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Beste lezer,
Deze De Band is de laatste die voor de zomerpauze verschijnt. Eind augustus is
de redactie weer ‘aan boord’. We hopen, jullie bij een of meerdere van de
zomerdiensten terug te zien (zie p. 24). De gezamenlijke zomerdiensten zijn elk
jaar een uitgelezen gelegenheid om mensen van de andere Antwerpse
gemeenten te leren kennen of terug te zien. Dit is al een meerwaarde op zich.
Hartelijke groeten, de redactie
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HOOFDARTIKEL
SUMMERTIME… WHEN IS THE
LIVING EASY?
De kans is vrij groot dat u bij dit kopje het bekende nummer in uw hoofd krijgt:
‘Summertime, when the livin’ is easy’ (‘Zomer, als het leven gemakkelijk is’).
Een ontspannende song met brede jazzy tonen. Heerlijk om mee te zingen, ik
speel het ook graag mee op mijn sax, je kunt er zo zalig in opgaan. De mooie
kant van de zomer. Het is een klassieker, dit nummer. Zo’n 4000 keer
gecoverd, las ik ergens. Wie realiseert zich dan nog dat het uit George
Gershwins opera Porgy and Bess komt? En dat die opera in de jaren ’30 van de
vorige eeuw een gewaagd experiment was, met enkel Afro-Amerikaanse
uitvoerders in een fusion van klassiek en jazz en met teksten in een AfroAmerikaans dialect dat de sfeer oproept van de oude slavernij op de
katoenplantages (‘the cotton is high’)?
Wist u dat Gershwin zich
hiervoor heeft
ondergedompeld in AfroAmerikaanse jazzcafés en
arme buurten en dat hij met
zijn muziek de klassieke elite
openbrak? Het is dankzij
vooral dit lied Summertime
dat Porgy and Bess nog altijd
een geliefde opera is in de
klassieke wereld. Maar je
kunt het er eigenlijk niet uit
Porgy and Bess, Metropolitan Opera.
los maken. Het is niet
zomaar een feelgood nummer. ‘The livin’ is easy’, namelijk alleen in de zomer
als ‘the coton high’ is, als het harde werken op de katoenakker even voldoening
geeft: ‘your daddy’s rich and your ma is good looking’. Je papa en mama kunnen
zich even ontspannen en dus ook jij: ‘hush little baby, don’t you cry’.
Summertime komt drie keer in deze opera voor. Eerst als vredig moment: een
mama wiegt haar baby in slaap. Maar dan later tijdens het opsteken van een
storm die dramatische gevolgen zal hebben. En op het eind is het niet meer de
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eigen mama die zich over diezelfde baby kan ontfermen, maar iemand anders.
In zware tijden is het de zorg voor elkaar die overeind houdt en baby’s toch kan
doen slapen. Summertime…
Zo krijgt dit lied al meer diepgang, meer lagen. Zelfs als we niet meer bij deze
achtergrond stilstaan, raakt het blijkbaar nog altijd een snaar in ons. Van dat
universele verlangen, naar geborgen kunnen zijn, ook in stormachtige tijden,
bij elkaar.
Dat verlangen klinkt ook in veel van onze liederen in de kerk, en in psalmen en
visioenen in de Bijbel. Ook die laatste zijn vaak ontsproten uit zware
omstandigheden, aan de onderkant van de samenleving, in armoede,
onderdrukking en uitsluiting. Dan trek je je op aan de droom van geborgen te
zijn, al is het maar even, als in een zomerseizoen van het leven. In een
vruchtbrengende tuin, in het spelen en vertoeven onder de vijgenboom. ‘Eens
komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt …’ (lied 747 NLB). ‘Summertime,
when the livin’ is easy…’ Dit is de verzuchting van het oude slavenvolk, van
Hannah, van Jesaja, van Maria, van de vervolgde christenen, van Johannes in
ballingschap, net zoals van de gesegregeerde zwarte mensen in de vorige
eeuw, en van mensen in armoede en moeite vandaag de dag om ons heen.
Misschien wel van onszelf.
Naar mijn aanvoelen is het muziek die deze vibe kan overbrengen en ons als
mensen kan verbinden. Het is zó dat Summertime de 21ste eeuw heeft gehaald.
Hoe zit dat met onze kerkzang? Geeft die ook stem aan verdrukte mensen van
nu? Mensen die zich misschien heel anders uitdrukken dan we in de kerk
gewoon zijn? Pikken we hun verzuchting op en durven we die plek te geven in
de kerk? De jazz van zwarte mensen een eeuw geleden lag ooit mijlenver van
de klassieke wereld af: de jazzwereld met zijn cafés en ritmes en improvisatie
deed witte mensen aanvankelijk vreemd aan, rauw en ongepolijst, geluiden uit
een wereld met sociale problemen, gebroken relaties, verslavingen en geweld.
Gershwin keek daar doorheen. Zonder oordeel en zonder stereotypen van
goed of slecht of over rijk en arm gaf hij die moeilijke wereld in alle nuances
een plek op het klassieke podium, de plek die het vandaag daar nog altijd
heeft. Zo heeft Gershwin ooit de klassieke wereld opengebroken met muziek
van een heel andere, rauwere subcultuur.
Nu vraag ik mij af: wat zou het geven als er vandaag een kerkcomponist zich in
bijvoorbeeld de straat scene van hip hop en slam poetry zou begeven en het
levensgevoel en de kreet om sociale rechtvaardigheid en insluiting zou
binnenbrengen in onze zang? ‘Nobody knows the trouble I have seen’: die
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spiritual heeft ons Nieuwe Liedboek bereikt (lied 915). Zou een volgende editie
‘Where is the love’ van Black Eyed Peas kunnen bevatten:
People killin', people dyin'
Children hurt and I hear them cryin'
Can you practice what you preach?
Would you turn the other cheek?
Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questioning
Where's the love?
of een tekst als ‘Luchtkasteel’ van Yong Yello?
Gij kijkt vanuit de villa in de wijk
Waar de wind niet komt
Waar dat liefde niet verdwijnt en niet riekt naar stront
Tuinmannen trots kijken naar de frisse gazon
En de huisvrouwen klagen zonder te weten waarom
Gij kijkt vanop de skireis in 'Les Deux Alpes'
Die afdaling op de zwarte piste was uw allerdiepste dal
Gij leeft vanuit de optiek dat zekerheid normaal is
Dat iedereen zijn weg terugvindt als em verdwaald is
Dat iedereen kan terugvallen op zijn vader
Wanneer de schulden opstapelen tot grote financiële katers
Als gij gelukkig zijt, dan ben ik blij
Maar wijst niet met dat ongevormd vingerke naar mij
Stop met leven in een luchtkasteel
Want ge hebt er alles, maar ge mist zoveel
Ge snapt niet half wat er in mij speelt

Ds. Petra Schipper
Stadspredikant PSC
(Met dank aan de interessante masterproef van Nathalie Hamelton: George Gershwins
Porgy & Bess (1935); De waardevolle elementen en overlevingsmechanismen, Universiteit
Gent, 2015)
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

AFSCHEID
Het is zover: mijn laatste bijdrage voor De Band. Het is een
tijd van afronding, niet alleen van het afgelopen seizoen,
maar ook met het oog op mijn afscheid van Antwerpen eind
augustus. Afscheid is ook altijd een moment van
terugkijken. En wie terugkijkt ziet de dingen soms
helderder dan wanneer men ergens middenin zit.
Terugkijkend beschouw je de dingen die goed waren, die
tot dankbaarheid stemmen. Alle goede gesprekken en
ontmoetingen, de gastvrijheid die ik heb ervaren en het vertrouwen dat ik als
predikant mocht genieten. Verder ook de bijbel- en gesprekskringen die mooie
en boeiende gesprekken opleverden. De leuke gesprekken met jongeren in de
catechisaties, de toffe jeugddiensten die we met elkaar voorbereidden en de
gezelligheid van de activiteiten die we organiseerden. De oecumenische
contacten. En natuurlijk, last but not least, alle mooie diensten die we samen
mochten vieren. Zo deelden we lief en leed, samen rondom de Schriften.
Als je terugkijkt zie je ook de minder mooie dingen: de hobbels die er soms
waren in de samenwerking, waardoor het soms schuurde of zelfs botste. De
meningen die soms zozeer uiteenliepen dat ze niet zomaar bij elkaar kwamen.
En daarbij kwam ook nog eens het feit dat de kerk in België toch vaak heel
anders werkt dan de kerk in Nederland. Kwestie van gewoonten, maar wel
langzaam gegroeide gewoonten, die niet van de ene op de andere dag
veranderen.
En natuurlijk was daar de coronacrisis, die insloeg toen ik net goed en wel
begonnen was. Dat veranderde alles, juist omdat de maatregelen een sterke
beperking betekenden voor alle sociale activiteiten en ontmoetingen. De kerk
vond haar weg naar het internet, maar dat bleek toch geen volwaardig
substituut. De coronacrisis heeft ons bovendien geconfronteerd met de
kwetsbaarheden van de kerk.
5

Kerken in West-Europa worden over het algemeen kleiner en daarmee
kwetsbaarder. Hoe gaat het verder als het moeilijker wordt om zelf het hoofd
boven water te houden? Hoe kun je met minder mensen toch alles organiseren
wat je zou willen? Hoe gaat het verder met de drie kerken in Antwerpen? Wat
is de beste manier om elkaar te ondersteunen en te versterken? Vijf (fulltime)
predikantsplaatsen die door de overheid gefinancierd worden voor drie kleine
kerken is in elk geval een grote kans om als kerken je slagkracht te vergroten,
maar vraagt ook om een strategisch beleid.
De Belgische en Vlaamse context heeft zo haar eigen uitdagingen en kansen.
De protestantse kerk is hier vanouds een minderheid in een traditioneel
rooms-katholieke cultuur, die inmiddels sterk geseculariseerd is. Een
belangrijke uitdaging wat mij betreft is de verbondenheid met de
maatschappij en de cultuur. Daarbij is het belangrijk om ook echt een
Belgische/Vlaamse kerk te zijn en niet een Nederlandse kerk in België. Dat
vraagt om een andere manier van organiseren van het kerkzijn dan veel
gemigreerde Nederlanders gewend zijn. Verworteling en verbondenheid zijn
ook de uitdagingen voor het kerkzijn in wijk en buurt. Het is niet gemakkelijk
om tegelijkertijd kerk te zijn voor de wijk én voor de bredere regio rond de
stad.
Enfin, het bezinningsproces is begonnen en dat moet u als gemeente aangaan:
samen een weg vinden in de uitdagingen van deze tijd en deze stad. Het
belangrijkste is volgens mij dat iedereen zich in dat proces gehoord en gezien
weet. Ik wens u daarbij toe dat u Gods goedheid steeds op het spoor komt,
zoals Abraham op zijn weg naar het onbekende, Israël in de woestijn en zovele
profeten en apostelen. Hij laat niet los wat zijn hand begon.

OVER DE DIENSTEN: TERUGBLIK
EN VOORUITBLIK
Begin juni vierden we samen met elkaar Pinksteren in de Bexstraat. We
werden achteraf overweldigd door alle positieve reacties. De dienst werd
geleid door de verschillende predikanten: ds. Bert Dicou, ds. Petra Schipper,
Aimée Mphoshi en ondergetekende. Daarnaast waren er bijdragen in het
Urdu, Rwandees en Spaans. Juist de aanwezigheid van de verschillende talen
maakten het voelbaar en levendig: ‘wij allen horen hen in onze eigen taal
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spreken over Gods grote daden’. (Hand. 2:11). Het wonderlijke was dat er juist
in alle veelkleurigheid en veeltaligheid een des te groter verstaan was. Na de
inspirerende preek door onze stadspredikant over hoe de Geest onze heilige
huisjes omverblaast vierden we samen het Heilig Avondmaal, in een grote
kring door de hele kerk heen. Dat was indrukwekkend en ontroerend. Zo
konden en mochten we samen vieren, over de muren heen elkaar vinden in het
geheim dat de Opgestane niet wordt tegengehouden door muren en gesloten
deuren.
Na Pinksteren en Trinitatis begonnen we met lezingen uit het boekje Ruth.
Een herkenbaar en menselijk verhaal over dingen die we om ons heen ook
kunnen horen. Een positief verhaal ook waarin alles goed lijkt te komen.
Het mooie van het boekje Ruth is wel dat het met duizend draden verbonden is
met de hele Hebreeuwse bijbel, zonder dat het er dik bovenop ligt. Het wordt
nergens droge dogmatiek en toch is het meer dan zomaar een verhaaltje. Het
is niet alleen een verhaal over concrete mensen, maar ook een verhaal over
God en Israël. Ruth doet namelijk denken aan Abraham. Maar je zou nog iets
verder kunnen gaan.
Er zijn in overdrachtelijke zin overeenkomsten tussen Naomi en de figuur van
de treurende vrouwe Sion die we tegenkomen bij profeten als Jeremia, een
symbool voor het verwoeste Jeruzalem en het weggevoerde volk Israël. Naomi
is leeg en bitter teruggekeerd, zoals Israël weende op de puinhopen van
Jeruzalem. Tegelijkertijd is Ruth een gestalte van hoop, dat het verder gaat. Ze
representeert de hoopvolle stemmen van de profeten na de ballingschap. En
zoals Boaz de zorg voor Ruth en Naomi op zich neemt, zo zorgt God volgens
de profeten voor Israël. Vooral in de laatste dienst, over Ruth 4, zullen we deze
lijn verder oppakken. We lezen tot aan de zomer verder uit Ruth, elke zondag
een ander hoofdstuk en lezen zo het boekje helemaal door.

Trouwdienst Jukka Koivunen
en Willemijn Piksen
Willemijn Piksen en Jukka Koivunen gaan trouwen.
Ze willen dit vieren op zaterdag 2 juli. Deze
meertalige kerkdienst zal plaatsvinden in onze kerk
van 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Voorganger
is ondergetekende. We wensen Jukka en Willemijn
alvast veel vreugde en geluk toe!
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Zomerdiensten

Vanaf 17 juli tot en met 21 augustus zijn de gezamenlijke zomerdiensten.
Voor de coronacrisis waren de zomerdiensten afwisselend in de verschillende
kerkgebouwen. Die gewoonte hebben we weer opgenomen. In de
zomerdiensten staan dit keer niet de Psalmen centraal, maar we gaan met
elkaar lezen uit de verhalen over Jozef (Genesis 37-50).

Afscheidsdienst
Op zondag 28 augustus om 10.30 uur is mijn afscheid van Antwerpen en van
u als gemeente. Het is een gewone morgendienst, gevolgd door een receptie.
Van harte uitgenodigd, u krijgt t.z.t. een uitnodiging toegestuurd via de
digitale nieuwsbrief!

WITTE ZWANEN, ZWARTE ZWANEN
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat ik sinds enige tijd een witte toga met
stola’s draag, in plaats van een zwarte toga. De toga die ik eerder droeg had ik
ooit gekregen. Inmiddels had ik besloten tot de aanschaf van een nieuwe toga
en dat is een witte geworden. Ik wil hier kort wat over de kleuren zeggen, ter
toelichting.
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Na de Reformatie droegen predikanten lange tijd dezelfde kleding als de
gewone man. Pas in het midden van de 19de eeuw kwam de toga in zwang. De
zwarte toga kennen we eveneens uit de academische wereld. De zwarte toga
benadrukte zo de academische achtergrond van de predikant, en zijn daarmee
verbonden positie in kerk en maatschappij. De predikant stond zo als een
geleerde voor zijn gemeente, met nadruk op de woordverkondiging, waar hij
speciaal voor had geleerd. Je zou kunnen zeggen dat een zwarte toga zo iets
meer nadruk legt op het ‘profetische’ aspect van het ambt, de predikant als
prediker en een witte toga iets meer op het ‘priesterlijke’ aspect. In veel
bevindelijk-gereformeerde kerken dragen predikanten trouwens tot op heden
vaak geen toga, juist omdat men vroomheid belangrijker acht dan
geleerdheid. Trouwens, ook binnen de VPKB dragen lang niet alle predikanten
een toga bij het voorgaan.
Door de liturgische beweging zien we, zeker vanaf de jaren ’70, de opkomst
van de witte toga in protestantse kring. De liturgische beweging ging te rade
bij broeders en zusters in de oecumene. Daar kent men verschillende soorten
toga’s (ook wel albes genoemd). De witte predikantentoga is verwant aan de
albe van de priester, in combinatie met een stola (in de kleur van de tijd van
het kerkelijk jaar) gedragen over twee schouders.
Voor wie niet vertrouwd is met de kleuren van het kerkelijk jaar en hun
symboliek: groen staat voor groei en bloei, dat is de kleur door het jaar heen.
Paars is de kleur van lijden en bezinning, gedragen in de adventstijd en
veertigdagentijd. Wit is de kleur van het licht, gedragen met de feestdagen,
behalve met Pinksteren, dan is de liturgische kleur rood, de kleur van het vuur
van de Geest. En zo komen we bij de veelkleurigheid van vandaag de dag.
Je zou de eredienst kunnen zien als een heilig spel. We proberen in de
vormgeving van de dienst uitdrukking te geven aan wat we belangrijk vinden.
Maar we mogen vormen nooit verabsoluteren. Vormen zijn altijd relatief en
zelfs onderhevig aan mode. Daarom is diversiteit rijkdom.
Ik wens u voor de vacante periode alvast veel veelkleurigheid toe.

BIDDEN, LEZEN, DENKEN
Wekelijks mee-lezen

Op maandag 4 juli om 20.00 uur is de laatste bijeenkomst van het meelezen
op maandagavond. We mogen terugkijken op hele mooie en verrassende
bijeenkomsten. Het concept was eenvoudig: gewoon de bijbeltekst van de
volgende zondag met elkaar een paar keer doorlezen om vervolgens te
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luisteren naar de gedachten en vragen die bij ieder naar boven kwamen. Naar
aanleiding van de bijbeltekst kwamen soms hele persoonlijke verhalen boven
die met elkaar werden gedeeld. Het was een stukje kerkzijn in het klein: lief en
leed met elkaar delen en samen inspiratie vinden in de bijbeltekst.
Ik wil alle deelnemers door de tijd heen bedanken voor hun deelname en
openheid. Ik heb alle vragen en observaties over de bijbelteksten zeer
gewaardeerd. Werkelijk begrip van een tekst begint vaak bij verwarring en
onbegrip, door gewoon zonder schroom de vragen te stellen die de tekst
oproept. Wanneer we van te voren een tekst al denken te begrijpen of te
kunnen plaatsen, lopen we gemakkelijk voorbij aan het nieuwe en verrassende
van veel bijbelteksten. In de voorbereiding van de preek was het vaak een
verrijking om inzichten van anderen over de bijbeltekst te horen. Nogmaals
dank daarvoor.

KERKENRAAD EN BESTUURSRAAD
De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 5 juli. De bestuursraad komt na de
zomer pas weer samen.

PASTORALIA
We zijn dankbaar met Dini van Os dat ze op 22 juni weer thuis mocht komen
uit het ziekenhuis. We wensen en bidden haar veel sterkte toe in de verdere
revalidatie.

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

TOT SLOT
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TOT SLOT
In de zomer ben ik op vakantie van 18 tot en met 29 juli. Eind augustus ben ik
de week van 21-27 augustus vrij in verband met onze verhuizing. Gedurende
mijn afwezigheid kunt u terecht bij de kerkenraad of één van de collega’s.
Tot slot wil ik u ook alvast wijzen op mijn intrede in de Vierhovenkerk in Delft,
die plaats zal vinden op 4 september om 15.30 uur. U bent uiteraard van harte
welkom, mocht u in de gelegenheid zijn.

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
Erika Droogendijk | Sparrenhofstraat 220, 9100, St. Niklaas | 03/256.29.36 |
erikadroogendijk@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

HUISBEZOEKEN IN DE ZOMERTIJD
In de zomerperiode zijn er altijd minder vergaderingen en geplande
activiteiten dan in de rest van het jaar. Des te meer tijd is er voor gewone
ontmoetingen. Ook heb ik dan ruim de tijd om op bezoek te komen. Dus als u
een huisbezoek op prijs stelt, mag u mij dat zeker laten weten. U kunt mij
mailen op bert.dicou@gmail.com.

CREATIEF WERK ROND BIJBELVERHALEN
OP ZOMERMIDDAGEN
Op dinsdagen 12 en 26 juli en 9 aug, 14.30 tot
16.30 uur, is er een mooie zomeractiviteit in de
Wijngaard: bijbels schilderen met Bert Dicou en
Katrien Schillemans. U hoeft niet speciaal zeer
schilderkundig begaafd te zijn, de goede wil om
creatief aan de slag te gaan volstaat. U kunt de
hele reeks volgen, maar ook een of twee keer
komen meedoen.
Katrien schrijft:
‘Er schuilt een kunstenaar in ieder van ons! Mits
het juiste materiaal en toegankelijke technieken
lukt het ongetwijfeld om iets artistiek te
creëren. Voorts is schilderen een ontspannende
bezigheid én heel gezellig om samen te doen. Bovendien halen we onze
inspiratie uit de Bijbel. U zult versteld staan van uw eigen resultaat!’
Als uitgangspunt nemen we de geschiedenis van Jozef en zijn broers, zijn
dromen, de hongersnood in Egypte, de slaaf die onderkoning wordt… Een zeer
rijk verhaal met veel beeldende elementen, dat zich uitstekend leent voor
12

creatief aan de slag gaan. U kunt daarbij naar keuze dicht bij het verhaal
blijven, dan wel meer intuïtief werken: iets schilderen van wat het verhaal in u
oproept.
(Ditzelfde gedeelte uit de Bijbel wordt in delen behandeld in de zes
gezamenlijke zomerdiensten.)
Na een korte bespreking van het verhaal van de dag door ondergetekende
neemt u de kwast ter hand onder de deskundige leiding van Katrien
Schillemans.
Graag uw opgave via bert.dicou@gmail.com.

ZOMERDIENSTEN
Van 10 juli tot en met 21 augustus
doet onze gemeente mee aan de
reeks zomerdiensten die we als drie
stadskerken gezamenlijk houden
(samen ook met de
werkingen/pastores van PSC en
Bijbelhuis). We zijn dan steeds op
één van de drie locaties: houd u goed
het schema in de gaten in het
kerkdienstrooster vanaf pagina 23 of
op de website
https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/onze-kerkdiensten/
Op elk van de zes zondagen komt een gedeelte voorbij van de geschiedenis
van Jozef en zijn broers. Inclusief de vette en de magere koeien …

DE GEZAMENLIJKE VIERING VAN
28 AUGUSTUS: IN TAIZÉ-STIJL
Na afloop van de reeks zomerdiensten, is er nog één dienst gezamenlijk met
alleen de gemeente van Noord, in de Lange Winkelstraat. Dat zal een viering
met een bijzonder karakter zijn: enigszins in de stijl, en in ieder geval de
liederen, van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Kom het maar eens
meemaken!
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AFSCHEID DS. BARRY KRIEKAARD
Aan het eind van de zomer moeten we helaas afscheid nemen van ds. Barry
Kriekaard, die onze zusterkerk de Christusgemeente verruilt voor een
gemeente in het Nederlandse Delft. We wensen Barry, Veerle en de kinders al
het goede op hun nieuwe plek. Bedankt voor alle mooie momenten die we
samen met jullie in de Antwerpse samenwerking mochten beleven.

NACHT VAN DE KERKEN, EN LIEFHEBBERS
GEVRAAGD
De Wijngaard doet mee aan de Nacht van de Kerken op zaterdag 13 augustus
(in feite: een avondprogramma) waarin 26 kerken in de stad hun deuren
openen voor wie er maar binnen wil komen. Meer informatie, zie de rubriek
Voor allen. Voor het boekje schreven we:
‘Onze kerk zal een programma aanbieden dat laat zien op welke wijze wij ons
als protestantse kerk positioneren in de oecumene. Wij beschouwen onszelf
als oecumenisch ingesteld en voelen ons verbonden met de brede stroom van
de christelijke traditie, waar wij als bescheiden eigen stroompje onze bijdrage
aan willen leveren. In de praktijk van ons kerkelijk leven is veel ruimte voor
verbinding met anderen. We willen deze avond de nadruk leggen op wat ons
verbindt als christenen van verschillende denominaties. Wat ons verbindt met
alle Antwerpse kerken, die wij als onze broeders en zusters zien, zijn het
Woord en de muziek.
Op deze avond gaat bij ons een combinatie mee te maken zijn
• van de voordracht van een selectie aan literair gezien meest
interessante gedeelten uit de Bijbel, door predikant en diverse goed
lezende gemeenteleden;
• en muziek in de vorm van een persoonlijke keus aan orgelstukken,
gedaan en uitgevoerd door één van de meest gerenommeerde musici
van de stad, Willem Ceuleers. Kerkmusicus Ceuleers is in het Antwerpse
en daarbuiten zowel bij katholieken als protestanten gekend als
organist, componist en koordirigent. Tussen de orgelstukken door
vertelt hij met liefde over het orgel, de protestantse en katholieke
muziekcultuur, en over de selectie die hij deze avond verspreid over het
programma ten gehore brengt.’
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Die ‘goed lezende gemeenteleden’ – daarvan heb ik er al een paar gevonden,
maar er kunnen er nog ruim bij. Hoe meer, hoe liever! Als u ook best een paar
passages voor uw rekening wil nemen, mag u zich melden via
bert.dicou@gmail.com.
Ook gaan we deze avond wel een aantal mensen nodig hebben die gastheer of
gastvrouw willen zijn. We hopen uiteraard dat er veel belangstelling gaat zijn,
en we willen de gasten netjes ontvangen.

AANKONDIGING LEDENVERGADERING
De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op zondag 4 september,
aansluitend op de kerkdienst.

SAMEN ZINGEN IN DE WIJNGAARD

Een nieuwe, maandelijks activiteit. Onder leiding van Greet Hulsman. De
eerste bijeenkomst is op maandag 26 september. Start om 15 uur, tot 17 uur.
Opgave via bert.dicou@gmail.com. Meer informatie in de rubriek Voor allen!

15

GEZINNEN EN GELOOFSOPVOEDING
Een boodschap voor de gezinnen in onze gemeente. Het leek ons een goed
idee om een keer, na de zomervakantie, een bijeenkomst te beleggen speciaal
voor ouders. Gelegenheid voor gesprek over hoe je met je kinderen spreekt
over geloofsthema’s, hoe je het geloof in je gezinsleven vorm geeft, en
natuurlijk ook over je eigen vragen op geloofsgebied. Verder kan het gaan over
wat wij als kerk voor jullie als ouders en voor de kinderen kunnen betekenen.
We willen dat doen op een nader te bepalen moment, in het kerkgebouw of
elders. Ofwel een keer aansluitend op een kerkdienst, ofwel op een avond.
Als er belangstelling voor is, kunnen we best overwegen om vaker samen te
komen, maar we beginnen dus maar eens met deze ene ontmoeting. Laat
even weten of je belangstelling hebt, en welke dag/tijdstip dan het gunstigste
zou zijn. Dat kan via bert.dicou@gmail.com.

VERLOF PREDIKANT
De predikant is met verlof 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.
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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:
meld u aan op bert.dicou@gmail.com

STARTZONDAG
Noteert u maar alvast in uw agenda: zondag 11 september is onze
startzondag.
We beginnen de dag met een mooie viering in de kerk, gevolgd door een
lunch.
Daarna vertrekken we samen naar Vordenstein in Schoten. Daar maken we
eerst een wandeling waarna we kunnen genieten van de bloemen-, moes- en
kruidtuin en natuurlijk van de pracht van de dahlia's die dan allemaal in bloei
staan! We sluiten af met koffie en lekkers. U krijgt daarover voor het zover is
nog een herinnering in een nieuwsbrief. Maar u mag u altijd al bij mij opgeven:
thamar13@hotmail.com – 03/440.71.88 – 0496/26 91 50.
Alvast een mooie zomer gewenst!
Thamar Blokland

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
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DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord

TERUGBLIK KERKDIENSTEN JUNI
Juni begon bijzonder inspirerend met een gezamenlijke Pinksterviering in de
kerk van de Christusgemeente in de Bexstraat. Antwerpen-Oost, AntwerpenZuid, Antwerpen-Noord, Stadspredikant en Bijbelhuis mooi verenigd om
gedragen door de Heilige Geest eer te bewijzen aan de Heer.
Een week later was er de cantatedienst in onze eigen kerk met deze keer de
barokke componist Heinrich Schütz als centrale gast. Voorganger ds. Dick
Wursten en organisten Willem Ceuleers en Yasin Wachters kregen hiervoor
versterking van een gelegenheidskoor met kwalitatieve zangervaring.
19 juni stond de viering in het teken van de Wereldvluchtelingendag, want
met het probleem van wereldwijde migratie worden we ook in onze gemeente
voortdurend geconfronteerd.
Na de dienst organiseerde de gemeente een geslaagde barbecue. Hiermee
drukten we onze dank uit voor al het werk dat Sigfrido Hernandez samen met
zijn gezin gepresteerd heeft om onze tuin weer op te knappen. Nogmaals onze
dank hiervoor, Sigfrido.
Tenslotte werd juni afgesloten met een Taizédienst.

VOORUITBLIK JULI EN AUGUSTUS
De eerste zondagdienst op 3 juli gaat door met voorganger Jo Jan
Vandenheede (met Heilig Avondmaal), gevolgd door een gezamenlijke
kerkdienst van Noord en Zuid op 10 juli in de Sanderusstraat. Voorgangers zijn
Marian Knetemann en ds. Sigfrido Hernandez.
Zondag 17 juli start de reeks van zes gezamenlijke zomerdiensten (N+O+Z):
voorganger is ds. Barry Kriekaard in de kerk van de Bexstraat. Een week later,
24 juli, kerkdienst door Noord in de Lange Winkelstraat met voorganger Ernst
van Velzen van het Bijbelhuis. 31 juli is het de beurt aan Zuid, met voorganger
ds. Bert Dicou in de Sanderusstraat.
De zomerdiensten van augustus zijn als volgt: zondag 7 augustus voorganger
ds. Bert Dicou in de Bexstraat voor Oost, zondag 14 augustus voorganger Rina
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de Bruin in de Lange Winkelstraat voor Noord, zondag 21 augustus
voorganger ds. Petra Schipper in de Sanderusstraat voor Zuid.
Na deze reeks van 6 zomerdiensten sluiten we de maand augustus af met een
gemeenschappelijke Taizédienst van Noord en Zuid in de Lange Winkelstraat
(28 augustus)
Zie ook de rubriek Kerkdiensten vanaf p. 23.

GEMEENTENIEUWS
De jaarlijkse gemeentevergadering staat voorlopig gepland op zondag 2
oktober. In het volgende nummer van De Band (september) meer hierover.
In juni is een belangrijke stap gezet in het beroepingswerk. De
beroepingscommissie heeft zich nu unaniem uitgesproken voor één bepaalde
kandidaat. Het is nog wel even wachten vooraleer deze keuze ter stemming
mag worden voorgelegd aan een gemeentevergadering, omdat eerst de
volledige procedure moet gevolgd worden zoals bepaald in de kerkorde van de
VPKB.

WANDELEN MET GOD
Tomas Sjödin is een Zweeds schrijver, pastor,
spreker en columnist, in Zweden ook bekend
van radio- en tv-programma's. Vorig jaar
verscheen zijn boek ‘Het geluid van de stilte.
Stil zijn in Gods aanwezigheid’. Daaruit volgend
citaat:
‘Het is opvallend hoeveel er gebeurt in een
mens die wandelt. Bijna iedereen in mijn
vriendenkring zegt hetzelfde: wanneer de
onrust te sterk wordt en het verdriet te zwaar,
ontwaakt de behoefte om te lopen. Wandelen,
met de bedoeling om dat in gezelschap van
God te doen, is bidden met de voeten op de
grond. Misschien is dat de meest letterlijke
Tekening van Pradeep: Naar
betekenis van “wandelen met God”’.
Compostela 2
Dit citaat kwam bijna automatisch bij me op
toen ik het verhaal van Pradeep Van Pelt las. Pradeep is niet aan zijn proefstuk
bezig, het pelgrimeren richting Santiago de Compostella zit hem in het bloed.
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Niet zo vreemd als je weet dat ook bij zijn vader Hugo Van Pelt datzelfde
pelgrimsbloed stroomt. En zo gaat Pradeep begin juli opnieuw voor zes weken
op stap voor een tocht van 800 km. Hij volgt een eeuwenoude pelgrimsroute
van Le Puy-en-Velay in Frankrijk tot Saint-Jean-Pied-de-Port aan de Spaanse
grens. Pradeep doet de tocht alleen, maar hoopt onderweg andere pelgrims te
ontmoeten.
Maar ook al stapt Pradeep alleen, zijn verbondenheid met Antwerpen en het
werk van het PSC vergeet hij niet. Vandaar zijn vraag om deze pelgrimstocht
te sponsoren. De opbrengst schenkt hij aan het PSC om het project Woonterp
2.0 (opvang van Oekraïense gezinnen) financieel te ondersteunen. Alle giften,
groot en klein, zijn bijzonder welkom. Laten we als protestantse gemeenschap
van Antwerpen Pradeep én het PSC een hart onder de riem steken door zijn
oproep tot sponsoring gul te beantwoorden. Een veilige tocht Pradeep, hij die
wandelt met God!
Steunen kan door een overschrijving aan het Fonds Vrienden van PSC
Antwerpen:
Koning Boudewijn Stichting, BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde
mededeling 623/3621/70023.
Niet vergeten ook een e-mail te sturen naar jan.boeye@psc-antwerpen.be
(penningmeester PSC) met vermelding van de bestemming van uw gift:
Sponsorloop Pradeep Woonterp.
(Marc Stevens)

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
CREATIEF WERK ROND BIJBELVERHALEN
OP ZOMERMIDDAGEN
Op de dinsdagen 12 en 26 juli en 9 augustus
van 14.30 tot 16.30 uur is er een mooie
zomeractiviteit in de Wijngaard: bijbels
schilderen met Bert Dicou en Katrien
Schillemans. U hoeft niet speciaal zeer
schilderkundig begaafd te zijn, de goede wil om
creatief aan de slag te gaan volstaat. U kunt de
hele reeks volgen, maar ook een of twee keer
komen meedoen. Deelnemers uit alle
gemeentes zijn welkom. Uitgangspunt: de
verhalen over Jozef en zijn broers, die ook in de
zes gezamenlijke zomerdiensten centraal staan.
Een aanmoediging van Katrien: Er schuilt een
kunstenaar in ieder van ons! Mits het juiste materiaal en toegankelijke
technieken lukt het ongetwijfeld om iets artistiek te creëren. Voorts is
schilderen een ontspannende bezigheid én heel gezellig om samen te doen.
Bovendien halen we onze inspiratie uit de Bijbel. U zult versteld staan van uw
eigen resultaat.
Meer informatie en opgave: zie de gemeenterubriek van De Wijngaard. Mail:
bert.dicou@gmail.com

SAMEN ZINGEN IN DE WIJNGAARD
Op het laatste overleg van het Protestants Beraad Antwerpen is een nieuwe
regionale zangactiviteit aangekondigd. Eens in de maand een middagje
heerlijk samen zingen. Repertoire uit het Liedboek, waarbij er zowel aandacht
kan zijn voor klassiekers, die we meerstemmig nog meer tot hun recht kunnen
laten komen, als voor mooie nieuwe liederen die we met enige oefening goed
onder de knie zullen kunnen krijgen. We gaan dat doen onder de enthousiaste
leiding van Greet Hulsman, in het kerkgebouw van De Wijngaard,
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen.
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De eerste bijeenkomst is op maandag 26 september. Start om 15 uur, tot
17 uur. Het is handig als u zich even opgeeft, dat kan via
bert.dicou@gmail.com.

ELFDE NACHT VAN DE KERKEN
OECUMENE: SAMEN STERK
Oecumene is een oud Grieks woord en betekent ‘bewoonde wereld’. Bij de
christenen betekent het dat de verschillende christelijke denominaties, die
sinds het Oosters Schisma en de Reformatie ontstaan zijn, naar mekaar
toegroeien. Onze stad, waar talrijke culturen en religies samenwonen, heeft in
haar Gouden Jaren – de 16de eeuw – een zekere vorm van tolerantie gehad. De
leer van Luther en Calvijn vonden ingang in deze stad en het was pas na de
Beeldenstorm en de Val van Antwerpen in 1585, dat protestanten uitweken
naar het Noorden. Waar in vroegere tijden de andere christen ‘afvallige’ of
‘ketter’ genoemd werden, is er nu een wederzijds respect en samenwerking.
In 1972 werd de Antwerpse Raad van Kerken boven de doopvont gehouden.
Die vond zijn ontstaan in het havenpastoraal. De 11 lidkerken hebben hun
eigen tradities en gewoonten, maar het geloof in Jezus Christus en zijn
evangelie verbindt ons. In wederzijds respect wil de ARK het Licht van Christus
laten schijnen in deze stad door gebed, verkondiging en concrete
dienstbaarheid, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Oecumene betekent
vandaag: ‘Eenheid in verscheidenheid’, en daar wil de ARK ook de volgende
jaren aan werken.
Welkom in onze kerken en ontdek de sporen van oecumene. 26 kerken nemen
deel aan de Nacht van de kerken.
Op zaterdag 13 augustus.
Meer informatie op https://topa.be/nacht-van-de-kerken/2022a/

Bijdrage van de protestantse Kerk De Wijngaard
Passend bij het thema, doen dit jaar ook verschillende protestantse kerken
mee. Van de VPKB stadskerken is De Wijngaard de gemeente die deze avond
met een programma zal komen. Bijbelvoordracht, ontvangst met informatie,
en vooral: Willem Ceuleers met orgelmuziek en alles wat je aan achtergronden
zou willen weten. Meer informatie, zie de gemeenterubriek van De Wijngaard.
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KERKDIENSTROOSTER

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

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

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: dhr. F. Van den Brande

10.00 uur
Collecte: Kerk en Diaconie

Zondag 10 juli
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur
Collecte: Kerk en Zending

Lange Winkelstraat 5
10.00 uur
Voorgangers: ds. S. Hernandez en mevr. M. Knetemann
Gezamenlijke dienst Noord en Zuid
Sanderusstraat 77
Geen dienst, zie Lange Winkelstraat
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Gezamenlijke zomerdiensten
Zondag 17 juli
In Bexstraat 13 - Oost
Voorganger: ds. B. Kriekaard

10.30 uur

Zondag 24 juli
In Lange Winkelstraat 5 – Noord
Voorganger: dhr. E. van Velzen

10.00 uur

Zondag 31 juli
In Sanderusstraat 77 - Zuid
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur

Zondag 7 augustus
In Bexstraat 13 - Oost
Voorganger: ds. B. Dicou

10.30 uur

Zondag 14 augustus
In Lange Winkelstraat 5 – Noord
Voorganger: mevr. R. de Bruin

10.00 uur

Zondag 21 augustus
In Sanderusstraat 77 – Zuid
Voorganger: ds. P. Schipper

10.00 uur

Einde gezamenlijke zomerdiensten
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Zondag 28 augustus
Bexstraat 13
Voorganger: ds. B. Kriekaard
Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. B. Dicou
Gezamenlijke dienst met Zuid

10.30 uur Afscheidsdienst
Collecte: Kerk en
investeringsfonds
10.00 uur Taizédienst
Collecte: Kerk en PSC

Sanderusstraat 77
Geen dienst, zie Lange Winkelstraat

Zondag 4 september
Bexstraat 13
Nog geen details gekend
Lange Winkelstraat 5
10.00 uur Heilig Avondmaal
Voorgangers: mevr. M. Knetemann en ds. S. Hernandez
Collecte: Kerk en Diaconie
Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk, Zending, Diaconie

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST
In de zomermaanden gaan er geen Oecumenische Gebedsdiensten door. De
Antwerpse Raad van Kerken (ARK) heet u opnieuw welkom op woensdag 31
augustus om 11.00 uur in de studentenkapel van de UA, Prinsstraat 13a, 2000
Antwerpen.
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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

TWEEDE ADEM
(met toestemming overgenomen uit de
“Kapstok”, De Loodsen, Annemie Luyten)
Waarschijnlijk heb je dat ook al vaak
meegemaakt. Kaarsjes op de
verjaardagstaart en het feestvarkentje mag
ze uitblazen. Meestal is er dan wel een
tweede adem van een helper nodig voor de
taart kan aangesneden worden. Die tweede
adem mag niet te hevig zijn of de taart
hangt vol met parafine. Maar de jarige mag
het ook niet opmerken of het kind is doodongelukkig. Het is maar een
symbool, maar ik dacht er aan in deze periode, waar zoveel groepen en
organisaties op zoek zijn naar hun tweede adem. Corona, oorlogsdreiging,
opportunisme, lusteloosheid, verharding, … het maakt onze eerste adem klein.
Het dwingt ons ook om terug te gaan naar de kern van onze inzet, van onze
bewogenheid, ons mens- en maatschappijbeeld. Wat BEGEESTERT ons?
Welke taart willen we DELEN in onze wereld, en met wie? Ook in de Loodsen
(net als in veel kerken en organisaties – PS) zoeken we naar onze tweede adem.
Een aantal vrijwilligers hebben afgehaakt, de uitdagingen blijven groot. De
administratie loopt overal achter. Het werken zonder subsidies is niet vanzelf
sprekend. Maar gelukkig krijgen we elke dag zoveel steun en aanmoediging,
niet in het minst van de meest weerloze. We hielden ook een denkdag en op
het einde van de dag hadden we het gevoelen: we zijn juist bezig, ook al is er
niets opgelost, ook al blijven we met zogenaamd uitzichtloze situaties, er zijn
voortdurend kleine bakens van licht, van hoop. Iemand zegde: ‘iemand de taal
aanleren en deze persoon gelukkig zien omdat hij daardoor waardigheid
krijgt…dat is verrijzenis.’ Iemand na 10 jaar wachten op papieren gelukkig zien
en aan het werk, het laat al die eindeloze papierwinkel vergeten…de taart
wordt aangesneden!
(Annemie Luyten)
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WOONTERP

2.0: EEN SPANNENDE ZOMER!

Op de foto links ziet u een van de nieuwe
keukens van de Woonterp. En daaronder
de oude keuken, zoals ze er voor de
renovatie uitzag.
Alle zeven appartementen hebben een
grondige beurt gekregen: keukens,
vloeren, muren, badkamers,
elektriciteit,…
Eind juni (ná het schrijven hiervan) zijn de
gedoneerde meubelen met een camion
van her en der opgepikt en met een
ladderlift en helpende handen naar binnen
gebracht, verdeeld en gemonteerd.
Deze zomer hebben we onze handen vol
aan het zoeken, selecteren, kennismaken
met en ontvangen van de bewoners en het
in orde brengen van hun administratie.
Niet eenvoudig in verlofperiode met
beperkte krachten, maar we doen ons
best.
En … we zoeken nog altijd buddy’s!
Vrijwilligers die met deze gezinnen willen
optrekken naar mogelijkheid en behoefte:
menselijk contact, huiswerkbegeleiding, samen iets tof doen, eenvoudige
hulp, … Iets voor jou? Laat het zeker weten!
Blijf ons alstublieft volgen, met uw hulp, giften, belangstelling en gebeden!
Laten we dit samen blijven doen en dragen. Alles voor een menswaardige
ontvangst en woonst van mensen zoals wij, die oorlog in hun land moesten
ontvluchten.

MAAR OOK…
We blijven het zeggen, want dat is belangrijk om te benadrukken: als PSC
blijven wij opkomen voor àllerlei mensen op onze weg. Al 43 jaar. Dus ook voor
onze Afghaanse, Syrische, Palestijnse, enz. jongeren. En ons mensen in Open
Huis en waar ik hen als stadspredikant ook maar mag ontmoeten en
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meemaken, die hier geboren en getogen zijn, maar in armoede leven. En onze
partners in Burkina Faso, die hard blijven werken, tegen verwoestijning,
extremisme en tegenslagen in, aan voedselvoorziening en levenskansen.
Samen in de storm, niemand achterlaten.

JONGERENWERKING
(Door Joran Simoens, jongerenwerker PSC)

Voor de Jongerenwerking staat dit jaar 2022 vooral in het teken van bruggen
slaan met reguliere jeugdorganisaties. Daarom houden we elke maand één of
meerdere activiteiten met andere groepen jongeren om langs beide kanten
verder te kijken dan de eigen leefwereld. JES Antwerpen, Scouts Amberes,
Betonne Jeugd, FAMEUS, Atlas Jongeren, JOBA, Tumult,… allemaal deelden
ze mee in ons vrije tijd aanbod, waardoor er meer en meer een mix komt in
deelnemers aan onze inloop en groepsactiviteiten.
Voor de zomer richten we ons vooral op de vele zomerkampen die
georganiseerd worden. Sommigen gaan voor hun animatorcertificaat,
anderen gaan mee als begeleider op een kamp voor kinderen of sluiten aan als
kok van dienst. Met ook nog opties als klimkampen of Open Kamp, een
goedkoop alternatief voor reguliere scoutskampen, zijn we zeker dat onze
jongeren niet enkel thuis zitten, maar de kans krijgen om zich te amuseren en
hun netwerk hier in België uit te breiden.
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De zomervakantie afsluiten doen we met het hoogtepunt van het jaar: het PSC
kamp eind augustus. Een week waarin niets moet, waarbij iedereen zich even
kan uitleven zonder de dagdagelijkse stress. Dankzij de opbrengst van onze
traditionele én succesvolle Valentijn Take-Away (130 verkochte porties
)
zullen er ook genoeg activiteiten zijn om nog jaren mee via sociale media op te
scheppen tegenover vrienden.
Ondanks alle lastige en soms dramatische situaties waarmee onze jongeren te
maken krijgen, is het duidelijk dat we niet enkel een organisatie willen zijn die
zich uit bezorgdheid van de samenleving afzondert. Door constant de
verbinding te zoeken met andere actoren in Antwerpen hopen we onze
jongeren te tonen dat zij hier ook hun plaats hebben, dat zij allemaal
individueel talenten hebben die ons land vooruithelpen.

TOT SLOT…
… wens ik u en jou een deugddoende zomer toe! Een zomer om tweede Adem,
frisse Wind en goestingvolle beGeestering op te doen voor al wat er maar op
uw weg ligt.
Een hartelijke groet,

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 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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BIJBELHUIS
Kerk in de stad

1972-2022: 50 JAAR BIJBELHUIS

Het Bijbelhuis vroeger….

Veel families hebben de afgelopen jaren met veel plezier en met veel
dankbaarheid het Bijbelhuis omarmd. Niet alleen zij, maar ook de mensen en
organisaties die het Bijbelhuis hebben bezocht om andere redenen:
vrijwilligers, stagiaires, kerken, organisaties en scholen.
Al die jaren is het Bijbelhuis gekenmerkt door een veelkleurigheid en grote
diversiteit op allerlei vlak. Een Thuis heeft zij geboden. De mensen zeggen het
zelf :
Sevim : een huis om nooit te vergeten!
Dorien : het Bijbelhuis is voor mij een plaats waar iedereen welkom is
Cesin : Wanneer wij het moeilijk hadden, wanneer wij examens hadden, wanneer
wij vragen hadden over ons geloof: Bijbelhuis was er altijd. Zonder Bijbelhuis
zouden wij niet de jongeren zijn geweest, die wij nu zijn. Alleen maar positiviteit
die tot vandaag in ons geheugen en in ons hart blijft.
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Nana : Het Bijbelhuis is voor mij mijn
tweede huis, de plaats waar ik de rust
en de liefde vindt.
Met Jakob zeggen wij: “De HEERE is
werkelijk op deze plaats en ik heb het
niet geweten.Daarom was hij
bevreesd en zei hij: ‘Hoe
ontzagwekkend is deze plaats! Dit is
niets anders dan het huis van God en
de poort van de hemel.”

… en zoals het nu er uitziet.

Welkom op de feestdag van het Bijbelhuis op zaterdag 24
september vanaf 13.30 uur!
Voor u en jou organiseren we een feestdag! Een
vrolijke dag met foto’s, herinneringen, debat,
toekomstvisie, ontmoetingen, viering en
maaltijd.
Plaatsen: De Brabantse Olijfberg (Lange
Winkelstraat 5) en Bijbelhuis (Lange
Dijkstraat 50).
Aanmelden bij voorkeur via de QR code of door te mailen naar
info@bijbelhuis.be
Komt u ook?!

Het Bijbelhuis : 50 jaar Thuis in Antwerpen 2060
Voor info: bel Ernst van Velzen: 0496/534604 of mail: ernst@bijbelhuis.be.
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

ONTSPANNEN
Of er nog patiënten zijn die wellicht een bezoek van een pastor op prijs stellen,
vraag ik op de verpleegpost.
Misschien kamer 10. Daar ligt een jonge vrouw en op haar nachtkastje ligt een
Bijbel.
En ja, ik ontmoet een mooie, erg jonge vrouw. Ze heeft een operatie achter de
rug en ligt op een ‘zware’ afdeling. Ik ken haar situatie niet maar kan me
voorstellen dat het spannend is om de uitslag te horen. Ze weet nog niets
maar daar zit ze niet mee. “Ik hoor het wel.”
Ze ligt al even bij ons en ik zeg dat ik hoop dat ze snel naar huis kan. Dat hoopt
ze ook maar als het anders is, is het ook goed. “Het is hier goed en ik word
gesoigneerd en zo kan ik goed uitrusten van de operatie.”
Ik verwonder me steeds meer. Hoe ontspannen kun je zijn als je hier, op deze
afdeling, bent geopereerd en je hebt nog steeds de uitslag niet.
Uit ons gesprek blijkt haar diep geloof. Wat er ook gebeurt, God zal erbij zijn.
En die Bijbel op het nachtkastje?
Ze lacht. “Daar komt veel reactie op hoor. Het valt blijkbaar op. Leuk toch hé?”
Een verre vakantie zal het voor haar niet worden dit jaar. Maar zij laat zien dat
je overal kan relaxen.
Waren dat geen vruchten van de Geest: vreugde en vrede?!
We wensen jullie allemaal een heerlijk ontspannen vakantietijd toe, ver weg of
dichtbij!

Ria van Belzen,
ook namens Myriam de Boer
Pastors UZA
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VPKB
IEDEREEN AAN BOORD!
De invasie van Rusland in Oekraïne raakt ons diep. Oorlog is een menselijk
drama. We verbinden ons in een geest van solidariteit. Vanuit eigen ervaring en
inlevingsvermogen weten, voelen en herkennen we wat het betekent vernederd,
geslagen of zelfs vernietigd te worden. Alleen met samen gedragen solidariteit
geraken we hier uit.
Orbit sprak mensen aan om – elk vanuit eigen beleving – een oproep tot
verbindende solidariteit te verwoorden. Een open solidariteit. Niet alleen tot de
ene of de andere, maar tot #iedereenaanboord is!

Maryana en Yuriy
‘Samen zijn we sterker’. Met deze slogan verdedigt
het Oekraïense volk dapper het land. Vrijheid en
waardigheden tegen de grootschalige invasie van
Rusland. Duizenden geschokte, doodsbange en
extreem kwetsbare mensen ontvluchten hun land
vanwege een vernietiging die we ons allemaal
nauwelijks kunnen voorstellen en begrijpen. We
ervaren een nieuw soort migratie: een migratie van
voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen. (…)
Mensen over de hele wereld, ook in België, zijn solidair met Oekraïne,
symbolisch en praktisch, en slaan de handen ineen om de achterhoede van
deze ongerechtvaardigde en bloedige oorlog te versterken. Ze bieden hun
empathie en steun aan de slachtoffers van oorlogsmisdaden. (…)
Solidariteit roept op tot wederkerigheid tussen mensen en naties. Het heeft te
maken met het begrip van de onderlinge verbondenheid tussen de
gebeurtenissen, problemen en personen. Solidair zijn met Oekraïners nu
betekent samen met hen door hun pijn lopen naar veiligheid. Het betekent
ook, van hen leren wat het zegt om kwetsbaar en plotseling in nood te zijn.
Solidair zijn betekent dat we niemand laten vallen. De zorg voor Oekraïners
sluit de zorg voor andere mensen in nood niet uit, zodoende ook niet voor de
landgenoten hier. Het doel van solidariteit is om
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wederzijdse participatie te creëren in een voortdurend proces van genezing en
transformatie. Samen worden we sterker. Dat is – voor ons die al heel lang in
België wonen – ons universele uitgangspunt.
Maryana Hnyp, verantwoordelijke Interreligieuze Relaties, Universitaire Parochie
KU Leuven
en Yuriy Medvid, customer success manager, ServersCheck

Farouk
Aangezien er gekken op onze planeet zijn, kan
niemand veilig of immuun zijn voor de geest van de
oorlog.
Oorlog vernedert waardige mensen door hen te
dwingen te bedelen aan de poorten van degenen die
nog niet door oorlog zijn getroffen.
En aangezien deze oorlog niet weet hoe hij
onderscheid moet maken tussen nationaliteiten,
moeten wij zelf ook geen onderscheid maken tussen de oorlogsslachtoffers,
noch naar hun nationaliteit, noch naar hun religie, noch naar hun kleur, noch …
noch … omdat we mensen zijn en we op dat punt dezelfde ervaring beleven!
Farouk Al Hasbani, leraar en auteur van ‘Weg van Syrië’, een verhaal van oorlog
en liefde

Noël
Het is goed dat we ons solidair voelen met en ons
inzetten voor mensen die geconfronteerd worden met
rampspoed. Het is ook bijzonder mooi dat we onze
harten, huizen en portefeuilles openen om hen te
helpen. Zo’n spontane daden van menselijke
solidariteit leiden immers tot een warm gevoel van
samenhorigheid.
We mogen ons in onze uitingen van solidariteit echter
niet alleen laten leiden door de rampspoed, armoede of onrecht die, om welke
redenen dan ook, in de maatschappelijke schijnwerpers komen te staan.
Jammer genoeg worden vele mensen, zowel dichtbij als veraf, geconfronteerd
met moeilijke levensomstandigheden die onze solidariteit vereisen. Iedereen
die aanklopt met de vraag om hulp heeft recht gehoord en geholpen te
worden.
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Ook als die vraag geen politieke of mediatieke weerklank vindt. Pas als
iedereen aan boord is, kunnen we uitgroeien tot een samenleving waar
eenieder, zonder uitzondering, waardig kan samen leven
Noël Salazar, bestuurder bij ORBITvzw en hoogleraar sociale en culturele
antropologie aan de KU Leuven

Caro
Vandaag zijn de maatschappelijke uitdagingen
ongezien groot, op diverse vlakken. Nochtans zijn
vele van die uitdagingen niet nieuw en bestaan ze
reeds langere tijd.
De problematiek van de bootvluchtelingen onder
andere… en de pandemie die op ons afkwam en ons
leven op zijn kop zette, dan de natuurramp in
Wallonië, de reeds toenemende thuis- en daklozen
die steeds jonger worden, meer en meer vrouwen, gezinnen met kinderen,
huisvestingsproblematiek, …
Het beleid doet vandaag meer dan ooit een oproep tot solidariteit waar vooral
de focus ligt op de mensen uit Oekraïne. (…) En de anderen mensen, kinderen
dan? Zijn zij dan niet onschuldig? Vluchten deze kinderen, mensen en
gezinnen dan zomaar, vraag ik me af?
Plots rijzen er nooddorpen uit de grond. Ik hoor mensen die al jaren op
wachtlijsten staan tegen me zeggen: “Hoe komt het dat het nu wel plots
allemaal kan en mag? We wensen niemand toe dat ze moeten vluchten, op
straat moeten leven, gaan bedelen, maar geef toe Caro, ons laten ze jaren in
de kou staan.
We moeten bedelen, smeken, aanschuiven om eten, tegen onze kinderen
steeds ‘neen’ zeggen … ! Hoe denken ze daarboven (beleid) wel hoe dit
aanvoelt voor ons als ouders?”
Hier wordt met meerdere maten en gewichten naar menswaardigheid,
mensenrechten gekeken en vooral naar gehandeld. Dit beleid zorgt ervoor dat
we tegen elkaar opgezet worden! De mensen zeggen me: “Er komt boel van
hoor Caro. Echt wel! Solidariteit mag toch niet afgewogen worden, wat met
artikel 10 van de grondwet dan hé….? Iedere Belg gelijk voor de wet, toch? En
artikels 23 en 24 over de sociale grondrechten dan?”
Het systeem zet mensen in noodsituaties tegen elkaar op. Het is hoog tijd om
voor iedereen – waaronder ook zij die in mensonwaardige omstandigheden
leven – dezelfde rechten toe te kennen!
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Dit kunnen we alleen samen doen. Het beleid samen oproepen en verplichten
om aan elke persoon, kind, gezin dezelfde gelijke, echte en eerlijke kansen tot
menswaardig leven toe te kennen!
Caro Bridts, Educatief medewerker met ervaringsdeskundigheid in armoede en
sociale uitsluiting, Welzijnszorg vzw / Welzijnsschakels vzw

Sandrine
Mensenrechten zijn rechten van mensen, alle mensen,
of ze nu op ons lijken of niet. Of ze dichtbij wonen
of veraf. Mensenrechten zijn universeel en het
verdedigen van die universaliteit moet ons allemaal,
bewoners van deze planeet, beschermen tegen de
willekeur en de machtswellust die we vandaag zien in
Oekraïne.
We zijn geschokt en verontwaardigd over de beelden
uit Oekraïne maar schijnen te vergeten dat dit soort wreedheden dagelijkse
kost is, vaak al vele jaren
in oorlogen en conflicten in Syrië, Afghanistan, Oost-Congo, Myanmar,
Palestina, Jemen… vanuit Broederlijk Delen hopen wij dat het in herinnering
brengen van de oorlogsgruwelen in Europa, mensen opnieuw gevoelig maakt
voor het lot van alle oorlogsslachtoffers.
Solidair zijn met mensen uit Oekraïne betekent dus niet dat we niet langer
solidair moeten zijn met andere mensen die voor geweld op de vlucht zijn,
integendeel. Het betekent dat wij eindelijk door hebben dat oorlogen niet
alleen elders, ver van ons, plaatsvinden, maar dat het ook dichtbij ons kan
plaatsvinden. Dit dwingt ons om solidair te zijn met alle oorlogsvluchtelingen.
Uitspraken als “Oekraïners zijn echte oorlogsvluchtelingen, ze zijn geen
Afrikanen die hier komen profiteren”, zijn zorgwekkend en zaaien
verdeeldheid. Het leidt tot concurrentie denken waarbij het leed van sommige
mensen, puur op basis van hun uiterlijk of fysieke nabijheid, belangrijker wordt
geacht dan het leed van andere mensen. Indien we dit gedrag niet in vraag
stellen, zal deze houding op lange termijn nog meer verdeeldheid en racisme
voeden in onze eigen samenleving en hollen we de kracht van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens uit.
Sandrine Ekofo, beleidsmedewerker Congo Broederlijk Delen
Bron: protestant.link (licht ingekorte versie)
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OECUMENE
ARK 50 JAAR!
EEN OVERZICHT VAN ENKELE
JUBILEUMACTIVITEITEN
Pak uw agenda erbij, want de
Antwerpse Raad van Kerken
bestaat 50 jaar, en dat laten we
niet zomaar aan voorbijgaan. In
verschillende activiteiten vieren
we dat we samen optrekken als
kerken in de stad. Er is ruimte om
na te denken over de toekomst van de kerk en de oecumene, gelegenheid voor
ontmoeting, maar ook voor verstilling. Voor een enkele activiteit ligt
bijvoorbeeld locatie nog niet vast, maar dat hoort u dan zeker t.z.t. Het
jubileumjaar begint rond de oprichtingsdatum van 18 oktober.
Om alvast in uw agenda te noteren:

Academische zitting en boekpresentatie
Op vrijdag 14 oktober 2022 is er in het auditorium van het TPC
(Groenenborgerlaan 149, Antwerpen) een lezing gevolgd door een
panelgesprek vanuit de verschillende lidkerken. Hoofdspreker is ARKoudgediende Frans van den Brande. Hij denkt met ons na over het thema:
‘Oecumene vanuit gisteren naar morgen. Meer dan ‘gewoon’ elkaar
respecteren.’ Tijdens de bijeenkomst wordt het jubileumboek van de ARK
gepresenteerd. Inloop vanaf 15.00 uur. We sluiten zo rond 18.00 uur af met een
hapje en een drankje.

Opening fototentoonstelling
Afgelopen jaren hebben fotografen van Brandpunt 23 foto’s gemaakt van
allerlei activiteiten van de lidkerken. Deze zullen worden samengevoegd in een
fototentoonstelling ter gelegenheid van het jubileumjaar. In de
fototentoonstelling krijgt u een beeld van de diversiteit van de lidkerken die
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binnen de ARK vertegenwoordigd zijn. Op 18 oktober om 10.00 uur is in de
Kathedraal een persmoment ter opening van de tentoonstelling.

Evensong met nieuwe muziek van Willem Ceuleers
Zaterdag 14 januari 2023 – aan de vooravond van de gebedsweek – zal er op
een nader te bepalen locatie een Evensong plaatsvinden met nieuwe muziek,
gecomponeerd door Willem Ceuleers.

Ontmoetingsmiddag ‘Dienstbaar aan de stad’
We zijn als kerken niet alleen bezig met eigen activiteiten, maar eveneens
steeds betrokken op de stad waar we met elkaar kerk zijn. Op zaterdag 11
maart 2023 is er een ontmoetingsmiddag met lezing in de Heilige
Geestparochie (Mechelsesteenweg 135). De middag begint vanaf 15.00 uur.
Ina Koeman zal iets vertellen over ‘presentie’ waarna allerlei aalmoezeniers
iets vertellen over hun werk in de stad. Rond 17.30 uur wordt deze
ontmoetingsmiddag afgesloten.

Jubileumfestival ‘Geestdriftig op weg’
Als afsluiting van het jubileumjaar is er een festivaldag op zaterdag 3 juni 2023
met boekenmarkt, diverse workshops (zang, Godly Play, Lectio Divina,
schilderen) en een slotviering. Het festival vindt plaats midden in de stad: in de
Agora van de Universiteit Antwerpen, in ‘Zomaar een dak’ en in de
studentenkapel aan de Prinsstraat. Het begint rond 13.00 uur, de slotviering in
de studentenkapel start 16.15 uur.
Ds. Barry Kriekaard

Oproep
Houd u van organiseren? Vind u het leuk om met een groep mensen toffe
programma’s neer te zetten? Bent u goed in PR? Het bestuur van de ARK is
nog op zoek naar mensen die de jubileumwerkgroep willen versterken. Er
moeten nog een aantal belangrijke zaken geregeld worden en de werkgroep is
nog wat te klein. Vindt u het leuk om mee te denken en te helpen? Meldt u dan
bij de secretaris van de ARK, Jean-Marie Houben:
jean-marie.houben@telenet.be
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INTERVIEW VAN DE MAAND
ANNELIES DE VROED
‘Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries’ (1 Kon. 18)
Toeval of moest het gewoon zo zijn? Enkele weken geleden ontmoette onze
auteur Annelies de Vroed bij het ophalen van geschonken spullen bestemd voor
de Woonterp waar Oekraïense gezinnen zullen worden opgevangen. Die
ontmoeting leverde zo’n boeiend gesprek op dat een interview voor De Band voor
de hand lag.
Annelies de Vroed is 65 jaar en werkte tot haar pensioen in de zorgsector. Het
bijzondere aan haar verhaal is dat zij als kind is opgegroeid in een protestants
gezin, maar als jongvolwassene de overstap heeft gemaakt naar de roomskatholieke kerk. Het was in de trappistenabdij van Westmalle dat zij een
aparte ervaring opdeed: “onder dit geestelijk dak voel ik mij echt thuis.”
Annelies benadrukt herhaaldelijk dat haar opvoeding in een protestantse
gemeenschap en gezin warm aanvoelde, maar de abdij-ervaring deed bij haar
ook een gemis voelen. De intense aandacht voor persoonlijk gebed, stil gebed,
contemplatie bij de trappisten, gaf voor haar de doorslag om te kiezen voor
een ander spiritueel pad. Niet zozeer een keuze voor het instituut van Rome,
dan wel een keuze voor die bijzondere wereld van een contemplatieve orde als
de trappisten.
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En zo trekt Annelies ondertussen al decennialang minstens maandelijks naar
de abdij voor een bijeenkomst van een lekengroep aangevuld met een even
regelmatige persoonlijke retraite van enkele dagen in diezelfde abdij. Op de
vraag naar een bijbels verhaal of boek dat haar bijzonder aanspreekt, geeft
Annelies een meervoudig antwoord: “Psalmen, Handelingen, maar vooral ook
het verhaal van de profeet Elia in het boek Koningen 1.”
In haar woonkamer staat een prachtige icoon van de profeet, en de titel van dit
interview past perfect bij het levensverhaal van Annelies. Net zoals je een bries
niet kunt vastpakken, lukt dat ook niet voor God. Geloven is altijd onderweg
zijn, blijven zoeken, en God ontmoeten op vaak onverwachte momenten. Dat
geldt zowel voor protestanten als rooms-katholieken want beiden zijn in de
eerste plaats volgelingen van Christus.
Annelies bidt dagelijks op het ritme van de abdij ‘s morgens en ‘s avonds, en bij
voorkeur uit het berijmd psalmenboek van Ida Gerhardt en Marie van der
Zeyde, wat meteen ook haar meest geliefde liederen zijn. Vooral psalm 63 en
84 spreken haar aan. Naast haar vele bezoeken aan verschillende abdijen gaat
Annelies op zondag naar de mis in de O.L.V.-kathedraal, waar ze zich meer
thuis voelt dan in de parochiekerk vlakbij haar woning. Kerk-zijn is voor haar
belangrijk in de betekenis van ontmoeting met anderen en met de Ander, en
dat lukt beter bij het divers publiek in de kathedraal.
Waarvoor Annelies op de barricaden zou staan en wat ze morgen gaat doen,
dat valt tenslotte mooi samen. Annelies is immers ook vrijwilliger bij het
sociaal project van Moeders voor Moeders, en morgen gaat ze daar opnieuw
helpen bij het samenstellen en verdelen van steunpakketten voor gezinnen die
het minder breed hebben. Want dat is de essentie van haar christen-zijn:
ijveren voor rechtvaardigheid en open staan voor iedereen, onafhankelijk van
welke geloofsovertuiging ook.
Hartelijk dank, Annelies, voor dit gesprek.
(Het gesprek werd samengevat door Marc Stevens)
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AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

05/07
12/07
26/07
09/08
13/08
28/08
28/08
31/08
04/09

20.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Kerkenraad (O)
Bijbels schilderen (Z)
Bijbels schilderen (Z)
Bijbels schilderen (Z)
Nacht van de Kerken
Taizédienst (N)
Afscheidsdienst ds. Barry Kriekaard (O)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Ledenvergadering (Z)

10.00 u
10.30 u
11.00 u
na dienst

Noteer alvast in uw agenda:
11/09
24/09
26/09

13.30 u
15.00 u

Startzondag (Z)
50 jaar Bijbelhuis (in Bijbelhuis en N)
Samen zingen (Z)
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Foto: Pixabay

We wensen jullie allemaal
een weldoende
en gezegende zomer toe.
De redactie
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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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Redactie:
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