengen. Alvast veel dank! Geef de 
stadspredikant een seintje. 
 

De algemene vergadering van het PSC en PSC Open Huis vzw, eerst gepland op 
20 april, wordt uitgesteld naar een later datum, afhankelijk van de 
coronamaatregelen.  



 

 

NIEUWS VAN DE STADSPREDIKANT 
Een ander verhaal dan anders. Soms worden we allemaal in onze vaart tot stilstand 
gebracht. Zomaar. Stak mijn agenda nog bommestevol prachtige dingen, dan is 
daar nu drastisch verandering in gekomen, zoals voor u allen: Corona waart rond in 
ons land en in onze wereld. Uit solidariteit hebben we moeten afzien van alles waar 
mensen samenkomen – en dat is voor een stadspredikant net ook de grote brok van 
haar werk. Daar zitten we dan, voor onbepaalde tijd: ieder in ons huis, als we geluk 
hebben een woonst te hebben; achter onze computer, als we die rijk zijn; te 
werken, als we de chance hebben dat te kunnen. Niet minder verbonden in 
gedachten met al die mensen die nu broodnodig contact moeten ontberen: 
bezoekers van Open Huis, Filet Divers, en al die plaatsen waar mensen medemens 
kunnen zijn voor elkaar met handdruk, knuffels, nabije gesprekken, onbevangen 
spontaniteit. Wat wordt er intussen hard gewerkt in de ziekenhuizen, rusthuizen, 
kinderopvang, opvang voor dak- en thuislozen, en tussen buren, …, om de corona-
ellende op te vangen. En wat is het mooi om te zien hoe kerken, die al jaren 
nadenken over samenwerking, nu daadwerkelijk de handen ineenslaan in nieuwe 
impulsen van creativiteit, om online kerkdiensten en andere hulp te verzorgen. Juist 
nu. Zoals ik een dominee online hoorde zeggen: we geloven in God de Schepper, de 
Creator, die ons creatief maakt voor elkaar.  
 
 

PSC OPEN HUIS – 
TELEFOONBEZOEKJE – OOK IETS 
VOOR U? 
Dat brengt mij ook bij dit belangrijke project: 
mensen die aan huis gekluisterd zitten kunnen 
worden gebeld door mensen van Open Huis, die van 
veel kunnen meepraten en goed kunnen luisteren. 
Meer info: Bart (opvolger van Timor): 0498/16.39.62, 
of bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be. 
En opeens zitten we allemáál aan huis gekluisterd. 
Misschien kunnen we ons zo een beetje inleven in de 
situatie van mensen voor wie dit jarenlange realiteit 
is door allerlei oorzaken. Een telefoonbezoekje 
kunnen we allemaal brengen. Misschien een idee om 

in uw kerk op te zetten – zover dat niet al gebeurt. Dat kan trouwens zinvol blijven, 
ook als Corona ons land weer verlaten heeft. Zo worden we er ondanks alles samen 

beter van, menselijker misschien. Nog meer dan we al waren 😊. (Tips: zie: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/19-tips-voor-telefonisch-pastoraat/) 
 
 

mailto:bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/19-tips-voor-telefonisch-pastoraat/


 

 

TOT SLOT: MAAR DE LENTE WIST HET NIET… 
 
Het was voorjaar 2020... 
De straten waren leeg, de winkels waren gesloten, de mensen kwamen niet meer 
buiten. 
 
Maar de lente wist het niet... 
En de bloemen bleven bloeien. 
Het was het jaar waarin je alleen buiten kwam om te winkelen. 
Alles was gesloten. 
Zelfs de kantoren, hotels en bars. 
En mensen werden ziek.  
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen. 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot...  
Allen werden in quarantaine geplaatst 
Grootouders, gezinnen en tieners om gezondheidsredenen… 
Toen werd de angst echt! 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 
Het plezier van samen eten werd herontdekt. 
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet je fantasie de vrije loop en verveling werd 
creativiteit. 
Sommigen ontdekten kunst. 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. 
Er was iemand die dokter werd om iedereen te helpen die het nodig had. 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en lijden, en ook van 
zijn of haar roeping. 
Het jaar waarin de wereld leek te stoppen 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw 
uit. 
 
En de lente wist het niet, en de bloemen bloeiden en de bomen liepen uit … 
En toen kwam de dag van bevrijding. 
De premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren. 
Dat iedereen samen had gewonnen! 
En toen gingen we de straat op... 
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers en handschoenen. 
Onze buurman werd geknuffeld 
Alsof hij onze broer was 
 



 

 

En toen kwam de lente.... 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
Omdat de lente het allemaal niet 
wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven. 
 
Susan Blanco (ingekorte versie). 
Foto: Brandpunt 23 

 
Samen op weg naar Pasen!  
Hoopvolle 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


 

 

ZIEKENHUISPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

TROOST IN WEKEN VAN EENZAAMHEID 
Wat we meemaken met de Coronacrisis 
maakt niet enkel onze straten stil, maar 
diep van binnen ook ons. Het is een 
zeer moeilijke periode, vooral voor de 
besmette patiënten die voor hun leven 
moeten vechten. Ook voor de families die 
niet op bezoek kunnen komen en voor de 
vele bewoners van woonzorgcentra die 
zich opgesloten voelen zonder 
bezoek, voelt dit heel slecht aan. 
We voelen de bezorgdheid en de 
angst, ook om met de vraag te zitten of 
we het zelf ook gaan krijgen. 
Half maart werd het in veel afdelingen 
binnen de ZNA-ziekenhuizen stil. 
Patiënten die al beter waren, mochten 
plots naar huis. Als ze nog behandelingen 
nodig hadden werden ze naar een kleiner 
ziekenhuis overgebracht. Alles werd 

gedesinfecteerd, goed voorbereid om de verwachte toestroom van de vermoedelijk 
COVID-19 patiënten aan te kunnen. Alle mogelijkheden om het virus over te 
brengen moeten worden tegengegaan. Fantastisch hoe de artsen en de verpleging, 
maar ook de poetsmedewerkers en ondersteunend personeel de handen in elkaar 
slaan!  
 
Ik krijg vaak de vraag: kan je de patiënten bezoeken? Wanneer niemand in de 
ziekenhuizen op bezoek mag komen, hebben de patiënten nog meer nood aan een 
gesprek. Wij als levensbeschouwelijke medewerkers mogen, mits wij strikte 
maatregelen opvolgen, een luisterend oor bieden aan de algemene patiënten. We 
beschermen ons gezicht, desinfecteren onze handen, houden zeker 1,5 meter 
afstand en raken niets aan. Maar onze ‘nabijheid’ wordt enorm gewaardeerd.   
De Coronapatiënten zijn helemaal geïsoleerd. Niemand mag in hun buurt komen, 
behalve verpleging en arts. Afhankelijk van de toestand en als ze het wensen 
kunnen de patiënten met een tablet of telefoon met hun familie communiceren. Op 
vraag zijn ook wij zeker telefonisch bereikbaar.  



 

 

In de woonzorgcentra veranderde er veel in deze crisistijd. Behalve de dringende 
oproepen mag ik nu enkel in de WZCa Bilzenhof, St. Maria en Vinck Heymans de 
bewoners bezoeken. Ik begin altijd in de voormiddag. Er is zoveel onzekerheid door 
het virus. Het geeft rust om alle details bij de Heer neer te leggen. Minder stress 
versterkt ook onze weerstand!  
Natuurlijk zijn we bezorgd en heeft iedereen angst. Het is spannend geworden. Wat 
moeten we doen?   
Terwijl we op de beschermingsmaatregelen letten, laat ons herinneren wat de 
opgestane Heer zei: “Wees niet bang!” (Mt 28:10). Hij weet dat mensen angstig 
kunnen zijn, maar Hij wil niet dat Zijn volgelingen bevreesd blijven. Jezus 
bemoedigt ook ons!   
‘Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, 
liefde en zelfbeheersing’ (2. Timotheüs 1:7).   
 
Met een Afrikaanse dame zongen we al ‘U zij de Glorie…’ Dat groeide hoopvol naar: 
‘U zij de victorie, opgestane Heer!’    
“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw…”  Zo bid ik voor u allen. Moge de Heer 
door deze crisis het nieuwe leven laten inzien! Moge Hij u dragen en beschermen! 
Het ga goed met u! Pasen gebeurt weer wegens wat Jezus al voor ons gedaan 
heeft! De OVERWINNING is in zicht.  
 
 

Ds. Tünde  Boelens 
Ziekenhuis- en rusthuispastor in Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en 
Zorgbedrijf (WZC) 
Tel: 0474/08.42.29  
  
  



 

 

BIJBELHUIS 

Kerk in de stad 
 

DE BIJBEL OPEN – DE HEER IS MIJN HERDER 
Nabij zijn én verbonden zijn is opeens niet meer mogelijk, zo lijkt het.  
We missen de dynamiek en levendigheid die de buurt en  het Bijbelhuis kenmerkt. 
Binnen één week werd het stil in het Bijbelhuis. Wat kunnen we doen? 
Als team kozen we ervoor om  goed contact te onderhouden met jongeren, families 
en organisaties in de buurt. Te bidden en te bemoedigen via de sociale media. 
Manieren bedenken, die kinderen en jongeren actief en betrokken houden. De 
kinderdagen in de paasvakantie krijgen voor het eerst een totaal nieuwe invulling. 
We blijven manieren zoeken om de Bijbel open houden voor jongeren en families in 
de buurt. In de dagen voordat de maatregelen werden genomen ivm het 
coronavirus, waren we met een aantal jong-mannen bij elkaar. Het was, zoals 
gewoon, gezellig; we aten pizza, we keken ene voetbalmatch, we speelden aan de 
voetbaltafel. Hoewel er genoeg gesprekken onderling plaatsvinden – tijdens het 
eten waarbij  een jongen eerlijk over zijn familie spreekt –  koos ik een moment voor 
een zinnig gesprek. 
Maar hoe vul en vorm je zo’n gesprek? Wanneer je als jongere dat niet gewoon 
bent; je niet spreekt over je eigen gevoelens; niet spreekt met elkaar en zeker niet 
met christenen over je geloof in God.  
Het is hierin belangrijk om gedoseerd te onderwijzen, didactisch te denken. 
Vergelijkbaar met het onderwijs: op welk niveau bevinden de jongeren zich? Wat 
wil ik aanleren? Wat weten zij? In welke vorm gieten we dat?  
Ik legde voor de jonge-mannen namen en titels van God op tafel. Zij mochten 
kiezen welke naam hen aansprak en waarom. Dat waren ze niet gewend… Maar 
hun gedachten kwamen naar boven: Schepper, Redder, Koning. Belangstellend 
luisterde ik naar de toelichting op hun keuzes. De keuze was op een gegeven 
moment aan mij. Een mooie gelegenheid om uit te leggen dat God (je) Herder is. 
We zijn blij dat onze stagiaire Dorethé gaat onderzoeken wat een goede manier is 
om elkaar toe te rusten om ons leven als christen te delen met deze jongeren. Op 
die manier kunnen we elkaar versterken om met deze jongeren verder te geraken. 
In deze tijd wordt onze creativiteit gevraagd om de Bijbel open te doen.  
Die gaat echt niet dicht door een virus. We blijven, in allerlei manieren, het levende 
en troostende woord van Onze Heer aanbieden. Deze tijd geeft daartoe een extra 
aanleiding. 
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.  
 
Een hartelijke groet, 
Dorethé Segers (stagiaire), Willem Maertens, Thera en Ernst van Velzen  



 

 

HAVENPASTORAAT 

Kerk in de stad 
 
 

CORONA! 
De internationale scheepvaart is onontbeerlijk voor de wereldeconomie. 90 procent 
van alle goederen wereldwijd wordt vervoerd door zeeschepen. Voor eilandstaten 
zoals het Verenigd Koninkrijk loopt dit zelfs op tot 95 procent. Zonder zeeschepen 
die ons dagelijks bevoorraden met allerhande producten (voeding, elektronica, 
brandstof, ..) zou het snel gedaan zijn met onze welvaart! 
Echter, om deze enorme vloot te bemannen zijn bekwame zeelieden nodig. Een 
beroepsgroep van ruwweg anderhalf miljoen personen die er voor zorgt dat al deze 
goederen op hun bestemming aankomen. Deze groep wordt nu ook op diverse 
manieren het leven moeilijk gemaakt door het coronavirus. 

Meerdere landen zijn de laatste weken in lockdown gegaan. Dit maakt het voor 
zeelui veel moeilijker, zo niet onmogelijk, om af te monsteren in verschillende 
havens. Na een lange tijd op zee, vaak acht tot negen maanden, zien vele zeelieden 
uit naar een weerzien met gezin en familie. Het is een tijd om te rusten en de 
vruchten te plukken van het harde werk dat werd geleverd ver en lang van huis. 
Dit wordt nu op de lange baan geschoven. Grote rederijen zoals Maersk hebben 
bemanningswissels uitgesteld tot tenminste 14 april. Zeelieden moeten dus langer 
aan boord blijven en weten niet wanneer ze uiteindelijk naar huis zullen mogen 
terugkeren. Zij zijn echter nog de gelukkigen. Het loon wordt doorbetaald en de 
kans dat zij het virus zullen krijgen aan boord is kleiner, min of meer gescheiden van 
de buitenwereld door het beperkte contact met dokwerkers en ander 
havenpersoneel. 
 
Voor diegenen die moeten aanmonsteren kan het erger zijn. Vele zeelieden komen 
uit armere landen waar de sociale zekerheid beperkt of nagenoeg onbestaande is. 
Zij zorgen vaak niet enkel voor het levensonderhoud hun gezin maar ook voor de 
uitgebreide familie en lenen geld aan vrienden. De vakantie in het thuisland duurt 
dan zolang tot het geld van het laatste werkcontract verteerd is, in de meeste 
gevallen twee tot drie maanden voor dekmatrozen. 
Vermits er geen zeelui kunnen afmonsteren kunnen er ook geen aanmonsteren. 
Daarenboven heeft de Filipijnse president een uitreisverbod ingesteld wat het 



 

 

sowieso onmogelijk maakt om een nieuw werkcontract te beginnen. Voor vele 
Filipijnse zeelui wordt het zeer moeilijk om de touwtjes aan mekaar te knopen. 
Op 14 maart heeft het Antwerp Seafarers’ Centre de deuren moeten sluiten als 

gevolg van de 
regeringsmaatregelen. Het 
gratis busvervoer is tot nader 
order opgeschort. De 
havenaalmoezeniers (foto: de 
ondergetekende) zetten hun 
werk voort maar de manier van 
uitvoering is ingrijpend 
veranderd. Vermits vele 
rederijen geen bezoek aan de 
scheepsaccommodatie op het 
bovendek meer toelaten, wordt 

nu gewerkt op verzoek. Dit maakt dat de bezoeken nu meestal doorgaan op het 
ramp deck of in het deck office met masker en latex handschoenen. 
Het online contact met zeelieden is sterk gestegen want de onzekerheid is groot. 
Met meer dan zevenhonderd maritieme Facebook-vrienden zijn er regelmatig 
uitwisselingen van informatie. Elke dag ontvang ik berichten van zeelui, aan boord 
of thuis, met vragen of zorgen over vliegbeperkingen, problemen met certificaten, 
afmonsteringsproblemen, ... Tevens is het belangrijk om de zeelieden aan boord 
geestelijk te steunen. Zo ken ik een Filipijnse zeeman wiens dochter in quarantaine 
werd geplaatst nadat een van haar patiënten in het hospitaal was overleden. 
 
Sailors’ Society heeft een aparte Facebook-groep opgezet om bijstand te verlenen 
aan zeelieden gedurende de pandemie. De administratoren kunnen rechtstreeks 
gecontacteerd worden voor allerhande bekommernissen. De groep dient ook om 
elkaar te steunen en te bemoedigen. Hij werd opgezet net op de dag dat onze 
zeemansmissie tweehonderdentwee jaar oud werd. Sailors’ Society heeft zeelieden 
geholpen door vele crisissen tijdens de laatste twee eeuwen en ze blijft haar 
opdracht met dezelfde overtuiging voortzetten. 
 
De haven van Antwerpen blijft operationeel wegens het enorme belang voor de 
bevoorrading. Havenarbeiders en ander personeel blijven op post, zo ook de 
zeelieden. Zij zorgen er voor dat wij in deze moeilijk periode de nodige zaken 
kunnen blijven ontvangen. Hiervoor verdienen zij onze hartelijke dank. 
 
 

Marc Schippers 
Havenaalmoezenier 
mschippers@scarlet.be  

mailto:mschippers@scarlet.be


 

 

GEBED IN TIJDEN VAN CORONACRISIS 

 

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, 
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn. 

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 

aan mensen zonder vrienden of familie. 
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, 

in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 

en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. 
Neem allen die getroffen zijn door het Corona-virus 

op onder uw bescherming, 
en troost allen die om hen rouwen. 

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij, 

maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid. 
God van alle leven, 

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, 



 

 

Door zijn goedheid en verzoening 
heeft Hij nieuwe toekomst geopend 

voor mensen die verloren waren. 
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 

in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed 

om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen tot steun te zijn 

en deze crisis te helpen overwinnen. 
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen 

nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend 

dat Gij alles ten goede leidt. 
Door Christus, onze Heer. 

(van de website van de VPKB: www.protestantlink.be) 

 

Beste lezers, 
 
Op 27 maart is de Nationale Veiligheidsraad besloten, de lockdown te verlengen tot 
19 april, met een optie op verlenging tot 3 mei. We kunnen niet uitsluiten dat ook 
de volgende Band, uitgave mei, online zal verschijnen. We hopen dat jullie begin 
juni weer een gedrukte versie zullen ontvangen. Een boekje, dat u in de tram of de 
bus, op een bankje in een park, op de sofa in de zitkamer, of… kan lezen. 
 
Tot slot: ook wij danken alle hulpverleners voor hun moed en hun onbaatzuchtige 
inzet. Eén van deze hulpverleners is een 20-jarige bewoonster van de Woonterp van 
het PSC, die dapper en onverschrokken als bejaardenverzorgster in een 
Woonzorgcentrum in Antwerpen blijft werken. 
 
Jullie allen wensen we veel geduld en Godsvertrouwen. 
 
Hartelijke groeten, 

de redactie 
 
 
 
  

http://www.protestantlink.be/


 

 

 

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 

Eindredactie: Mevr. M. Schmitz-Reiners | 0477/53.90.42 | marion.schmitz@telenet.be 
Deadline meinummer: vrijdag 24 april 
Administratie: Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 | dik.dijkshoorn@gmail.com 
Abonnement: 16 € per jaar (buitenland 30 €) 
Bank:  IBAN: BE33 3630 6137 2546  BIC: BBRUBEBB  t.n.v. Band  Antwerpen 
Verantwoordelijke uitgever: 
 
Ds. Petra Schipper  p/a Lange Stuivenbergstraat 54  2060 Antwerpen 
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