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Beste lezer,
Omdat uw redacteur op 24 april op wandel-groepsreis vertrekt hebben we deze
editie van De Band vrij vroeg moeten afsluiten. Desalniettemin hopen wij dat u
ook door deze editie omvattend geïnformeerd wordt over alles wat er in mei op
de agenda staat van uw gemeenten, het PSC, het Bijbelhuis... Over actueel
nieuws wordt u geïnformeerd via de digitale nieuwsbrieven van de predikanten.
Hartelijke groeten vanuit de Provence,
Marion Schmitz-Reiners, redacteur
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HOOFDARTIKEL
OPSTANDING, NIET ALLEEN
OP PASEN
Pasen is net voorbij, ons hoofdartikel heeft letterlijk iets van ‘vijgen na Pasen’.
Maar wat bisschop Johan Bonny schrijft in zijn paasbrief 2022 overstijgt in tijden
van crisis de concrete datum waarop we de Opstanding vierden.
Ziekenhuispastor Ria van Belzen (UZA) stuurde deze brief in als inspirerend
hoofdartikel. We hebben het lichtjes ingekort, maar de strekking blijft duidelijk.

Broeders en zusters,
Kan het wel: Pasen vieren in deze tijd van
oorlogsgeweld? Het is een prangende vraag.
Een vraag die brandt op ons netvlies en in ons
hart. Amper kwam het einde van corona in
zicht, of Rusland viel Oekraïne binnen. Het
virus maakte plaats voor een nog groter
gevaar. Een virus heeft geen menselijk brein,
de oorlog in Oekraïne wel. Tegen een virus is
de wereld opgewassen, tegen een oorlog
niet. De dramatische beelden van verwoeste
dorpen en steden, vernielde scholen en
ziekenhuizen, vermoorde kinderen en
volwassenen zullen nog lang nazinderen.
Waar blijft de overwinning van het leven op
de dood, van het goede op het kwade die we met Pasen vieren? Waar blijft de
verrezen Heer?
Op de avond van Paasdag komt Jezus bij zijn leerlingen binnen. Zij hebben zich
teruggetrokken achter gesloten deuren, uit angst voor nieuw geweld. Jezus
gaat in hun midden staan en zegt: ‘Vrede zij u’. Jezus zegt het met uitgestoken
handen. Handen waarop de verse wonden van het kruis nog zichtbaar zijn.
Immers, alleen wie slachtoffer was van geweld, kan nadien aan anderen de
vrede toewensen. In alle eerlijkheid en geloofwaardigheid. ‘Vrede zij u’: het zijn
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woorden die Jezus kan en mag uitspreken omdat Hij ervoor geleden heeft en
gestorven is.
Met Pasen bidden we om vrede. Om elke stap die de vrede in Oekraïne
dichterbij kan brengen. God geve dat het mag lukken, op korte termijn. Er is al
genoeg geleden. Het Evangelie leert ons nog iets anders. Op Goede Vrijdag
moet Jezus door een zware strijd. Een strijd op twee fronten tegelijk. Op het
ene front zal Jezus verliezen, op het andere front zal hij winnen. Tegen het
geweld van de overheden en de soldaten kan Jezus niet op. Hij begint er zelfs
niet aan. Hij wil geen mens kwaad berokkenen. ‘Steek uw zwaard terug in de
schede; wie het zwaard hanteren, zullen door het zwaard vergaan’ zegt hij tot
Petrus (Lc 26,52). Zijn tegenstanders veroordelen hem en nagelen hem aan
het kruis. Het is een nederlaag die Hij meeneemt in het graf en die Hij overlaat
aan Gods laatste oordeel.
Echter, er is nog een tweede front. Op dat front kan en wil Jezus niet inbinden.
Het gaat om zijn geloofwaardigheid als Gods veelgeliefde Zoon. Anders dan
opkomen voor waarheid en gerechtigheid, voor vrede en verzoening kan Jezus
niet. Hij zou Gods mensgeworden Woord niet zijn, indien Hij daarop toegaf of
daarvan wegliep. Dat is Jezus’ overwinning op het kwaad. Een overwinning die
God bevestigt door Jezus te doen opstaan uit de dood, voor alle komende
tijden. Geloven dat Jezus het kwade overwint zonder één mens kwaad te
doen, dat hoort bij Pasen.
Je kan ervan op aan dat zelfs in Oekraïne christenen dit jaar Pasen vieren.
Desnoods in een kapotgeschoten huis, in een ondergrondse kelder, in een
metrotunnel of in het open veld. Ze zullen het eeuwenoude refrein herhalen
uit de Slavische liturgie: ‘Christos voskrese’ – ‘Christus is verrezen’. En wij
zullen het samen met hen zingen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja’. Na
twintig eeuwen is dat nog steeds het sterkste refrein tegen wanhoop en
twijfel, tegen haat en geweld. Broeders en zusters, dank voor alle steun die u
verleent aan mensen uit Oekraïne, zowel aan wie in het land zijn gebleven als
wie het land zijn ontvlucht. Zij hebben ons nodig: onze materiële steun, onze
gastvrijheid en ons gebed. Aan ons om de steen voor hun graf te helpen
wegrollen!

+ Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

RONDOM DE DIENSTEN
Afgelopen maand vierden we met elkaar Pasen. De Goede Week en Pasen zijn
het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, het scharnier waarop alles draait. Het
geheim van kruis en opstanding, dat we nooit helemaal zullen kunnen
begrijpen, maar dat een diepe bron van hoop en vertrouwen is. We staan er
misschien niet zo bij stil, maar eigenlijk is het bijzonder hoe we elk jaar
opnieuw de verhalen over Jezus’ lijden intensief meebeleven in deze periode.
Het evangelie van Lukas, dat dit jaar centraal stond op het rooster,
interpreteert Jezus’ lijden in het kader van de afwijzing die de profeten van
Israël ook ervoeren. Zo ging Jezus in gehoorzaamheid de weg van God, tot het
einde toe. De tweede helft van april lazen we uit het slot van Lukas, het
opstandingsverhaal dat bestaat uit drie verhalen die samen één geheel
vormen.
Tijdens de veertigdagentijd hebben de kinderen het project van Bijbel Basics
gevolgd (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap). Het thema van het project
was ‘Beloofd land in zicht’. Tijdens de eerste vier zondagen stonden de
verhalen van Israël in de woestijn centraal. God had hen bevrijd uit Egypte om
hen naar het beloofde land te brengen. Tijdens de laatste twee zondagen en
Pasen ging het over Jezus’ lijden in Jeruzalem. Net als voor de Israëlieten is
Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door
Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe
wereld. Voor alle gezinnen was er ook een gezinsboekje, waarmee ook thuis
dezelfde kijktafel met platen en projectknutsels als in de kerk gemaakt kon
worden.
Vanaf de maand mei komen er dan op het Oecumenisch Leesrooster enkele
fragmentjes uit het Johannesevangelie aan bod. Een heel ander evangelie dat
weer andere accenten legt. Op Hemelvaartsdag is er geen dienst, want dan is
het tweejaarlijkse ProFest in Namen. Op zondag 5 juni is het Pinksteren, wat
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we samen zullen vieren met alle protestantse kerken van Antwerpen. De
gezamenlijke Pinksterdienst zal dit jaar plaatsvinden in de Bexstraat.

QR-CODE
Hier vindt u opnieuw onze QR-code voor de collecte.

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE
Op vrijdagavond 6 mei is er een benefietconcert voor Oekraïne door Duo
Landini. De opbrengst schenken we aan Woonterp 2.0, een project dat
voorziet in huisvesting voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in België. Duo
Landini bestaat uit Jan van Landeghem (orgel) en zijn vrouw Jenny Spanoghe
(viool/altviool), die ook al een prachtige muzikale bijdrage leverden aan de
kerstdienst. Tickets te reserveren via https://duolandini.eventbrite.com/. Meer
informatie in de rubriek Voor allen.

PROFEST
Op Hemelvaartsdag (26 mei) zal ProFest plaatsvinden, de tweejaarlijkse
feestelijke landelijke ontmoetingsdag van de Verenigde Protestantse Kerk in
België (VPKB). Dé kans om zusters en broeders te ontmoeten, niet alleen uit
Vlaanderen, maar ook uit Wallonië en de Oostkantons en dé kans om de VPKB
in zijn geheel wat beter te leren kennen.
Het thema dit jaar is 'Wie zal ik sturen?'. De dag begint 9.00 uur en zal
ongeveer rond 17.00 uur afgelopen zijn. Er is een gezamenlijke viering (met
een koor uit Rwanda), een toespraak door de voorzitter van de Synode,
verschillende workshops, en nog veel meer. ProFest vindt dit jaar plaats in het
Arsenaal (Rue de Bruno 11) in Namen, op ongeveer een uur rijden van
Antwerpen. Voor wie ProFest wil bezoeken is het mogelijk om alvast een
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maaltijd te bestellen/reserveren. Zie daarvoor de bestelformulieren, u
inmiddels toegestuurd via de email-nieuwsbrief van 8 april. Het zou leuk zijn
als we met een grote groep gemeenteleden de dag kunnen bezoeken!

BIDDEN, LEZEN, DENKEN
Gebedskring
Elke derde dinsdag van de maand komt een kleine groep gemeenteleden bij
elkaar om samen met elkaar te bidden, voor elkaar, voor de kerk, de stad en de
wereld. De gebedskring elke derde dinsdag van de maand bij elkaar bij Lisette
Herbots, Bexstraat 2B. In april is dat in de week na Pasen, op 17 mei, 10.30
uur. U bent van harte welkom!

Wekelijks mee-lezen
Elke maandag kunt u zich alvast samen met andere gemeenteleden alvast
inlezen in de bijbeltekst die de zondag erop centraal zal staan in de dienst. We
lezen de tekst rustig een paar keer hardop door en bespreken de vragen en
gedachten die bij ons opkomen. Het geheel duurt ongeveer een uurtje. We
komen samen bij Lisette Herbots, Bexstraat 2B, elke maandag vanaf 20.00
uur.

Leeskring Herkerken
Omdat veel mensen er toch niet bij konden zijn op 29 maart, hebben we de
bespreking van hoofdstuk 5 uitgesteld tot de bijeenkomst van woensdag 18
mei. Dan plannen we ook de bespreking van het laatste hoofdstuk. Op 29
maart hebben we met de mensen die er wel konden zijn wat doorgepraat over
de vraag wat het boekje tot nu toe heeft gebracht, welke vragen mensen
hebben gekregen en welke antwoorden mensen hebben gevonden. Een
zinvolle vraag voor alle deelnemers en meelezers van het boekje.
De auteurs hebben tot nog toe vooral diepgaande vragen gesteld. In
hoofdstuk 5 benadrukken ze echter dat de antwoorden op die vragen eerst en
vooral je eigen antwoorden moeten zijn. Je moet het zelf ontdekken.
Herkerken is geen recept of model uit een boekje, maar stelt ons vooral de
vraag: Hoe kunnen we in deze tijd samen met elkaar een gemeenschap
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vormen waar Gods liefde centraal staat? Dat is een belangrijke vraag en het is
spannend maar ook leuk om daar met elkaar over in gesprek te gaan.

JEUGDWERK
Provider (12-16)
In april kon de bijeenkomst helaas niet doorgaan. We komen in mei bij elkaar
op zaterdag 21 mei, vanaf 12.30 uur in de kerk. Het thema wordt nog bekend
gemaakt via de appgroep. Aansluitend gaan we iets leuks doen tot ongeveer
16.00 uur!

20+-bijeenkomst 15 mei
De laatste 20+-bijeenkomst moest door omstandigheden helaas verzet
worden. De nieuwe datum is 15 mei, vanaf 15.00 uur bij ds. Bert Dicou
(Plantin en Moretuslei 155). Spreker is Marian Bonaugure, over het thema
‘Vertrouwen in God’. Hopelijk speelt het coronavirus ons deze keer geen
parten. Tot 15 mei!

Alle data in een notendop
• 2 mei, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 4 mei, 19.30 uur, kerk: GEMEENTEVERGADERING
• 9 mei, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 15 mei, 15.00 uur, Plantin en Moretuslei 155: 20+
• 16 mei, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 17 mei, 10.30 uur, Bexstraat 2B: gebedskring
• 18 mei, 20.00 uur, kerk: Herkerken 5
• 21 mei, 12.30 uur, kerk: Provider (12-16)
• 23 mei, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 30 mei, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 6 juni, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD
De kerkenraad komt bijeen op de eerste dinsdag van de maand, 3 mei voor de
allerlaatste voorbereidingen van de gemeentevergadering een dag later. Ook
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zal dit de laatste keer zijn dat de kerkenraad in de huidige samenstelling
samenkomt, er zullen wat wijzingen plaatsvinden.

Gemeentevergadering 4 mei
Op 4 mei is onze gemeentevergadering, u bent inmiddels via een officiële brief
hiervoor uitgenodigd. Tijdens de vergadering zal de kerkenraadsverkiezing
plaatsvinden. Na de pauze gaat u met elkaar bezinnend in gesprek met het
oog op de toekomst van de gemeente. Zelf zal ik niet aanwezig zijn bij het
tweede deel, omdat het gaat over de periode na mijn afscheid.

VERJAARDAGEN
In de maand mei vieren vijf gemeenteleden hun verjaardag.
Bij deze alvast van harte proficiat en alle goeds gewenst in
het komende levensjaar!
➸ 12 mei: Yvonna Année
➸ 16 mei: Astrid Ingwersen en Alied Veldhuis
➸ 25 mei: Marianne Lauwers-Vroon
➸ 27 mei: Lidwina Seys-Vonck

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

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
Bernd van de Kwast | Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen | 03/290 53 32 |
berndvdk@gmail.com
IBAN BE07 0015 2523 4666 t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen
BIC GEBABEBB
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DE WIJNGAARD
Gemeenteberichten Antwerpen-Zuid

TER OVERWEGING
Schrijfster Kris Gelaude droeg aan het recente themanummer van het
Tijdschrift voor Geestelijk Leven over de eigenzinnige godzoeker Charles de
Foucauld (1858-1916) een tekst bij die zijn levens- en geloofsvisie weergeeft.
Ter overweging rond Hemelvaart en Pinksteren.
Verborgen

Verhef je niet
boven het doodgewone –
dat wat van mensen
en van deze aarde is –
om dichter te komen bij het hemelse.
Wat staat er hoger
dan naamloos aanwezig zijn
op de je toevertrouwde plek.
En onbevangen
maar met schroom de ander tegemoet gaan
om hem te kennen in zijn waarde.

Laten wij de eenvoud
van het leven leren.
Daarom,
vertrouw, omarm,
verwonder je, heb lief.
En overweeg hoe in iedere brok materie,
in alles wat weerloos is
iets van het mysterie verborgen ligt.
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HIGH TEA
De voorkant van ons
kerkgebouw ziet er na de
grondige renovatie een pak
beter uit. Om niet te
zeggen: die is bijna
onherkenbaar veranderd.
We kunnen ons weer
vertonen in de
Sanderusstraat! Een
moment waar we lang op
hebben gewacht. We vieren
deze positieve verandering
met een High Tea, waarvoor we niet alleen onze eigen leden uitnodigen. Er
zijn vast mensen in uw omgeving die u nu wél graag ons kerkgebouw wil laten
zien. Neem ze mee!
Afspraak zondag 8 mei om 15 uur in de kerk De Wijngaard,
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen

BIJEENKOMST VOOR TWINTIGERS
Beste twintigers,
Ds. Barry Kriekaard en ds. Bert Dicou ontvangen jullie weer op een activiteit
speciaal voor jullie leeftijdsgroep. De ontmoeting was gepland op 20 maart,
maar is – vanwege corona – verplaatst naar zondag 15 mei, 15 uur tot 17 uur.
Het gaat zijn bij Bert thuis, Plantin- en Moretuslei 155, appt. 8C., Borgerhout.
Doe je mee? Meld je bij Bert op bert.dicou@gmail.com . Het thema is:
vertrouwen. Meer info in de rubriek Voor allen.

SAMEN DE BIJBEL LEZEN
De volgende bijeenkomst in 'Samen de Bijbel lezen' gaat zijn op maandag 16
mei, om 14 uur, in de kerk. We blijven nog even op weg met Petrus. We lezen
de eerste twee hoofdstukken van het boek Handelingen en passeren dan zo de
Hemelvaart en het allereerste Pinksterfeest.
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PROFEST IN NAMEN
De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten zullen
op donderdag 26 mei (Hemelvaartdag) verzamelen om samen de
tweejaarlijkse algemene Kerkvergadering te vieren en tegelijkertijd zullen we
100 jaar zendingspartnerschap met de EPR (Presbyteriaanse Kerk van
Rwanda) feestelijk herdenken.
Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen – NamenLuxemburg en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden vanaf 10 uur in
het Arsenaal van Namen.
Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop kennis kan worden
gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van het partnerschap tussen de
EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en dansen. Er zullen ook
stands zijn waarin de verschillende diensten van de VPKB voorgesteld worden.
Het pastorale team van het district bereidt een tweetalige viering voor,
opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek zal worden gehouden door de
voorzitter van de EPR.
U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks en kleine
eetgelegenheden zijn.

UITSTAP NAAR TURNHOUT
Normaliter gaan we op
uitstap op de vijfde zondag
van de maand. In mei is dat
de 29ste. Maar ons
uitgesteld dagje Turnhout,
waar we te gast gaan zijn
bij de protestantse
gemeente aldaar, paste
voor hen beter op zondag
12 juni. Predikant Marcel
Pool heeft ons behalve de
kerkdienst ook een
aantrekkelijk namiddagprogramma beloofd. De stad schijnt goed voorzien te
zijn van architecturaal moois uit de Belle Epoque, dus dat wordt genieten!
Geeft u zich op als u meewilt bij onze scriba, tineke@stoker.be.
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De bewuste vijfde zondag 29 mei is er dus geen activiteit, we bevelen u dan
van harte aan mee te doen aan een dienst in één van de andere stadskerken,
en ook Boechout en Brasschaat zijn niet ver weg.

PASTORALIA
Opnieuw een aantal nieuwe kerkgangers afgelopen tijd.
Xavier Van Lierde, die langer geleden (maar hij werd nog herkend!) al eens bij
De Wijngaard betrokken was geweest, keert bij ons terug. Meisam Shajarijan,
uit Iran, is kort geleden in Antwerpen neergestreken en kwam al een aantal
malen naar de kerk.
Dan is u misschien opgevallen dat Odette regelmatig aanschuift en dat ook
Filip er af en toe is, voor de meesten van u bekende gezichten.
Incidenteel heten we ook onze buurman, Jan Hillen welkom. Hij is kunstenaar.
In september gaan we een expositie inrichten met een aantal hoogtepunten
uit zijn werk. Zijn focus ligt op pentekeningen van deels reële, deels imaginaire
steden.

GAVEN VOOR DE KERK

Bij de code links: als u deze code scant kan u uw gift overmaken voor de
diaconie van onze kerk. Dan heeft u er verder geen speciale mededeling bij te
doen. Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, schrijft u dan in het
kort de bestemming erbij.
Bij de code rechts: dit is de QR code voor de kerkrekening, ter ondersteuning
van het kerkelijk leven van De Wijngaard.
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VERLOF PREDIKANT
Uw predikant heeft een weekje verlof van 21 t/m 29 mei. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met de Kerkenraad.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Zo eens in de twee weken stuur ik onze Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten
en aankondigingen. Mocht u die nog niet ontvangen, en geïnteresseerd zijn:
meldt u aan op bert.dicou@gmail.com.

ABONNEMENT ‘DE BAND’
Het blad van de verschillende VPKB-kerken en -werkingen in de stad ligt altijd
op een stapeltje in de kerk. U mag zonder bezwaar een exemplaar meenemen.
Vindt u het prettig om het blad thuisgestuurd te krijgen? Dat kan ook. De
abonnementskosten zijn dan € 16 per jaar (10 nummers). U mag dan uw naam
en adres doorgeven aan dhr. en mw. Dijkshoorn-Verberk, die de
abonnementenadministratie verzorgen. Het meest recente nummer van de
Band is ook altijd online te raadplegen op onze website,
www.protestantsekerkdewijngaard.be .
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
Penningm.
Bank
Diaconie

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren |
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net
IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
BIC GEBABEBB
IBAN BE95 7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen
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DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord

BEROEPING
De beroepingscommissie komt begin mei weer samen om het verdere verloop
van de beroeping te bespreken. Ondertussen heeft zich nog één nieuwe
kandidaat aangemeld om als vaste predikant in onze gemeente voor te gaan.
Twee opdrachten staan voorlopig op de agenda: eerst een gesprek met de
nieuwe kandidaat, en vervolgens onderling overleg binnen de commissie om
te bepalen welke kandidaat ons al dan niet geschikt lijkt om in de Lange
Winkelstraat het voortouw te nemen.

KERKDIENSTEN MEI
• 1 mei maken we kennis met een nieuw gezicht als gastvoorganger. Ds.
Werner Lategan is predikant in de gemeente in Genk, hij zal voorgaan in deze
dienst met viering van het Heilig Avondmaal.
• 8 mei gaat ds. Dick Wursten voor in de cantatedienst.
• 15 mei is er een meertalige kerkdienst met drie voorgangers: ds. Lianne de
Oude, Kelly Keasberry, en Sigfrido Hernandez. Kortom drie vertrouwde
gezichten.
• 22 mei is er een gemeenschappelijke dienst van Noord en Zuid in de
Sanderusstraat. Voorganger is Rina de Bruin.
• 29 mei verzorgt Marian Knetemann een Taizédienst.
• 5 juni gaat de Pinksterdienst door in de kerk van de Bexstraat want het is
een gezamenlijke dienst van Noord, Zuid en Oost, met meerdere
voorgangers.
Een gevarieerd aanbod van kerkdiensten, wel opletten voor twee diensten die
in een andere kerk plaatsvinden dan de onze, nl. 22 mei en 5 juni.

TERUGBLIK
Nog even terugkomen op de kerkdienst van 3 april. De nacht daarvoor is de
organist van dienst onverwacht ziek geworden en was hij niet bekwaam om
het orgel te bespelen. Wat nu, want een goede voorzanger zonder
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instrumentale begeleiding is niet beschikbaar? Dan maar een zondagdienst
zonder muziek en zang. En dat blijkt uiteindelijk best te bevallen. Misschien
zelfs wat meer aandacht voor het gesproken en gelezen woord, en daar draait
het toch om in een protestantse traditie.
Versta me niet verkeerd: ook ik kan best genieten van mooi orgelspel, en
daarvoor zitten we in de Lange Winkelstraat echt wel goed. Maar misschien is
af en toe zo’n kerkdienst zonder muziek niet verkeerd, al is het maar om eens
het verschil te ervaren.
Marc Stevens, kerkenraadslid.
(Overzicht beroeping en kerkdiensten mei namens kerkenraad, terugblik ten
persoonlijke titel)

MUZIKALE VIERINGEN IN DE
BRABANTSE OLIJFBERG
In januari zijn we gestart met de ‘muziekzondagen’ in de Brabantse Olijfberg
( = elke 2de zondag van de maand). Drie keer moesten we op het laatste
moment grijpen naar een plan B qua muziek, omdat of de coronamaatregelen
nog geen uitvoering toelieten, en/of omdat er door ziekte muzikanten
uitvielen. Toch waren er al een aantal mooie momenten: de samenzang die
‘van de grond kwam’, en niet te vergeten: Psalm 42 van Mendelssohn (waar
het Walcker-orgel z’n beetje een heel orkest voor z’n rekening nam). We
hebben besloten om tot de zomer op zeker te spelen. Dat betekent dat we
geen grootschalige muziek programmeren zoals de bedoeling was, maar
werken brengen in kleinere bezetting.
Op zondag 8 mei gaan we qua muziekstijl een eind terug in de tijd. Vooraf
krijgen we Spaanse orgelmuziek te horen (Correa de Arauxo), na de preek
Italiaanse (Cima), en tot slot Duitse (Praetorius). Hoofdmuziek in deze viering:
een solistisch bezette koraalcantate over het bekende lied van Luther Ach
Gott, vom Himmel, sieh darein (berijming van Psalm 12). Willem Ceuleers
schreef deze cantate voor sopraan- en bas-solo speciaal voor ons. Hij gebruikt
de Nederlandse vertaling van dit lied. Het orgel zorgt voor de begeleiding en
een blokfluit zorgt voor een ander geluid, een tegenstem: cantate ‘Zie uit uw
hemel op ons neer’ (Willem Ceuleers, opus 995, 2022).
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Op zondag 12 juni (dan weet u dat
ook alvast) programmeren we enkele
stukken uit de ‘Geistliche Chormusik’
(1648) van Heinrich Schütz. Ook deze
werken worden uitgevoerd in
solistische bezetting. De
orgelstukken zijn van tijdgenoten van
Schütz (Praetorius, Gabrieli,
Weckmann…). Oh ja, 2022 is een
Schützjaar! 350 jaar geleden overleed
deze ‘vader van de Lutherse
kerkmuziek’ op 87-jarige leeftijd. Hij
is geboren in het jaar dat Antwerpen
terug veroverd werd door de Spaanse
kroon (1585).
Dick Wursten

Heinrich Schütz, 1585-1672

De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen | www.protestantsekerkantwerpennoord.be
Predikant
vacant
Consulent
Ds. Ernst Veen | tel. 016/22.98.83
Contactadres voor de kerk: kerkeraad@brabantseolijfberg.be,
info@brabantseolijfberg.be
Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Aron van Velzen | tel. 0468/233.466 |
aron@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
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
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VOOR ALLEN

20+-BIJEENKOMST
De 20+-bijeenkomst van maart kon helaas niet doorgaan vanwege de
coronabesmetting van een huisgenoot van onze spreker, Marian Bonaugure.
We hebben de bijeenkomst daarom verzet naar zondag 15 mei, 15.00 uur. Dat
gaat zijn bij Bert thuis, Plantin- en Moretuslei 155, app. 8C, Borgerhout. Via
deze weg willen we je van harte uitnodigen!
Aanmelden kan bij Barry (dsbarrykriekaard@gmail.com) of Bert
(bert.dicou@gmail.com).
Gespreksonderwerp deze middag is: ‘Vertrouwen in God: een eigentijds
verhaal en een dialoog zonder taboes.’
Te gast is Marjan Bonaugure. Al jaren biedt zij ontmoetingsmomenten aan om
met mensen in dialoog te gaan over het geloof, over het thema ‘vertrouwen’,
over vertrouwen (terug) vinden in God, in jezelf, in medemensen. Dit ook
vanuit een eigen persoonlijke geloofservaring. Die niet zonder gevolgen bleef
voor haar. Ze kreeg een nieuwe kijk op haar eigen leven en op de wereld.
“Leren vertrouwen in God werd een sleutel naar een opmerkelijk verschil”.
We starten deze middag met te luisteren naar haar verhaal. Daarna is het tijd
voor gesprek. Zoals zij zelf aangeeft: “Een verhaal en dialoog zonder taboes!”.
We zien je graag op 15 mei. Vergeet niet jezelf op te geven, of het aan ons
door te geven als je géén gelegenheid hebt om te komen.

CONCERT VOOR WOONTERP – OPVANG
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Op vrijdagavond 6 mei om 20 uur houdt Duo Landini een benefietconcert
voor Oekraïne in de Protestantse kerk Bexstraat 13 (Christusgemeente).
De opbrengst wordt geschonken aan Woonterp 2.0, een project dat voorziet
in huisvesting voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in België,
https://www.psc-antwerpen.be/woonterp/.
Duo Landini - Jan Van Landeghem (orgel) en zijn vrouw Jenny Spanoghe
(viool/altviool), geven het beste van zichzelf met werk van Bach, Reinberger,
Vivaldi, ... gecombineerd met eigen werk in muziek, woord en
beeld: http://www.janvanlandeghem.be/duoLandini.html .
17

Reserveer je ticket via https://duolandini.eventbrite.com/ en geef je vrije
bijdrage via ons rekeningnummer, QR code of gewoon ter plaatse de avond
zelf. Tot dan!
Zie ook de poster op de rechtse pagina.

Oproep van het PSC
Beste vrienden van het PSC, beste muziekliefhebbers,
Heel graag nodigen we jullie uit voor wat een prachtige
muzikale avond belooft te worden, waarmee we
tegelijk een mooi project vooruithelpen.
Als Protestants Sociaal Centrum Antwerpen kijken we
ernaar uit om zeven Oekraïense gevluchte gezinnen op
te vangen.
We zijn volop bezig hun komst voor te bereiden door
de appartementen van de Woonterp in orde te maken.
Met uw hulp kunnen wij dit verwezenlijken.
We zijn heel blij dat Duo Landini ons dit concert aanbiedt op 6 mei, ten bate
van dit project. U helpt ons door erbij te zijn, door uw gulle bijdrage, door
mensen mee te nemen en door deze bekendmaking te verspreiden in uw
kringen! Zegt het voort!
We hopen uiteraard op een heel mooie opkomst.
Alvast veel dank namens het PSC,
Ds. Petra Schipper
Presentiewerker en Stadspredikant, Protestants Sociaal Centrum Antwerpen,
www.psc-antwerpen.be, 0486-12 50 44

TER HERINNERING:
GEDACHTENIS EGBERT ROOZE
2 jaar geleden overleed de theoloog, schrijver en docent Egbert Rooze op 72jarige leeftijd. Afscheid nemen was toen, in volle coronatijd, onmogelijk. Op
zondag 1 mei om 15 uur organiseren tocht- en lotgenoten in de kerk De
Brabantse Olijfberg de lang verwachte gedachtenisviering, samen met de
presentatie van het boek ‘Doorgaan en doorgeven’. Na de viering is er een
receptie om elkaar te zien en te spreken.
Meer info in De Band van april, p. 17.
18

19

KERKDIENSTROOSTER

Panoramisch gezicht op Antwerpen en zijn haven, Hans Bol 1538, ©Snijders & Rockoxhuis

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

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorgangers: ds. W. Lategan

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat
Voorganger: ds. B. Dicou

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Zending

Zondag 8 mei
Bexstraat 13
Voorganger: ds. J. Visser

10.30 uur
Collecte: Kerk en Zending

Lange Winkelstraat 5
Voorgangers ds. Dick Wursten

10.00 uur Cantatedienst
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

15.00 uur !
Collecte: Kerk en Bijbelhuis

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

10.30 uur
Collecte: Kerk en Orgelfonds

Lange Winkelstraat 5
10.00 uur Meertalige dienst
Voorgangers: ds. L. de Oude, ds. S. Hernandez, mevr. K. Keasberry
Collecte: Kerk en Gebouw
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Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk, Ziekenhuispast.

Zondag 22 mei
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en Havenpastoraat

Lange Winkelstraat 5
Geen dienst, gezamenlijke dienst met Zuid in Sanderusstraat
Sanderusstraat 77
Voorganger: mevr. Rina de Bruin

10.00 uur
Collecte: Kerk en Gevangeniswerk

Zondag 29 mei
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en ProJop

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: mevr. M. Knetemann

10.30 uur Taizéviering
Collecte: Kerk en Cibels

Sanderusstraat 77
Geen dienst, 5de zondag van de maand

Zondag 5 juni - Pinksteren
Bexstraat 13
10.30 uur Heilig Avondmaal
Verschillende voorgangers
Gezamenlijke pinksterenviering van Oost, Noord en Zuid
Lange Winkelstraat 5
Geen dienst, zie Bexstraat
Sanderusstraat
Geen dienst, zie Bexstraat
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OECUMENISCHE GEBEDSDIENST
Elke woensdag om 11.00 uur gaat in
de kapel van de studentenparochie
van de UA, Prinsstraat 13a, een korte
Oecumenische Gebedsdienst door.
Deze diensten worden door de
Antwerpse Raad van Kerken (ARK)
georganiseerd. Daarna is er
mogelijkheid in de parochiezaal van
de studentenpastorie bij koffie en
thee na te praten.
Voorgangers in mei zijn:
• 4 mei: Marian Knetemann, medewerkster Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap
• 11 mei: Frank Theré, diaken Sint Jozefparochie Kapellen
• 18 mei: Saskia van den Kieboom, pastorale werkster Antwerpen-Noord
• 25 mei: GEEN DIENST, vooravond Hemelvaartsdag
• 1 juni: Embrecht Van Groesen, anglicaans gevangenisaalmoezenier,
bestuurslid ARK

Glasraam met hemelvaartsmotief. Bron: Pixabay
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PROTESTANTS BERAAD
ANTWERPEN
Onze partners
In elke De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die – zoals onze 3
gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan ‘Protestants Beraad Antwerpen’. Zo
blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk.
• 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 (DEGPA)
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
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PSC & STADSPREDIKANT
Kerk in de stad

WOONTERP 2.0: OPVANG VAN
OEKRAÏENSE GEZINNEN
De werken zijn begonnen! Negen
Appartementen (5 kleine en 4 dubbelappartementen) die voor de afbraak
bestemd waren geven wij een nieuw leven
voor bewoning voor drie jaar. Omdat het
snel moet gaan, hebben we klusdienst
Manus ingeschakeld. Maar ook
vrijwilligers Philippe en Bo en vele ijverige
helpers steken mee de handen uit de
mouwen bij het uitruimen en bij het
inrichten van een ‘pop-up spullenwinkel’
van de goederen die we van alle kanten
hebben ontvangen.
Links twee foto’s van de begintoestand,
daaronder een foto van het begin van de
werken: de afbraak van wat echt niet
meer oké is om mensen in te ontvangen.
Vervolgens worden de muren geschilderd,
komen er nieuwe vloeren, energiezuinige
toestellen, badkamers, keukenkasten...
Het was allemaal dringend nodig.
We zijn ondertussen diep onder de indruk
van de golf van solidariteit vanuit de
kerken en uit allerlei kringen. Nieuwe
verbindingen worden gelegd, mensen willen heel graag helpen. Inzamelingen
worden georganiseerd, spullen worden gebracht, vrijwilligers en stagiairs
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zetten zich intensief in. In verschillende kerken worden activiteiten
georganiseerd om geld bijeen te brengen. Dank u wel!
Per kerk ontvangen we een welkomstpakket van verzorgings-, hygiëne- en
schoonmaakproducten. Wat een tof gebaar van welkom bij hun komst. Het
zou super zijn om bij de ontvangst van de bewoners een welkomstmoment te
organiseren om deze pakketten persoonlijk te overhandigen. Als u dit namens
uw kerk wilt doen, geef een seintje!
Wat hebben we op dit moment het hàrdste nodig? Om eerlijk te zijn: uw
giften!, collectes, donaties, … rechtstreeks en verantwoord besteed om deze
mensen een waardige plek te bieden, waar ze met al hun verdriet en ellende
op adem kunnen komen.
We hopen eind deze maand de zeven gezinnen effectief te kunnen ontvangen.
Zij worden geselecteerd via het CAW en vandaaruit maatschappelijk begeleid.
Onze samenwerking met het CAW is dus weer structureel verankerd. Ze
maken ons nog maar ’s mee als partner met lef.
Als de mensen er eenmaal zijn, zou het ook heel fijn zijn als zij medemensen
vinden die hen laagdrempelig wegwijs willen maken en fijne momenten willen
bezorgen. Iets voor u/jou? Laat het me weten.
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Maar ook…
We blijven het zeggen: als PSC blijven wij opkomen voor àllerlei mensen op
onze weg. Zoals we dat al 43 jaar gedaan hebben. Dus ook voor onze
Afghaanse, Syrische, Palestijnse, Marokkaanse, enz. jongeren. En onze
gezinnen van de Woonterp 1.0. En ons mensen in Open Huis en waar ik hen als
stadspredikant ook maar mag ontmoeten en meemaken, die hier geboren en
getogen zijn, maar in armoede leven. Samen in de storm, niemand
achterlaten.

TOT SLOT
Samen in de storm in tijden van oorlog en klimaatvernieling - dat is ons
omkeren van angst naar vrede, dat is de weg van Pasen naar Pinksteren
durven gaan:
OPGESLOTEN
a-n-g-s-t
En dan dwars door deuren en muren
-niet te stuitenondanks de opgelopen wonden
LEVEN
ondanks geweld en dood
VREDE
BEVRIJD
van angst
UIT B R E K E N !
en over grenzen van taal en
afkomst
-niet te stuitenelkaar toespreken en verstaan
SAMEN-LEVEN
Gedreven door de geest van
liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing…
VRIJ
(Christine Guiette)
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ALGEMENE VERGADERING

2022

U bent als belangstellende van harte welkom op onze Algemene Vergadering
op woensdag 4 mei om 20.00 uur in de Brabantse Olijfberg, Lange
Winkelstraat 5. Ons jaarverslag 2021 is uit; ook dit ontvangt u op eenvoudige
vraag. En u weet het: AV nog jaarverslag zijn ooit saai bij het PSC.
Veel dank voor uw interesse en steun.

Ik wens u veel opgewekte geestdrift toe!

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

________________________________________________________________
Stadspredikant
Ds. Petra Schipper | tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be
Rekening stadspredikant: Commissie stadspredikant, BE11 7310 3722 6248
Protestants Sociaal Centrum
Adres p/a Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen
Web www.psc-antwerpen.be
Bank Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso): BE60 7785 9406 8370, tnv PSC Beheer vzw
Andere giften: BE21 7785 9051 1403, tnv Protestants Sociaal Centrum vzw
Fiscaal aftrekbaar via Koning Boudewijn Stichting: : https://donate.kbs-frb.be/actions/FFPSCA?lang=nl_NL
Graag dan in een mail naar onze penningmeester Jan Boeye voor welk project specifiek uw
gift bestemd is: jan.boeye@psc-antwerpen.be
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BIJBELHUIS
Kerk in de stad
_________________________________________

EEN PLEK VAN ONTMOETING
Wat ons in het bijzonder dankbaar
maakt is dat de laatste maanden
diverse studenten en
jongvolwassenen elkaar weten te
stimuleren het geloof te verdiepen.
Christenstudenten nemen andere
leeftijdsgenoten of nietchristenstudenten mee naar het
Bijbelhuis.
De toegankelijkheid van het
Bijbelhuis (dat bijna altijd open is)
maakt het mogelijk om daar elkaar te ontmoeten en ongedwongen kennis te
maken met christenen en het christelijk geloof. Niet dat je een klooster
binnenstapt of een gesloten instelling, juist niet! Wel een thuis met een
geestelijke ruimte waar je kunt groeien en open kunt bloeien. Dat zien we op
verschillende manieren gebeuren.
Een jonge tiener leert koffie aan te bieden aan een oudere. Een jonge moeder
geniet van de student die haar kind huiswerkbegeleiding biedt. Een predikant
op bezoek wordt gastvrij ontvangen door (moslim)studenten die enthousiast
over het Bijbelhuis vertellen. Een matchwedstrijd Congo/Marokko wordt
samen met gemengde gevoelens van teleurstelling en blijdschap bekeken op
groot scherm.
De variëteit van mensen die elkaar in het Bijbelhuis ontmoeten, gemengd met
de smaakmaker van de liefde die we kennen in Jezus Christus, maakt elke dag
dankbaar!
Selamet sizinle olsun! De vrede van Christus wensen we u allemaal!
Welkom!

Ernst van Velzen
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Een greep uit het aanbod van het Bijbelhuis
➸ Verdieping
Op donderdagavond beleven we
goede en verrijkende
verdiepingsavonden met jong
volwassenen, die elkaar
enthousiasmeren en motiveren. Tot
20 personen komen elke week samen
bijeen op de zitzolder vanaf 20.00 uur
(zie foto).

➸ Focus
‘De week van de Focus’ – zo werd de
stille week aangekondigd op
Instagram.
In de stille week organiseerde het
Bijbelhuis elke avond van 20.00-20.45
een stil moment. Een test om 'stil' te
zijn, te luisteren, te kijken, te lezen, te
bidden gericht op het lijden, sterven en opstaan van onze Heer. Als we dit
schrijven weten we nog niet hoe we Pasen zullen beleven, maar we
verwachten een feestelijke maaltijd op Paaszondag-avond.

➸ Begeleiding
De vraag naar huiswerkbegeleiding neemt nog steeds toe en scholen vragen
ons om hulp daarbij. Wekelijks worden kinderen daarbij geholpen en we zijn
blij dat we daardoor nieuwe gezinnen leren kennen

➸ Beweging
Er onstaat een serieuze Sportcommunity onder begeleiding van David. Er
wordt een filosofie uitgewerkt met een eigen naam, eigen logo, eigen sporttenue, eigen trainingsprogramma – fysiek en spiritueel – met sportieve
begeleiders.
We hopen u op een dag de sporters te kunnen voorstellen (foto zie volgende
pagina).
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Belangrijke data
50 jaar Bijbelhuis!
Dit jaar bestaat het Bijbelhuis 50 jaar. Graag willen we dat met velen vieren.
Op twee momenten: 24 en 25 september! Terwijl we dit schrijven kunnen we
nog niet zeggen waar dit kan plaatsvinden. We hopen op zondag 25
september in één van de protestantse kerken een dankdienst te kunnen
organiseren. Zet u de data alvast in uw agenda?!

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 25 mei wordt om 20.00 de Algemene ledenvergadering van het
Bijbelhuis gehouden.
!!!Volg ons op Instagram : bijbelhuis_2060 !!!

De Sportcommunity van het Bijbelhuis
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NIEUWS VAN DE VPKB
CREËER MEE ‘HUIZEN VAN HOOP’
Veel mensen zijn op dit moment op zoek naar een
(t)Huis van Hoop. Heel wat opvang-initiatieven zijn van
de grond gekomen om de vluchtelingen van het
oorlogsgeweld uit Oekraïne op te vangen. Ook van
kerkelijke zijde, zoals een initiatief van het PSC. De
‘Woonterp’ in Antwerpen wordt nieuw leven ingeblazen
om deze ontheemden een onderdak te bieden
(https://www.psc-antwerpen.be/woonterp/). Iedereen
draagt daar zijn/haar steentje aan bij.
Die solidariteit van de VPKB vertaalt zich ook in de bijdragen via collectes in de
kerken. Die bijdrage is bestemd voor hulp aan vluchtelingen aan de grens met
de buurlanden van Oekraïne via Hungarian Interchurch Aid (HIA), een
oecumenische hulporganisatie in Hongarije.
https://segelyszervezet.hu/en/
Als projectgroep Huizen van Hoop willen we altijd meezoeken naar
antwoorden op vragen i.v.m. de opvang van vluchtelingen en ontheemden.
Laten we de pas erkende vluchtelingen uit andere landen niet vergeten, want
hun zoektocht naar huisvesting is er niet op vergemakkelijkt. Huisvesting is
voor deze mensen nog steeds schaars en duur.
Een actie of steun voor dit vrijwilligersinitiatief van de VPKB komt altijd goed
terecht bij vluchtelingen die ongeacht hun herkomst hier opnieuw een
toekomst willen uitbouwen.
U kunt uw bijdrage op de bankrekening storten: BE06 31000835 5022 t.a.v.
UNIPROBEL vzw, m.m.v. Huizen van Hoop.
Contact Vlaanderen: Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com)
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Willemijn en Jukka
Willemijn Piksen (28) en
Jukka Koivunen (39)
wonen sinds vorig jaar in
Antwerpen. Willemijn
studeert theologie en
doet haar
afstudeeronderzoek bij de
jongerenwerking van het
PSC. Jukka, afkomstig
van Finland, werkt in de
ICT. Sinds vorig jaar leven
ze actief mee in de
Christusgemeente en in
februari mochten we hen
officieel als lid
verwelkomen.

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd?
Willemijn: Het eerste dat in me opkomt is wanneer God manna laat neerdalen
in de woestijn. Als kind vroeg ik me altijd zo af wat voor substantie dat toch
was en hoe dat gesmaakt moet hebben.
Jukka: Ik had graag het begin meegemaakt, toen alles uit niets geschapen
werd.

Wat is uw lievelingslied – en waarom?
Jukka: Mijn muzieksmaak gaat van reggae tot death metal. Ik luister niet veel
christelijke muziek, maar ik kan het nummer O kom, o kom, Immanuël altijd
waarderen en dan vooral de versie van de band August Burns Red.
Willemijn: Wij blijven geloven van Mensenkinderen vind ik een hele sterke
geloofsbelijdenis voor deze tijd.

32

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan?
Jukka: Mensenrechten en gelijkheid.
Willemijn: Voor mijn masterthesis (in de theologie) houd ik me bezig met de
kracht die zit in juist dat wat anders is, dat wat afwijkt van de norm. In onze
samenleving is vaak de neiging om mensen die ‘anders’ zijn net als ‘wij’ te
maken. En om mensen te beoordelen aan de hand van een norm die niet bij
hen past. Ik geloof dat iedereen van waarde is juist in zijn of haar eigenheid.

Waarom gaat u naar de kerk?
Jukka: Omdat we het leuk vinden. En zo simpel is het eigenlijk ook wel. We
halen bijna altijd wel iets uit de dienst waar we wat aan hebben in ons leven.
En hier in Antwerpen is naar de kerk gaan ook altijd een sociaal gebeuren (in
alle drie de kerken) waar je eigenlijk alleen maar vrolijk van kan worden.

Wat is voor u belangrijk in het leven?
Wat een vragen! “Familie en vrienden,” zegt Jukka. Willemijn vindt de vraag
te groot en zegt er nog minstens een jaar over na te moeten denken.

Wat ga je morgen doen?
Op het moment van schrijven hebben ze allebei corona. Morgen is de laatste dag
van de quarantaine, dus dat wordt waarschijnlijk weer een gezellig dagje waarop
Jukka wat concertina speelt en gamet op zijn Nintendo Switch terwijl Willemijn
collages knutselt en Fins leert.

Bid u wel eens?
Jukka en Willemijn: Ja!
Interviewer: ds. Barry Kriekaard

33

TOT SLOT
VLUCHTVERHALEN 1951-2021 – EEN
TENTOONSTELLING IN MUSEUM
RED STAR LINE
In 2021 was het exact 70 jaar geleden dat het vluchtelingenverdrag in Genève
werd ondertekend. De nieuwe en actuele expo 'Vluchtverhalen, 1951 - 2021' in
het Museum Red Star Line aan de Rijnkaai in Antwerpen laat mensen zelf aan
het woord die in die periode naar België zijn gevlucht. Zo zoomt de
tentoonstelling op een menselijke manier in op de realiteit van het leven op de
vlucht, vroeger en nu.

In de nasleep van WOII bepaalde het Verdrag van Genève wie wettelijk
vluchteling was en wie recht had op asiel. Vandaag zijn wereldwijd meer dan
80 miljoen mensen op de vlucht en beroert het thema onze maatschappij.
Mensen vertrekken omdat het niet anders kan door oorlog, armoede,
klimaatverandering of vervolging. Ze laten vaak alles achter en gaan op zoek
naar veiligheid en een menswaardig leven. De expo ‘Vluchtverhalen’ laat
enkele van deze mensen zelf aan het woord. Deze persoonlijke verhalen
worden steeds geplaatst in hun specifieke historische context. Verschillende
episodes komen aan bod: de Hongaarse crisis in 1956, de Vietnamese
bootvluchtelingen en Latijns-Amerikaanse ballingen van de jaren 1970, de
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Rwandese genocide en de Bosnische oorlog van de jaren 1990, de meer
recente vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de ex-Sovjet-Unie,
Oekraïne….
De getuigen vertellen niet alleen over hun ervaringen. Ze tonen ons ook hun
foto’s en enkele persoonlijke objecten die met hun vluchtverhaal te maken
hebben. Het zijn vaak alledaagse objecten, maar met een bijzondere
emotionele waarde.

Film
Op 20 juni j.l., internationale Wereldvluchtelingendag, vroegen het museum
en partners aan Vida, Noor, Angela en Zakaria om enkele stukken uit de
conventie van Genève voor te lezen en te vertellen wat dit voor hen betekent.
Deze getuigenissen weren gefilmd. De film is een samenwerking tussen Atlas
Antwerpen, Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever en het Red Star Line
Museum. De film wordt op de tentoonstelling getoond.
Praktisch
• Te bekijken in De Loods van het Red Star Line Museum, geopend op 1
april, nog tot 11 december 2022.
• Zin om samen te gaan? Doe maar een voorstel:
tettyrooze@gmail.com.

35

AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

01/05

14.30 u

04/05
04/05
04/05
06/05

11.00 u
19.3o u
20.00 u
20.00 u

08/05
11/05
15/05
16/05
18/05
18/05
21/05
25/05
26/05
29/05

15.00 u
11.00 u
15.00 u
14.00 u
11.00 u
20.00 u
12.30 u
20.00 u

Gedachtenis Egbert Rooze, boekvoorstelling (in
Noord)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gemeentevergadering Oost
Algemene Vergadering PSC (in Noord)
Concert t.b.v. Woonterp/Oekraïense vluchtelingen
(in Oost)
High Tea (in Zuid)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
20+-bijeenkomst (Oost)
Leesgroep ‘Samen de Bijbel lezen’ (Zuid)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gesprekskring Herkerken (Oost)
Provider (12-16) (Oost)
Algemene Vergadering Bijbelhuis
PROFEST (in Namen)
Taizédienst (Noord)

10.30 u

Noteer alvast in uw agenda:
01/05
05/06

11.00 u
10.30 u

Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gezamenlijke pinksterendienst (in Oost)
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PROTESTANTSE GEMEENTEN
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5 2000 Antwerpen
Predikant
Consulent

vacature
Ds. Ernst Veen | 016/22.98.83 | ernst.veen@telenet.be

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
p/a Oud Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen
Stadspredikant Ds. Petra Schipper | 0486/12.50.44 |
petra.schipper@psc-antwerpen.be
Website
www.psc-antwerpen.be
Contactpersoon PSC Open huis
Eric Joris | eric.joris@psc-antwerpen.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
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