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Beste lezer,
De Corona-maatregelen worden vanaf begin mei geleidelijk versoepeld, maar wij
nog steeds mijlenver verwijderd van enige ‘normaliteit’. Daarom versturen we voor
de tweede keer een digitale De Band. We hopen dat het juninummer weer in uw
‘echte’ brievenbus terechtkomt.
Ook met dit meinummer willen wij u informeren van wat er in onze drie gemeenten
Noord, Oost en Zuid en in onze Antwerpse ‘kerk in de stad’ gebeurt.
U ontdekt in deze De Band de volgende rubrieken:
- Gemeenteberichten van Oost (pagina 3), Zuid (pagina 9), Noord (pagina 11)
- Toelichting bij de zondagse online-kerkdiensten die onze predikanten en anderen
houden (pagina 16)
- Stadspredikant en PSC (pagina 17)
- Ziekenhuispastoraat (pagina 22)
- Bijbelhuis (pagina 23)
- Havenpastoraat (pagina 24)
• Het onvatbare nieuws van het plotse overlijden van Egbert Rooze op 18 april
heeft u hoogstwaarschijnlijk al bereikt. Op pagina 14 leest u een In memoriam.
Een troost in deze moeilijke periode zijn de online kerkdiensten. Onze predikanten
en hun ondersteunende technici, die uiteraard alle ‘in hun koten’ blijven, hebben
van hun woonkamers en burelen mini-filmstudio’s gemaakt. Predikanten en andere
kerkenraads- en gemeenteleden spreken u vanuit uw computerscherm toe.
➸ We willen u ook vragen de gemeentes met collectes te blijven steunen. Door het
tijdelijke stopzetten van de kerkdiensten is voor de kerken en onze kerkelijke
organisaties een belangrijke bron van inkomsten weggevallen. In de rubrieken
Noord, Oost, Zuid en PSC/Stadspredikant informeren de predikanten u langs welke
weg u alsnog uw gemeente en andere organisaties kan steunen.
Hartelijke groeten, zorg goed voor jezelf en voor anderen,

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!
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost
BEZINNING: DE GEEST EN DE DIGITALE WERELD
Afgelopen maand was een maand van aanpassing aan de nieuwe situatie. En
misschien hoopt u dat het snel voorbij zal zijn. Wij hopen dat allemaal, meen ik zo.
En toch brengt deze situatie weer nieuwe inzichten. Ergens in maart liep ik nog
door de stad te treuren dat alle kerken gesloten waren. Totdat ik me opeens
realiseerde dat de kerk nu in elk huis is, misschien juist in de huizen die voorheen
gesloten waren voor het evangelie. Het is als met de leerlingen van Jezus die bijeen
zijn in een afgesloten ruimte, en opeens is Jezus daar. Ze hadden er geen rekening
mee gehouden, niet gedacht dat Jezus hen zou opzoeken. Maar hun muren bleken
de Heer niet tegen te houden.
Wij laten ons gemakkelijk leiden door wat voor ogen is. Het lijkt alsof de kerk
opeens een grote tegenslag heeft gehad, alsof kerkzijn niet meer mogelijk was. En
toch blijkt het nog mogelijk. Sterker nog: kerkzijn vindt nu plaats in nieuwe ruimtes.
Nieuwe, digitale, ruimtes. En bovendien worden juist nieuwe verbindingen gelegd
tussen mensen die eerst van elkaar gescheiden waren. Waar het internet eerst en
vooral een stroom leek waarin alles stroomde wat je kon bedenken, zijn er nu
zovele kerkelijke activiteiten te vinden. Wie zoekt op internetdiensten kan de hele
week luisteren en kijken en dan ben je nog niet door het aanbod heen.
We leven in de tijd naar Pinksteren toe en dat deed me zo nadenken. Met
Pinksteren gebeurt er iets ongelooflijks. Wat voor Pasen gebeurde in de harten van
enkelingen, door de woorden van Jezus, breekt nu door de muren heen. Ja, zelfs de
muur tussen Israël en de volken viel opeens weg. Het voorhangsel is gescheurd. Dat
overmacht van Gods Geest. En die blijkt steeds opnieuw. Steeds breekt de Geest de
muren af die wij mensen zorgvuldig opgebouwd hebben.
De Geest werd uitgestort uit de hemel. Ik las ergens: de hemel staat in de Bijbel
eigenlijk vaak voor datgene wat wij niet onder controle hebben, de machten die de
wereld en ons leven beïnvloeden. Denk aan hoe Paulus spreekt over de ‘machten
van de lucht’. Wat van de hemel uitgaat zijn de machten die de wereld definitief een
andere kant op duwen. Nu zijn er veel van die machten die ‘larger-than-life’ zijn: ons
systeem van wereldeconomie, de grote techbedrijven, dictaturen, etc.
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Maar de uitstorting van de Geest op alle vlees betekent de overmacht van de
werkelijkheid van God over onze werkelijkheid. En dat is niet abstract, dat is heel
concreet. Op verschillende manieren, in verschillende continenten, landen, huizen,
kringen, en ga zo maar door. Zoals één regenbui zich niet laat tegenhouden door
landsgrenzen. De Geest vertolkt Gods grote daden zodat wij het allemaal verstaan.
Zo is de Geest ook aanwezig in onze digitale technologische wereld. Toen we
dachten geïsoleerd te zijn. Zo opent Gods Geest ook ons als mensen voor elkaar,
voor de verschillende ervaringen. En in alles merken we dat het de Eeuwige zelf is,
die zich naar ons toewendt. Zo doorbreekt de Geest de machten die wij voor
almachtig houden. Zo opent hij ons leven voor God.
Een goed toeleven naar Pinksteren gewenst!

ZONDAGSE EREDIENSTEN
De VPKB-gemeenten van Antwerpen-Noord, -Zuid, -Oost en Boechout en het
Bijbelhuis hebben de handen ineen geslagen om elke week een online dienst aan te
bieden. Juist in de crisis blijkt onze eenheid in Christus, een eenheid die bestaat in
diversiteit. Elke week is er een andere kerk of werking aan de beurt. Het
preekrooster vindt u op p. 16 in deze De Band. Wij zijn als Christusgemeente op 17
mei weer aan de beurt. De diensten zijn te bekijken op het YouTubekanaal
‘Protestanten in Antwerpen – VPKB’, te vinden via:
https://www.youtube.com/channel/UCNB-u23sMNoNGt4whew0gfw Sommige
diensten hebben een meer interactief karakter, via het programma Zoom. Deze
zijn echter altijd achteraf terug te kijken via het YouTube-kanaal.
➸ Wil u onze gemeente met een collecte steunen? Dat kan door een
overschrijving op het rekeningnummer BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB
Antwerpen-Oost.

Zoom: nog eens een korte uitleg
Het bijbenen van de ontwikkelingen van internet en sociale media is niet voor
iedereen even gemakkelijk. En in deze tijd heeft iedereen het over ‘Zoom’. Daarom
even opnieuw: wat is het? En hoe kunt u deelnemen aan een Zoom-meeting, een
Zoom-kerkdienst of een Zoom-bijbelkring?
Zoom is een programma om via internet interactieve bijeenkomsten met meerdere
personen te organiseren. Zoom heeft veel functies en is gemakkelijk te bedienen. U
hoeft slechts op de toegestuurde link te klikken of de zgn. ‘Meeting ID’ (een
cijfercode) in te voeren in het programma op uw PC of in de app op uw smartphone.
Wanneer u dan op de juiste tijd in de meeting zit kunt u op uw PC of smartphone
met de knoppen linksonder de videocamera en microfoon bedienen om deel te
nemen aan het gesprek of de dienst.
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OP AFSTAND EN TOCH (ELKAAR) NABIJ
Wekelijkse emailnieuwsbrief
Ik stuur elke week op donderdag of vrijdag een wekelijkse nieuwsbrief met alle
informatie en linken over de online initiatieven van de zondag en de week daarna.
Houd dus tegen het weekend uw email in de gaten!

Zondagmorgengroet
In deze tijd van social distancing kunnen we elkaar helaas niet ontmoeten op
zondag in ons kerkgebouw -zoals we gewend waren. Toch leek het mij goed om
elkaar als Christusgemeente online te blijven ontmoeten. Daarom kunt u elke
zondagmorgen vanaf 9.00 uur een korte ‘zondagmorgengroet’ bekijken, te vinden
op het eigen youtubekanaal van de Christusgemeente:
https://www.youtube.com/channel/UCxsc-AV_NfuNN6NpsNCUsLQ

Koffie na de kerk
Daarnaast kunnen we elkaar ontmoeten op de zondagse ‘koffie na de kerk’, elke
zondag vanaf 11.30 uur via Zoom. Wel met eigen koffie in de eigen huiskamer, maar
toch even andere gemeenteleden spreken. Ik stuur u steeds de link voor dit
koffiedrinken in de wekelijkse emailnieuwsbrief.

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 via www.debijbel.nl/bijbelbasics.
Daarnaast vindt u op onze eigen website een overzicht van het aanbod voor
kinderen, jongeren en gezinnen dat er op internet te vinden is. Zo kunt u als ouders
elke zondag een eigen kinder(neven)dienst samenstellen. Dit vraagt wat
voorbereiding, maar is zeer lonend. Het materiaal van de Bijbel Basics biedt een
overzichtelijk en gevarieerd aanbod van spelletjes, werkjes, liedjes en gebeden. Een
aanrader dus. Wie graag wat meer advies wil kan contact opnemen met de leiding
van de kindernevendienst of met ondergetekende.

Catechese
De catechesevlogs zullen eind april/begin mei online komen op het eigen
youtubekanaal van de Christusgemeente. Te vinden via:
https://www.youtube.com/channel/UCxsc-AV_NfuNN6NpsNCUsLQ

Paas-challenge: verslag van een toffe avond
Meer dan 10 jongeren meldden zich op vrijdagavond 17 april aan bij Google
Hangouts (een soort Zoom) en de speciale whatsappgroep voor de Paaschallenge.
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De Paas-challenge leidde de
jongeren via 7 verschillende
spelrondes van passie naar
Pasen. Elke spelronde stond in
het teken van een bijbelse
figuur (bijv. Lazarus, Judas,
Petrus, etc.) en een emotie
(bijv. teleurstelling, schaamte
of jaloezie). Nadat iedereen
uiteindelijk de weg naar
Google Hangouts had
gevonden begonnen we het
eerste spel over Lazarus.
Daarbij hadden de deelnemers
de hulp nodig van een familielid die met behulp van een rol WC-papier tot mummie
omgetoverd werd. De eerste deelnemer die een foto van zijn of haar mummie
stuurde kreeg vijf punten, de tweede drie, enz. Het tweede spel was wat
persoonlijker: iedere deelnemer moest een ‘zonde’ opbiechten. Deze mocht waar
of niet waar zijn. Vervolgens was het aan de andere deelnemers om te raden of het
waar was. Na deze persoonlijke en grappige ronde was het aan de creatieve
talenten om zo snel mogelijk uit een vel papier een haan te knippen (zonder die
vooraf te tekenen). Het volgende spel ging over Pilatus die op zijn stoel zat. De
bedoeling was een zo hoog mogelijke troon van boeken te bouwen (waar je op kon
zitten!), met bewijsfoto. De winnaar waren Sam en Ilke, met een troon van maar
liefst 120 centimeter hoog! De deelnemers kregen vervolgens ook te maken met
tegenslag in de dobbelronde, waarin één van de deelnemers ‘getroffen’ werd door
een ‘ramp’ bestaande uit vijf minpunten op de totaalscore. In het op één na laatste
spel ontdekten de deelnemers het verhaal over Jezus’ lijden in 8 rebussen (die zo
snel mogelijk opgelost moesten worden). We stonden verbaasd van de snelheid
waarmee de rebussen opgelost werden. Tot slot moest met Paaseieren of andere
snoepjes een Paasboodschap worden gemaakt.
De Paaschallenge van 2020 is gewonnen door Roos en Mirthe de Winter met maar
liefst 32 punten! Van harte proficiat! Het was zo een hele gezellige avond met
elkaar.

BIJBELSTUDIES OVER DE BERGREDE
In februari stonden we tijdens de kerkdiensten stil bij het eerste hoofdstuk van de
Bergrede (Mattheus 5). De Bergrede is één van de bekendste – maar misschien ook
wel één van de moeilijkste – teksten van het evangelie. Het gaat er over waar het op
aankomt in het koninkrijk van God. En dat is soms behoorlijk radicaal, dat hebben
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we gezien. Daarom – juist in deze tijd – bieden we bijbelstudies aan over het vervolg
van de Bergrede, over Mattheus 6 en 7.

Zoombijbelstudie
We organiseren bijbelstudies via Zoom. De link wordt u een dag van te voren
toegestuurd. Op 22 april was de eerste Zoombijbelstudie over de zaligsprekingen
(Mattheus 5:1-12), bij wijze van inleiding op de andere bijbelstudies over de
Bergrede. De volgende bijeenkomst is: 20 mei, 20.00 uur. Onderwerp is Mattheus
6:9-15 (Onze Vader).

Materiaal op de website
Vanaf begin mei kunt u bijbelstudies vinden op onze website:
https://christusgemeente.be/activiteiten/vorming/rond-de-bijbel/. Dit zijn
bijbelstudies om alleen of samen thuis te doen.

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD:
GEMEENTEVERGADERING
Het kerkzijn gaat door en dat geldt ook voor kerkenraad en bestuursraad.
Kerkenraad kwam samen op 14 en 21 april via Zoom in twee korte vergaderingen.
De bestuursraad had een wat langere zoomvergadering op 16 april. Vanaf mei zal
het mandaat van Blerina Coraj in de bestuursraad worden overgenomen door Josée
Rigtering.

Financiën
We hebben u middels een schrijven geattendeerd op de financiële uitdagingen die
dit coronatijdperk voor ons kerkzijn biedt. Onder deze rubriek vindt u het
rekeningnummer van de kerk.

Verkiezingen
We zijn op zoek 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.

PASTORAAT
Vanwege de crisis beperk ik mij hoofdzakelijk tot telefonisch pastoraat, behalve in
noodgevallen. Ik ben bereikbaar op alle dagen behalve woensdag. Als u behoefte
heeft aan een luisterend oor kunt u altijd bellen.
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TOT SLOT
Ik las laatst op facebook een mooie uitspraak: ‘NOT: social distancing. BUT: fysical
distancing and social solidarity’. Dus: geen sociale afstand, maar fysieke afstand
en sociale solidariteit. Dat kunnen we volgens mij niet genoeg benadrukken. Laten
we elkaar nabij zijn door telefoon, brieven en kaarten, internet, whatsapp, Zoom,
etc. En niet te vergeten: in onze gebeden. Zo zijn we met elkaar verbonden. En zo is
de Opgestane Heer zelf in ons midden.
Hartelijke groet,

Ds. Barry Kriekaard
Predikant Christusgemeente | Antwerpen-Oost

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be
Predikant
Scriba
Penningm.
Bank

Barry Kriekaard | dsbarrykriekaard@gmail.com | 03/889.88.50 – 0493/81.96.52
Martine Meijers | martinemeijers505@gmail.com
Dhr. W. Sluijs | wimsluijs@skynet.be
IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen
BIC GEBABEBB
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DE WIJNGAARD
Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid
BESTE GEMEENTELEDEN,
We hebben dit jaar toegeleefd naar Pasen, zijn de Goede Week doorgegaan en
hebben Pasen gevierd zoals altijd, in verbondenheid met elkaar, het geheim van het
christelijk geloof met elkaar delend en vierend. Alleen was het dit jaar via digitale
kanalen in plaats van met elkaar in één ruimte. We hopen dat het u desondanks
goed gedaan heeft. Ondertussen nemen we de vreugde van Pasen mee in het
toeleven naar Pinksteren, dat opnieuw, bijbels gezien, een tijd van afwachting en
voorbereiding is. Totdat de Geest die ons is toegezegd, neerdaalt in ons midden …
De samenwerking met de andere VPKB-gemeentes in en rond de stad in deze
periode doet deugd. We wisten elkaar al wel te vinden, maar nu trekken we
helemaal eendrachtig samen op, juist ook in de collegiale contacten van de
gezamenlijke predikanten. Iets om vast te houden ook na deze wonderlijke tijd.
We doen als kerkenraad en predikanten ons best, deze tijd, om extra gespitst te zijn
op wat er in de gemeente omgaat aan lief en leed. Schroomt u niet om het ons te
laten weten als er toch iets of iemand aan onze aandacht ontsnapt, we horen
gelukkig ook dat gemeenteleden goed naar elkaar omzien.
Op het moment van schrijven is Susanne Blokland in het ziekenhuis. We hopen dat
het haar goed gaat en dat ze voorspoedig herstelt. Het sterkt haar zeer te weten
dat u aan haar denkt en voor haar bidt.

OVERLIJDEN EGBERT ROOZE
Zaterdag 18 april overleed ons gemeentelid Egbert Rooze, 71 jaar oud nog maar. De
week ervoor het ziekenhuis in gegaan voor wat wel een stevige operatie zou zijn,
maar toch met goede verwachting. Helaas traden er dusdanige complicaties op dat
het heel anders afliep. We verliezen in hem een beminnelijk en warm gemeentelid,
die niet heel vaak in onze diensten kwam maar zich hier goed thuis voelde. Voor mij
als predikant heel boeiend om iemand in je gemeente te hebben met zoveel
exegetische kennis en zo’n uitgesproken aandacht voor de politiekmaatschappelijke betekenis van het bijbelse bevrijdingsverhaal. Onvoorstelbaar
groot is het verdriet bij Tetty en bij de kinderen en kleinkinderen. Laten we aan hen
denken en voor hen bidden.
De uitvaart vond 24 april plaats in, noodgedwongen, kleine kring.
Een uitgebreider in memoriam van de hand van ds. Marc Loos en ds. Ina Koeman
vindt u op p. 14.
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COLLECTES CENTRAAL EN GIFTEN VOOR DE KERK
De collectes voor de online vieringen worden vastgesteld door de gezamenlijk
verantwoordelijke VPKB- kerken in en rond Antwerpen. Het betreft telkens
gemeente-overstijgende collectedoelen. Wij hopen dat u daarnaast toch ook wil
denken aan de kosten van het gemeentewerk zelf. Die collectes blijven erg nodig
voor de kerk. Daarom zouden wij het op prijs stellen, moest u de collectes willen
overschrijven.
➸ Uw bijdrage voor de kerk mag u overschrijven op het rekeningnummer van
de VPKB Antwerpen-Zuid, BE79 0015 2534 7733.
Als u kiest voor de diaconie: uw bijdrage mag u overschrijven op het
rekeningnummer van de Diaconie Antwerpen-Zuid, BE95 7310 1374 3558.

ONLINE VIERINGEN
Voorlopig blijven onze vieringen
zich op het internet afspelen.
Iedere zondag verzorgt een van
de kerken of werkingen de
viering. De volgende bijdrage
vanuit onze gemeente is die op
24 mei. Ik ga dan samen voor
met ds. Ina Koeman. Het wordt
een themadienst rond het leven
en het denken van Dietrich
Bonhoeffer. Zie ook p. 16.

Ds. Bert Dicou
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be
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Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Scriba
Heleen Rouwenhorst | heleen@pobox.com
Penningmeester Dhr. P. Osterrieth | 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
IN MEMORIAM
Ons bereikte het droeve bericht dat op zaterdag 18 april dr. Egbert Rooze overleden
is. Van 1986 tot 2008 was Egbert verbonden als predikant aan onze gemeente, de
Brabantse Olijfberg. In zijn tijd heeft het gemeenteleven een hoge vlucht genomen.
Veel Assyrische christenen en Pakistaanse en Afrikaanse vluchtelingen kwamen via
het PSC in onze kerk terecht en vonden daar een gastvrij onthaal. Ds. Rooze wist
velen aan zich te binden. Ook in zijn maatschappelijk elan wist hij velen te
motiveren tot een bewust en kritisch betrokken sociale bewogenheid. Bekendheid
kreeg hij met het kerkasiel, toen mensen zonder papieren veertien dagen in de kerk
bivakkeerden. Dat er aan zijn dienstverband een abrupt einde kwam is door velen
betreurd.
Wij schrijven een week na Pasen. De spiraal van leven en dood is doorbroken door
de Opgestane. In het licht van Pasen klinkt de roep : vrede met u. Dat de werken
van onze handen in de wederopstanding aller dingen door Christus wordt
meegenomen, mag ons troosten.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw Tetty, het gezin Rooze en
verdere familie.

CRISIS, EN WAT ZEG JE DAN…?
In deze tijden worden wij er met ons neus op gedrukt,
wat er voor ons echt toe doet, en wie er voor ons echt
toe doen: what matters and who matters…. Drie keer
raden wie dat zei. Het is inderdaad zo dat we opeens
merken: hier kan ik wel zonder, maar dat echt niet.
Rondom Pasen en de vele dingen die naar aanleiding
van Pasen gezegd werden maakten mij daar weer eens
extra bewust van. Wat zijn echt woorden die ons er
bovenuit trekken? Liturgie is spelen, maar met wat?
Gezette mannen boven de 65…, opeens val ik zelf
onder de verhoogde risicogroep: de dood kan zomaar
heel concreet dichtbij zijn. Het heeft weinig nut om
dan wat mooie woorden te zeggen: je moet iets
ZEGGEN. Wat breekt door onze werkelijkheid heen en
raakt, en geeft je nieuwe kracht en ruimt zwaarmoedig levensgevoel op? Dat dat
oude woorden zijn maakt niet uit, heeft zelfs een pre, omdat ze door de sleetsheid
heen gegaan zijn en blijkbaar krachtig zijn. Dat Jezus de dood overwonnen heeft
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werpt met terugwerkende kracht nieuw licht op ons bestaan. Dat is geen zoete
devotie, maar laat mij beseffen dat er ook in een onvolkomen wereld ruimschoots
te genieten valt: als je door de doodsangst heen kunt lachen, hopen, werken,
bestaan… What matters en who matters: zonlicht in de bomen, een meeslepend
lied, een aardig gesprekje, ook al is het door de telefoon…
Nog maar even volhouden.
Ja, ik heb nu wel zowat elk grassprietje tussen de
stenen uit het plaatsje achter handmatig verwijderd,
vele avonden Netflix gekeken, tot ik – een van mijn
bijzondere eigenschappen – erbij in slaap viel… Wat
doen we met al die tijd die ons zomaar toevalt? Waar
draait ons leven om? Ik merk dat ik mij moet
concentreren. Ik kan mijn tijd ongecontroleerd
dagen lang zomaar laten lopen, maar dat maakt me depressief. Dus lees ik boeken,
waar ik anders nooit aan was toegekomen.
En we maken online-kerkdiensten: wat een tijd gaat daar in zitten…! Niet alleen
vanwege de technische handelingen, maar ook om dan met iets totaals te komen,
dat werkt, meditatief. Ik vind dat collega’s overal in den lande hun stinkende best
doen. Maar ik moet ook bekennen dat voor mij niet alles even interessant is.
Deelnemen aan een kerkdienst, daar zitten, luisteren, zingen, schriftwoorden
aanhoren en tot je door laten dringen: het vraagt om een ruimte waar dat kan.
Kerkdiensten zijn onvervangbaar. Achter de laptop of TV gaat dat ook, maar dan
moet het anders. En daar zijn we naar op zoek. Eigenlijk moeten kerken regelingen
treffen die parallel lopen aan de maatregelen die in winkels gehanteerd worden,
dan kunnen ze weer open: grote ruimte onderling, afstand houden: wie is creatief?
Ik houd er rekening mee dat we pas vanaf eind augustus weer voorzichtigaan zullen
beginnen met dit soort samenkomsten.

KERKDIENSTEN
Geen kerkdiensten dus. Wel elke zondag een
bijdrage op het YouTube-kanaal Protestantse
kerken Antwerpen - VPKB. We hebben de
taken verdeeld onder elkaar, en nieuw is dat
Gemeente Boechout ook mee gaat doen.
Zondag 3 mei sta ik op het rooster (een
samenwerkingsverband met mijn
buurtgemeente Koudekerke), dan zondag 10
mei collega De Hartog van Boechout, speciaal met aandacht voor Israël, zondag 17
mei collelga Barry Kriekaard. Daarna aandacht voor Bonhoeffer vanuit ons
jaarthema moed: collega Dicou en oud-collega Ina Koeman op zondag 24 mei. Dan
is het Pinksteren, zondag 31 mei, en bedenken we nog hoe iets van samenwerking
met de andere Protestantse partners uit Kameroen, Syrië en Pakistan vorm kan
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krijgen (meer daarover in de volgende De Band die net voor Pinksteren zal
verschijnen).

ONDERTUSSEN…
…heb ik mij een nieuwe mobiele telefoon (GSM) aangeschaft, waarmee ik
bereikbaar ben: het nummer is (vanuit België) 0031-6-11237720. Ik zet het maar
even tussen tekst, zodat de energiemaatschappij er niet mee aan de haal gaat. Ja,
veel, bijna alles moet per telefoon en internet. Ik zit dus ook nog wel even vast in
Middelburg, want België laat mij nog wel in, maar niet meer uit, is mijn vrees. Mijn
afscheid heb ik ook maar uitgesteld. Ik wil gewoon leuk afscheid nemen van
jullie, zonder teveel beperkingen, dus staat dat nu voor 27 september in mijn
agenda. We zullen zien.
Ik hoop dat u allen gezond mag blijven, en dat de
overheid u wat meer ruimte gunt om buiten te zijn: zelfs
burgemeester Bart De Wever geniet ervan op een
bankje in de zon te mogen zitten, in tegenwoordig
behoorlijk zuivere stadslucht.
Het gaat u allen goed.
Met vriendelijke groet, vanuit mijn ballingschap,

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
Scriba
Diaconie
Koster
Orgelkring
Bank

Ds. H. Neels, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
tel. 03/707.29.92 | neelslos@gmail.com
Mevr. Elisabeth Berger | annebeth327@gmail.com
IBAN: BE54 0682 1694 7597 t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen
BIC: GKCCBEBB
Sander van Langevelde | email: sandervanlangevelde@outlook.com
Dhr. E. Kuijk | e-mail egbert.kuijk@scarlet.be
IBAN: BE19 0000 1498 7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen
BIC: BPOTBEBB
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IN MEMORIAM DR. EGBERT ROOZE,
31 JULI 1948 – 18 APRIL 2020
Met grote droefenis melden wij het plotse overlijden van dr. Egbert Rooze,
echtgenoot van mevr. Tetty Rooze - de Boer. Vader van vier kinderen en zeven
kleinkinderen
Geboren en getogen en nu overleden in Antwerpen.
Dr. Egbert Rooze overleed op
zaterdagochtend 18 april vroeg in het
ziekenhuis in Antwerpen in de leeftijd
van eenenzeventig jaar.
Hij studeerde theologie aan de
Universitaire Faculteit voor
Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
en werd predikant in de
Gereformeerde/PKN-kerk in ’s
Gravenmoer (NL) 1974, vervolgens in de
Verenigde Protestantse Kerk in België
te Mechelen Zuid en Antwerpen Lange
Winkelstraat.
Hij doctoreerde in 1995 aan de
Universitaire Faculteit voor
Protestantse Godgeleerdheid met een
academisch proefschrift ‘Amalek
geweldig verslagen’.
Gedurende acht jaar was hij vicevoorzitter en lid in de Synodale Raad en ging met
emeritaat in 2008.
Egbert was anti-apartheidsstrijder hier en in Zuid-Afrika van nog voor de tijd van de
Belijdende Kring; bezieler van het jeugdwerk Op Vrije Voeten en erevoorzitter, van
KAP kampen, redactielid en trekker van Open Poort, lid van Christenen voor
Socialisme Bijbel collectief; actief in de Vredesbeweging; medewerker van
Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, van Motief; van Ecokerk.
Hij was een predikant met een groot hart voor oecumene – lid van Antwerpse Raad
van Kerken.
Gepassioneerd vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor
bevrijding en een uitstekend theoloog.
Docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland,
Duitsland en Zuid-Afrika.
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Heel zijn leven en getuigenis was doordrongen van zijn hoop voor een wereld in
gerechtigheid, vrede en voor heelheid van de schepping – het Conciliair Proces – en
van zijn inzet voor vluchtelingen en tegen elke vorm van discriminatie en racisme.
Talrijke boeken staan op zijn palmares. Hij was zeer gedreven op het internationaal
christelijk domein.
Lang voor de corona crisis, eindigde hij geregeld een of andere van zijn ontelbare
erediensten met het lied van Ramses Shaffy:
We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht
Om door te gaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn.
In hem verliezen we een theoloog met een groot hart en inzet voor zijn kerk – hij
was wel vaker de horzel in de kerkelijke zelfgenoegzaamheid. Hij was allesbehalve
een moralist, maar ook geen heilige en had geenszins die pretentie. Hij erkende zijn
tekortkomingen. Verzoening blijkt in bepaalde omstandigheden zelfs in de kerk
geen begaanbare weg.
Hij heeft gestreden voor de kerk en ook geleden aan de kerk. Maar hij is haar altijd
blijven liefhebben en altijd bereid gebleven tot zijn laatste dag om zich er ten volle
voor in te zetten.
Hij was een bedienaar én dienaar van het woord – verbi divini minister - in de ware
betekenis van het Woord. En een dienaar van de minste van Jezus’ broeders en
zusters, zonder aanziens des persoons.
Het afscheid voor de familie, collega’s en vrienden valt zo mogelijk extra zwaar in
deze coronacrisistijd met haar beperkende maatregelen.
Ons intens medeleven gaat uit naar Tetty, zijn echtgenote, zijn kinderen en
kleinkinderen, zijn familie, talloze vrienden in binnen- en buitenland, zijn
gemeenteleden alom, zijn leerhuisgangers, zijn weidse vriendenkring.
Zijn geest van solidariteit en strijd voor bevrijding in navolging van de opgestane
Heer voortzetten is zijn gedachtenis eer aandoen.
Soli Deo Gloria
Ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos (licht ingekorte versie)
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KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN ONLINE
Zijn we door de moeilijkste periode heen? Door de diepte van de Goede Week op
het spoor van Pasen op weg naar nieuw leven? Het zijn grote woorden, maar het
valt ook zo wonderlijk samen: de coronacurve en het liturgisch jaar.
We missen het samen kunnen vieren en bezinnen, toch het kloppend hart van kerkzijn. Online vieren is behelpen, meer niet. Zeker geen vervanging, maar tijdelijke
noodoplossing om de verbondenheid toch te blijven opzoeken.
We leggen er veel liefde, energie, zoekwerk en creativiteit in om er iets van te
maken. Onze accenten zijn best verschillend. Nu kunnen we dat zien van elkaar. En
dat is ook mooi: nu hebben we heel gemakkelijk de kans om bij elkaar over de
kerkmuren te kijken en ook de andere werkingen en werkers bezig te zien.
Benieuwd hoe de maand mei zal verlopen en wanneer we “weer elkaar
ontmoeten”. In hoopvolle verwachting daar naartoe levend bieden we u beurtelings
onze diensten aan. Fijn dat Boechout ook aanhaakt!
De dienst is telkens vanaf zondagochtend 10 uur op Youtube te bekijken. Klik in uw
Browser eerst ‘YouTube’ aan, en vervolgens ‘Protestantse kerken Antwerpen –
VPKB’. Ook na de zondagen kunt u de vieringen daar nog even bekijken. Wie geen
internet heeft, kan de papieren versie krijgen. Geef een seintje aan uw predikant.
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!
Hier de verdeling van wie de volgende vieringen verzorgt:
➸ 3 mei: Antwerpen-Noord
➸ 10 mei: Boechout
➸ 17 mei: Antwerpen-Oost
➸ 24 mei: Antwerpen-Zuid: ds. B. Dicou en ds. I. Koeman
➸ 31 mei: Pinksteren: kerken samen, preek stadspredikant ds. P.
Schipper
Zo gaan we door, tot de kerkdiensten weer in onze kerken kunnen doorgaan. We
houden u allen op de hoogte.
(Ds. Petra Schipper)
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STADSPREDIKANT & PSC
Kerk in de stad

KERK IN STAD EN LAND
Op een ongekende manier zijn we deze maanden allemaal samen ‘kerk in de stad’
en ‘in het dorp’, namelijk daar waar ieder van ons zich bevindt. Het is net in de
‘verstrooiing’ dat de Geest van Pinksteren ons elkaar zal doen verstaan. Zo
ontdekken we samen wat kerk in de stad en in het dorp mag betekenen.

STADSPREDIKANT TUSSEN HUIS EN KERK
Dominees werken
door. Elk en samen
zoeken we
manieren om
verbondenheid te
bewaren en nieuwe
vormen te geven. In
aanloop naar Pasen
waren we samen
druk in de weer om
online kerkdiensten
en vespers te
verzorgen. Ook de
komende weken
gaan we u bij
toerbeurt voor.
Hopelijk heeft u er
iets aan en kunt u de verbondenheid ervaren. Er kruipt veel werk in zo’n online
kerkdienst, niet in het minst achter de schermen voor de technici.
Verder telefoneren we wat af. Ik heb een hele lijst van contacten die ik regelmatig
bel. Er is veel nood aan gesprek, aan luisterend oor. De muren komen op je af, er is
angst, onzekerheid, moeheid, gevecht met depressiviteit, spanning in relaties,
bezorgdheid over financiën. Er is ook zorg voor elkaar en verrassend veel
veerkracht en vindingrijkheid. Mensen nabij zijn is vaak geven en ontvangen
tegelijk!
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Drie namiddagen in de week houdt daklozenpastoraat ’t Vlot onthaal in een grote
kerk, ik ben er elke week op dinsdag en donderdag. Mooi om ook daar te zien
hoeveel solidariteit er is onder dak- en thuislozen, vanuit het bisdom, bij buren en
vrienden, met belangstelling, lekkers, keukenpapier, mondmaskers, … Bijzonder
om de bezoekers nu ook steeds beter te leren kennen en hun verhalen dieper te
kunnen beluisteren. Laten we hopen dat deze periode tot gevolg zal hebben dat er
structureel meer gebeurt voor mensen in de meest precaire omstandigheden, want
die zijn er door corona nog meer dan er al waren.

DE WOONTERP
We denken dan natuurlijk meteen aan onze
vluchtelingengezinnen in ons project van tijdelijk wonen. De
speeltuinen zijn dicht, huiswerk moet op een kluitje gebeuren,
een jongere werkt dapper door in de ouderenzorg, andere
kostwinning ligt stil en ook de in te richten ontmoetingsruimte
wacht tot we er weer mogen komen. Ondertussen blijven de
vrijwilligers telefonisch ondersteuning bieden. Er worden vanuit allerlei initiatieven
laptops ingezameld en vervolgens klaargemaakt, zodat de kinderen in de gezinnen
kunnen bijblijven.

PSC OPEN HUIS – TELEFOONBEZOEKJE
Mensen die aan huis gekluisterd zitten kunnen worden gebeld door mensen van
PSC Open Huis, die van veel kunnen meepraten en goed kunnen luisteren. (Meer
info: Bart: 0498/16 39 62 of bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be ) De vrijwilligers
zijn blij dat ze iets kunnen doen, maar het is niet niks: elk 14 gesprekken op een dag,
twee dagen per week! Gelukkig krijgen ze aandacht in de Gazet van Antwerpen:
een hart onder de riem (vraag gerust dat we u het artikel toesturen).

DE VROUWENWERKING
Sinds vele decennia trekt Marleen Germer samen met Julijana Terzic en een 10tal
vrijwilligers, de Vrouwenwerking, eerst van het PSC, de laatste jaren van het ACM
onder CAW. Onze verbondenheid is gebleven; dat blijkt onder meer uit het
jaarlijkse Multiculturele Buffet waar we zo heerlijk gastvrij worden onthaald. Voor
vele vrouwen is de Vrouwenwerking als ‘huiskamer’-plek bijzonder belangrijk: jezelf
kunnen zijn, lessen Nederlands en naaien, koken en eten, lachen en dansen, praten
en soms zuchten en huilen, met raad en daad worden bijgestaan bij allerlei
problemen... Nu is die plek dus ook gesloten en dat is erg.
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Marleen zit ondertussen niet stil. Elke week brengt ze voedingspakketten en
verdeelt ze speelgoed van het ene gezin naar het andere zodat de kinderen
regelmatig iets nieuws hebben. Ze gebruikt hiervoor het budget dat normaal
voorzien is voor de Vrouwenwerking.
Maar helaas de kosten beginnen hoog op te lopen. Vandaar deze vraag: zullen wij
hierbij wat mee ondersteunen? Het zou een grote steun zijn in de rug voor iedereen
die momenteel helemaal niks meer heeft, geen zwart werk, geen vooruitzicht en
straks wel een huur die moet betaald worden... Concreet gaat het om 12 gezinnen
en enkele alleenstaande vrouwen waarvan de meesten elke week basisproducten
krijgen via voedselbanken maar daarmee niet kunnen overleven, zeker niet nu de
kinderen voltijds thuis zijn. Dat komt op een 500€ per week.
➸ Helpt u mee? Dat zou fantastisch zijn! Deze vrouwen zijn onze vriendinnen; we
laten hen niet in de steek. U kunt uw gift over maken op dit rekeningnummer:
BE93 7775 9057 3967 (met attest voor de belastingen); doet u dat alstublieft
zeker met vermelding van: Coronagift VW ACM.
Namens de vrouwen en hun gezinnen: heel veel dank!

PSC PROJECT ‘KIP EN EI’ IN CORONATIJD
Ook het Kip-en-Ei-project werd getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.
Gelukkig hadden wij genoeg lokale kopers voor onze eerste klas kuikens.
Wij konden bewijzen dat kleine boeren met 1000 kuikens een netto inkomen
konden krijgen van meer dan 10.000 euro per jaar i.p.v. de 2500 euro die ze nu met
kleinschalige kippenkweek kunnen bekomen.
In februari 2020 gingen we met 4 mensen van de raad van bestuur ter plaatse en
konden we ons vergewissen van de impact van het project.
Tijdens dit bezoek kwamen we in Kimidougou terecht, een plaatsje met een goede
1500 inwoners waar familie van onze projectcoördinator woont. Zonder elektriciteit
en stromend water waan je je daar in de middeleeuwen. Aangezien we het plan
hebben om uiteindelijk zelf via ouderdieren broedeieren te bekomen voor onze
broeierij, bleek deze afgelegen locatie, die daarenboven door de aanwezigheid van
bomen een 5-tal graden koeler is dan Bobo Dioulasso, een ideale plaats om de
toekomstige kippenstal te bouwen. We kunnen daar beschikken over 18 hectare
grond en er werd ons gemeld dat er wel water te vinden was. De aanwezigheid van
een 30 meter diepe, nog steeds op de bodem gedeeltelijk gevulde waterput,
bewees dat dit idee niet uit de lucht gegrepen was. Via een kennis met een
wichelroede werd vervolgens de plaats aangeduid voor een boring. En wonder
boven wonder, de bron die we daar aanboorden overtrof met een debiet van 36.000
liter per uur alle verwachtingen. Ze blijkt in staat te zijn om het volledige dorp van
stromend water te kunnen voorzien. Op datzelfde moment begon ook in Burkina
Faso de corona-uitbraak grotere gevolgen te hebben en werd er ontdekt dat goede
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handhygiëne aan de basis lag voor de beperking van de verspreiding van het virus.
Maar wat doe je als je geen stromend water hebt en ook geen zeep…
Het PSC zou het PSC niet zijn moesten we de wonderbron niet met anderen gaan
delen om zo meteen mee de basis te leggen voor goede handhygiëne. Voorlichters
moesten van deur tot deur gaan om uit te leggen hoe je goed je handen wast met
zeep. Wij financierden deze voorlichtingscampagne door lokale mensen en kochten
ook 600 eenheden zeep. Later bleken wij de eerste te zijn geweest in heel Burkina
Faso die deze voorlichtingscampagne hadden georganiseerd. Het succes ervan
wordt nu op meerdere plaatsen in Burkina Faso gekopieerd.
Dankzij de beschikbaarheid van
water (nodig voor het zelf
vervaardigen van bouwstenen –
foto) zijn we gestart met de
bouw van 2 kippenstallen (kleine
van elk max. 500 kippen). Dit
moet ons in staat stellen om,
zodra we weer import van eieren
kunnen hebben, de lokale
gemeenschap in Kimidougou als
partners in een coöperatieve te
krijgen.
Wordt vervolgd…
➸ Wil u dit belangrijke project steunen? Elke cent is welkom. Overschrijving
graag op rekeningnummer BE21 7785 9051 1403 t.n.v. Protestants Sociaal
Centrum Antwerpen, m.m.v. Kip en Ei.

TOT SLOT
Op 10 mei zouden we als stadspredikant met de kerk van Antwerpen-Zuid en PSC
Open Huis onze tweede poëzienamiddag houden in Buurthuis De Buurt (vervolg op
de eerste op 1 maart). Deze wordt tot nader order uitgesteld. Ondertussen zijn we
toch al bezig, mooie gedichten voor u uit te kiezen en in te lezen over het thema
MOED ten aanzien van de maatschappij.
PSC Open Huis staat zeker niet stil! Nog een bijkomend initiatief is hun
gloednieuwe ‘Open Huis blad’, een prachtige nieuws- en contactbrief voor de
mensen die nu de activiteiten moeten missen. Ouwe getrouwe Filip heeft daarin dit
gemis prachtig in eigen poëzie verwoordt, waaruit ik een fragment citeer, zodat u
de liefde kunt voelen tot bij u thuis. Verbondenheid betekent in Open Huis ook
samen koken, samen eten. Ook dat ligt nu stil, maar de verbondenheid blijft in de
melancholie.
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In een nog niet zo ver verleden
was de friet ons kampvuur tegen vergetelheid
een streling voor de tong
De dampkap zwijgt, een mus dwaalt over het Schoolplak
wij dwalen niet, we zitten binnen
verwarmen ons aan melancholie
pinken een traan weg
horen in de verte de roep van het gemis
met de handgesneden frieten
ambacht van de tederheid
(Filip Vanderbeek)

Een warme en verbonden 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

2

ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad
RAUWE ROUW
Alles is veranderd. We leven in een nieuwe werkelijkheid.Ook in het UZA.
Al snel na de lockdown werd ik met keel- en vermoeidheidsklachten en met een
hese stem naar huis gestuurd. Het ging even niet meer.
Collega Peter bleef tot nu toe gelukkig, God zij dank, gezond.
Deze week kon ik weer beginnen. Leven en werken in een totaal ander UZA. Een
aantal afdelingen zijn Corona-afdelingen geworden. Een aantal INZO’s (intensieve
zorg) ook. Op Corona-afdelingen mogen wij niet komen. Maar we horen en weten
wat daar geleden wordt. Dat kruipt onder je huid. Veel mensen zijn bang. Wat gaat
de toekomst brengen?
De zondagse vieringen zijn voorlopig afgelast. Op zondagmorgen luisteren we
beiden, ieder in ons eigen kot, naar kerkdiensten die de EO uitzendt. Vieringen die
het hart raken. Maar we missen de UZA-vieringen, de verbondenheid, de liefdevolle
contacten.
Het is stil geworden in de gangen van het UZA. Er mag nog steeds geen bezoek
komen. We bezoeken mensen die nu eenzaam zijn hier in het UZA. We leven met
hen mee, we voelen hun verdriet.
En dan, als een bom die inslaat, ontvangen we het verschrikkelijke bericht dat onze
dierbare vriend en pastor Egbert Rooze plotseling is overleden. We kunnen er niet
bij, we zijn sprakeloos. Stopt het dan nooit, het verdriet, de rouw?
Egbert betekende veel voor ons en voor de oecumene. Regelmatig kwam hij naar
onze vieringen, als hij een zondag zelf niet moest preken. Als ik er niet kon zijn,
verving hij me op de piano.
En hoe vaak hebben we hem niet een mailtje gestuurd of hij een bijbelgedeelte kon
ophelderen, een tekst kon duiden…Wat staat hier nu precies in de grondtaal, hoe
moeten we dit verstaan? Als hij in onze vieringen was en aan de koffietafel praatte
met patiënten, dan zag je de mensenvriend Egbert die met een groot hart luisterde
en bemoedigde.
En nu moeten we hem missen. Pastor Egbert die ons aanvuurde en raad gaf.
We vertrouwen hem toe aan de liefde en genade van onze God.
En in al ons verdriet en onze sprakeloosheid proberen we toch door te gaan. We
weten niet wat de toekomst gaat brengen maar we vertrouwen die ook toe aan een
liefdevolle God.
Veel sterkte en Gods zegen toegewenst voor u allemaal!

Peter Dierckx en Ria van Belzen
Pastors UZA
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BIJBELHUIS
Kerk in de stad
GEZONDEN DOOR DE GROTE HELPER…
Dorethé Segers (22) volgt een HBO-opleiding Theologie in Ede (NL) en werkt sinds
maart 2019 deeltijds als stagiaire-jeugdwerker voor het Bijbelhuis. Momenteel schrijft
ze haar een afstudeeronderzoek voor het Bijbelhuis. In haar bijdrage kijkt ze terug naar
een uitdagend jaar.
Alles ligt stil. Plannen die gemaakt zijn kunnen niet doorgaan en ook de activiteiten
die al gepland waren, worden anders ingevuld of worden vooruitgeschoven.
Hoewel alles anders loopt dan gedacht, probeer ik toch het goede van deze tijd te in
te zien. Deze tijd geeft mij rust en ruimte om na te denken. Er is veel gebeurd in het
afgelopen jaar en ik heb veel geleerd tijdens mijn tijd bij het Bijbelhuis.
Ik heb veel mensen ontmoet en veel mogen mee maken. Het kostte tijd om mensen
te leren kennen en bekend te raken met België en de gebruiken. Maar hier kreeg ik
ook de tijd en ruimte voor.

Werken en wonen in België leerde me veel over wie ik zelf ben. Het werk in het
Bijbelhuis leerde mij over hoe ik mij op verschillende manieren in kan zetten voor
mijn naaste. Tegelijkertijd merkte ik frustratie, omdat ik het gevoel had dat ik
mensen niet genoeg kon helpen. Dit zorgde voor een gevoel van onmacht. Toch
leerde ik anders naar de situatie kijken. Ik kan niet altijd fysiek helpen, maar ik voel
me wel gezonden door de Grote Helper. De grootste hulp die ik kan bieden is de
persoon die ik ontmoet, écht ontmoeten. Luisteren naar haar verhaal en dit
brengen tot God in gebed. Door de ander in Zijn licht te zetten, verander ik niet
altijd iets aan de situatie. Maar kan ik hoop geven door te wijzen op het Leven.
Dit is ook mijn gebed voor u en jou in deze tijd! Vind in deze onrust, rust bij de Bron
van het Leven.
Hartelijke groeten, Dorethé
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HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad

HONDERDDUIZEND ZEELIEDEN
GEVANGEN AAN BOORD!
De coronacrisis heeft zich uitgebreid naar
alle sectoren van het leven. Ook de
maritieme industrie heeft de gevolgen
ervan bijna onmiddellijk gevoeld. Hoewel
de containeroverslag het in de Antwerpse
haven goed deed in het eerste kwartaal,
wordt het tweede kwartaal van 2020 met
bekommernis tegemoet gezien.
Wereldwijd blijven de havens operationeel
want de bevolking moet van essentiële
zaken worden voorzien. Vele havens
weigeren echter bemanningswissels toe te
laten. Ruwweg honderdduizend (!)
zeelieden die hun contract hebben
beëindigd, zijn op dit moment niet in staat
om af te monsteren en naar hun land
terug te keren.
Het risico van terugkeer is aanzienlijk. Om
thuis te geraken hebben vele zeelieden twee tot drie vluchten nodig. Het gebruik
van drie luchthavens en drie vliegtuigen wordt door bepaalde
verzekeringsmaatschappijen als een verhoogd en onaanvaardbaar risico
beschouwd.
Zo kreeg ik een Zuid-Afrikaanse zeeman aan de lijn die op 15 maart was
afgemonsterd in Mauritanië. Vermits zijn thuisland in lockdown was gegaan, wou hij
via Parijs naar Londen reizen om bij zijn broer te verblijven. De rederij had dit
afgeraden omdat hij niet meer verzekerd zou zijn ingeval hij het coronavirus zou
oplopen.
De meeste zeelieden waarmee ik heb gesproken, menen dat ze beter af zijn aan
boord. Op zee is de bemanning veilig en in de haven wordt het contact met
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havenpersoneel zoveel mogelijk vermeden. Zeelieden die aan boord moeten blijven
worden doorbetaald en kunnen voor hun familie blijven zorgen. Niet iedereen is
bestand tegen een verlenging van een lang werkcontract. Na zes of negen
maanden aan boord zijn vele zeelieden lichamelijk of geestelijk uitgeput.
Op enkele schepen zijn reeds conflicten uitgebroken. In Azië weigerde een kapitein
om het laden en lossen toe te staan omdat hij de veiligheidsmaatregelen van de
havenarbeiders niet vertrouwde. Op een ander schip weigerden de zeelieden voort
te varen omdat zij na negen maanden terug naar huis verlangden. Via de 24/7
hotline van de zeemansmissie ontving ik een oproep van een zeeman vanuit Athene
die bezorgd was omdat zijn schip naar China zou varen.
De gedwongen verlenging van contracten kan echter niet onbeperkt blijven duren.
Daarom ijveren belangrijke internationale organisaties er voor om zeelieden te
laten erkennen als vitale arbeidskrachten die voor hun werk mogen reizen. Zij
dringen ook aan op het selecteren van havens waar zeelieden gemakkelijker en
veiliger kunnen afmonsteren.
Het havenpastoraat gaat door met scheepsbezoek maar ons oecumenisch team is
uitgedund. We missen onze vrijwilligers die we naar huis hebben moeten sturen.
Enkele havenaalmoezeniers gaan nog regelmatig de haven in. De bemanningsleden
die ik ontmoet, dragen allemaal een gezichtsmasker en handschoenen. Uit de
gesprekken blijkt duidelijk de bezorgdheid voor gezin en familie. De zeeman wiens
dochter vorige maand in quarantaine werd geplaatst, liet mij weten dat zij gezond
is verklaard. Zij wenst echter niet naar huis te komen om de familie niet in gevaar te
te brengen door haar werk als verpleegster.
De behoefte aan communicatie is groot. Vermits toegang tot internet op de meeste
schepen afwezig of zeer beperkt is, levert het havenpastoraat simkaarten om zeelui
in staat te stellen regelmatig contact met familie en vrienden te onderhouden. De
FB-pagina van ons zeemanshuis, facebook.com/antwerpseafarerscentre/, houdt
hen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
Deze crisis heeft een grote impact op de internationale scheepvaart. Rederijen
komen in zware financiële moeilijkheden en sommigen zullen zelfs de boeken
moeten neerleggen. Dit legt dan weer een zware hypotheek op de
werkgelegenheid van zeelieden die reeds sterk onder druk staat wegens een
overaanbod van arbeidskrachten.
De zeemansmissie blijft haar best doen voor het welzijn van zeelieden. Zij zorgen
voor ons in deze moeilijke tijden. Laten wij ook bekommerd zijn om hen.

Marc Schippers
Havenaalmoezenier
mschippers@scarlet.be
2

GEBED IN TIJDEN VAN CORONACRISIS

God,
Geef me rust en vertrouwen,
Opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
Opdat ik het goede doe en het dwaze laat.
En geef me liefde,
Opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
En bereid ben te helpen waar nodig.
Auteur: Irene van der Meulen, beeld : pixabay
(van de website van de VPKB: www.protestantlink.be)
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