
TOM CALLEBOUT - SACRALE RUIMTES
Tom Callebaut (°1971) is interieurarchitect en legt zich al 20 jaar toe op
het ontwerpen van sacrale ruimtes, zowel in hergebruikt materieel
kerkelijk erfgoed, als in geheel nieuw te ontwikkelen plekken zoals
bijvoorbeeld bedrijven, een popfestival of een woonhuis. Hij laat
voorbeelden zien van zijn projecten en zet zijn visie daarachter uiteen.
Er is gelegenheid tot gesprek met deze culturele en religieuze
vernieuwer. Neem een voorproefje op zijn website www.tc-plus.be
(projecten, sacrale ruimtes).
Voor Tom Callebaut is architectuur geen doel maar een middel om
mensen te raken, in beweging te brengen en te verbinden.
 

i.s.m. UCSIA

Data: Dinsdag 24 maart, 

Tijd: 19.30

Locatie: Hof van Liere, Prinsstraat 13

MOED OM (NIET) TE SPREKEN 
OVER GOD

De moed om (niet) te spreken over God. Het lijkt in onze maatschappij
steeds minder vanzelfsprekend om te geloven, laat staan om daar ook
nog eens (publiekelijk) over te spreken. Wat betekent dat voor de
christelijke geloofstaal? De Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945) peilde reeds in zijn beroemde
gevangenisbrieven hoe ingrijpend onze situatie is veranderd ten
opzichte van vorige eeuwen. Die situatie vraagt van ons een andere
manier van spreken en denken over God. Over deze gedachten willen
we met elkaar verder denken. Wat betekent het voor ons? Hoe vinden
we de moed om (weer) te spreken over God? Wat is het eigene van
wat de kerk te zeggen heeft? Over die vraag wordt van gedachten
gewisseld door drie sprekers: mgr. bisschop Johan Bonny, ds. Bert
Dicou en prof. Guido Vanheeswijck. Alle drie leggen ze hun eigen
gedachten voor, om vervolgens met elkaar en met u in gesprek te
gaan over de thematiek.
 

Data: 22 april, 

Tijd:20.00 

Locatie:: Christusgemeente, Bexstraat 13, Antwerpen

M  O  E  D
J A A R P R O G R A M M A

V P K B - A N T W E R P E N

N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  H E T  L E V E N
V A N  D I T R I C H  B O N H O E F F E R

 



A A N  T A F E L  I N  D E  W I J N G A A R D
Vanaf februari eens in de maand: samen eten in het gebouw van
protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77. Voor wie in de
buurt woont, of er best voor naar 't Zuid wil komen. Gezellig samen aan
tafel. Pastores Ina Koeman en Bert Dicou houden van koken en
ontvangen u graag. Het geheel omlijst met gedichten of een actueel
verhaal om over na te denken.
 

Data: maandagen 10/02, 9/03, 20/04 , 11/05

Tijd: 18 uur

Opgeven bij Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486834788

B I J B E L Q U I Z
U kunt vast beginnen met oefenen want het is weer zover: de
jaarlijkse Antwerpse bijbelquiz komt er weer aan! U wordt weer
uitgedaagd om de strijd aan te gaan met andere protestanten. Deze
keer gaat het niet over leerverschillen, maar over wie de juiste feiten
op een rijtje heeft. Vorig jaar is de kostbare mezoeza gewonnen door
het dappere team van dames van de Christusgemeente, en zij nodigen
u van harte uit 
 

Data:1 februari

Tijd: 20.00-22.00 uurWaar: Bexstraat 13

Aanmeldingen per team (6 tot 8 personen)

bij dsbarrykriekaard@gmail.com

P O Ë Z I E  M E T  D E  N O O R D E R G E U Z E N
Een activiteit in goede samenwerking tussen de Antwerpse protestanten
(Petra Schipper, Bert Dicou), de Noordergeuzen o.l.v. Filip Vanderbeek, en
Buurthuis de Buurt. Twee middagen met poëzie over ‘moed’, geheel
passend bij ons jaarthema. De eerste keer gaat het over moed in
persoonlijke omstandigheden. De tweede keer is geïnspireerd door
Bonhoeffer, de Duitse theoloog die zijn verzet tegen de Nazi’s met de dood
moest bekopen. Dan gaat het over moed in situaties van oorlog en verzet.
De poëzie wordt voorgedragen door de Noordergeuzen van het Open Huis
en door lezers uit de gemeentes. Er is muziek, en na afloop gezellig
samenzijn met hapje en drankje.
 

Data: zondagmiddagen 1 maart en 10 mei (afzonderlijk te bezoeken)

Tijd: 15 uur

Locatie: Buurthuis de Buurt, Van Schoonhovenstraat 35-37

B I B L I O D R A M A :  M O E D !
In vier middagen gaan we ons op een spelende manier, maar ook
serieus verdiepen in krachtige verhalen uit de Bijbel en de
geschiedenis. Deze middagen zullen staan in teken van het
jaarthema: MOED. We zullen kijken naar situaties waarin moed
gevraagd wordt. Hoe moedig zouden wij zelf kunnen zijn, of zijn we
helemaal niet zo moedig?Uit de geschiedenis nemen we het verhaal
van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die in de Tweede
Wereldoorlog krachtig stelling nam tegen de Nazi-ideologie en zelfs
betrokken was bij een aanslag op Hitler. Aan het eind van de oorlog
werd hij gearresteerd en later geëxecuteerd. Uit de Bijbel lezen we
over de persoonlijke moed van Mordechai en Esther in het
antisemitische geweld van hun tijd, over Mozes die zijn volk door de
woestijn leidde en toen afscheid moest nemen, over Johannes de
Doper voor wie zelfs de koning een angstig soort respect had, en over
de apostelen Paulus en Silas, die een boodschap verkondigden die
men niet wilde horen en daardoor in de gevangenis raakten.
 

Data: 21 jan., 4 feb, 18 feb, 3 maart 2020

Tijd: 13 uur inloop met koffie en thee, 13.30 uur start, tot uiterlijk 16 uur

Locatie: De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen

Opgave: Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486834788

L E C T I O  D I V I N A
Opnieuw organiseren we avonden waarop we de bijbel lezen volgens de
methode van de Lectio Divina.
We vormen een kring, in de nevenkapel van de kerk aan de Lange
Winkelstraat; we zijn stil, ontvankelijk, en we lezen een gedeelte uit de
bijbel: meer is het niet.  Maar het is wel de manier waarop al eeuwen
mensen de bijbel lezen: er loopt een lijn van de vroege kerk, via vromen
in de kloosters , naar een nieuwe belangstelling voor deze wijze van
biddend bijbellezen in onze tijd. En we voegen ons in de stroom.
 

Data: 12 dec, 8 jan, 13 feb, 18 mrt

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5

 
 


