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Beste lezers,
Net na het afronden van de redactie van deze De Band, op 27 oktober, bereikte
ons het nieuws dat het evenement SAMEN STROMEN – dat o.m. door zou
gaan in de kerk De Brabantse Olijfberg – wegens corona geschrapt is. We
hopen op 2021. Als er nog andere dingen veranderen die in uw kerkblad
vermeld staan, verneemt u het via uw gemeentes.
We leven helaas in een tijd ‘onder voorbehoud’…
Hartelijks,
de redactie
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HOOFDARTIKEL
SALLIE MCFAGUE
OVER LEVEN EN DOOD
In de maand november gedenken we in de gemeentes de gestorvenen van
het afgelopen jaar. Die jaarlijkse gedachtenis is een droevig moment, omdat
we dan stilstaan bij het verlies en het gemis. Het is ook altijd een bemoediging,
ondanks dat verlies en ondanks het gemis willen we verder. We vergeten niet,
dat zeker niet. We sluiten ook niet een periode van rouw en verdriet hebben af.
Maar we wenden ons naar het leven. Met onze dierbare gestorvenen in het
hart, vervolgen we onze weg en rekenen opnieuw op Gods zegen.

Vorige maand kreeg ik tijdens de
redactievergadering van een
theologisch handboek een
onaangename verrassing. We hadden
besloten dat we een soort lexicon
zouden bijvoegen, waarin dan alleen
overleden theologen zouden komen.
Jammer, zei ik, anders zou ik Sallie
McFague beslist willen opnemen.
Maar die is overleden! zei een collega.
Een check op de smartphone
bevestigde het. Al bijna een jaar. Had
ik gemist. Ik kende de Americaanse
eco-theologe niet persoonlijk, maar
was toch licht geschokt en ietwat
verdrietig. Ik volg haar al heel lang.
Ze is 86 jaar geworden, dus het is
haar gegund het aardse bestaan
achter zich te laten. Maar toch.

Sallie McFague was een fervent pleitbezorgster van een nieuwe ‘planetaire
theologie’ op ecologische basis (zie bijvoorbeeld haar boek Life Abundant.
Rethinking Theology and Economy for a Planet in Peril, 2001). In haar boek A
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New Climate for Theology. God, the World and Global Warming (2008)
bespreekt zij wat naar haar idee de kernwaarden zijn van de bijbelse religie: lof
en compassie. De lofprijzing is de uitdrukking van de ervaring van
dankbaarheid en verwondering over het bestaan. Compassie gaat over de
betrokkenheid bij de ander of het andere. De twee zijn onderling verbonden.
Wie zijn ogen opent voor de schoonheid van de wereld om zich heen, raakt
vanzelf betrokken. Wie de pracht en complexiteit van de natuur werkelijk tot
zich neemt, en ook haar kwetsbaarheid ziet, zal niet aarzelen voor haar op te
komen. McFague gebruikt graag de metafoor van de kosmos / de aarde als
‘Gods lichaam’. Het is niet niks als we dit lichaam slecht behandelen.

Zij werkt haar denken bijbels, systematisch-theologisch én economisch uit,
want het is evident dat een dergelijke geloofs- en wereldvisie zwaar
concurreert met een visie waarin zorg voor de natuurlijke omgeving alleen
maar een vervelende hinderpaal is voor het verder groeien van de economie en
een oproep tot zelfbeperking bijna een economische doodzonde is. Zie de
huidige klimaatdiscussie. Haar laatste boek (2013) heet Blessed are the
consumers (vooral niet letterlijk te nemen). Daarin schrijft ze ook over haar
persoonlijke spiritualiteit.

Ik vond op YouTube een opname van een toespraak van haar waarin ze daar
eveneens over vertelt. Ze gaat daarin in op de ervaring van het ontwaken,
figuurlijk – het moment dat elk mens, elk kind doorgaans al, meemaakt, dat je
je plotseling realiseert dat er niets blijvends is. Je grootouders, je ouders,
jijzelf. Nog maar even en je bent geen kind meer, nog iets langer en er blijft
helemaal niets over van wat er nu is. Ze was zeven toen zij ‘ontwaakte’ en dit
schokkende weten tot haar doordrong. Als bijna-tachtiger spreekt ze er nu
over hoe ze daarmee geleefd heeft en hoe het haar geloof bepaalt. Ik heb een
stuk voor u vertaald en voeg dat hieronder graag in.

‘Wat ik heb geleerd in de ongeveer zeventig jaar nadat ik voor het eerst
‘ontwaakte’, op zevenjarige leeftijd: allereerst heb ik geleerd om te vertragen,
en om aandacht te schenken. In Jericho Park, waar ik elke ochtend wandel, sta
ik vaak even stil en neem dan de omgeving in me op. Wat ik zie, de geluiden en
de geuren van het pad. Ik geniet dan van precies dat moment. Ik heb geleerd
het sacrament van het huidige ogenblik te waarderen. Hoe ieder stukje
schepping een uniek aspect van het goddelijke is en dat weerspiegelt en
inderdaad uitroept.
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Wat ik met veel plezier geleerd heb, is dat we niet in twee werelden leven,
maar in één enkele. We wonen hier, en God woont hier evenzo. De wereld leeft
in, voor, vanuit God en naar God toe elke minuut van elke dag. Daarom leven
we hier op aarde, nu, niet ver bij God vandaan, maar leven we altijd, hetzij in
leven, hetzij in de dood, in God. De dood hoeft niet gevreesd te worden. Noch
is het sterven de enige keer dat we God ontmoeten. God is de bron van alle
bestaan en de hemel is hier, op dit moment. Om in de hemel te wonen, hoeven
we slechts de presentie van God om te zetten in de praktijk van alledag. Dat is
niet onmogelijk, omdat we op onze aarde, die Gods lichaam is, aanhoudend en
overal en altijd omgeven worden door God. Of het nu in pijn of in schoonheid
is, met een zere rug of aan de wandel in het park, ik woon binnenin God.
Mijn dood zal een naadloze overgang zijn naar een staat waarin ik nog
vollediger in God leef. […]
Ik was dus zeven jaar oud toen ik voor het eerst ‘ontwaakte’. Mijn hele verdere
leven ben ik bij die toestand – het wakker zijn – weggegaan en weer
teruggekomen. Soms was ik niet in staat om de verschrikking ervan te dragen
en deed mijn best te ontsnappen, zoals zo veel anderen dat ook doen, en mijn
bewustzijn daarvoor te sluiten.
Werkelijk ‘wakker’ zijn, betekent objectief zijn, realistisch zijn, oog in oog
willen staan met de muziek. Dat wil zeggen: oog in oog durven staan met de
dood. Je eigen dood en de dood van ieder ander en elk ander ding. Niet hier
zullen blijven is de eerste openbaring van ‘wakker zijn’. Alles wat je koestert,
inclusief jezelf, zal er op een dag niet meer zijn. Het maakt niet uit hoe
machtig, hoe mooi, hoe belangrijk, hoe nobel, alles en iedereen gaat voorbij.
En de vraag die degenen die ontwaakt zijn blijft bezighouden is: waar gaat het
allemaal heen? Zakt het weg in het niets? In niet-zijn? Of is er alternatieve
mogelijkheid, namelijk dat alles eeuwig leeft, in God? In de liefde. In de
wederzijdse kosmische dans, van zichzelf leegmakend geven en ontvangen. Ja
zeggen tegen deze alternatieve mogelijkheid, is denk ik wat ik bedoel met:
geloven in God. Het betekent dat zulk ‘ontwaken’ - je eigen radicale
contingentie (toevalligheid) moeten erkennen - niet maar een wrede grap is,
maar een uitnodiging om bewust deel te nemen aan de kosmische dans van
zichzelf gevende liefde, van de een naar de ander. Van het leven aanvaarden
als een geschenk. Dat geschenk met plezier en in dankbaarheid leven, om het
daarna door te geven aan anderen.
Toegegeven, dat laatste, het doorgeven en overlaten aan anderen, is een
moeilijke opgave. Wanneer je overgaat van het actieve naar het passieve fase
van die dans, betekent het dat je die actieve fase moet loslaten. Een stap
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terugzetten en andere dansers de dans
laten leiden. Maar ook dan speel je nog
een rol van betekenis, namelijk die van
figuurlijk ‘nurse log’ (voedend blok hout),
ik bedoel een boom die ten slotte
omgevallen is en toestaat dat haar
voedingsstoffen nu andere, jonge
boompjes helpen groeien.
Zoals Teilhard de Chardin zegt in zijn
Gebed over de dood, laat je in de passieve
fase God toe om de vezels van je wezen
los te maken, om elk ervan weg te dragen
en op te nemen in het goddelijke Zelf. Ik
las dit op de begrafenis van mijn moeder
en hoop dat het ook op die van mij zal
worden gelezen.’

Tot zover. Het is op haar begrafenis gelezen. Sterker, daar heeft de hele
audio-opname van deze toespraak geklonken, als haar laatste voedend
getuigenis.

Ds. Bert Dicou
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

TERUG- EN VOORUITBLIK
Afgelopen maand was onze uitgestelde gemeentevergadering van 2020. Het
was een goede, efficiënte vergadering en een mooi moment om elkaar (op
veilige afstand) te ontmoeten. Een nieuwe penningmeester werd gekozen,
Bernd van der Kwast, op een later moment zal hij zich via deze weg aan u
voorstellen. Tot aan het einde van 2020 loopt de oude penningmeester, Wim
Sluijs, nog even met hem op.
In de diensten stonden we stil bij lezingen uit het begin van Genesis. We
probeerden om de verhalen van het begin met een open blik te lezen. We
vroegen ons af: wat zegt de bijbel over wie wij als mens zijn? We hoorden hoe
de mens werd geschapen naar Gods beeld, wat niet alleen een gave maar ook
een roeping is. We zagen in het verhaal over de hof van Eden dat échte vrijheid
alles te maken heeft met verantwoordelijkheid. We hoorden ook over de
verbondenheid van de mens met de aarde en de hele schepping, een
veelzeggend thema in deze tijd en klimaatcrisis. In november lezen we verder
uit de eerste verhalen van Genesis over de mens en zijn naasten.
Op 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan stil
bij iedereen die ons ontvallen is in het afgelopen jaar. De laatste zondag van
november is de eerste zondag van de advent. We volgen in de adventstijd de
evangelielezingen uit het Oecumenisch Leesrooster. De laatste zondag van
november is ook weer een kinderdienst. Naar aanleiding daarvan een korte
toelichting.

Kinder- en jeugddiensten
We willen namelijk dit jaar elke laatste zondag van de maand een kinder- en of
jeugddienst organiseren. Die diensten zien er iets anders uit dan u misschien
gewend bent, maar soms kan dat juist ook iets goeds brengen, je ziet de
dingen in een ander licht.
We beseffen goed dat de liturgie zoals we die gewend zijn een waardevolle
schat is, die is overgeleverd uit een lange traditie. Tegelijkertijd is daar niet
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altijd gemakkelijk in door te dringen. Dat kost tijd, daar moet je in groeien. Dat
geeft ergens ook juist de waarde aan. Tegelijkertijd is het belangrijk om steeds
weer terug te gaan naar de vraag: wat is een eredienst? Iemand zei het eens
met een mooie volzin: ‘De eredienst is een dienst van God aan mensen, die de
dienst van mensen aan God oproept, draagt en omvat.’ De eredienst is dus
eerst en vooral God die ons dient, door zijn Woord en Geest.
Dat vraagt om een antwoord en dat antwoord krijgt op vele manieren vorm.
Hoe waardevol ook, een vorm is slechts een vorm, een tijdelijke behuizing voor
het geheimenis waar het eigenlijk om gaat. Daarom is het belangrijk dat we
evenzeer oog blijven houden voor inclusiviteit. Immers: God wil ons allemáál
op zo’n manier aanspreken dat we het begrijpen. Iedereen moet in de
eredienst de ruimte krijgen God te zoeken en te ontmoeten. En dat geldt ook
voor jongeren en kinderen. Jezus zegt het zelf: ‘Laat de kinderen tot mij
komen.’ Het evangelie leert dat wij misschien eerder van de kinderen moeten
leren dan andersom.
Het is belangrijk dat er diensten zijn voor kinderen en jongeren waar speciaal
oog voor hen is in de vormen die worden gekozen. Alleen zo kunnen ze ook de
overgeleverde vormen uit de traditie leren kennen en waarderen. Zo blijven we
samen van elkaar leren.

Coronamaatregelen
We willen u via deze weg ook nog eens extra wijzen op de coronamaatregelen.
Dat is niet om vervelend te doen, want wij zouden uiteraard liever hebben dat
die regels niet nodig waren. Maar het gaat erom dat we, zeker in deze tijd van
stijgende besmettingscijfers, elkaar veilig houden. We zijn toevertrouwd aan
elkaars zorgen. Enkele aandachtspunten die we als kerkenraad nog eens willen
aanstippen:
• Het is de bedoeling dat u in de kerk een mondkapje draagt. Dat geldt
niet voor sprekers en voorzangers.
• Er is helaas nog steeds geen gemeentezang mogelijk, omdat we de
onderlinge afstand van 2 meter die daarvoor nodig is niet kunnen
garanderen. Wanneer dat in een uitzonderlijk geval wel zo is, zullen we
dat expliciet vermelden. Het is dus momenteel NIET de bedoeling dat u
voluit meezingt. Zachtjes mee neuriën met mondmasker mag wel. We
vragen uw geduld en hopen samen dat we spoedig weer met elkaar
kunnen zingen.
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• Het is eveneens de bedoeling dat u na afloop weer het gebouw verlaat
en niet blijft praten met elkaar. Wanneer u toch elkaar even kort
aanspreekt buiten wijzen we u dringend op de anderhalve meter.
Laten we zo samen om elkaar heen staan.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Gespreksavond ‘De moed om (niet) te spreken over God’
geannuleerd
Helaas hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om de gezamenlijke
gespreksavond met mgr. Johan Bonny, prof. Guido Vanheeswijck en dr. Bert
Dicou te annuleren. Aanleiding waren de sterk stijgende besmettingscijfers
van het coronavirus. We vonden het niet verantwoord de avond op dit
moment door te laten gaan. Gelukkig zijn de sprekers bereid op een later
moment met elkaar in gesprek te gaan over het thema.

Wekelijkse lezing bijbelteksten voor komende zondag
Elke week komen we op
maandagavond (20 uur) een uurtje
samen in de kerk en/of via Zoom om
met elkaar te bijbelteksten te
bespreken die de zondag daarna in de
dienst behandeld worden. Van harte
welkom eens aan te sluiten.
Aanmelden bij ds. Kriekaard.

Bijbels leerhuis: gelijkenissen
Dit seizoen bestuderen we met elkaar de gelijkenissen van Jezus. De insteek
van de bijbelstudie is wat theoretischer dan voorheen, we proberen de teksten
echt met elkaar te ontdekken en te ontleden. De eerste bijeenkomst was een
inleiding, waarbij we nadachten over de vraag wat een gelijkenis eigenlijk is. In
het vervolg lezen we steeds twee gelijkenissen uit Markus, Mattheus en Lukas
en nog enkele teksten uit Johannes. Een interessante zoektocht die veel
verrassends kan opleveren! Een overzicht van de komende bijeenkomsten:
- 18 november: de gelijkenis van de spoedig terugkerende heer (Markus
13:33-37)
- 16 december: de gelijkenis van het onkruid (Mattheus 13:24-30, 36-43)
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- 13 januari: de arbeiders van het elfde uur (Mattheus 20:1-16)
- 10 februari: de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:30-35)
- 17 maart: de onrechtvaardige rechter (Lukas 16:1-8)
- 15 april: de Goede Herder/Deur der schapen (Johannes 10:1-15)
- 19 mei: nog in te vullen
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag 14.30-16.30 uur in de
kerk.

Jeugdwerk
Op zaterdag 17 oktober was de eerste
jeugdbijeenkomst van het seizoen. De
jeugdbijeenkomsten zijn eigenlijk een
soort samenvoeging van catechisatie
en jeugdwerk. We beginnen met een
gezamenlijke maaltijd en bespreken
een inhoudelijk thema en vervolgens
doen we iets gezelligs.
We praatten met elkaar over het thema
‘de kerk’. We dachten na over
verschillende beelden voor de kerk
(een huis met vele kamers, lichaam van
Christus) en bedachten hoe we de kerk
graag zouden willen zien.
Dit is wat er ongeveer uitkwam: een
kerk die eigentijds is, met preken waarin het gaat over de actualiteit en
aansprekende voorbeelden worden gebruikt, met moderne muziek in de
dienst, die aansluit bij jongeren. Een kerk die open staat voor iedereen, waar
ruimte is voor heel veel verschillende meningen. Een echte gemeenschap waar
mensen oog hebben voor elkaar en klaar staan voor elkaar en waar we samen
iets bijdragen aan de maatschappij. En nog veel meer andere dromen.
We hadden zo een goed gesprek over wat kerk-zijn voor ons betekent. Na
afloop hebben we het inmiddels befaamde spel Cluedo gedaan. Daarnaast was
er ook tijd voor een leuke fotochallenge in de wijk.
Op 28 november vanaf 12.30 uur in de kerk is de volgende jeugdbijeenkomst!
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KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD
De kerkenraad kwam in oktober voor het laatst samen in de oude
samenstelling. Inmiddels gaan we door met het werk met vier mensen (incl.
predikant). Vandaar ook de warme oproep uzelf voor de gemeentevergadering
van het voorjaar 2021 kandidaat te stellen!
De bestuursraad is blij met Bernd van der Kwast als nieuwe penningmeester.
Van harte welkom en veel succes!

TOT SLOT
Op moment van schrijven van deze rubriek van De Band bevinden we ons als
gezin in de spannende laatste week van de zwangerschap van Veerle.
Hoogstwaarschijnlijk is de baby geboren als het kerkblad in uw brievenbus
valt. Dat betekent ook dat ik vanaf dat moment twee weken lang afwezig zal
zijn. Activiteiten die gepland staan, zijn daarom alle onder voorbehoud, de
koffiemorgen voor november is bij voorbaat afgelast. Voor alle pastorale
zaken kunt u tijdens mijn afwezigheid terecht bij de kerkenraad.

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

Ds. Barry Kriekaard | dsbarrykriekaard@gmail.com | 03/889.88.50 –
0493/81.96.52
Mevr. Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com
Dhr. Wim Sluijs | Fruithoflaan 3 bus 11, 2600 Berchem | 03/827.30.28 |
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

LAAT ONS VERTROUWEN BEWAREN
In tweede-golf coronatijd zetten we onze activiteiten verder, uiteraard
opnieuw op bescheidener schaal dan u gewend was. Desondanks blijven we zo
goed mogelijk present. Mocht u goede ideeën hebben voor vormen van
ontmoeting die we nog kunnen realiseren, naast de kerkdiensten, laat het ons
weten!
De nu ingevoerde nieuwe maatregelen zijn wat ze zijn, noodzakelijk, maar leuk
is anders. Het zal voor een heel aantal mensen best zwaar zijn. Laten we maar
proberen ons vertrouwen te bewaren. En laat van u horen als het u allemaal
teveel is.

KERKDIENSTEN OP LOCATIE
EN OP LIVESTREAM
Gelukkig gaan vooralsnog de kerkdiensten op locatie door. En nog steeds kunt
er tevens voor kiezen ze thuis te volgen via livestream. Zondagvoormiddag
even voor tienen kunt u de uitzending aanzetten. We zijn te vinden op het
YouTube kanaal VPKB De Wijngaard. Dat is op
https://www.youtube.com/channel/UCS377COFCdmsRHktd6yQzyQ
Vanaf de daarop volgende maandag is de kerkdienst ook steeds terug te kijken
op datzelfde kanaal. Mocht u bijvoorbeeld de dienst van 1 november (met de
bevestiging van Hans de Bleser als nieuw kerkenraadslid) gemist hebben, het
is daar terug te zien!

Middagdienst 8 november, 15 uur
In het seizoen 2020-2021 gaan we verder met de reeks namiddagdiensten op
elke tweede zondag van de maand. Het is even puzzelen welke vormen
daarvoor momenteel haalbaar zijn, of we het misschien niet toch simpeler
moeten houden. We gaan u op de hoogte houden via onze digitale
nieuwsbrief.
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15 november: (g)een Bijbelhuiszondag
Eén van de verschijningsvormen van de Antwerpse protestantse kerk is het
Bijbelhuis. Een actieve groep enthousiastelingen zet zich in dit mooie pand in
de Lange Dijkstraat in voor ontmoeting en gesprek met jongeren en families
van allerlei nationaliteit. Een huis met een open Bijbel en interesse in de
ontmoeting met wie ook maar. De drie VPKB-stadskerken steunen dit werk
van harte. De jaarlijkse Bijbelhuiszondag als zodanig gaat wegens corona dit
jaar niet door. Wel zal diaken Ernst van Velzen op 15 november voorgaan in de
Brabantse Olijfberg en wij als Wijngaard sluiten ons aan.

Gedachtenisdienst zondag 22 november
Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent, gedenken we de
gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te denken aan anderen die
we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of eerder. Op de zondagen
voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van wie u graag
genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de dienst. In de
dienst is er gelegenheid voor ieder dat wil een kaarsje aan te steken (een of
meer) voor degenen die u wil gedenken.

EEN TERUGBLIK: KIP&EI 11 OKTOBER

Op zondagnamiddag 11 oktober deden we in onze gemeente de uitgestelde
zondag voor het Werelddiaconaat, met volle aandacht voor het PSC-project
Kip&Ei in Burkina Faso. Het werd een zeer feestelijke dienst, onder leiding van
stadspredikant ds. Petra Schipper, met volop ruimte voor degenen die nog nét
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op tijd, eerder dit jaar, de kippenbroeierij bezocht hebben en kennis hebben
genomen van alles wat zich daaromheen aan het ontwikkelen was. Mooie
verhalen, mooie beelden, een vorm van internationale solidariteit om trots op
te zijn.
Fijn dat onze reizigers hun indrukken en inzichten met ons wilden delen!
Foto links: Thamar Blokland en Tetty Rooze, foto rechts: PSC-voorzitter Koen
Kinsbergen.

IN MEMORIAM SIEBE STOKER
Donderdag 8 oktober overleed ons gemeentelid Siebe
Stoker. Hij is 72 jaar geworden. Evenals zijn vrouw Tineke
een vertrouwd gezicht in de gemeente. Tineke was vaak
in de kerkdiensten te vinden, Siebe minder, maar op
hoogtijdagen kwam hij mee. Ze hadden het goed in hun
mooie huis in Waasmunster.
Hij was in de transport, hield van rijden, op weg zijn, en
nu het voor het werk niet meer hoefde, waren ze vaak
langdurig op weg door Europa. Siebes gezondheid was
kwetsbaar, hij had het al eens zeer te verduren gehad. Dit voorjaar kreeg hij in
volle coronatijd een hersenbloeding waardoor hij zwaar was aangetast. Recent
verhuisde hij naar het woonzorgcentrum in Waasmunster. Helaas heeft dat
niet mogen duren en overleed hij daar al na korte tijd, na een kort ziekbed.
Woensdag 14 oktober vond de uitvaart plaats, met een dienst geleid door ds.
Koreneef, een goede vriend van de familie. Dat Siebe moge rusten in de vrede
van God. Ons gebed voor Tineke, de zoons en allen die hem missen.
Hieronder enkele voor hem typerende regels van de rouwkaart:
Altijd was je goed gezind, nooit zag je reden om te klagen.
Behulpzaam was je voor familie en vriend.
De deur stond steevast open voor iedereen.
Je nam je tijd voor een kopje koffie en een babbel.
Je hield van de natuur, elk dier was je vriend.
Je hebt het leven aanvaard zoals het kwam, waar het je ook bracht.
Je hebt nu je laatste rit gereden.
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PASTORALIA
Rina Vredebregt is langere tijd in het ziekenhuis geweest. Op het moment van
schrijven wordt bekeken of verhuizing naar een woonzorgcentrum een goede
vervolgstap zou zijn. We wensen Rina veel sterkte bij deze spannende dingen!

KERKENRAAD
Na zondag 1 november, de dienst waarin we Hans de Bleser bevestigen als
nieuw kerkenraadslid, bestaat de kerkenraad weer uit 5 personen: 4
ouderlingen/diakenen en de predikant. Tetty Rooze-de Boer, Thamar
Blokland, Heleen Rouwenhorst, Hans de Bleser en ds. Bert Dicou staan
klaar om ook in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk leiding te geven aan het
gemeenteleven. U mag hen altijd benaderen met uw vragen, suggesties,
kritiek en waardering.

ADVENTSPROJECT
Vanaf 29 november starten we ons Adventsproject voor de projecten van
Protestantse Solidariteit en in solidariteit met onze partnerdistrict Kirinda in
Rwanda. De manier waarop we daar aandacht voor vragen krijgt u te lezen in
het decembernummer van De Band. Misschien kan u al een spaarpotje vullen
met een wekelijkse bijdrage voor deze collectes.
Zie ook de rubriek VPKB.
Een hartelijke groet,

Ds. Bert Dicou
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be
Predikant
Scriba

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Mevr. Heleen Rouwenhorst, Lodewijk Van Berckenlaan 367, 2140 Borgerhout
tel. 03/321.93.32 | heleen@pobox.com
Penningmeester Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren |
tel. 0472/76.78.14 | 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

BLIJ NIEUWS
Onze kosters Sander en Irene zijn dinsdag 20
oktober ouders geworden van een prachtige zoon:
Felix Louis van Langevelde. U kunt altijd een kaartje
met felicitaties bij hun in de bus doen of sturen naar
de Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen.
Wij wensen Felix veel zegen toe!

DE GLASRAMEN ZIJN TERUG!
We hebben er even op moeten
wachten, maar vrijdag 23
oktober was het dan zover. Heel
rustig, paneel voor paneel
werden de gerestaureerde
glasramen geplaatst door twee
werkmannen van Monument.
Kijkt u eens omhoog naar de
prachtige details van deze meer
dan 100 jaar oude ramen. We
willen het zeker op een later
tijdstip nog gepast vieren.

EEN HOEKJE IN DE ZAAL VOOR HET
BIJBELGENOOTSCHAP
Sommigen hebben het al gezien: er is een plek voor het Vlaams
Bijbelgenootschap gecreëerd in de gemeentezaal (foto zie volgende pagina,
links boven). U bent welkom om er kennis te maken met het Bijbelgenootschap
en bijbels en ander materiaal te bekijken. Openingsuren: elke woensdag en
vrijdag van 10 tot 16 uur, uitzonderlijk gesloten op woensdag 18 november.
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En nog goed nieuws van het Vlaams Bijbelgenootschap: op 6 en 7 november
organiseren we samen met een aantal partners het evenement ‘SAMEN
STROMEN’. Op pagina 19 leest u meer hierover. Voor dit evenement heeft een
kalligrafiste uit Brugge Bijbelverzen geschreven in de ramen van het
stadcentrum (foto rechts). Het zijn echte Instaspots geworden: plaatsen waar u
een foto kunt maken voor uw sociale media.
(Let op, inmiddels geannuleerd. Zie p. 1)

KERKDIENSTEN
De kerkdiensten in oktober zonder ‘onze dominee’ verliepen niet altijd even
soepel. Het is nog even wennen zo zonder ds Hans. Ook de tweede coronagolf zorgt voor veel onduidelijkheid en steeds veranderende richtlijnen.

Eerst en vooral: de coronaregels
Bij het schrijven van dit stukje voor De Band ontvingen we net de nieuwe
coronarichtlijnen. Mits inachtneming van het protocol mogen er nog steeds
maximaal 72 personen in onze kerkruimte plaatsnemen. Dat betekent:
binnenkomen en buitengaan onder toezicht; altijd 1,5 meter afstand tussen de
personen (bubbels uitgezonderd); altijd het mond-neuskapje correct dragen;
geen kerkkoffie. Het samen zingen hebben we geschrapt, omdat bij de huidige
opstelling de minimale afstand van 2 meter niet gegarandeerd is. In verband
met eventuele contact-tracing vragen wij u om uw telefoonnummer op de
liturgie te noteren en die dan af te geven bij het verlaten van de kerk.

Komende kerkdiensten
Op zondag 1 november zal ds. Ina Koeman voorgaan in de dienst en op 8
november mogen we Kelly Keasberry verwelkomen. Zij is lid van de gemeente
Olijftak in Brasschaat, theologe én journaliste bij het weekblad Tertio. 15
16

november is een gezamenlijke dienst van Noord en Zuid waarin Ernst van
Velzen van het Bijbelhuis zal voorgaan.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is traditioneel de gedachteniszondag
(22 november). Deze zal door de kerkenraad worden georganiseerd in
samenspraak met onze consulent Dick Wursten en Marian Knetemann. Niet
enkel willen we in deze dienst diegenen herdenken van wie we in het
afgelopen kerkelijk jaar afscheid moesten nemen, maar geven we ook de
ruimte aan ieder om een dierbare te gedenken, door het plaatsen van een
kaars in de ‘Hand’, het prachtige smeedwerk van onze vroegere koster Hugo.
COVID-19 heeft ons opnieuw gewezen op de kwetsbaarheid van ieder mens en
de taak om zorg te dragen voor elkaar. Ook daaraan zullen we aandacht
besteden.

Advent
Stadspredikante Petra Schipper zal de eerste adventszondag, 29 november,
bij ons voorgaan en zo het nieuwe kerkelijk jaar inluiden. De tweede
adventszondag (6 december) hebben we een gezamenlijke dienst met Zuid.
Voorganger is ds. Bert Dicou.

JAARVERGADERING
Door de coronamaatregelen heeft de statutair verplichte jaarvergadering nog
niet plaats kunnen vinden. Deze zal nu doorgaan op zondag 22 november,
hetzij door een korte bijeenkomst direct aansluitend op de kerkdienst in de
kerk zelf, hetzij via post/mail. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

DE BRABANTSE OLIJFBERG CULTUREEL
Vanaf 1 november zal ‘De kleine expeditie’, een projectbureau dat trajecten
opzet en begeleidt binnen musea en erfgoedinstellingen, haar intrek nemen in
de tuinkamer. Deze organisatie kent u wellicht nog van de activiteiten rond het
colloquium over de ‘Duitse kolonie’ in Antwerpen. Of misschien hebt u de
wandeling wel meegedaan die zij in het barokjaar organiseerden in
Antwerpen, vertrekkend vanuit de voorhal van de kerk.
Deze organisatie (met als spilfiguur Johan Buytaert) zal voortaan in de Lange
Winkelstraat haar kantoor optrekken. Tegelijk zal ze meedenken en
meehelpen om ‘De Brabantse Olijfberg’ op de kaart van cultuurminnend
Antwerpen te zetten. Ze zijn zeer goed in het vertalen van hoogdravende
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culturele projecten naar de ‘gewone mens’. Vaak speelt theater of de
woordkunst hierbij een grote rol. Ze zijn een eerste partner voor de ‘culturele’
poot van de Brabantse Olijfberg (de andere poot is de ‘cultus’, de erediensten).
Ook de activiteit rondom het ‘Spirituele Boek’ (SAMEN STROMEN) op 6 en 7
november levert misschien wel partners op. Verder hadden we een
veelbelovend gesprek met Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs
(VEFO) over een reeks avonden rond protestantse denkers, doeners en
dichters.
Kortom: De site van de Brabantse Olijfberg floreert en brengt – ondanks
corona – reeds nieuwe vruchten voort…

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?
Neemt u gerust contact op met mij als u vragen, opmerkingen en/of suggesties
hebt. Ik ben makkelijk te bereiken via het e-mailadres
marian@brabantseolijfberg.be en u mag het ook altijd via de telefoon
proberen: 0479/44.69.83.

Een hartelijke groet,

Marian Knetemann
namens de kerkenraad van Antwerpen-Noord

De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be
Predikant
vacature
Consulent
Ds. Dick Wursten | consulent@brabantseolijfberg.be
Contactadres voor de kerk: Mevr. Marian Knetemann | tel. 0479/44.69.83 |
marian@brabantseolijfberg.be
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
Dhr. Sander van Langevelde, Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen
tel. 0468/48.13.48 | email: sandervanlangevelde@outlook.com
Orgelkring Dhr. Egbert 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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VOOR ALLEN
SAMEN STROMEN IN DE
‘BRABANTSE OLIJFBERG’
Op initiatief van Boekenwinkel De Drie Leliën, uitgeverij Halewijn en het
Vlaams Bijbelgenootschap wordt er een coronaproof evenement
georganiseerd op 6 en 7 november in de OLV-kathedraal, de Kapucijnenkerk
aan de Ossenmarkt en onze Brabantse Olijfberg aan de Lange Winkelstraat.
In de Kathedraal zijn er verschillende boekbesprekingen en een gespreksavond
tussen Bisschop Bonny en Leo Feyen over kerk-zijn in coronatijd. Verder is er
in de Brabantse Olijfberg een kinderprogramma en workshops voor
volwassenen en vindt u hier ook de shop waar een ‘goodiebag’ op u wacht. In
de kerk aan de Ossenmarkt zijn er o.a. exposities. Kijkt u voor het hele
programma op www.samenstromen.be, hier kunt u zich ook inschrijven. We
vragen u enkel met uw eigen bubbel te komen. U kan ook contact opnemen
met marian@brabantseolijfberg.be. Iedereen is hartelijk uitgenodigd!
Deelname is gratis! Reservatie is verplicht voor de lezingen en de workshops.
(Uitgesteld tot latere tijden. Zie p. 1)

TOM CALLEBAUT OVER SACRALE RUIMTES
Dit mooie programma
bedacht in samenwerking
met UCSIA hadden we
opgenomen in het
Verdiepingsprogramma
van onze 3 gemeentes van
dit voorjaar. Toen kon het
niet doorgaan, inmiddels
staat het opnieuw gepland.
Maar nu dus als online
evenement.
Tom Callebaut (°1971) is interieurarchitect. Hij doceert aan de faculteit
architectuur van KU Leuven en runt tevens zijn eigen ontwerpbureau tc plus.
Zijn expertise spitst zich toe op het ontwerpen van sacrale ruimtes, zowel
interventies binnen het religieus patrimonium als het ontwerpen van nieuwe
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‘sterke plekken’. Voor Tom Callebaut is architectuur geen doel maar een
middel om mensen te raken, in beweging te brengen en te verbinden.
U kan zich inschrijven via de website van UCSIA: www.ucsia.org (scrollen naar
‘Evenementen’). De online-lezing gaat door op donderdag 19 november om
19.30 uur.

OPENBARE LEZINGEN ‘APOCALYPTIEK’
De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) in Brussel
organiseert in het kader van de masterclass 'apocalyptiek' een reeks van
6 openbare lezingen. Covid-19, Black Lives Matters, de ecologische
uitdagingen… persen het moderne wereldbeeld in een apocalyptisch keurslijf.
Een grondige analyse van de antieke en middeleeuwse apocalyptiek geeft
inzicht in de huidige culturele ontwikkelingen.De lezingen kunnen afzonderlijk
gevolgd worden en dat zowel ‘real’ op de campus (Bollandistenstraat 40 in
1040 Brussel) als digitaal. De spits wordt afgebeten op donderdag 19
november van 14-16 uur door dr. Dick Wursten met een lezing over ‘De
Reformatie als eindtijdgebeuren’. Online inloggen via een mail aan
johan.temmerman@protestafac.ac.be. Meer info op www.fptr.be.

VERDIEPING: GESPREKSAVOND DIETRICH
BONHOEFFER GEANNULEERD
U las het misschien al in de rubriek ‘Christusgemeente’, maar hier voor alle
zekerheid een mededeling ‘voor allen’: helaas werd de door de 3 gemeenten
georganiseerde gespreksavond met als title ‘De moed om (niet) te spreken’
met o.a. mgr. Johan Bonny als spreker omwille van corona geannuleerd. De
avond moest op 4 november doorgaan. We hopen op betere tijden.

BIJBELS LEERHUIS ‘GELIJKENISSEN’
Een bijbelstudie-reeks van de Christusgemeente, die open staat voor alle
geïnteresseerden. De eerste bijeenkomst in oktober was een inleiding. De
volgende 7 bijeenkomsten gaan telkens op de 3de woensdag van de maand
door, te beginnen met 18 november. Er worden steeds twee gelijkenissen uit
Markus, Mattheus en Lukas en nog enkele teksten uit Johannes gelezen en
uitgediept. Telkens van 14.30-16.30 uur in de kerk Bexstraat 13.
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DE ACHTTIENDE
Zes maanden ver
De tijd kruipt rond die dag
De tijd vliegt weg van die dag
Het leven struikelt over de herinnering
Het leven vloeit weer
Na het graf
Gaan ze naar het park
De kinderen
Hun woorden schilderen herinnering
Hun woorden verbeelden toekomst
Corona prikt in mijn neus
Corona neemt afstand
Corona eist afstand
Ik ben onderweg
Ik sta stil en blijf achter
Ik wacht op een ander moment
Ik wacht op een nieuw begin
Waar vind ik ruimte voor verdriet
Waar vind ik ruimte voor opstandigheid
Waar vind ik de spirit
Waar vind ik de inspiratie
De achttiende
Een datum van gisteren en morgen
Een datum zonder af te sluiten
Enkel de oproep om ‘door te gaan’
Berchem, 18 oktober 2020
Na aanleiding van het plotse overlijden van dr. Egbert Rooze (°1948) zes
maanden geleden bereikte ons dit gedicht van Tetty Rooze. We blijven meeleven
met de familie. Op zondag 22 november gedenken onze kerken de overledenen.
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KERKDIENSTEN

Afbeelding: Hans Bol ( Mechelen 1534 - Amsterdam 1593), Panoramisch gezicht op Antwerpen en zijn haven, © Rockoxhuis

Zondag 1 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. I. Koeman

10.00 uur
Collecte: Kerk, Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou
Bevestiging kerkenraadslid

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, Zending, Diaconie

Zondag 8 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk, Zending

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: mw. K. Keasberry

10.00 uur
Collecte: Kerk, Ziekenhuispast.

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

15.00 uur!!!
Collecte: Kerk, Kirinda

Zondag 15 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk, Ziekenhuispast.
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Lange Winkelstraat 5
Voorganger: dhr. E.van Velzen

10.00 uur
Collecte: Kerk, Bijbelhuis

Sanderusstraat 77

gezamenlijk met en in Noord

Zondag 22 november, gedachteniszondag
Bexstraat 13
Voorganger: dhr. A. Boekhout

10.30 uur Gedachtenisdienst
Collecte: Kerk, A.R.K

Lange Winkelstraat 5
Voorgangers: mw. M. Knetemann,
ds. Dick Wursten

10.00 uur

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur Gedachtenisdienst
Collecte: Kerk, Diaconie

Gedachtenisdienst

Collecte: Kerk, Havenpastoraat

Zondag 29 november, 1ste Advent
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur Kinderdienst
Collecte: Kerk, Gevangenispast.

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. P. Schipper

10.00 uur
Collecte: Kerk, Cibels

Sanderusstraat 77
10.00 uur
Voorganger: ds. B. Dicou
Collecte: Kerk, Adventsactie
Dienst met speciale aandacht voor de kinderen

Zondag 6 december, 2de Advent
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur samen met Zuid
Collecte: nog te bepalen

Sanderusstraat 77

gezamenlijk met en in Noord
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ANDERE KERKEN VAN HET
PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN (PBA)
• Antwerp International Protestant Church
Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren, www.aipchurch.org
Kerkdienst: elke zondag om 10.45 uur (Engels)
• Arabische Protestantse kerk
Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen, tel. 0484/67.16.05
Kerkdienst: elke zondag om 11.00 uur
• Boechout – Protestants Evangelische Kerk
Onze Lieve Vrouwplein/Appelkantstraat 2, 2530 Boechout,
www.vpkbboechout.be, tel. 03/454.40.14
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur
• Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak
Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat, www.olijftakbrasschaat.be , tel: 03/236.81.54
Kerkdienst: elke zondag om 10 uur
• Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen
Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem, www.degpa.be , tel. 03/658.90.01
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
• Evangelisch-Lutherse kerk
Tabakvest 59, 2000 Antwerpen, tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur
• Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen
Bredabaan 280, 2170 Merksem
Eric Elong Ebolo, pcc.vpkb@gmail.com, tel. 0489/37.11.63
Kerkdienst in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)
• Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk
Voorganger: pastor Th. Camram
Kerkdienst elke zondagmiddag om 15.00 uur in de protestantse kerk Lange
Winkelstraat 5
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OECUMENISCH MIDDAGGEBED
Elke woensdag om 11.00 uur nodigt de Antwerpse Raad van Kerken (ARK) uit op
een oecumenisch middaggebed in de zijkapel van de St.-Joriskerk (Mechelseplein,
Antwerpen). De voorgangers in de maand november zijn:
• 11 november: geen dienst vanwege Wapenstilstand
• 18 november: Marian Knetemann, coördinator VPKB-gemeente ‘De
Brabantse Olijfberg’, medewerkster Vlaams Bijbelgenootschap
• 25 november: Eric Bochar, diaken Federatie Antwerpen-Noord
• 2 december: ds. Kommer Groeneveld, em. predikant Gereformeerde Kerk
Deurne

Herfst, een geschenk van God

Foto: pixabay
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STADSPREDIKANT & PSC
Kerk in de stad

PSC
Het gonst van goede ontwikkelingen –
hou u vast en leef met ons mee
Oktober was naast de maand van Hervormingsdag (31 oktober) een zeer
bewogen maand voor het PSC.
➸ Een kantelmoment in het besluit van ons bestuur: we zijn voor de bewoners
van de Woonterp – de lieve kinderrijke hardwerkende vluchtelingengezinnen
die na drie jaar zoektocht nog altijd geen huurwoning gevonden hebben
ondanks alle hulp van ijverige vrijwilligers en stagiairs en inzet van
koepelorganisaties – nu als PSC zelf bereid om sociale verhuurder te worden
van nog aan te schaffen huizen; zo ondervangen we de obstakels van
discriminatie die de bewoners op de woonmarkt ervaren. Dit via een
doordachte en degelijk onderbouwde financiële constructie. Het is onze
laatste keus, maar deze mensen zijn op onze weg gekomen.
Is het project ‘Woonterp’ dan mislukt omdat we maar geen doorstroming
bereiken? Integendeel: dankzij ons project hebben wij deze gezinnen voor
dakloosheid behoed en hun ademruimte en begeleiding geboden om in ons
land een nieuw bestaan op te bouwen, een uitvalsbasis om verder te kunnen in
het leven. Ook vele vrijwilligers en stagiairs hebben op een boeiende manier
de leefwereld van deze mensen leren kennen, wat uniek en verrijkend is.
➸ Een crème van studente-sociaal assistent, Suzana, is begonnen ons in de
Woonterp tot december halftijds te versterken voor alle maatschappelijke
begeleiding; en een crème van een andere stagiair, Sim, gaat vanuit zijn al rijke
ervaring met mensen op de vlucht, nu met de bewoners aan de slag rond
cultuur (theater, dans), vrijetijdsbesteding en inburgering. Ook dienen zich een
paar nieuwe vrijwilligers en nog een stagiair orthopedagogie aan. Zo komt er
een prachtig ondersteunend multidisciplinair team in de Woonterp!
➸ Nog meer goed nieuws: in Burkina verdrievoudigt (!) op dit moment onze
kippenkwekerij in infrastructuur en capaciteit, met hetzelfde hardwerkende
team; bovendien besloten we als bestuur om met sponsoring (deels
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voorfinanciering, deels gift met uw steun) van toiletgebouwen en een
basketbalveld kinderen van een naburige school ‘uit de shit’ te helpen;
➸ En last but not least, hou u vast, besloten we om als PSC de
huiskamerfunctie, groepsactiviteiten en vrijwilligersomkadering van ACM
Jongerenwerking organisatorisch en qua visie op ons te nemen! Ondertussen
zijn we druk bezig met alle bijbehorende onderhandelingen om dit mogelijk te
maken en uit te werken, ten goede van deze jongeren in hun precaire situatie.
Ja, laat het maar allemaal op u inwerken. Dit is veel. Dit is mooi. Het PSC blijft
in beweging en groeit! Zoals het een protestantse organisatie betaamt.
En, ook echt protestants: we doen dit niet alleen. U kunt helpen! Heel
concreet:
➢ Wilt u mee rondkijken naar huizen te koop voor gezinnen met veel
kinderen, goed bereikbaar met openbaar vervoer?
➢ Wilt u overwegen om zelf financieel mee in deze broodnodige
huisvesting van de kwetsbaarste groep (vluchtelingengezinnen) te
investeren, via leningen in onze op te richten wooncoöperatieve, stevig
verankerd in onze bekwame aanpak op immobiliëngebied?
➢ Helpt u mee kinderen in Burkina uit de shit en op het (basketbal)veld?
Vermeld bij uw storting dat uw gift bestemd is voor ‘toiletten Burkina’ of
‘sportveld Burkina’. Concreet en 100% goed besteed. Niks strijkstok.
Idee voor een collecte?
➢ Nu stagiairs en vrijwilligers steeds meer in de ontmoetingsruimte van de
Woonterp samenwerken, zijn daar extra spulletjes nodig: wat meubels,
hygiëneproducten en nog meer aankleding zijn nog welkom. Nog zo’n
tof concreet idee voor een collecte.

Ook nog even dit:
Op 11 oktober hielden we in de kerk van Antwerpen-Zuid onze uitgestelde
dienst Werelddiaconaat in het licht van Kip&Ei. U kunt de opname bekijken via
hun website.
Van onze reis naar Burkina Faso als PSC-bestuur in februari is er een prachtig
reisverslag gemaakt, met informatie, sfeerbeelden, persoonlijke verhalen.
Tetty Rooze en Koen Kinsbergen schreven het op; onze ‘huisgraficus’ Luc
Hommers heeft er een prachtig boekje van gemaakt.
Uw kerk ontvangt binnenkort een exemplaar!
Zie ook p. 12.
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PSC OPEN HUIS
Verbind-Je is weer Verzet-Je
Symbolisch: net in de maand van de Internationale Dag van Verzet tegen
Armoede (17 oktober) is de werkgroep die gedurende coronatijd heeft
nagedacht over mogelijkheden om meer tot verbinding te komen (Verbind-Je)
weer omgeschakeld naar de aloude werkgroep die vanuit signalen uit
armoede-ervaringen kijkt wat er moet worden aangekaart (Verzet-Je).
En dat ging vrij organisch: het uitwisselen van noden aan en hiaten in
verbinding heeft geresulteerd in, hou u vast, 12 nieuwe projectideeën die op de
plank liggen om stap voor stap, jawel, te worden uitgevoerd. Projecten zijn
een vorm van verzet, vruchten van het geloof dat het anders moet en anders
kan. Dit geloof groeit al doende. “Wat zou je in een ideale wereld dromen?”,
was in de werkgroep vaak de vraag, en zo leerden we samen onze neigingen
tot cynisme en moedeloosheid te overstijgen. Prachtig toch? Concreet
voorbeeld: we gaan werk maken van een gedeelde moestuin, samen met
Kompaan vzw in Borgerhout; gaan we met concrete acties pleiten voor meer
toegankelijk openbaar vervoer en internet en komen er ludieke
buurtversterkende initiatieven. Het was prachtig om in de loop van de voorbije
moedeloosmakende coronamaanden zo de veerkracht van Openhuizers weer
te zien groeien.
Verzet-Je gaat in november horen wat een onderzoek naar veerkracht bij
senioren in armoede heeft opgeleverd en we gaan aan de slag rond
pensioenen. Ook zoiets. Nog veel werk aan de winkel!

Rijden met een riksja?
We vertelden het al: PSC Open Huis heeft een riksja besteld!
Over enkele maanden kunnen we ermee gaan rijden. Mensen
die niet mobiel genoeg meer zijn maar toch nog naar PSC
Open Huis willen komen, kunnen thuis worden opgehaald en
naar een activiteit worden gebracht. Of ze kunnen samen een
verbindend uitstapje plannen, een picknick in het park of zo. Tegelijk is dit een
zichtbaar signaal dat het nog beter kan met de mobiliteit in de stad, vooral
voor mensen die slecht ter been zijn of sociaal geïsoleerd.
➸ Voor dit project willen we beroep doen op vrijwilligers die bijvoorbeeld één
namiddag per maand willen fietsen. Misschien is dit echt wel iets voor u! Wat
is er immers leuker om mensen te laten genieten van de natuur. Denk er ’s
over na.
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Een jaar anders dan andere
Toch even voor de zekerheid melden, dat we besloten hebben om dit jaar onze
fijne traditie van PSC-Kerstfeest voor een keertje te onderbreken. Geen
kerstfeest dus dit jaar, wegens corona. Laten we hopen dat we volgend jaar
weer zorgeloos kunnen feesten!

STADSPREDIKANT
Naast het doorgaande werk dat ik u tot dusver beschreef komt er nu de
begeleiding bij van twee (of drie) stagiairs in de Woonterp. Verder heb ik mij
aangesloten bij een Professionele Leergemeenschap (PLG) van de VPKB over
kerkelijke presentie in de samenleving, waarbij we met collega’s rond concrete
doelen gaan werken en die samen grondig onderzoeken met het oog op de
toekomst van de kerk. Ook in de VPKB gonst het, bijvoorbeeld rond
uitbreiding van stadspredikantschap. Boeiend!
Tot slot maak ik plaats voor een prachtige bijdrage van Kelly Keasberry vanuit
de Commissie Stadspredikant.
Een warme en verbonden groet,

ds. Petra Schipper
Stadspredikant
Blog: https://www.psc-antwerpen.be/blog/
Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen
_________________________________________________________________

KERK DIE HERVORMT, HEEFT DE TOEKOMST
Kerkzijn in coronatijden, hoe doe je dat? Die vraag houdt
geloofsgemeenschappen, predikanten en ook de Commissie Stadspredikant
bezig. Als op zondag de stoelen leeg blijven, klinkt soms de vrees dat de dagen
voor de kerk geteld zijn. Maar na ruim 2000 jaar christendom getuigt die vrees
van een toch wat schraal geloof. Als christenen mogen we ervan uitgaan dat de
kerk primair Gods werk is. Maar de verandering is ook aan ons.
‘Schets van een kerk die bouwt aan haar toekomst’. Dat is de titel van een
rapport van Eigentijds Kerkzijn. Met het rapport, dat mede gebaseerd is op de
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synodevergadering van de VPKB in mei, wil de werkgroep kerken herinneren
aan een opdracht van de kerkvaders: Ecclesia semper reformanda. Wil de kerk
de toekomst hebben, dan zal ze blijvend moeten hervormen.

Stralend middelpunt
Geen gemakkelijke opdracht. Weemoed naar
onze vertrouwde tradities maakt dat we soms
liever herdenken of herhalen dan hervormen.
Generaties lang vormde de kerktoren het
stralende middelpunt van de stad of het dorp.
De kerk was de plaats waar alles samenkwam:
beleven, aanbidden, ontmoeten, vieren,
geloven, liefhebben, rouwen, bidden, belijden
en gedenken. De kerk, dat was het gebouw.
Of liever gezegd: de psalmen die
zondagmorgen om 10 uur door de organist
werden ingezet. Maar die traditie, door oudere generaties zo gekoesterd, zegt
steeds minder mensen iets. Het secularisatieproces krijgt nog eens extra vaart
door het coronavirus.

Mohammed en de berg
Wat te doen als de kerkstoelen leeg blijven? We kunnen leren van onze
moslimbroeders en -zusters. “Als de berg niet tot Mohammed komt, zal
Mohammed tot de berg gaan”, luidt een islamitisch gezegde. Antwerpen is
momenteel de enige Belgische stad met een stadspredikant. “Een predikant
zonder eigen kerk”, grappen we soms. Maar eigenlijk is dat te kort door de
bocht. De kerk van Petra Schipper is geen kerk in de traditionele zin van het
woord: een rijzig gebouw met een orgel en een toren. Toch positioneert haar
kerk zich meer dan ooit in het hart van de stad.

Plaats voor iedereen
De kerk van de stadspredikant is mobiel zoals de fiets waarop ze op weg gaat
naar de verhalen in de stad. In die kerk kun je niet komen, ze komt tot jou. Ze
kent geen vaste leden, maar omarmt elk lid van de samenleving. Ze heeft zelf
geen dak, maar spant zich in om anderen een dak boven het hoofd te geven.
Ze preekt niet tegen jou, maar luistert en stelt jouw verhaal centraal. En juist
omdat de kerk van de stadspredikant geen muren heeft, is er plaats voor
iedereen.
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De kerk van de stadspredikant bevindt zich daar waar de veilige muren rond
mensenlevens zijn weggevallen. Aan mensen in de kou biedt ze een vuur
waarrond zij zich kunnen verzamelen, om het vervolgens door te geven in de
samenleving en ook anderen te verwarmen. Van dat soort kerken kunnen we
er in België beslist meer gebruiken. Als het aan de plannen van de VPKB en de
landelijke PSC’s ligt, gaat dat gebeuren. Eigentijds Kerkzijn ziet toekomst in
een kerk van kleine groepen die zich verzamelen rond pioniers, aalmoezeniers
en stadspredikanten in Brussel, Luik, Gent, Charleroi… Ecclesia semper
reformanda. Gelovend, dromend en hervormend: zo gaan we samen vol
vertrouwen de toekomst tegemoet.
Kelly Keasberry, Commissie Stadspredikant

Stadspredikant
Ds. Petra Schipper | tel. 0486/12.50.44 | p.schipper@telenet.be
Blog: zie website PSC
Commissie stadspredikant
Voorzitter: Mevr. 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
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

DE TWEEDE GOLF
Lieve mensen,
De ernstige tweede golf van de Corona epidemie bepaalt en beperkt dagelijks
heel veel activiteiten en bezoeken in de ziekenhuizen en rusthuizen. Vaak is
het spannend om te wachten op de testresultaten. Het kan angstig en
eenzaam zijn op de COVID-afdelingen maar toch is het beter om daar te
verblijven dan op Intensive Zorg. Soms verliezen we patiënten. Om de familie
de mogelijkheid te bieden in deze verdrietige en zo moeilijke tijd afscheid te
kunnen nemen, vangen we hen met de Corona Family Support Team op.
Gelukkig zijn er meerdere van onze zusters en broeders die na een tijd het
ziekenhuis mogen verlaten. God zij dank voor iedere genezing en voor de
toewijding van artsen en verpleegsters en de velen die in de zorg werken!
Net voor de verstrengde maatregelen mochten we in het ziekenhuis
Stuivenberg op 27 september een oecumenische viering volledig volgens de
coronaregels houden. Vaak hebben in de voorbije 7 maanden de patiënten in
het Psychiatrische Ziekenhuis gevraagd wanneer ze weer naar de viering
mogen komen. Wel, op die zondag was de kapel onder inachtneming van de
afstandsregel goed gevuld. Zo mochten we samen in de dienst door Christus
gesterkt worden.
Dat hebben wij allemaal nodig. Daarom doen wij ook een oproep:
Laat ons op de laatste zondag van ons kerkelijke jaar, op 22 november, de
zondag voor begin van de de Adventstijd, bidden om Gods nabijheid en kracht!
Dat kunnen we doen op ons eigen plaats en tegelijk samen in onze harten en
gebeden.
Laten we bidden voor de COVID-patiënten, voor de mensen die nog moeten
recupereren en voor de familieleden van overledenen. U kiest zelf het uur dat
voor u het beste is, het kan zijn zoals gebedsketting dat een netwerk vormt om
te smeken en stil te staan.
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29 november is al de eerste Adventszondag en we beginnen naar Kerst uit te
kijken. Ik wens u en uw dierbaren alvast een warme, gezegende Kerst toe! (In
de volgende De Band leest u een bijdrage van ziekenhuispastor Ria van Belzen,
UZA).
Ik wens je wat licht
in momenten van zorgen;
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen;
Ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.
Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede
als gedachten zwart zijn
Ik wens je wat rust
temidden je werk;
Ik wens je wat stilte
het make je sterk.
Ik wens je een hand
die je verder geleidt
een stralende glimlach
die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats
om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens
die niet schrikt van je huilen.
Ik wens je een bloem
om je dagen te kleuren.
en een vriendelijk gebaar
om weer bij op te fleuren.
(Frans Weerts)

Ds. Tünde Boelens
Ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
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IN MEMORIAM DHR. DIRK DE HAAN
Met verdriet delen wij hier het trieste nieuws dat dhr. Dirk Antoon De Haan na
een lange ziekenhuisperiode op 6 oktober op 91-jarige leeftijd naar de Heer is
gegaan. Hij was geboren op 15 april 1929 in Nederland en hij is overleden in
ZNA Middelheim in Antwerpen. Hij was een fantastisch man van bijzonder
veel kwaliteiten met een groot hart voor anderen. Hij deed zijn werk op hoog
niveau met grote verantwoordelijkheidszin en vreugde. Daarom reisde hij
vroeger ook veel. Toen hij jong was heeft hij ook theologie gestudeerd. Later
ging hij naar de protestantse kerk in Brussel en wanneer hij naar Antwerpen
verhuisde, ging hij naar de Franstalige zondagsdienst in de Bexstraat.
Hij was een vrije denker, een remonstrant uit een protestantse familie. In zijn
ziekte zocht hij meer diepgang en zijn vertrouwen in de Heer groeide.
Na dat hij spijtig genoeg weduwnaar was geworden, was zijn tweede vrouw
Nelly voor hem als een waar hemelsgeschenk. En hij was een godsgeschenk
voor haar. Hij heeft alles voor zijn familie gedaan en hij was altijd, vooral ook in
de laatste weken toen zijn ziekte erger werd, omringd met de liefdevolle
aandacht van zijn vrouw, van zijn lieve dochter en zijn zoon. Hij had jarenlang
Parkinson gehad en dat beperkte zijn leven. Door de bijzondere zorg van zijn
vrouw kon hij de laatste jaren nog thuis genieten van het samenzijn.
Ongeveer vijf jaar geleden heb ik deze uitstekende persoon in het ziekenhuis
leren kennen. Hij liet prachtige herinneringen bij iedereen achter. Daarover
getuigden 17 brieven van familie en goede vrienden op zijn afscheidsviering op
13 oktober op de begraafplaats Schoonselhof. Hij liet een grote betekenis
achter bij velen.
Bij zijn begrafenis hebben we hem met eerbied herdacht en de troostende
woorden van Jezus uit de evangelie van Johannes (14:27) gelezen: ‘Ik geef jullie
mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar
mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet.’
Wij wensen zijn vrouw, dochter en zoon, en twee kleinkinderen en iedereen die
hem erg gaan missen veel sterkte, troost en vrede in de komende tijd toe!
Beste Dirk, moge u bij de Heer rusten in vreugde en vrede!
Ds. Tünde Boelens
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NIEUWS VAN DE VPKB
ADVENTSPROJECT
Vanuit België zijn we als VPKB betrokken bij partners in Burundi, Rwanda en
Guinee. Zij zetten zich in voor straatkinderen, vrouwen getekend door fysiek
oorlogsgeweld en de mobiliteit voor mensen met een lichamelijke beperking.
Door hun verhalen begrijpen we dat COVID-19 ook in Afrika om zich heen
grijpt. Toegang tot goed hygiënische hulpmiddelen is nodig om te voorkomen
dat ze ziek worden.
Men is vooral bang dat, door het uitvallen van mensen, het verbouwen en de
distributie van voedsel stilvalt. Dit heeft gevolgen voor kwetsbare mensen als
kinderen en mensen met een lichamelijke beperking, vanwege hun positie in
de maatschappij.
Protestantse Solidariteit wil hun partners extra ondersteunen om goede
informatie, hygiënische middelen en medische hulp ter beschikking te stellen.
Daarvoor vragen ze dringend onze steun in de komende adventstijd.
Wil je informatie over de verschillende projecten? Bezoek dan
www.protestantsesolidariteit.be/.
Normaal gezien liggen er folders op de infotafel van de kerken.
Meer informatie in de volgende De Band.

GEBED VOOR VERBONDENHEID
Goede God,
Alleen zijn is moeilijk. We zijn geschapen voor verbondenheid, niet voor
afzondering. Maar we zijn dankbaar dat, hoe eenzaam we ons ook kunnen
voelen, U ons nooit in de steek zult laten. En we zijn dankbaar voor technologie
die ons helpt met elkaar verbonden te blijven. Help ons vandaag herinneren dat
deze tijd van sociale afstand en isolatie niet voor altijd zal duren. Geef ons de
kracht om deze moeilijke periode te doorstaan en verdiep onze relatie met U en
Uw volk. Schenk ons een extra dosis van Uw liefde, vrede, hoop en vreugde,
omdat we het nodig hebben. Herinner ons aan Uw beloften
en herstel alstublieft ons land.
In Jezus’ naam, amen.
(Bron: protestant.link, de website van de VPKB)
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Ana, Marsida en Duaje
Vader Ramadan, moeder Ana (foto) en hun dochters
Marsida (21) en Duaje (19) zijn bewoners van de PSCtransitwoning De Woonterp. Het vluchtelingengezin werd
in 2017 geregulariseerd en heeft zijn plek gevonden in
Antwerpen en België. Wij praatten met de moeder en de
dochters. De vader blijft op de achtergrond omdat hij
slachtoffer is van de Albanese bloedwraak en daardoor
zwaar getraumatiseerd is.

Waar geloof je in?
Wij zijn opgegroeid als Islamitisch gezin maar we hebben op school katholieke
godsdienstles gevolgd en we staan zeer open voor het christelijke geloof. We
zijn ontzettend blij en dankbaar dat vrijwilligers van Parochie Sociaal
(verbonden aan De Loodsen, nvdr) en PSC ons sinds vele jaren door dik en dun
steunen.

Bid je wel eens?
Ons geloof zegt wel dat wij 5 maal per dag moeten bidden, maar dat is niet dat
we de regels volgen van ons geloof, wij bidden wel om GOD te bedanken voor
alles.

Heb je een motto, citaat of lievelingsliedje dat iets uitdrukt
van hoe je in het leven staat, zo ja welk en waarom?
Het liedje 'Leef ' van André Hazes. Want door alles wat je meemaakt in het
leven moet je gewoon sterk zijn, want alles gebeurt met een reden. In ons
geval is er altijd een oplossing geweest bij elke moeilijke situatie.

Hoe ervaar je België en Antwerpen?
In het begin was het moeilijk om ons thuis te voelen en veiligheid te creëren,
maar nu we de taal goed spreken en in de maatschappij horen, geeft het voor
ons een thuisgevoel.
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Het is ook zo dat wij (de dochters, nvdr) jonge kinderen waren toen we uit
Albanië zijn gevlucht, we hebben niet meer veel herinneringen aan ons land
van herkomst.

Waarvoor zou je willen opkomen bij de regering? Wat wil je dat zij
doen?
Rechtvaardigheid: dat iedereen dezelfde kansen krijgt ongeacht je
nationaliteit, ras enz.
Minder duur leven: betaalbaardere appartementen, huizen.
Meer werkkansen: voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken.

Wat helpt jou om vooruit te kunnen in je leven?
Ons zeer moeilijke verleden heeft ons sterker gemaakt, om steviger in ons
schoenen te staan. We hebben dromen die we in de toekomst willen
waarmaken.

Wat ga je morgen doen?
We moeten allemaal in quarantaine omwille van een positief geteste persoon
in ons gezin. Ze heeft het virus in het woonzorgcentrum opgelopen waar ze
werkt. Maar we zullen proberen te koken en ons appartement schoon te
maken.

Wat zou je tegen de lezers van de Band willen zeggen? En tegen
andere jongeren in België?
Tegen de jongeren willen we zeggen dat ze moeten studeren, want niet
iedereen in de wereld krijgt de kans om te studeren zoals we die in België
kregen.
We zien de laatste tijd dat er veel zelfmoord wordt gepleegd. We willen aan de
jongeren zeggen dat ze HULP moeten vragen in plaats van zichzelf pijn te
doen. Niet pesten, maar er voor elkaar zijn.
Niet iedereen heeft de kans om te vluchten naar een ander land. Mensen
moeten opkomen voor elkaar.
(De vragen werden gesteld door ds. Petra Schipper)
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ALS JE VAN IEMAND HOUDT
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van haar gescheiden,
Kan niets de leegte van haar afwezigheid vullen.

Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard, maar het is een grote troost,
want zolang de leegte blijft,
blijf je aldoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet: integendeel.
Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen dat je niet in herinneringen blijft graven
en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit:
dan wordt het verleden een blijvende bron
van vreugde en van kracht.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
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AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
18/11
18/11
19/11
22/11
22/11
23/11
25/11
28/11
30/11
02/12

20:00 uur
11.00 uur
20.00 uur
11.00 u
20.00 u
10.30 u
11.00 u
14.30 u
19.30 u

Wekelijkse lezing van bijbelteksten (O)
Oecumenisch Middaggebed A.R.K. (St. Joriskerk)
Wekelijkse lezing van bijbelteksten (O)
Oecumenisch Middaggebed A.R.K. (St. Joriskerk)
Wekelijkse lezing van bijbelteksten (O)
Gebedskring (O)
Oecumenisch Middaggebed A.R.K. (St. Joriskerk)
Bijbels leerhuis gelijkenissen 3 (O)
Online-lezing Tom Callebaut
Gedachteniszondag (alle kerken)
Gemeentevergadering (N)
Wekelijkse lezing van bijbelteksten (O)
Oecumenisch Middaggebed A.R.K. (St. Joriskerk)
Jeugdbijeenkomst 12-18
Wekelijkse lezing van bijbelteksten (O)
Oecumenisch Middaggebed A.R.K. (St. Joriskerk)

na dienst
20.00 u
11.00 u
12.30 u
20.00 u
11.00 u
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PROTESTANTSE GEMEENTEN
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5 2000 Antwerpen
Predikant
Consulent
Koster

vacature
Ds. Dick Wursten | consulent@brabantseolijfberg.be
Sander van Langevelde | 0468/48.13.48 |
sandervanlangevelde@outlook.com

De Wijngaard - Antwerpen-Zuid | Sanderusstraat 77 2018 Antwerpen
Predikant

Ds. Bert Dicou | 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com

Christusgemeente - Antwerpen-Oost | Bexstraat 13 2018 Antwerpen
Predikant

Ds. Barry Kriekaard | 0493/81.96.52 | 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
Diaken

Lange Dijkstraat 50 2060 Antwerpen | 03/233.62.82
Ernst van Velzen | 0496/53.46.04 | ernst @bijbelhuis.be

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

HAVENPASTOR
Ds. Marc 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 decembernummer: donderdag 26 november
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

