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Beste lezer,
Op 24 mei gebeurde (niet voor de eerste keer) iets wat onze verstand te boven
gaat: een dolgedraaide jonge man vermoordde in een school in de VS 19 jonge
kinderen en hun leerkracht. In ons eigen landje worden bomen door vandalen
vernield, pubers zijn bang om naar festivals te gaan omdat ze ‘geprikt’ zouden
kunnen worden, crèches gaan dicht omdat er babys en peuters mishandeld
werden… Des te belangrijker is het, de Bijbel te blijven lezen en de boodschap
van hoop te verkondigen. Ook al bereiken we misschien maar één iemand.
Hartelijke groeten, de redactie
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HOOFDARTIKEL
DE TROOSTER…
…afkomstig van de Vader, gezonden door de Zoon is de Geest
van de waarheid (Johannes 15:26)
Het doet deugd wanneer de waarheid in het licht komt. Als fake news en
onrecht het verliest van het licht van de waarheid. Dat geeft ruimte en vrijheid
aan het leven. Zelfs wanneer iemand je ongezouten de waarheid zegt – wat de
nodige pijn kan doen – kun je dankbaar zijn, want het werkt uiteindelijk
helend.
De waarheid is in de Bijbel verbonden met trouw en betrouwbaarheid. Die
staat dus niet gelijk aan een mening waaraan je hele leven wordt vastgeknoopt
of door die mening wordt beoordeeld of in het uiterste geval veroordeeld.
Waarheid is inzicht, visie, leven, betrouwbaarheid, het medicijn tegen de
leugen. Het gebed van psalm 43 verwoordt het zo : ‘Zend uw licht en uw
waarheid; laten die mij leiden, mij brengen … naar God , mijn blijdschap, mijn
vreugde’.
Waarheid is een gids die je leidt en je thuis brengt.

Kent u de ‘Yuka app’? Deze app kan nauwkeurig vertellen of het product wat
we kopen goed en gezond voor ons is en het adviseert zelfs een beter product .
Een ‘app’ die je de weg wijst naar een verantwoorde en gezonde levensstijl. We
ervaren dat overigens niet belerend of betuttelend, maar leidend. De Heilige
Geest is, in alle eerbied, de app(lication) van God die ons helpt het leven te
leiden wat God bedoelt. “Die zal ons de weg wijzen in heel de waarheid”. Die
waarheid die de werkelijkheid is van het leven van God, die ons gepresenteerd
wordt door Jezus Christus. In Hem vinden wij het leven, onze bron. De Geest
wil ons bij dat leven bewaren en naar dat leven leiden. En daarmee misleiding
en dwaalwegen voorkomen. Hij wil ons hart bewaren zoals de spreukendichter
al adviseerde: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit
zijn de uitingen van het leven’ (Spreuken 4:23).

De Franse filosofe Simone Weil (1909-1943) schrijft glashelder in haar boek
‘Verworteling’ dat de ziel waarheid verlangt. Een fundamentele behoefte van
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de ziel, heiliger dan elke andere behoefte, is de waarheid. Weil onderkende de
leugen en halve waarheden in media en maatschappij. De ziel moet
beschermd worden tegen nepnieuws. Zij komt tot het advies om rechters in
eerste instantie spiritueel op te leiden en in tweede instantie intellectueel;
‘Rechters zullen eraan moeten wennen dat ze handelen uit liefde voor de
waarheid; het is niet mogelijk te voldoen aan de behoefte van het volk aan
waarheid als men voor dit doel geen mensen kan vinden die de waarheid
liefhebben.’
Die liefde voor de waarheid kweken zou prioriteit mogen krijgen in onze
vorming in de kerk en onderwijs. Het valt mij op dat jongeren nood hebben
aan een betrouwbaar advies, waarschuwing, richting, wijsheid. Quotes zijn
daarom tegenwoordig populair en dagen vandaag uit om die eigen te maken.
Kleine waarheden die blijven plakken. Omdat het leven verwarrend is en
mensen vaak zelf (zo is hen geleerd?!) hun waarheid en hun richting moeten
bepalen. Maar wie leidt hen in de waarheid?

We hebben inspiratie
nodig, die ons leven zin,
kracht en hoop geeft. Niet
alleen om gelukkig te
worden, maar om tevreden
te zijn. Niet enkel om te
realiseren, ook om te
rehabiliteren en te
revitaliseren. Recupereren
van het leven zou ik daar
aan toe willen voegen.
Want een mens kan veel schade en schande als een last met zich mee zeulen.
Daarvoor is het wezenlijk dat die geestelijke inspiratie voor alles zuiver is,
betrouwbaar en houdbaar. Zodat je jezelf en anderen steeds opnieuw kunt
opladen – als een elektriciteitspaal voor een auto. Het heeft zijn prijs en zijn
waarde. Een vaste waarde die je voedt; de Geest van de Waarheid.
We hebben inspiratie nodig die ons leven naar een hoger plan tilt. Die ons niet
bedriegt, teleurstelt, beperkt of verlaagt. Die ons geweten zuivert. Die ons
overtuigt van een beter en ander leven. Die Geest die ons leven meer waarde
geeft, omdat Hij ons richt op God en Zijn toekomst.
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Dan krijgt ons leven glans. De zorg van een moeder staat niet meer op
zichzelf, maar is geconnecteerd met de zorg van God onze Vader. Het werk
van de cassière is zinvol, want het is verbonden met de accuraatheid van Gods
handelen. De bakker doet zijn werk in het volle besef van Hem die Het brood
van het leven is. De professor in de nanotechnologie mag weten dat de
creativiteit van de Schepper oneindig is. Zo voorkomt de Geest dat wij ons
werk en dagelijkse zorgen verkleinen tot enkel werk, salaris of nut.
Ons leven vervuld met de Geest kent het besef kind van God te zijn en het
geloof in de toekomst; ‘want de toekomst is van u Heer’.

Een groot aantal studenten kent depressieve gevoelens. Daarvoor worden
oplossingen aangedragen zoals aandacht voor verbinding en mentale
weerbaarheid. Opmerkelijk?! Die behoefte aan geestelijk welzijn verstaat juist
de Geest als geen ander! De Geest van de waarheid huwelijkt je als het ware uit
aan God, Hij is de ware. In verbondenheid met Hem kun je vriendschappen
voeden en vriendschappelijk worden.
Zo ontstaat een Christus-gemeenschap die als ranken verbonden zijn aan de
wijnstok. Die gemeenschap draagt de Geest van de waarheid in zichzelf mee.
De Heilige Geest getuigt niet van zichzelf. De kerk ook niet. De waarheid heeft
zich al bewezen. Dankzij Christus. Daar leeft ze van. Daar getuigt ze van. Ze
wordt geïnspireerd en ze inspireert tot ver buiten haar eigen grenzen.

Een inspirerende gemeenschap is de kerk. Daar wil je toch deel vanuit maken?
De Heilige Geest die van boven komt en ons denken en doen ver te boven
gaat, verlost ons van onze eenzaamheid en versterkt onze ziel en
gemeenschap. Door hem gaan we ons heilig te buiten. Hij dringt bij ons binnen
en drijft ons naar buiten en maakt ons betrouwbaar en waarachtig. Andere
geesten zaaien verwarring en maken de geesten rijp voor egoïsme en eigen
belangen. Zo niet de Geest van de waarheid. Die maakt vrij en leidt ons. ‘Want
aan Hem zijn de wegen ten leven bekend gemaakt’ (Handelingen 2).
Een hartelijke groet,

Ernst van Velzen
Diaken Bijbelhuis
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

RONDOM DE DIENSTEN
Tussen Pasen en Pinksteren lazen we met elkaar uit de afscheidsrede van
Jezus enkele fragmenten uit hoofdstuk 13 en 14 van het Johannesevangelie.
Jezus belooft aan zijn discipelen in zijn afscheidsrede ‘ik kom terug’. Het blijft
echter meerduidig wat Jezus hier precies bedoelt: gaat het over Jezus’
verschijning na zijn opstanding? Over de ervaring van de heilige Geest? Of
bedoelt Jezus nog iets anders?
We hebben verschillende aspecten voor het voetlicht gehaald: de Opgestane
die we ervaren in de onderlinge liefde tussen mensen en in de inspiratie en
bezieling van de heilige Geest. Hoe we het precies ervaren is vaak persoonlijk,
maar we delen met elkaar dat we in de kerk samenkomen rondom Jezus, de
Opgestane die ons ‘rakelings nabij’ is, die het brood ons breekt. Zoals JanWillem Schulte Nordholt dichtte:
Al heeft hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
Is altijd om ons heen
Als zonlicht om de bloemen,
Een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
Zijn wij door Hem bemind
(Gez 234:1, LvK).
We mochten op 22 mei afscheid nemen van Bert Droogendijk als ouderling en
verwelkomden Erika Droogendijk als diaken en Josée Rigtering als ouderling.
We wensen hen heel veel vreugde en inspiratie toe bij hun taak!
Op 29 mei lazen we voor de laatste keer uit de afscheidsrede uit het
Johannesevangelie.
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5 juni is in de Bexstraat de gezamenlijke Pinksterdienst: een gezamenlijke
dienst van de protestantse kerken in Antwerpen en het Leger des Heils.
Uiteraard is iedereen van harte welkom! De dienst wordt geleid door de
verschillende voorgangers. We vieren met elkaar het vreugdevolle feest van
het verstaan en benadrukken dat nog eens door samen met elkaar het Heilig
Avondmaal te vieren. De collecte is voor de Woonterp 2.0, voor het opknappen
van de appartementen voor Oekraïense vluchtelingen.
In de diensten van juni en juli
staan we tot aan de zomer stil bij
het bijbelboekje Ruth. Een
bijzonder verhaal vol
onverwachte wendingen, over
vreugde te midden van verdriet
en hoop voor de verbitterden.
Bijzonder om dat na Pinksteren
te lezen. In de synagoge wordt
het boekje Ruth namelijk
gelezen tijdens het wekenfeest.
Dat was van oorsprong een
oogstfeest, maar raakte in de
loop van de tijd verbonden met
de gave van de Thora aan Israël.
In Handelingen valt Pinksteren
op het wekenfeest en vieren we
als kerk de gave van de heilige
Geest.
(Afb: pinterest)
Vanaf 17 juli zijn er dan de zes zomerdiensten, waarover u volgende Band
geïnformeerd zult worden.

TROUWDIENST JUKKA KOIVUNEN
EN WILLEMIJN PIKSEN
Willemijn Piksen en Jukka Koivunen gaan trouwen. Ze willen dit vieren op
zaterdag 2 juli. De kerkdienst zal plaatsvinden in onze kerk vanaf 15.00 uur.
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Voorganger is ondergetekende. We wensen Jukka en Willemijn alvast veel
vreugde en geluk toe!

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

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. Deze maand is dat op 21 juni, 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. Er is geen meelezen op Pinkstermaandag (6 juni). De laatste bijeenkomst
van het seizoen is op 4 juli.

Leeskring Herkerken: slot en terugblik
De laatste bijeenkomst van de Herkerkenkring vond plaats op dinsdag 18 mei.
De laatste maanden bleek het erg lastig om met elkaar een datum te vinden.
Inmiddels is er ook een bezinning met het oog op de toekomst gestart,
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waardoor de bespreking van het boekje wellicht wat mosterd na de maaltijd
wordt. Daarom hebben we met de deelnemers die aanwezig waren besloten
dat 18 mei de laatste bijeenkomst was. Hartelijk dank voor betrokkenheid,
openheid en de leuke open gesprekken die dat met zich meebracht! Hieronder
twee reacties op het boekje en het besprokene: van Willemijn Piksen en Sonja
van Santen.

Getuigenis van Sonja
6 avonden lang hebben we met een wisselende groep van 3 tot 11
gemeenteleden nagedacht en gesproken over het boekje ‘Herkerken’
van Remmelt Meijer en Peter Wierenga.
Het waren mooie uurtjes met boeiende, levendige gesprekken. Eerlijk
gezegd was dat boekje niet echt mijn smaak. Alles wat ik in mijn leven in
de kerk heb geleerd en ervaren werd overhoop gegooid, zonder echt
alternatieven aan te bieden. Maar juist daardoor was er gesprek. Het zet
je aan om na te denken over hoe het altijd geweest is en hoe het
misschien ook anders kan. En, er werd druk gepraat. Binnen onze groep
was er veel enthousiasme en ideeën over hoe het verder zou kunnen
gaan met de kerk. Ik merk zelf aan de gesprekken dat men verandering
wil. Men vind de kerk eigenlijk een beetje saai. Ook binnen de kerk is
het consumentengedrag binnengeslopen. Het moet fijn zijn, goed
voelen, er moet interactie zijn. Zeker bij jongere mensen speelt dit een
rol. Het mag allemaal wat levendiger. Oudere mensen (zoals ik) zoeken
vaak ook een stukje rust en bezinning in een kerkdienst.
Wat heel duidelijk werd in onze gesprekken is, dat de kerk méér is, dan
alleen op zondag een dienst bijwonen, waar Gods Woord centraal staat.
De kerk zal meer naar buiten moeten treden, maar hoe doe je dat?
Boeiende gesprekken, die zeker een vervolg vragen.

Getuigenis van Willemijn
Op de kring Herkerken hebben we het gehad over de uitdagingen en
kansen van de kerk voor de toekomst. Wat nu als we naar de kern gaan
van wat het betekent om Kerk van Christus te zijn? Hoe zou dat eruit
zien? En wat zouden we achter ons kunnen laten? Soms waren we het
niet met elkaar eens, vaak zetten we elkaar aan het denken. Ik vertrok
na elke avond vol enthousiasme en ideeën. Het lezen van het boek en de
gesprekken met elkaar deden me nog maar eens inzien dat de kerk en
specifiek ook onze gemeente veel te bieden heeft voor de vragen en
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behoeftes van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de kerk als rustpunt in
deze drukke samenleving en de gemeente als diverse familie met
eindeloos geduld met elkaar, omdat we in al onze verschillen door het
geloof bij elkaar horen, en zo kan ik nog wel meer dingen noemen, maar
laten we daar vooral eens bij de koffie over doorpraten. Want de
voornaamste conclusie was misschien wel dat het waardevol en
belangrijk is om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat er nu echt
op het spel staat. Ik kijk uit naar de periode van bezinning waar we met
elkaar aan gaan beginnen! Het wordt een spannende tijd!

JEUGDWERK: SEIZOENSAFSLUITING
De derde activiteit op het programma van het gezamenlijke Antwerpse
jeugdwerk dit jaar is de seizoensafsluiting. Dat betekent: we gaan met elkaar
lasergamen bij The Base in Kontich. Datum is zaterdag 25 juni vanaf 14.15
uur. Eigen bijdrage: 10 euro. Geef je op bij ds. Barry Kriekaard vóór 15 juni.

Alle data in een notendop
• 6 juni, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 13 juni, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 20 juni, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 21 juni, 10.30 uur, Bexstraat 2B: gebedskring
• 25 juni: SEIZOENSAFSLUITING JEUGD: LASERGAMEN
• 27 juni, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen
• 4 juli, 20.00 uur, Bexstraat 2B: meelezen

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD
De kerkenraad komt bijeen op de eerste dinsdag van de maand, 7 juni, voor
het eerst in de nieuwe samenstelling. Een belangrijk onderwerp voor de
agenda is de taakverdeling, zeker ook met het oog op het aanstaande vertrek
van ds. Kriekaard. De bestuursraad kwam bij elkaar op dinsdagavond 31 mei.
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MEDEDELING
De kerkenraad deelt u mee dat ds. Barry Kriekaard het beroep van de
Protestantse wijkgemeente Vierhoven te Delft, dat hij op 22 april jl. heeft
ontvangen, op 3 mei heeft aanvaard. Ds. Kriekaard zal vanaf september aan de
slag gaan in Delft. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 28
augustus, 10.30 uur.

PASTORALIA
Op maandagavond 9 mei is Dini van Os onfortuinlijk ten val gekomen bij een
bushalte, waardoor ze rechterknie en linkerschouder heeft gebroken. Ze
verblijft in het Stuivenbergziekenhuis voor revalidatie. We wensen en bidden
haar veel kracht in het moeizame proces dat ze heeft te gaan.

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: EEN ZOEN VOOR DE
MENSENWERELD
Onder deze titel publiceerde prof. dr. Peter Nissen op de website debijbel.nl de
hoofdlijn van de door hem verzorgde Oecumenelezing 2022. Die stond in het
teken van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken, deze zomer in Karlsruhe.
Hieronder vindt u een aantal fragmenten van dat blog.
Er komt veel op ons af. Er is een klimaatcrisis, we zitten nog steeds in een
pandemie, het populisme groeit, de politieke polarisatie is groot, de kloof
tussen rijk en arm wordt dieper. Daaraan zie je hoe gebroken deze wereld is.
En waar gebrokenheid is, is verzoening nodig. Laat dat woord, ‘verzoening’ nu
precies het hart van de boodschap van de Schrift zijn.
‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid,’ zo luidt
het thema van de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken, die komend
najaar hopelijk in Karlsruhe kan plaatsvinden. Bij die Wereldraad zijn nu
ongeveer 350 kerkverbanden uit meer dan 110 landen aangesloten. Om de zes
tot acht jaar is er een wereldwijde samenkomst: christenen uit vele kerken en
culturen ontmoeten elkaar rond een gemeenschappelijk thema.
Het is de eerste keer dat de woorden ‘liefde’ en ‘verzoening’ in het motto van
een assemblee voorkomen. [..]. Het eerste woord geeft aan waar heel de inzet
van de kerken zijn startpunt vindt en het tweede woord waar die inzet op
gericht is: liefde als het uitgangspunt en verzoening als het streven.

Alles begint met liefde …
Het motto is ontleend aan de tweede brief van Paulus aan de christenen
van Korinthe. In het vijfde hoofdstuk van die brief spreekt Paulus over de
verzoening. [..]
Wat ons drijft is de liefde van Christus. (2 Korintiërs 5:14)
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Daarmee begint alles. In het spreken en handelen van de man uit Nazareth, de
Mensenzoon (een uitdrukking die meer dan tachtig keer voorkomt in het
Nieuwe Testament), is de liefde van God voor de mensen, ja voor heel de
schepping zichtbaar geworden. Met die liefde begint alles en wordt tegelijk
ook alles anders. Want, zo zegt Paulus:
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korintiërs 5:17)
In Christus heeft God laten zien dat Hij zich met de mensen heeft verzoend. En
aan de leerlingen van Jezus is de taak gegeven dat bekend te maken. Ons is ‘de
verkondiging van de verzoening toevertrouwd’ (2 Korintiërs 5:19).

… en verzoening is het doel
Over ‘verzoening’ zijn hele theologische bibliotheken vol geschreven. Er is ook
veel ruzie over gemaakt. Christenen hebben elkaar veroordeeld omdat zij er
verschillende opvattingen over de verzoening op nahielden.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De oecumenische beweging is
ontstaan om die verdeeldheid te boven te komen, dus om verzoening tussen
kerken en christenen tot stand te brengen. Maar die verzoening is niet het
einddoel van de oecumenische beweging. Haar einddoel is een
gemeenschappelijke dienst aan de wereld. Het gaat uiteindelijk om verzoening
en eenheid van de mensenwereld, en de verzoening van de kerken is niet meer
dan een tussenstation en een hulpmiddel voor dat ultieme doel. De wereld
heeft verzoening nodig. De vele crises die ik aan het begin van dit artikel
noemde maken de gebrokenheid van de wereld zichtbaar.
Verzoening is geen willekeurig begrip uit de Bijbel. Integendeel, het vormt het
hart van de boodschap ervan: verzoening is Gods bedoeling met de gekwetste,
verdeelde en gewonde mensenwereld. In de Mensenzoon is die bedoeling
zichtbaar geworden en het is aan ons om hier gezanten van te zijn. [...]

GEZAMENLIJKE PINKSTERENDIENST
Het hoogfeest van Pinksteren (zondag 5 juni) wordt gevierd in een
gemeenschappelijke dienst van verschillende protestantse kerken en
werkingen samen, in de kerk van de Christusgemeente in de Bexstraat. De
dienst begint om 10.30 uur.
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UITSTAP NAAR TURNHOUT
In onze agenda staat het bezoek aan de protestantse kerk in Turnhout op
zondag 12 juni.
Elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten blijft steeds verrassend en verrijkend.
Ds. Marcel Pool en zijn gemeente heten ons dan hartelijk welkom in hun dienst
en in de namiddag wandelen door de stad Turnhout om te ontdekken wat
deze stad speciaal maakt, zoals Art-Déco- en andere interessante gebouwen.
De gemeente trakteert ons na de dienst op een kom lekkere soep. Het is goed
om zelf wat boterhammen mee te nemen.
• We nemen de trein om 8.59 uur in Berchem station en hopen dan niet te
laat de kerk te vinden. Hopelijk is het mogelijk ons op te pikken aan het
station van Turnhout.
• Maar misschien kunnen ook mensen met elkaar afspreken om samen
met een auto vanuit Antwerpen naar de kerk toe te rijden.
Je mag aan Hans de Bleser laten weten of je meegaat. ( hans@debleser.com )
Adres: VPKB Turnhout, Steenweg op Gierle 188 – 2300 Turnhout.

SAMEN DE BIJBEL LEZEN
De volgende bijeenkomst van
onze reeks 'Samen de Bijbel
lezen' is dinsdag 14 juni (de
maandag bleek niet te kunnen).
We beginnen om 14 uur en het
duurt tot 15.30 uur.
Op voorstel van Tetty lezen we
de Bijbelgedeelten die horen bij
de bezinning voor Wereldvluchtelingendag. Dat zijn Jesaja
65,1-9 en Lucas 8,26-39.

IN HET VERSCHIET … EEN EXPOSITIE
Incidenteel ontmoeten we onze buurman Jan Hillen in kerk. 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. Later meer hierover.
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DANK VOOR ‘DOORGAAN EN
DOORGEVEN’
Lieve mensen,
Het was een prachtig en dankbaar moment van samen zijn op zondag 1 mei in
de Wijngaard, met de bevrijdende aandacht voor Egberts afscheid, twee jaar
nadat hij overleden is. Hij wist zich geroepen en is nu teruggeroepen door ‘de
Ene’ in blijvende verbondenheid met jullie en elkaar.
Tetty Rooze de Boer

Schilderij van Martin Oluwadiran van het Pinkstergeloof

Als je de viering nog wilt zien of de bevrijdende toespraken nog eens rustig wilt
beluisteren, kun je dat doen via deze link van de protestantse kerk De
Wijngaard in Antwerpen.
https://www.youtube.com/watch?v=QkLGxR_C0Wg&t=8s.
Als je het boek nog wil bestellen kan dat via tettyrooze@gmail.com . Van de
12 € die je daarvoor overmaakt gaat er steeds 2€ naar het project ‘Huizen van
Hoop’ om pas erkende vluchtelingen aan onderdak te helpen. Als het per post
verstuurd moet worden, komt dat bedrag er wel bij.
Rekeningnummer: BE44 0017 6381 3745.
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VERLOF PREDIKANT
De predikant is op reis met de studenten van 19 t/m 22 juni en aansluitend
met verlof, van 13 juni t/m 10 juli. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met de kerkenraad (thamar13@hotmail.com).

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.
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
Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Scriba
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Penningm. 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
15

DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord

GEMEENTENIEUWS
In het beroepingsproces staan
we weer een stapje verder. Met
alle kandidaten is er nu een
gesprek geweest en ook hebben
we ze allen aan het werk gezien
en gehoord tijdens een
kerkdienst. Na onderling overleg
heeft de beroepingscommissie
besloten om nog met twee
kandidaten verder te gaan. Dit
wil zeggen: ze uitnodigen voor
een tweede gesprek en
nogmaals uitnodigen om in een
zondagsdienst voor te gaan. Na
de zomer hopen we rond te zijn
met de keuze voor één bepaalde
kandidaat die we kunnen
voordragen aan de kerkenraad.
Uiteindelijk zal in een
gemeentevergadering met
stembevoegdheid beslist
worden of de voorgestelde
kandidaat geschikt is om de
vacante predikantsplaats in te
nemen.
De waardering voor de inzet van
Sigfrido in de gemeente is algemeen. Zo heeft de tuin rondom de kerk een
ware metamorfose ondergaan (foto: de heraangelegde tuin), en als dank
organiseren we 19 juni na de kerkdienst een BBQ waarbij we ook de Arabische
en Urdugemeenschap willen betrekken. Iedereen is van harte welkom dus, en
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nu maar hopen dat de weergoden ons beter gezind zijn dan vorig jaar want
toen was het bij momenten dweilen met de kraan open.
In september staat een nieuwe gemeentevergadering gepland. De precieze
datum moet nog geprikt worden, maar dat lezen jullie in het zomernummer
van de Band.

KERKDIENSTEN BRABANTSE OLIJFBERG
MEI – JUNI
De nieuwe aanpak in onze gemeente wat betreft bepaalde zondagsdiensten
voelt steeds meer als vertrouwd aan. Ook in mei was de tweede zondag een
cantatedienst en de vierde zondag een Taizéviering. Op 1 mei was er een
nieuw gezicht als voorganger, namelijk ds. Werner Lategan die voorging in een
dienst die rust en stilte uitstraalde. 15 mei was een veelkleurige viering met
drie voorgangers en vooral ook een gesmaakte preek en muzikale begeleiding
van pastor Sigfrido Hernandez. 22 mei tenslotte ging Rina de Bruin voor in de
gezamenlijke dienst van Zuid en Noord in de Sanderusstraat.
De maand juni start met een feestelijk tintje. De Pinksterviering zal doorgaan
in de kerk van de Bexstraat waar de Antwerpse protestantse gemeenschap als
geheel aan meewerkt. Dat betekent meerdere voorgangers (van zowel
gemeenten als van Bijbelhuis en stadspredikant). Omdat in onze gemeente de
predikantsplaats vacant is, zal de bijdrage van Noord bestaan uit een
meertalige bijbellezing uit het boek Handelingen. Op 12 juni is er opnieuw een
cantatedienst (ds. Dick Wursten) en op 26 juni een Taizédienst (pastor Sigfrido
Hernandez). Vanaf 19 juni zullen achtereenvolgend ds. Edwin Delen, pastor
Hernandez en ds. Jo Jan Vandenheede voorgaan in de diensten.

DE STILTE VAN TAIZÉ
Sinds enkele maanden gaat er in de kerk De Brabantse Olijfberg maandelijks een
Taizédienst door. Eind april werd er een viering georganiseerd door en met
jongeren. Een kerkganger deelt haar impressies met u.
Jongeren houden niet van stilte? Je krijgt ze niet zo ver dat ze iets doen in de
kerk? Mis! Het verraste mij zelf. Hoe eenvoudig kan het zijn: organiseer een
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Taizédienst, werk hierin zelf samen als volwassenen uit verschillende kerken,
nodig jongeren persoonlijk uit om mee te doen, biedt ruimte voor hun inbreng
naar keuze, pols nog ’s wat ze kunnen en zien zitten, geloof erin en laat het
eenvoudig gebeuren. De één heeft dit idee, de ander komt met iets anders af,
samen wordt het iets moois. Een rustige sfeer, kaarsen, een halve cirkel, een
paar eenvoudige bekende Taizéliederen een paar keer zingen, het stil laten
worden, een eigentijds liedje met inhoud, nog ’s een stilte, een lezing, een lied,
zelf een gebed laten schrijven en voorlezen, inbreng van een
muziekinstrument of twee, nog een liedje, nog een stilte en in alle rust de kerk
verlaten. Dat zijn de ingrediënten – maar het is vooral de veiligheid, de
zinvolheid, de mix van Taizé en eigentijds en stilte, niet teveel woorden, en
nogmaals: in hen en in elkaar geloven. Schroom werd overwonnen en wat
gebeurde was eenvoudigweg mooi. Daar kan de Geest komen, waaien,
verbinden, helen. Ik nam deel en ervaarde geen jong of oud meer, maar
samen. Verschil in afkomst, taal en wat ook deed er minder toe: voor ieder was
er troost en hoop.
Petra

TERUGBLIK: PAASJUBEL

2022

Eindelijk mochten wij weer met elkaar de Paasjubel beleven. Door de
coronacrises was dat 2 jaar niet mogelijk geweest. En dat hebben wij zeker
gemist. Dus nu het weer mogelijk was, stonden wij daar in de vroege ochtend
van Pasen op het Hendrik Conscienceplein. Gelukkig was er genoeg ruimte op
het plein om dit bijzondere moment met elkaar te delen. De enorme
belangstelling en opkomst van de gelovigen was dan ook hartverwarmend om
te zien. En dat om 8.00 uur in de ochtend.
18

De voorzitter van de Antwerpse Raad van Kerken had niet voor niets iedereen
van harte uitgenodigd om naar het plein voor de St.-Carolus Borromeuskerk in
Antwerpen te komen.
Na een warme welkomstgroet door John van der Dussen, de voorzitter van de
Raad, brak het kippenvel-moment aan met de woorden: “Alleluia, Christus is
opgestaan”, wat de gelovigen konden beantwoorden met de woorden:
“naar waarheid, Hij is opgestaan. Alleluia, alleluia, alleluia”.
Er was voor een ieder ook een liturgie uitgedeeld, zodat men daadwerkelijk
mee kon zingen en de tekst meelezen van het Paasevangelie. Want niet iedere
voorganger was helder te verstaan. Sommigen vergaten even dat men niet
voor een kleine kerkgemeente stond. Misschien kan om die reden eerst met
een proef-jubel worden geoefend. Nadat we psalm 68 met elkaar hadden
gezongen, werd het paasevangelie voorgelezen, Lucas 24,1-12.
Tot slot zongen we het lied: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven.’
De Paasjubel werd besloten door iedere voorganger een paaswens aan de stad
te laten uitspreken. Dat moest in één zin gebeuren. Ook hier waren sommigen
even de tel kwijt. Na afloop was er voor een ieder een zalig koffietje met een
heerlijke koffiekoek.
Voldaan liep ik daarna door het nog stille Antwerpen, dankbaar dat wij in vrede
en vrijheid deze woorden weer mochten laten horen: “De Heer is waarlijk
opgestaan”.
(Catharina van Graauw)

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
SEIZOENSAFSLUITING VOOR JONGEREN
Dit jaar was er een eerste opzet om als gezamenlijke protestantse kerken van
Antwerpen, Brasschaat en Boechout voor jullie als jongeren activiteiten aan te
bieden ter verdieping en vermaak. Eerst was er de Kerstchallenge bij de
Brabantse Olijfberg, waarbij we in spelvorm het kerstverhaal en de verhalen
van vluchtelingen konden beleven. Op 24 april was er een Taizéviering
waaraan verschillende jongeren hebben deelgenomen.
➸ Op zaterdag 25 juni is de afsluiting van het seizoen: we gaan met elkaar
iets leuks doen, namelijk lasergamen bij The Base in Kontich (Groeningenlei
50) vanaf 14.15 uur. We vragen hiervoor een eigen bijdrage vragen van 10 euro
per persoon. Geef je z.s.m. op bij ds. Barry Kriekaard (email:
dsbarrykriekaard@gmail.com; tel./sms/whatsapp: 0493 81 96 52), uiterlijk 15
juni!

TERUGBLIK
BENEFIETCONCERT
Het benefietconcert van 6 mei jl. was
een groot succes! Naast de prachtige
muziek waarvan we mochten
genieten is er het bedrag van 2583,30
euro opgehaald voor de Woonterp
2.0. Dat is weer een steentje in de
restauratie van de appartementen
voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen. Daarnaast heeft
Pradeep zijn schilderij verkocht t.b.v.
de Woonterp voor 270 euro, dat er
nog eens bij komt. We zijn dankbaar
voor alle giften en blij dat op deze
manier dit goede project ondersteund
kan worden. (Zie ook p. 27)
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GASTVRIJ ANTWERPEN 9
Niemand heeft kunnen kiezen waar zijn of haar wieg stond. Sommige mensen
worden geboren in weelde en andere in penibele omstandigheden. Sommige
mensen hebben de luxe om te kunnen blijven, andere moeten
noodgedwongen vertrekken.
Wat we wel kunnen kiezen is om samen te werken aan kansen voor iedereen.
Kiezen om andere mensen vertrouwen te schenken en vertrouwen te krijgen.
Kiezen om samen te werken en samen aan een mooie, warme en gastvrije stad
te bouwen. En dat is wat Gastvrij Antwerpen ook met deze 9de editie opnieuw
wil doen, in de aanloop naar Wereldvluchtelingendag (20 juni).
Samen met heel veel mensen werd terug een heel fijn en bijzonder
programma ontwikkeld met duurzame en actieve workshops voor jong en
minder jong: een ‘ontdekkingstocht langs de 7 wereldzeeën’.
Programma:
• Experimenteren in het Crazy Hairsalon of met Gastvrij Antwerpen
tattoo’s of Sari klederdracht
• Meewerken aan de Gastvrij Antwerpen vlaggenlijn of een gigantisch
scheepszeil schilderen
• Oude schatten juten aan de Scheldeboord en kunstwerken maken of
mee bouwen een Leonardo Da Vinci brug
• Kennismaken met geithoefslingeren of Afghaanse vliegerkunst
• Koken en proeven
• Dans, muziek en yoga
• Gezelschapsspelletjes uit de koffer van de 7 wereldzeeën
Wie langs de 7 wereldzeeën is gevaren krijgt een lekker en duurzaam ijsje.
Zaterdag 18 juni van 15.00 tot 18.00 uur, Stormkop, Droogdokkenweg 4,
2030 Antwerpen (aan de bocht van de Schelde)
Alles is vrij toegankelijk en gratis. Een evenement voor heel het gezin.
Zie ook p.39.
Gastvrij Antwerpen is een initiatief van: beweging.net, ACM/CAW, 11.11.11, De Loodsen,
Dokters van de Wereld, Filet Divers, Internationaal Comité, Masereelfonds, Opvangcentrum
Linkeroever, Pax Christi Vlaanderen, Protestants Sociaal Centrum (PSC) en SAAMO. Voor
deze editie samen met Instroom Academy en Stormkop.
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KERKDIENSTROOSTER

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

Zondag 5 juni - Pinksteren
Bexstraat 13
10.30 uur Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. B. Kriekaard
Collecte: Woonterp 2.0
Gezamenlijke pinksterdienst van Oost, Noord en Zuid (en andere
voorgangers)
Lange Winkelstraat 5
Geen dienst, zie Bexstraat
Sanderusstraat
Geen dienst, zie Bexstraat

Zondag 12 juni
Bexstraat 13
Voorganger: mrg. Dirk van Leeuwen

10.30 uur
Collecte: Kerk en Zending

Lange Winkelstraat 5
Voorgangers ds. Dick Wursten

10.00 uur Cantatedienst
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77 (in Turnhout!)
10.00 uur
Voorganger: ds. B. Dicou
Kerkdienst in het kader van de uitgestelde gemeenteuitstap naar Turnhout

Zondag 19 juni
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en Ichtus
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Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. E. Delen

10.00 uur
Collecte: Kerk en
Luchthavenpastoraat

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. M. Pool

10.00 uur
Collecte: Kerk en Bijbelhuis

Zondag 26 juni
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en Overzet

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: pastor S. Hernandez

10.30 uur Taizédienst
Collecte: Kerk en Gebouw

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. S. Fuite

10.00 uur
Collecte: Kerk en Kirinda

Zaterdag 2 juli

15.00 uur
Trouwdienst Jukka Koivunen en Willemijn Piksen
Voorganger: ds. B. Kriekaard

Zondag 3 juli
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: pastor J.J. Vandenheede

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: dhr. F. Van den Brande

10.00 uur
Collecte: Kerk en Diaconie

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.
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Daarna is er mogelijkheid in de parochiezaal van
de studentenpastorie bij koffie en thee na te
praten.
Voorgangers in juni zijn:
• 1 juni: Embrecht van Groesen, anglicaans
gevangenisaalmoezenier, bestuurslid ARK
• 8 juni: Jef Barzin, Deken Antwerpen-Noord em.
• 15 juni: Ina Koeman, stadspredikant em.
• 22 juni: ds. Barry Kriekaard, predikant Christusgemeente Antwerpen-Oost
• 29 juni: Padre Annie Walscharts, aalmoezenier Belgische Krijgsmacht em.,
bestuurslid ARK
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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 IN ACTIE!
Sinds medio april wordt de ‘Woonterp’ met man en macht gerenoveerd. De
‘Woonterp’ is een woningblok van de sociale huisvestingmaatschappij De Ideale
Woning die het PSC vier jaar geleden heeft gehuurd om er 4 geregulariseerde
vluchtelinggezinnen te laten wonen. Na de verhuis van deze gezinnen (en de
uitstel van de afbraak) wordt de ‘Woonterp’ klaargestoomd voor 7 Oekraïense
vluchtelingengezinnen. Deze zullen er deze zomer intrekken. Vrijwilligster Bo
begeleidt de renovatie en vertelt het verhaal van ‘Woonterp 2.0’.
Hallo, ik ben Bo! Sinds enkele weken zet ik als vrijwilliger met veel plezier mijn
schouders mee onder het Woonterp 2.0-project van PSC Antwerpen.
Zodoende kwam ik terecht in een heerlijk gemotiveerd team van vrijwilligers,
stagiairs, mensen die op alle mogelijke manieren mee de handen uit de
mouwen steken, spullen doneren, zorgen voor logistieke ondersteuning,
ervaringen met elkaar delen, enzovoort enzoverder, en dat allemaal onder
leiding en begeleiding van Eric Joris (projectmanager) en stadspredikant Petra
Schipper (vrijwilligerscoördinator).
Er is ondertussen al hard gewerkt en
veel veranderd in de Woonterp. De
afbraakwerken zijn voltooid en
ondertussen hebben alle muren een
eerste laag verf gekregen, dat geeft
meteen een heel ander zicht. Vorige
week zijn de nieuwe IKEA-keukens
toegekomen en daar wordt nu stevig
aan gesleuteld om alles in elkaar te
zetten tot de puzzel past. Ook de
loodgieter doet zijn ronde en zorgt
voor de nodige nieuwe sanitaire
voorzieningen.
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Terwijl de werken in volle gang zijn, blijven we voortdurend zoeken naar
fondsen, werkmiddelen om dit gigantische project te helpen realiseren. Zo
organiseerden we vrijdag 6 mei een heus benefietconcert in de protestantse
kerk van de Christusgemeente in de Bexstraat (foto). Speciaal voor deze
gelegenheid bracht Duo Landini hun ‘Vleugels van Verbondenheid’, een unieke
combinatie van muziek, schilderijen én poëzie. Het was een prachtige avond
met veel aanwezigen, die het waanzinnig mooie bedrag van 2583 euro heeft
opgebracht! Over solidariteit gesproken!
En er is meer! We hebben ondertussen een sponsor gevonden voor de
gordijnen, die zowel de materialen als de confectie heeft aangeboden. Dit wil
zeggen dat in alle appartementen gloednieuwe gordijnen zullen komen te
hangen, decoratief voor in de leefruimtes en verduisterend voor in de
slaapkamers. Ook hier weer een heel mooie geste die we graag met beide
handen aannemen.
We mikken op 2de helft juni om de eerste gezinnen te introduceren tot de
vernieuwde Woonterp. Daarvoor willen we een soort pop-up winkeltje
installeren waar de nieuwe bewoners gratis kunnen komen shoppen om hun
appartementje verder in te richten in functie van hun gezinssamenstelling en
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de noden die daarmee gepaard gaan. We hebben al erg veel spullen mogen
ontvangen, waarvoor dank! We zijn nu volop bezig met alles uit te sorteren en
te inventariseren.
Kan je ons nog ergens mee helpen? Zeker zo! We hebben nog steeds erg veel
financiële middelen nodig om alles tijdig rond te krijgen. Dus je kan ons nog
steeds het beste steunen door te storten op het rekeningnummer van
Vrienden van PSC - BE10 0000 0000 0404 (Koning Boudewijn Stichting) - met
gestructureerde mededeling ***623/3621/70023** Vanaf 40€ heb je recht op
een fiscaal attest.
We zijn ook volop op zoek naar vrijwilligers die als buddy ingezet kunnen
worden eens de Oekraïense gezinnen toekomen. Buddies kunnen onze
nieuwkomers wegwijs maken in de buurt en in de stad, helpen bij de zoektocht
naar een school, assistentie bieden t.a.v. loketten of dienstverlening, animatie
verzorgen voor de kinderen of activiteiten organiseren voor het hele gezin. Zo
willen we deze mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken alsook
een warm welkom en enkele fijne momenten gunnen.
Ben jij onze nieuwe buddy? Neem dan contact op met stadspredikant Petra
Schipper op het nummer 0486/12.50.44 of via email: petra.schipper@pscantwerpen.be.
Zie ook:
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 aan Fonds Vrienden van PSC Antwerpen:
https://donate.kbs-frb.be/actions/FF-PSCA?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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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

WAT HET WOORD BETEKENEN KAN…
Soms vraagt een patiënt een Bijbel om te
lezen. Ik lees vaak een deel aan hen voor of
ik laat een uitgeprinte tekst achter. Het
Woord brengt troost, herstel en kracht.
Deze man op de foto heeft na meerdere
gesprekken in de Psychiatrie gezegd dat hij
ook zelf regelmatig de Bijbel wil lezen; en
hij was heel blij om een mooie Bijbel te
krijgen. Hier wil ik de Gideons bedanken
die jaren geleden een grote doos heilige
boeken heeft gegeven aan ons
ziekenhuispastoraat! Met een dankbaar
hart herinner ik u nog elke keer, de mensen
die met hun gift zoveel mogelijk hebben
gemaakt. Het Woord versterkt ons vertrouwen, ook in moeilijke tijden. Het
brengt hoop wanneer iemand het niet ziet zitten wegens pijn of allerlei andere
oorzaken van lijden. Het verlicht jouw miserie om aan het lijden van Christus te
denken en te weten dat Hij je draagt!
Ik heb in de laatste weken een tamelijk jonge mevrouw leren kennen in de
revalidatieafdeling. Zij heeft overal artrose en werd invalide. Zij werkte met
hart en ziel in de zorg, maar ze moest met haar werk in het rusthuis stoppen.
Hierbovenop lijdt ze onder veel pijn van haar losgekomen knieprothese.
Onlangs alle tegenslag voelt ze zich dichtbij de Heer. Zij bidt veel en vergelijkt
dat in haar leven zonder Hem haar situatie nog erger zou kunnen zijn. Ze
vertelde dat zij God bedankt dat zij de pijn voelt! Hoe kan dat? Waarom? Deze
Kameroense mevrouw vergelijkt haar situatie met die van anderen die geen
pijn meer voelen omdat zij verlamd zijn en zich niet meer kunnen bewegen,
het nog erger hebben. Zij kan zichzelf nog verplaatsen en ze dankt God dat zij
nog dingen kan doen. Zij wil niet door haar ziekte bekijken wat ze niet kan
doen, maar is dankbaar dat ze nog veel kan. Ze bemoedigt haar vrienden door
Bijbelteksten te versturen op de computer.
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Dan kwam ik bij een bekende lieve oude Zuster. Heel spijtig dat ze gevallen
was en dat ze de volgende dag geopereerd moest worden. Wegens haar
opname via de spoed had ze haar Bijbel niet mee. In deze triestige situatie
herinnerde zij toch het Woord van de Heer. Die verbondenheid heeft haar tot
rust gebracht. Zij kent heel wat bijbelverzen uit haar hoofd en daardoor is haar
verbondenheid heel sterk. Ik luister haar graag als ze citeert: “De Heer is mijn
licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie
zou ik bang zijn?...Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht
op de Heer.” (Psalm 27:1,7)
Heel graag bezoek ik de mensen in de ziekenhuizen en rusthuizen. Het is een
bijzonder werk! Ondanks dat het verdrietig is om met iemand die heel veel lijdt
mee te leven; het is soms wonderbaarlijk en meestal hoopgevend om te zien
hoe Jezus bij de mensen dichtbij komt.
We praten niet altijd over geloof, er zijn mensen die er niet mee bezig zijn of
momenteel aan andere dingen denken. Soms breng ik het Woord in de vorm
van een gedicht of een lied. Soms helemaal niet wanneer iemand dat niet
graag heeft. Respect voor hoe de mensen denken is heel belangrijk. De zieke
staat centraal, anders kan ik de ander niet goed begrijpen. Er komen meer en
meer verwachtingen dat allerlei mensen beluisterd en ondersteund worden.
Iedereen heeft een Mens nodig.
Tegenwoordig noemen ze dit werk in het algemeen: levensbeschouwelijke
zorg. Protestants pastoraat maakt een deel uit van onze bezoeken, maar er is
veel meer. Dat wij ook met andere mensen die dat wensen in contact komen,
vind ik een speciale uitdaging.

Oproep: Binnenkort komt er een halftijdse vacature in de rusthuizen van
Zorgbedrijf voor een Levensbeschouwelijke medewerker met een mogelijke
protestantse invulling. Daarvoor hoef je niet direct een theologisch diploma te
hebben, maar een sociale, filosofische, pedagogische of andere vooropleiding
zou ook in aanmerking komen. Het belangrijkste is wat op je hart ligt, of je
graag met bejaarde mensen in gesprek komt en dat je hen wil helpen en
spiritueel ondersteunen. Laat me weten of u interesse heeft! Tel.
0474/18.42.29 of tunde.boelens@zna.be.
Met hartelijke zomergroet wens ik aan u fijne zomerdagen en iedereen veel
beterschap!

Tünde Boelens
Protestantse ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
30

NIEUWS VAN DE VPKB
WERELDVLUCHTELINGENDAG 2022

Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die door de Verenigde
Naties is uitgeroepen om vluchtelingen over de hele wereld te eren. De dag
valt elk jaar op 20 juni en viert de kracht en moed van mensen die gedwongen
werden hun land te ontvluchten om aan conflicten of vervolging te
ontsnappen. Op deze dag staan we stil bij hun moeilijke situatie, maar
bewonderen we ook de veerkracht die ze elke dag opnieuw tonen.
In het DOORDENKERtje voor dit kwartaal biedt de VPKB-werkgroep Migratie,
Samenleving en Geloof (MiSaG) handreikingen voor de liturgie van zondag 19
juni, de zondag die net vóór Wereldvluchtelingendag valt. Deze teksten zijn te
vinden op de website protestant.link, doorklikken naar ‘Doordenkertje’.
We hebben ons daarbij laten uitdagen door de lezingen op het oecumenisch
leesrooster. Naast gedachten en (gespreks)vragen naar aanleiding van de twee
lezingen hebben we ook twee gedichten opgenomen en geven we ideeën voor
de liederen op deze zondag. Eén ervan delen we graag met u.
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Het land zit vol
Het land zit vol, roept de eerste minister
En alle ministers roepen mee
De stad zit vol, roept de burgemeester
En alle schepenen roepen mee
Vol, vol, roepen nu ook de burgers
En zelfs de brave burgers roepen mee…
En toen zijn we zelf maar eens gaan kijken,
En ja, ’t is waar, ’t zit vol, onvoorstelbaar vol!
De ring zit vol
’t Vierarmenkruispunt zit vol
de E17, de E40 en al de andere E’s, vol…
de supermarkt en het autosalon, vol,vol,vol,
de discotheken zitten vol
de speelgoedwinkels zitten vol,
de Aldi en de GB, de Carrefour en Ikea, vol en nog eens vol,
de Gamma zit propvol en de Hubo blijft niet achter,
de sterrenrestaurants zitten vol,
de pizzeria’s zitten bomvol, zelfs de turkse,
al de vliegtuigen naar de zon zitten vol
en al de vliegtuigen naar de sneeuw zitten als conservendozen vol,
en wij,
wijzelf,
wij zitten vol
volgevreten,
volgezopen
en ’t ergste van allemaal,
voldaan….
Mong
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Aron van Velzen
Hij is al een tijdje een vaste bewoner op de zolder van den kosterij van de kerk De
Brabantse Olijfberg: Aron van Velzen (zoon van Ernst, diaken van het Bijbelhuis).
Een verbinder die linken legt tussen Antwerpen Oost, het Bijbelhuis,
studentenvereniging Ichtus, AIPC (Antwerp International Protestant Church), …
én De Brabantse Olijfberg. Tijd voor een gesprek met deze jonge student
leerkracht.

Welk Bijbels verhaal had Aron
graag meebeleefd?
De bruiloft in Kanaän is populair op
onze Brabantse Olijfberg want ook
Aron zou graag hierbij aanwezig zijn
geweest. Ik vraag verder door en het
is vooral het groot feest waar het
eerste wonder dat Jezus verrichte
plaatsvond, dat Aron aanspreekt. Hij
vervolgt: “Deze bruiloft heeft een
diepe betekenis en is misschien wel
een metafoor. Ik wil er graag het fijne
van weten!”

Wat is zijn lievelingslied – en
waarom?
“10.000 reasons (bless the lord) van
Matt Redman”, daar hoeft Aron niet
lang over na te denken. Het was één
van de eerste christelijke liederen die hij uit zijn hoofd kende en het herinnert
hem altijd aan alle zegeningen die hij dag in dag uit ontvangt. “Mijn leven ligt
in handen van de Heer en daarom mag ik dankbaar zijn voor elke nieuwe dag,
mijn stem, mijn hartslag en tienduizend andere dingen.”
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Waarvoor zou hij op de barricaden willen staan?
Aron wil zich echt inzetten voor het verspreiden van het evangelie in
Antwerpen. “Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden om dat te doen”, zegt
Aron verder. “Ik hoop en bid echt dat de VPKB-kerken in Antwerpen open
staan voor nieuwe initiatieven en ideeën.”

Waarom gaat Aron naar de kerk?
Aron zegt dat hij in de eerste plaats naar de kerk gaat om meer wijsheid te
krijgen over het Woord van God. Daarnaast zorgt de kerk ook voor een
community, een gemeenschap waar hij heel dankbaar voor is. “Een belangrijk
gegeven voor mij is het principe dat de kerk niet alleen bestaat uit de
kerkdienst op zondagmorgen. De kerk ben je 24/7. Dus zowel de Bijbelstudie
als de huiswerkbegeleiding vallen onder kerk zijn”. Hij vindt dat de kerk zou
moeten bestaan uit mensen die zich continu inzetten voor God en voor de
ander op welke plaats dan ook. Dat kan dan natuurlijk niet enkel op
zondagochtend.

Wat is voor hem belangrijk in het leven?
“Community (gemeenschap) en liefde.” Aron vindt het belangrijk onderdeel te
zijn van een christelijke community en vindt dit van cruciaal belang in de
ontwikkeling van jongeren en studenten. “De liefde moet de basis zijn van alles
wat je doet of zegt.”
“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de
liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en
alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou
verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn
bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn
lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het
baatte mij niets.” (1 Korinthe 13:1-4).

Bid hij wel eens?
Aron bidt dagelijks. “Bidden is communiceren met God. Zonder het gebed
kom je niet ver. Je kan toch ook geen band opbouwen met je toekomstige man
of vrouw zonder al je gedachten en gevoelens bij elkaar neer te leggen?”
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Wat gaat Aron morgen doen?
“Donderdag is altijd een gevarieerde dag”, zegt Aron. “Ik heb een paar uur les
op de AP Hogeschool en tussendoor ben ik bezig met lezen en groepstaken.”
Ik zie Aron regelmatig studeren in de prachtige tuin van de kerk (door Sigfrido
heraangelegd) of bij de deur van de kerk, leunend tegen een kussen. Tussen
zon en schaduw. Ook in het Bijbelhuis vindt hij de rust om te studeren en werkt
daar ook mee en neemt deel aan verdiepingsavonden op donderdag. “We
bespreken dan geloofsvragen en actuele problemen en koppelen dit aan de
Bijbel. Het zijn altijd prachtige avonden waar we met jongeren van 18 tot 30
jaar samenkomen. Assyriërs, Nederlanders, Congolezen, Oekraïners,
Belgen,… alle werelddelen komen samen met eenzelfde doel: elkaar
opbouwen in het geloof.”
Als ik Aron vraag hoe het hem bevalt als bewoner van De Brabantse Olijfberg
zegt hij: “Geweldige buurt!” Hij voelt zich er als student helemaal thuis en het
is ideaal omdat alles op loopafstand is. “Het zorgt ervoor dat ik makkelijk
bereikbaar ben voor iedereen en zij voor mij!” Hij voegt er nog aan toe:
“Ondanks dat het vaak druk is in de buurt is De Brabantse Olijfberg een oase
van rust.”
Het gesprek werd opgetekend door Marian Knetemann.
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TOT SLOT
PELGRIMSTOCHT IN DE KEMPEN
Van dinsdag 10 t/m vrijdag 14 mei trokken 11 vrouwen uit Vlaanderen en
Nederland door de Voorkempen. Het initiatief tot de spirituele voettocht was
uitgegaan van 3 vrouwen van de Christusgemeente in Antwerpen. Martine
Meijers vertelt over deze pelgrimage.

Ann, Pleuntje, Martine, Marieke, Marleen, Veronica, Josée, Cara, Willemijn, Marion en
Janneke op een brug over het kanaal Schoten-Dessel.

Zo’ n twee jaar geleden, toen corona door de wereld raasde, ontstond het idee
om dan maar samen te gaan doen wat we wél mochten – wandelen.
We wisten toen nog niet dat het zo lang het zou duren vooraleer we werkelijk
konden en mochten vertrekken. Maar het is dan toch gelukt.
Dat we zo’ n schitterend wandelweer hadden dat was dus niet te plannen maar
uiteraard zeer welgekomen.
Het idee was om van abdij naar abdij (klooster) te wandelen. We ondervonden
daarbij in de organisatie van de pelgrimage wel wat hindernissen; het was
bijvoorbeeld onmogelijk om een spirituele plaats te vinden in Brasschaat, die
ons als groep ook een overnachtingsplaats kon bieden. Dan maar naar een
hotel uitgeweken. Verder hadden we gepland om naar de zusters van de abdij
Onze Lieve Vrouw van Nazareth te gaan, maar die lieten ons op het laatste
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moment weten dat we niet welkom waren vanwege Corona. Dan maar een
nacht extra in het hotel, geen probleem. We zijn van daar naar de broeders in
Westmalle gestapt, naar Hof Zevenbergen in Ranst, en zo weer terug naar
Antwerpen.
Een groep van 11 vrouwen, van uiteenlopende leeftijden en achtergronden.
Meer dan 11 kon het niet zijn omdat de abdij van Westmalle voor de rest al
helemaal volgeboekt zat. Gesproken van een succesvol bedrijf!
11 vrouwen op pad, met heel verschillende levensverhalen, maar we delen het
geloof, en vinden daarin een gemeenschappelijke taal.
In allerlei gesprekken, soms in de kring in het gras, soms aan de picknick-tafel,
soms op een rijtje op de grond in het bos met de rug tegen een boomstam, of
’s avonds op het terras met een dekentje tegen de muggen en een glas wijn in
de hand, deelden of vernieuwden we onze inzichten, en kregen we voeding
voor ons geloof en onze geloofsbeleving, daarin ondersteund door ds Marieke
Den Hartog, voorganger van de protestantse gemeente van Boechout, die met
ons de pelgrimspsalmen uit het Oude Testament besprak en ons twee aan
twee op pad stuurde om eerst in stilte te wandelen en dan samen te bespreken
wat de tekst bij je oproept.
En we lazen en bespraken gedichten en teksten die ieder van tevoren had
mogen insturen.
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Wachten op de Vespers in de trappistinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw-van-Nazareth.

Er werd openheid en ruimte ervaren, die toeliet om in vertrouwen dingen te
delen, en te horen wat de ander beweegt en raakt.
Al wandelend slaagden we er ook nogal eens in een café tegen te komen, waar
we even konden stoppen voor een koffie of pintje. Toch wandelden we iedere
dag ongeveer 20 kilometer. Soms ging dat gemakkelijk, soms vroeg dat wel
wat doorzettingsvermogen en/of blarenpleisters.
Maar als we ons aan het eind van de week de vraag stelden, ‘wil je iets delen
over wat je bijblijft van deze tocht’ (die we op post-its in de vorm van een hart
neerpenden
), dan kwam de fysieke inspanning bij niemand naar voren.
Veleer werd er gesproken van een ‘wij-gevoel’, van kerk zijn met elkaar. Van
ontroerd zijn door elkaars gebeden. Door de rijkdom die ervaren werd in de
eenvoud. Van afstand kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen. Van
ontspanning, van geven en nemen.
Blijkbaar is pelgrimeren nog iets anders dan lange afstandswandelen.
Ik zou willen afsluiten met deze: we hebben, om snel foto’ s en informatie te
kunnen delen, een Whatsapp-groep gestart. Die werd op dat moment de
naam ‘Kempen’ gegeven. In de loop van de week is de naam veranderd naar
‘De Zusters’. Denk dat dat voor zich spreekt.
Een speciaal woord van dank voor Jean Pierre De Smedt, de partner van Marion Schmitz,
die elke dag de bagage naar de volgende slaapplek bracht, en ons iedere ochtend een lunch
kwam brengen voor onderweg. Zo konden we ‘onbezwaard’ wandelen.
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AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

01/05
05/06
07/06
08/06
12/06
12/06
14/06
15/06
18/06
20/06
22/06
25/06
26/06
29/06

11.00 u
10.30 u
20.00 u
11.00 u

Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gezamenlijke Pinksterdienst (in Oost)
Kerkeraad (O)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gemeenteuitstap naar Turnhout (Z)
Taizédienst (N)
Leesgroep ‘Samen de Bijbel lezen’ (Z)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Gastvrij Antwerpen 9 (in Stormkop)
Wereldvluchtelingendag
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Seizoensafsluiting Jeugdwerk
Cantatedienst (N)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)

10.30 u
14.00 u
11.00 u

11.00 u
10.30 u
11.00 u

Noteer alvast in uw agenda:
28/08
Afscheidsdienst ds. Barry Kriekaard (O)
25/09
Feestdag Bijbelhuis – 50 jaar een Thuis in Antwerpen
2060
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PROTESTANTSE GEMEENTEN
De Brabantse Olijfberg - Antwerpen-Noord | Lange Winkelstraat 5 2000 Antwerpen
Predikant
Consulent

vacant
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 Oude 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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