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Beste lezer,
Hopelijk hebt u in de voorbije zomermaanden een flinke portie energie kunnen
tanken, ondanks alle problemen van haast bijbelse dimensies waarmee de
wereld geconfronteerd wordt. De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds in alle
hevigheid, stroom en gas zijn bijna onbetaalbaar geworden, de hitte teistert
mens en natuur, en covid laait te pas en te onpas weer op. Rust en hoop vinden
we in onze gemeentes en in het gezamenlijke bidden en zingen.
Ook deze De Band is een uitnodiging om in onze kerken en daarbuiten samen
te komen. Veel leesgenot!
Hartelijke groeten, de redactie
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HOOFDARTIKEL
WAAR BEN JE THUIS?
(Door Martine Meijers, lid van de Christusgemeente – Antwerpen Oost)
Een goede vraag, waar we als Christenen wel
een antwoord op hebben. Het is echter ook de
titel van een boek dat ik onlangs kreeg van een
vriendin.
Het is heel recent uitgekomen, mei van dit
jaar, en werd geschreven door Aaltje van
Zweden. Zij en haar man hebben vier kinderen,
één daarvan is autistisch, met lage intelligentie
en epilepsie. Dit boek laat ons, zoals de titel al
aangeeft, meelezen in haar zoektocht naar
goede woonruimte voor haar zoon, en alle
vragen, twijfels, onduidelijkheden,
onrechtvaardigheden en moederliefde die
daarmee gepaard gaan. Parallel aan haar
persoonlijk verhaal gaat ze op zoek naar hoe
om werd gegaan met kwetsbare mensen in
oorlogstijd. Ik wil hier ingaan op haar eigen verhaal.

Stel je voor, je hebt niet de vaardigheden en de tools om zelfstandig een eigen
leven uit te bouwen. Wij wonen in een beschaafd land, dus we hebben daar
een oplossing voor; instanties waar je kunt gaan wonen, woongroepen,
tehuizen, opvangmogelijkheden.

Aaltje van Zweden omschrijft hoe je dan terechtkomt in een omgeving die je
niet zelf hebt gekozen, waar je samenwoont met mensen die je niet zelf hebt
gekozen. Er is personeel om je te helpen, personeel dat telkens wisselt, in een
werkklimaat dat uitval door ziekte en snelle rotatie van personeel in de hand
werkt. Steeds moet je dus wennen aan nieuwe gezichten met nieuwe
gewoontes. En juist omdat het allemaal snel moet gaan en geld ontbreekt, val
je vaak terug op minimale zorg en aandacht.
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Ik hoorde eens van een verpleegkundige in de volwassenenpsychiatrie dat er
op een bepaald moment een man was opgenomen in een rolstoel, die het kot
afbrak als hij niet op tijd en stond zijn sigaretje kon roken. Niemand had de tijd
om hem even naar buiten te rijden en voor hem het roken van die sigaret
mogelijk te maken, hoewel het eigenlijk niet zoveel tijd vraagt. En dus werd
regelmatig het kot afgebroken.

Terug naar het verhaal van Aaltje van Zweden. Zij omschrijft klaar en helder
dat ze zich ervan bewust is dat we niet zomaar even genoeg geld kunnen
ophoesten om alles zo in te richten dat het voor iedereen ideaal is. Maar ze
vindt het evengoed belangrijk om het wél te benoemen en bespreekbaar te
maken. Ervan uitgaand: “Zou je zelf zo willen leven?”

Ze vindt maar erg weinig woonvormen die voldoen aan wat ze voor haar zoon
wenst, en de weinige die er zijn, zijn niet beschikbaar. Ze richt uiteindelijk zelf
een woonhuis op voor mensen met een verstandelijke beperking, en probeert
daar haar ideeën uit werken en te komen tot een bepaalde inclusiviteit. Een
wisselwerking tussen mensen met een beperking en mensen die die beperking
niet hebben. Ze gelooft in voeding voor de ziel en haalt daarom kunst en
muziek in het huis. Een tentoonstelling van kunstenaars wordt georganiseerd,
en daar kan iedereen naar komen kijken, ook mensen uit de buurt
bijvoorbeeld. Drankjes worden waar mogelijk geserveerd door de bewoners,
de bewoners van het huis helpen zoveel mogelijk mee. Inclusief: iedereen telt
mee, iedereen heeft een plaats. Waar mogelijk vermijden dat bepaalde
groepen mensen achter een deur verdwijnen. Kijken naar de talenten van
mensen en die inzetten, en rekening houden met wat voor hen belangrijk is.

Ze gaat nog een stapje verder. Eerst stelt ze de vraag: “Wat kunnen we leren
van deze mensen?” Ik denk dat haar antwoord voornamelijk neerkomt op:
“Door hen leren we zien wat echt belangrijk is in het leven, wat de essentie is,
waar het allemaal om gaat.”

Vandaar ook dat ze ergens in het verhaal opmerkt, en ik geef hier geen
letterlijk citaat maar in mijn eigen woorden: “Veel mensen betalen een hoop
geld om naar dure mindfulness cursussen te gaan, om terug te vinden waar het
voor hen in het leven om gaat. Ik stel voor dat ze gewoon een tijdje
meedraaien in een huis met kwetsbare mensen. Dat zou wel eens erg
verfrissend kunnen zijn. Geen blabla. Gewoon de essentie.”
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Als je dat weet, dan is na het beantwoorden van de vraag “Wat kunnen we
leren van deze mensen”, de logische conclusie dat het belangrijk is om een
samenleving te creëren waar iedereen een plaats heeft, waar iedereen er mag
zijn, zijn plaats heeft en zijn bijdrage levert.

Ze haalt dan ook fijntjes Mahatma Gandhi aan toen die zei: “Het
beschavingsniveau van een samenleving kun je aflezen aan de manier waarop
met de zwaksten wordt omgegaan-“

Ik denk niet dat Aaltje van Zweden uitgesproken gelovig, is, maar ik vind haar
boodschap helemaal aansluiten bij het voorbeeld dat Jezus ons stelt, de taken
en uitdagingen die hij ons voorhoudt.

Heel graag wil ik afsluiten met het lied ‘Wij blijven geloven’ uit het blauw
liedboek nr. 93, vers 1 en 3:
Wij blijven geloven
Dat onder miljoenen
De Heer van de Schepping
Een plan met ons heeft
Waarin zich Zijn heil en
Mijn twijfels verzoenen
En dat aan elk leven
Betekenis geeft
En dat hij ons telkens
De durf weer wil geven
Ook nu in een wereld
Van steen en metaal
Om buiten onszelf
Voor de ander te leven
Ons kleine begin
Van Zijn groot ideaal

Aaltje van Zweden: ‘Waar ben je thuis? Mijn persoonlijke zoektocht naar een plek
voor kwetsbare mensen, toen en nu’, Ambos/Anthos uitgevers, mei 2022
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CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

DIENSTEN – TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Voor onze gemeente breekt een nieuwe periode aan. We hebben afscheid
genomen van het gezin Kriekaard en dominee Barry Kriekaard op 28 augustus.
Het verslag van deze dienst leest u verder in dit gemeentenieuws.
Een verdere terugblik naar de afgelopen zomermaanden zette ons, samen met
de andere 2 VPKB-kerken van Antwerpen, in beweging met Jozef. Twee keer
mochten we tijdens deze periode de deur van onze kerk openen om de
Antwerpse kerkgangers (en bezoekers) te begroeten. Mocht u zelf niet
aanwezig zijn, wegens verlof of om een andere reden, dan bood de livestream
de gelegenheid om alsnog betrokken te blijven.
We kijken vooruit naar de startzondag op 11 september. Dit wordt een
zondag waarin een volgend kerkgesprek zal plaatsvinden. Immers, al geruime
tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook
ons kerk-zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze veranderingen extra
zichtbaar gemaakt en versterkt. Als kerkgemeenschap worden we gevraagd
om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen door er met elkaar over te praten
zoals dit tijdens de ‘herkerken’-avonden gebeurt, maar ook door dit concreet
te maken: een lange termijn-actieplan.
Om in kaart te krijgen hoe elk van ons het kerkzijn vandaag de dag beleeft en
in de nabije toekomst vorm zou willen geven werd een betrokkenheidsenquête
rond gestuurd. Deze peilde naar de thema’s en de wijze waarop we hier, elk op
zijn of haar eigen wijze, vorm aan willen geven. Na de gemeentevergadering,
waarin de resultaten van de bevraging werden toegelicht, vond in juni een
eerste kerkgesprek plaats, rond het thema communicatie. Immers, over onze
toekomst willen we het komende jaar graag met elkaar in dialoog gaan. Uit
deze periodieke dialoog zullen ideeën naar boven komen die verder kunnen
uitgewerkt worden. Ook hier geldt het principe dat we dit SAMEN gaan doen.
Een volgend kerkgesprek, waarvoor u via mail de uitnodiging zult ontvangen,
vindt dus plaats op 11 september.
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We starten de ‘alternatieve’ dienst om 10.30 uur, waarbij er plaats zal zijn voor
zang, gesprek en ontmoeting tijdens een maaltijd.
Dank om ook dan weer uw betrokkenheid te tonen en te delen.
Op zondag 4 september om 15.30 uur vindt in Delft, deelgemeente
Vierhoven, de inzegening plaats van ds. Barry Kriekaard. Het adres:
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft, NL. Dat de Heer deze roeping tot zegen mag
zijn! In onze eigen gemeente gaat ds. Poldervaart voor (10.30 uur).
Op 18 september zal havenpastor Ds. Marc Schippers in ons midden zijn,
waarbij hij ook de gelegenheid zal hebben om zijn rol als consulent tijdens
deze vacante periode wat verder toe te lichten. In samenspraak met het
district ABL (Antwerpen-Brabant-Limburg) werd ds. M. Schippers als
consulent naar voor geschoven. De kerkenraad, een vertegenwoordiging van
het district en de consulent vergaderen om zicht te krijgen op het te volgen
traject. Uiteraard zullen jullie via de nieuwsbrief of andere kanalen op de
hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen.
Stadspredikant ds. Petra Schipper gaat voor op 25 september. Ongetwijfeld
stelt dit ons in de gelegenheid om het project dat het PSC rond de Oekraïense
vluchtelingen heeft opgezet, verder geduid te krijgen.
Op 25 september gaat ds. Petra Schipper de dienst voor. Op 2 oktober is de
beurt aan Willemijn Piksen om voor te gaan.
(Sonja van Santen)

QR-CODE
Hier vindt u opnieuw onze QR-code voor de collecte.
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ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER
De kerkenraad komt samen op 6 september
Op 11 september houden we onze startzondag (zie boven).
Zoals gebruikelijk gaat de gebedskring door op de derde dinsdag van de
maand. We komen op 20 september bij Lisette thuis om 10.30 uur. Samen een
moment stil zijn en bidden voor de gemeente en de nood in deze wereld.
Over samen bijbellezen, bijbelstudie en catechese wordt nog nagedacht. We
denken na hoe we deze aktiviteiten de komende maanden gaan organiseren.
Als u ideeën hebt of u hier voor wilt inzetten, meld u dan bij de kerkenraad.

PASTORALIA
Mevrouw Marian Lauwers is afgelopen week opgenomen in het St.
Vincentiusziekenhuis. Er is zorg om zwakke gezondheid. Waarschijnlijk zal zij
een tijdje naar een revalidatiecentrum gaan om terug op krachten te komen.
Veel moed en sterkte gewenst, Marian.
Nu we als gemeente zonder predikant zijn, willen wij een oproep doen aan alle
gemeenteleden om, nog meer dan gebruikelijk, oog te hebben voor elkaar.
Het zou fijn zijn als we in deze vacante periode de verbinding met elkaar in
stand houden. Bel of spreek de kerkenraadsleden gerust aan, als u nood heeft
aan een gesprek. We brengen u graag een bezoekje.

EN VERDER…
…zijn we trots op Pradeep Van Pelt voor Woonterp 2.0, het project van het
PSC voor Oekraïense vluchtelingen. Hij heeft zijn sponsorloop volbracht. In de
rubriek ‘PSC & Stadspredikant’ leest u een verslag.
…viert Mariëtte Verdonckt haar verjaardag op 8 september. En Marion
Schmitz-Reiners verjaart op 21 september.
Een fijne verjaardag gewenst!

AFSCHEID VAN DS. BARRY KRIEKAARD
Zondag 28 augustus was het zover. Dominee Barry Kriekaard ging in een volle
kerk voor de laatste keer voor in de eredienst. We mochten met elkaar een
mooie dienst beleven. Het thema van de dienst was ‘een goed advies’. Hoe ga
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je om met elkaar en met de
samenleving waar we deel van
uitmaken. En zoals
dominee Barry het aan de
kinderen in het kindermoment
uitlegde: delen, want als je
deelt wordt het niet minder
maar meer.
Het was fijn om met elkaar te
zingen, te bidden en te
danken. En ja, herinneringen
horen ook bij een afscheid.
Zowel Ds. Pool van het district
ABL en Ds. Dicou, namens het
Barry, Kaspar, Veerle en Saartje Kriekaard
PBA, haalden herinneringen
op aan de goede samenwerking met Ds. Barry tijdens de afgelopen 4 jaar.
Sonja sprak namens de Christusgemeente, en benadrukte, dat ondanks de
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soms moeilijke momenten, o.a. door corona, we als gemeente een goede tijd
hebben gehad.
De eenheid in Christus en Gods trouw doorheen de jaren mochten we steeds
weer ervaren. En bij een afscheid hoort een cadeau. De kinderen boden
dominee Barry en zijn vrouw Veerle een prachtig zelfgemaakt kunstwerk aan
(foto op de vorgige pagina). Daarnaast was er een pret-pakket samengesteld
met daarin allerlei lekkers, een daguitstap, een weekendje samen uit en een
wanddecoratie; de skyline van Antwerpen. Na afloop van de dienst kon men
onder het genot van een hapje en een drankje afscheid nemen van Barry en
Veerle en hun kinderen.
Met dank aan die gemeenteleden, die ervoor zorgden dat we op een goed
verzorgde dienst en receptie mogen terugzien.
(Sonja van Santen)

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost
Bexstraat 13, 2018 Antwerpen | www.christusgemeente.be
Predikant
Consulent
Scriba
Penningm.
Bank

vacant
Ds. Marc Schippers | 0495/18.56.91 | mschippers@scarlet.be
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

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

SAMEN DE BIJBEL LEZEN – GESPREKSKRING
De eerste bijeenkomst van onze reeks in het nieuwe seizoen is op maandag 5
september. We beginnen om 14 uur en het duurt tot 15.30 uur.
In het voorjaar hebben we een aantal keer aandacht besteed aan Petrus. Deze
keer doen we als 'toegift':
x de muzikale interpretatie van het Petrus-verhaal door de 'Belgische
Orpheus' Roland de Lassus/Orlando di Lasso. Hij was een van de
beroemdste componisten van de 16e eeuw en schreef een groot werk
'Lagrime di San Pietro'.
x een gedeelte uit de apokriefe 'Handelingen van Petrus'. Die staan niet in
de Bijbel, maar bevatten interessant materiaal.

STARTZONDAG
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 Park 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! Wie wil, sluit af
met koffie en lekkers bij Koen Kinsbergen en Thamar Blokland. Opgeven voor
de lunch: thamar13@hotmail.com – 03/440.71.88 – 0496/26 91 50.

MIDDAGPAUZEDIENST
Iedere week op woensdag om 11 uur gaat er in de studentenkapel van de
Universiteit Antwerpen aan de Prinsstraat (13a) een Oecumenisch
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Middaggebed door. Het Middaggebed is een initiatief van de Antwerpse Raad
van Kerken (ARK). Op 21 september is de voorganger ds. Bert Dicou.

BIJBELS SCHILDEREN IN DE WIJNGAARD
WEGENS SUCCES VERVOLGD
(Door Kelly Keasberry)
Protestantse kerk De Wijngaard organiseerde op 12 juli, 26 juli en 9 augustus
een cursus Bijbels schilderen. Drie dagdelen namen de cursisten de penselen
ter hand. Aan hen de uitdaging om een Bijbels tafereel uit te werken. Dominee
Bert Dicou las tijdens de eerste cursusdag het verhaal voor over de droom van
Jozef in Genesis 37. Huiskunstenares Katrien Schillemans gaf de deelnemers
een aantal inspirerende technieken mee.

Bonte verzameling
Schilderen is meer dan een
tafereel uitwerken, zo bleek wel
uit de diverse bijdragen van de
deelnemers. Terwijl de één de
kleurrijke mantel van Jozef in
beeld bracht of een uitgestrekt
woestijnlandschap schetste, koos
de ander voor een abstract
kunstwerk dat liefde of
vruchtbaarheid symboliseerde.
Weer anderen probeerden
nieuwe schildertechnieken uit. Het resultaat is een bonte verzameling
kunstwerken.

Zien schilderen doet schilderen
Zelf had ik vele jaren geleden wegens tijdgebrek mijn penselen opgeborgen.
Maar zien schilderen doet schilderen. Samen aan de slag gaan is niet alleen
creatief en inspirerend, maar ook nog eens gezellig. En niet onbelangrijk: al
direct bij binnenkomst staat de koffie klaar.
Wilt u ook graag creatief aan de slag, of hebt u gewoon zin in een gezellige
namiddag? Wegens succes krijgt de cursus Bijbels schilderen een maandelijks
vervolg. In september gaan we van start met het thema ‘De Verloren Zoon’ uit
Lucas 15. Iedereen welkom, schildersbenodigdheden aanwezig en deelname is
geheel gratis.
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• Volgende cursus op dinsdag 13 september van 14.30 tot 16.30 uur in
De Wijngaard, Sanderusstraat 77 in Antwerpen.
• Opgave bij Bert bert.dicou@gmail.com.

ZINGEN IN DE WIJNGAARD
Een nieuwe regionale zangactiviteit. Eens in de maand een middagje heerlijk
samen zingen. Repertoire uit het Liedboek, waarbij er zowel aandacht kan zijn
voor klassiekers, bekende liederen die u graag zingt, als voor mooie nieuwe
liederen die we met enige oefening goed onder de knie gaan kunnen krijgen.
‘Samen zingen’ is het voornaamste doel van dit plan, het is niet de bedoeling
een koor te vormen dat ook optreedt en dergelijke. Wel proberen we natuurlijk
dat zingen zo goed mogelijk te laten klinken.
De activiteit staat onder de enthousiaste leiding van Greet Hulsman, en gaat
door in het kerkgebouw van De Wijngaard, Sanderusstraat 77, 2018
Antwerpen. 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.
We bieden het vooralsnog vier keer aan, na 26 september ook op 24 oktober,
21 november en 12 december. De laatste twee gericht op advents- resp.
kerstliederen. Aan het eind bekijken we of er voldoende goesting is voor een
vervolg.

VERNISSAGE TENTOONSTELLING
JAN HILLEN IN ONZE KERK
Kunstenaar Jan Hillen tekent de stad.
Maar niet de stad zoals zij is, eerder
de stad zoals zij zich aan hem
voordoet, of eerder misschien nog:
de stad zoals zij zich zou ontwikkelen
als de macht aan de droom en de
verbeelding was. Ook het contrast
tussen de menselijke bouwdrift en de
kracht van de natuur verschijnt
geregeld in beeld.
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In onze kerk is in oktober een selectie uit zijn beste werk te bewonderen. Kom
dat zien! De expositie is geopend op woensdag-, vrijdag- en
zaterdagnamiddagen, steeds van 13 tot 17 uur.
Een speciale dag is zaterdag 1 oktober. Dan gaat de vernissage door, met een
aantrekkelijk programma. De feestelijke ontvangst en opening wordt extra
opgeluisterd met een hapje en een drankje, een korte presentatie over de
kunstenaar en zijn werk, en een tweetal anderen die laten zien hoe de stad hun
inspireert. Filip Vanderbeek leest voor uit eigen en andermans werk, poëzie
zowel als proza. En er is een doorgaande videopresentatie van de foto’s die
Bert Dicou sinds de coronatijd dagelijks maakte in (voornamelijk) Antwerpen.
Zie ook de rubriek Voor allen.

GAVEN VOOR DE KERK
QR code voor diaconie:

Als u wil bijdragen aan de diaconie, hoeft 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.
QR code voor de kerkrekening, ter ondersteuning van het kerkelijk leven van
De Wijngaard.
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IN MEMORIAM MON DE ROO
Vrijdag 19 augustus overleed ons gemeentelid Mon de
Roo. Een ziekte waarvoor hij eerder behandeld was,
keerde terug en nu was er geen behandeling meer
mogelijk. Mon was tot recent een van onze trouwe
kerkgangers. Hij was heel graag in de diensten, onze
gemeente betekende veel voor hem. Andersom
genoten wij altijd van zijn aanwezigheid. Hij nam ook
deel aan de gesprekskring. Het te bespreken
materiaal, geselecteerde teksten uit de Bijbel, was
dan al vooraf goed door hem bestudeerd en van
zinvolle vragen voorzien. We gaan zijn aanwezigheid, zijn vriendschap en zijn
wijsheid zeer missen.
Mon is 89 jaar geworden. Hij verliet het leven in alle rust en kalmte, als een
dankbaar mens.
Dat hij moge rusten in de vrede van God. Ons gebed voor zijn familie.

WELKOM HADASSAH
Dit kleine meisje, geboren op 8 augustus, draagt met
haar naam ‘de bloeiende mirtetak’ uit het verhaal van
Noach en de duif, de hoop verder. Dit gold ook in de
donkere en dreigende tijd waarin Esther leefde.
Hadassah is de joodse naam van Esther, gevold door
haar tweede naam Manorah, die verwijst naar het licht
van de zevenarmige kandelaar, de menora. Voor haar
ouders Kamran en Sobia is ze een lichtpuntje in soms
voor hen verwarrende tijden. Dat God het gezin mag
zegenen.

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

Een hartelijke groet,

Ds. Bert Dicou
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid

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

VAN ZOMER NAAR NAZOMER
De voorbije zomerperiode juli/augustus had vooral twee soorten mooie
verbindende kerkdiensten in petto. Enerzijds zijn de zes gemeenschappelijke
zomerdiensten, telkens twee op locaties van Antwerpen Oost, Zuid en Noord,
stilaan uitgegroeid tot een waardevolle traditie die best nog eens onder de
schijnwerper mag worden geplaatst. Anderzijds was er de warme
afscheidsdienst van ds. Barry Kriekaard in de kerk van de Bexstraat, waar ook
vele gemeenteleden van Zuid en Noord bij aanwezig waren. Ook wat onze
gemeente van Antwerpen-Noord betreft: hartelijk dank, Barry, voor jouw inzet
voor protestants Antwerpen (zie verslag op pagina 7).
Maar de tijd blijft niet stil staan en dus belanden we weer in september waar
ook in de Lange Winkelstraat de vertrouwde draad weer wordt opgenomen.
Om te beginnen op zondag 4 september, de eerste zondag van de maand en
dus traditioneel met viering van het Heilig Avondmaal. Die dag zijn Marian
Knetemann en ds. Sigfrido Hernandez de voorgangers.
Sinds begin dit jaar is de tweede zondag van de maand een cantatedienst, en
dus gaat ds. Dick Wursten voor op zondag 11 september. Zondag 18
september is stadspredikant ds. Petra Schipper voorganger. Op 25 september
kerken we samen met en in de Sanderusstraat, ds. Edwin Delen gaat de dienst
voor. Met de volgende zondagdienst zijn we aanbeland op zondag 2 oktober
wanneer havenaalmoezenier ds. Marc Schippers zal voorgaan in een viering
met Heilig Avondmaal.

GEMEENTENIEUWS
Zoals eerder aangekondigd heeft de beroepingscommissie een keuze
gemaakt voor één kandidaat. In de vorige De Band was die aankondiging nog
naamloos, maar nu komen we wel met een naam naar buiten: Sigfrido
Hernandez. Iedereen die betrokken is bij onze gemeente kent ondertussen wel
Sigfrido en zijn gezin die een jaar geleden op onze site zijn komen wonen. De
waardering voor zijn inzet (tuin, koster, conciërgetaken, mee voorgaan in de
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diensten,…) is wijdverspreid. Maar laten we duidelijk zijn: dit is nog maar een
eerste stap. Uiteindelijk is het de gemeente als geheel die een keuze van de
beroepingscommissie bevestigt of afkeurt, en deze tweede stap is voorlopig
nog niet aan de orde.
Omdat Sigfrido van buiten de VPKB benoemd moet worden is het nu eerst aan
de Commissie van Toelating om na te gaan of Sigfrido voldoet aan de
vereisten om de functie van predikant binnen de VPKB uit te oefenen
(opleiding, verblijfsvergunning, taalvaardigheid, …). Pas wanneer deze
Commissie en de Synodale Raad hun zegen geven, is het aan de
gemeentevergadering om bij stemming al dan niet te kiezen voor Sigfrido als
nieuwe predikant van Antwerpen-Noord. Kortom: nog een hele weg te gaan.
Tenslotte nog iets over de volgende gemeentevergadering. Die zal doorgaan
zondag 2 oktober na de kerkdienst van 10 uur. Meer info hierover volgt nog.

OPEN MONUMENTENDAG OP DE
BRABANTSE OLIJFBERG
Op zondag 11 september
is het weer Open
Monumentendag. Het
motto van dit jaar is
‘duurzaamheid’. Tientallen
gebouwen, parken en
andere sites in het
Antwerpse zijn open voor
het publiek. Ook de
protestantse kerk De
Brabantse Olijfberg doet
mee, en dan wel op een
bijzondere manier. Aan het
pleintje waar vroeger de paters woonden heeft Atelier Amarant een minikloostertuin aangelegd. Op 10 vierkante meter groeien 60 verschillende
plantjes. De bloemen en kruiden worden verwerkt in gerechten. In de hof
naast de kerk is het goed toeven op hergebruikte kerkbankjes en achteraan in
de tuin wordt gewerkt aan een bijenhotel, of passender in dit geval: een
insectenkerk. U mag gerust komen meehelpen!
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Er is ook eten en drinken: studenten en jongeren met een vluchtachtergrond
(die op de site een 'thuis' hebben gevonden: de PSC-Jongerenwerking)
serveren een hapje en een drankje.
• De Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
• Van 13 tot 17 uur
• Het volledige programma van de Open Monumentendag vindt u op
https://www.openmonumentendag.be/

GA DAT ZIEN, GA DAT ZIEN

Foto: www.visitantwerpen.be

Door Marc Stevens, gemeentelid Antwerpen-Noord
Laat ik maar beginnen met een bekentenis: als geboren Antwerpenaar is enig
chauvinisme ook mij niet vreemd. In heel Vlaanderen (en misschien ook
Wallonië) staan Antwerpenaren model voor zelfbewust, chauvinistisch, een
grote bek. Komt mooi aan bod in de boutade: Antwerpen is de grootste stad
van Vlaanderen/België, de rest van het land is parking. Ook bij mij komt die
boutade vaak naar boven wanneer ik sommige Antwerpenaren hun groot
gelijk hoor verkondigen.
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Maar in deze septembermaand is er iets bijzonder moois op komst in onze
stad (jawel!) en dat mag ook in De Band wel even aan bod komen. Zaterdag 24
september is er de officiële heropening van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen, kortweg KMSKA. Gesitueerd in een imposant
museumgebouw te Antwerpen-Zuid bevat dit museum een van de rijkste
collecties beeldende kunst van het land. Het zal dan precies 11 jaar geleden
zijn dat het museum de deuren sloot voor een ingrijpende renovatie. Het heeft
lang geduurd, maar wie naar de website van KMSKA gaat, zal merken dat die
vele jaren geduld zonder meer de moeite waard waren. Zo werd in het hart van
het museum een volledig nieuwe kern gebouwd maar werden de historische
zalen (Vlaamse Meesters, Hollandse School) intact bewaard en opgefrist.
De beleving van kunst ligt vaak dicht bij een religieuze ervaring, zelfs wanneer
het thema van een schilderij of beeldhouwwerk geen direct religieuze
voorstelling toont. Om maar twee voorbeelden te noemen: de abstracte
doeken van Mark Rothko met de grote kleurvakken (weliswaar niet in dit
museum dat zich beperkt tot 19de eeuw en vroeger) en het werk van
Rembrandt van Rijn die naast bijbelse thema’s ook indrukwekkende portretten
schilderde van gewone landgenoten.
Kortom: mag dit een oproep zijn om dit volledig vernieuwd museum te
bezoeken, misschien niet meteen bij de te verwachten grote drukte bij de
opening in september maar zeker op een later tijdstip. Laat uitstel geen afstel
zijn!

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
SAMEN ZINGEN
Een nieuwe regionale zangactiviteit. Maandelijks samen zingen van bekende
en onbekende liederen uit het Liedboek. Onder leiding van Greet Hulsman. De
eerste bijeenkomst is op maandag 26 september in de Wijngaard,
Sanderusstraat 77. Start om 15 uur, tot 17 uur. Deelnemers uit alle gemeentes
zijn welkom.
Opgave via bert.dicou@gmail.com.
Meer informatie op pagina 12.

SCHILDEREN ROND BIJBELVERHALEN
Op dinsdag 13 september, 14.30 tot 16.30 uur, wordt in de kerk De
Wijngaard het Bijbels schilderen met Bert Dicou en Katrien Schillemans
vervolgd met een nieuwe reeks, nu eenmaal per maand. 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.
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!
Deze namiddag lezen we de gelijkenis van de Verloren Zoon uit Lucas 15. U
kunt naar keuze dicht bij het verhaal blijven, dan wel meer intuïtief werken:
iets schilderen van wat het in u oproept. Na een korte bespreking van het
verhaal van de dag door Bert Dicou neemt u de kwast ter hand onder de
deskundige leiding van Katrien Schillemans.
Graag uw opgave via bert.dicou@gmail.com. Iedereen welkom.
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STEDELIJKE DROMEN – GRAFIEK VAN
JAN HILLEN
Voor kunstenaar Jan Hillen is de stad een onuitputtelijke bron van inspiratie. Al
verandert bij hem het stedelijk landschap meteen in verbeelde steden.
Droomsteden vol hoog oprijzende gebouwen, soms in gevecht met de
natuur... Het verleden komt mee, maar verschijnt daar niet ook de stad van de
toekomst? In oktober is zijn werk in de kerk De Wijngaard te zien.

Openingstijden:
Namiddagen woensdag / vrijdag / zaterdag 2 tot 22 oktober, steeds van 13 tot
17 uur

Vernissage:
Zaterdag 1 oktober, 15-17 uur
- hapje en drankje
- opening en introductie van de kunst van Jan Hillen: Bert Dicou
- voordracht poëzie en proza ‘De stad, beleefd en verbeeld’ door Filip
Vanderbeek (eigen werk en bloemlezing)
- videovoorstelling de stad in beeld, foto’s van Bert Dicou

Locatie:
De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
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OPEN MONUMENTENTAG
OP DE OLIJFBERG
Op zondag 11 september gaat in Antwerpen de jaarlijkse Open
Monumentendag door. Ook de protestantse kerk De Brabantse Olijfberg doet
mee. Onder meer door de aanleg van een – ja! – ‘insectenkerk’. Zin om mee te
doen? Meer info op pagina 17.

HEBREEUWSE LES OVER
BIJBELSE NAMEN EN WOORDEN
‘s Zondags leggen
dominees vaak uit wat
bepaalde woorden en
namen betekenen in
het Hebreeuws. Voor
sommige mensen is
dat een reden om zelf
die taal te leren.
Steeds meer mensen
ontdekken hoe
veel betekenend de
bijbelse taal is.
Hedwig en Marie
Ambroise vroegen mij de uitnodiging door te geven voor een initiatiecursus
Hebreeuws voor geïnteresseerden.
‘De Hebreeuwse taal is zoveel meer dan taal alleen. Doorheen de letters en
de woorden komt er een hele wereld mee van beelden en verhalen die zo
onwaarschijnlijk up-to-date zijn dat zij zomaar richting en zin kunnen
geven aan ons leven. Hier en nu. Elke dag opnieuw. Het is voor mij een
bron van diepe vreugde...’
(Hedwig)
De cursus gaat maandelijks (8x) door in Hof Zevenbergen op maandag van
9.30 tot 16.30 uur en start op 21 september.
Als je meer info wilt kun je mailen naar hedwig.vercammen@telenet.be of je
opgeven bij het cursuscentrum Hof van Zevenbergen in Ranst (03/205.65.70).
Tetty Rooze
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KERKDIENSTROOSTER

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

Zondag 4 september
Bexstraat 13
Voorganger: ds. A. Poldervaart

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Lange Winkelstraat 5
10.00 uur Heilig Avondmaal
Voorgangers: mevr. M. Knetemann & pastor S. Hernandez
Collecte: Kerk en Diaconie
Sanderusstraat
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk, Zending, Diaconie

Zondag 11 september
Bexstraat 13
Voorganger: SAMEN
Met kerkgesprek en maaltijd

10.30 uur Startzondag
Collecte: Kerk en Zending

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. D. Wursten

10.00 uur Cantatedienst
Collecte: Kerk en Gebouwen

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou
Aansluitend: Gemeente-uitstap

10.00 uur Startzondag
Collecte: Kerk, Huizen van Hoop

Zondag 18 september
Bexstraat 13
Voorganger: ds. M. Schippers

10.30 uur
Collecte: Kerk en Havenpastoraat
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Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. P. Schipper

10.00 uur
Collecte: Kerk en PSC/Open Huis

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk en Belg. Gideons

Zondag 25 september
Bexstraat 13
Voorganger: ds. P. Schipper

10.30 uur
Collecte: Kerk en Stadspredikant

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. E. Delen

10.30 uur
Collecte: Kerk en
Jongerenwerking PSC

Sanderusstraat 77
Gezamenlijke dienst met Noord

Zondag 2 oktober
Bexstraat 13
Voorganger: mevr. W. Piksen

10.30 uur
Collecte: Kerk en Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. M. Schippers

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur
Collecte: Kerk en Kirinda

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.
Voorgangers in september zijn:
• 7 september: Egbert van Groesen, anglicaans gevangenisaalmoezenier
• 14 september: Padre Annie Walschaarts, em. Legeraalmoezenier
• 21 september: Ds. Bert Dicou, predikant Antwerpen-Zuid
• 28 september: Z.E.H. Paul Lansu, pastor in de federatie Borgerhout, gebed
in het kader van de Vredesweek
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PSC & STADSPREDIKANT
Kerk in de stad

LIESBETH VERSTRAELEN
Liesbeth, ‘onze’ lieve Liesbeth is er niet meer.
Op 18 juli is ze heengegaan, ze was 51 jaar.
Trouwe en toegewijde vrijwilligster van vele
jaren in het onthaal van het PSC en in de
Jongerenwerking, lesgeefster en vriendin in
onze Vrouwenwerking. Zoals iemand zei:
“Liesbeth was het gezicht van jullie onthaal.”
Wat een verademing was Liesbeth voor
zoveel mensen.
Namens de Jongerenwerking schreef onze Joran een mooie brief aan
Liesbeths familie; ik mag eruit citeren: “Liesbeth was iemand die iedereen in
onze Jongerenwerking een warm hart toedraagt. Onze jongens en meisjes
verkeren soms in de meest chaotische, stresserende omstandigheden als ze bij
ons op de zetel plaatsnemen. Liesbeth verzeilt bij het horen van alle verhalen en
problemen van complete onbekenden niet in een nodeloos medelijden, maar
geeft onze jongeren hoop, ze behandelt hen met respect en met interesse in hun
leefwereld; ze doet hen op hun moeilijkste momenten weer mens voelen. Weet
dat ze onwaarschijnlijk geliefd is, bij onze jongeren, bij het personeel, bij iedereen
die haar ooit is tegengekomen. Die vreugde en schoonheid zal bij ons nooit
verdwijnen.”

Op 28 augustus herdachten we Liesbeth in een grote hartverwarmende kring
van PSC-vrienden in de Lange Winkelstraat.
25

SENIORENWERKING
Met fierheid en enthousiasme kunnen we aankondigen dat de
seniorenwerking van PSC Open Huis een mooie brochure heeft samengesteld
over eenzaamheid en armoede, een heus dossier, gevuld met ervaringen en
inzichten van de mensen zelf, die ze hebben bijeengelegd in vele
uitwisselingsmomenten. Dit dossier zal de basis vormen van een Praktijkdag
over Eenzaamheid op 7 oktober in het kader van de 10-daagse over
Geestelijke Gezondheid, waar vele partners en belangstellenden zullen
worden uitgenodigd. Verder wil PSC Open Huis hiermee op dit terrein ook
adviserend optreden naar de stad Antwerpen. Er wordt soms van alles bedacht
om eenzaamheid te bestrijden, maar wat werkt er nu wel en niet voor mensen
in armoede? Zij moeten in de eerste plaats aan het woord komen. Daar zorgt
het PSC dus voor. Weet u nog, onze eerste stelling uit ons manifest: mensen
zelf een stem geven!

WOONTERP 2.0
De nood is hoog. De aanvragen stromen binnen, van verschillende kanten
verzoeken en toewijzingen, we hebben een selectie moeten maken en nu is
Woonterp 2.0 vol! Verschillende gezinnen voelden zich specifiek aangesproken
door onze protestantse identiteit. Ze voelen onze doesja, zeggen ze, dat is
Oekraïens voor ‘ziel’. Prachtig toch?
Het gaat om meer dan bakstenen. Huisvesting is thuis-vesting: mensen
verwelkomen en omkaderen, op hun maat en tempo. Ze zijn verrast over úw
gedoneerde spullen en nemen die dankbaar in gebruik.
Wat wij voor de werking van Woonterp 2 nu het dringendst nodig hebben:
buddy’s. U misschien, of jij? Zie jij, ziet u het zitten om met een gezin op te
trekken, te verkennen wat ze nodig hebben om thuis te geraken in onze
samenleving? Misschien kleine dingen als: waar kun je blauwe PMD-zakken
kopen, welke winkels zijn interessant voor wat, wat betekent die officiële brief,
is er huiswerk waar een handje hulp bij welkom is, …. En gewoon samen koffie
drinken, iets tof doen, kan ook zeker welkom zijn.
Zo kun je veel vriendschap delen! Iets voor jou? Hoeveel tijd je eraan besteedt,
bepaal je helemaal zelf, in overleg met ‘jouw’ gezin. En wij ondersteunen u,
jou.
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JONGERENWERKING

De Jongeren zijn als u dit leest net op
kamp geweest in het mooie Ucimont: u weet wel, het zomerkamp waaraan u
hebt bijgedragen met uw bestelling van het Valentijnsdiner. স
 Hier wat

হ
impressies van dit hoogtepunt van het jaar, waarin deze
oververantwoordelijke jongeren even gewoon jong kunnen zijn.

PRADEEPS SPONSORTOCHT
Zaterdag 2 juli was het zover. Pradeep vertrok op sponsorloop ten bate van de
Woonterp. Die dag stond er 2200 euro op de teller. Een mooi begin. Het was
een vrolijke groep mensen die Pradeep op het Centraal Station hun steun
betuigden en uitzwaaiden: collega’s, familie en gemeenteleden.
Pradeep vertrok voor ongeveer 800 kilometer te voet met een bepakking van
ongeveer 15 kilo op zijn rug.
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Het ‘afscheidscomitee’ in Centraal Station. In het midden: Pradeep.

En nu, na 6 lange weken stappen met een gemiddelde van 25 km per dag is
Pradeep terug. Moe, blij, voldaan. Boordevol verhalen over lange dagen.
Dagen waarop de zon brandde en het 35 graden en meer was. Dagen waarin
hij soms geen mens tegenkwam. Dagen van ziekte, waarop hij
noodgedwongen moest uitzieken. Alleen, op zichzelf en zijn gedachten
aangewezen. Ook dagen met mooie ontmoetingen, gesprekken met andere
pelgrims. Elkaar bemoedigen en steunen. En elke dag weer doorgaan.
Doorgaan, zoals ook de Oekraïense vluchtelingen moeten doorgaan. Want
voor hen heeft hij de bijna 800 kilometer gewandeld. Solidair met de ander.
Opgeven bestaat niet.
Dat verdient onze steun. U kunt nog altijd uw financiële bijdrage geven (rek.nr.
zie colofon hieronder). De teller staat nu op 2700 Euro.
In één van de volgende edities van de Band zal nog een interview komen met
Pradeep en als u wilt, spreek Pradeep gerust aan. Hij kan u zelf vertellen over
zijn belevenissen.
Sonja van Santen, Christusgemeente Antwerpen-Oost

VOOR UW AGENDA: BENEFIETCONCERT
VOOR WOONTERP EN KIP & EI
We hebben nog meer steun nodig voor alles wat we in de Woonterp 2.0
hebben geïnvesteerd om de mensen deftig te onthalen met het oog op
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duurzaamheid. En ook Kip & Ei, dat nu zoveel meer is en vooral een
meervoudige onderneming van emancipatie en hoop in Burkina Faso, heeft
het niet gemakkelijk in deze tijden van klimaatdruk en maatschappelijke
spanningen.
Daarom: op vrijdag 18 november geeft het koor
Allegria een groots benefietconcert in de SintPauluskerk in Antwerpen met de Hohe Messe van
J.S. Bach. Onze Koen Kinsbergen zingt erin mee! Er
zijn 650 plaatsen; we rekenen op de kerken, op u
allemaal dus!, om er zeker 200 te vullen, en dat
mogen er natuurlijk meer zijn! Er gebeurt die
bijzondere avond nog veel meer, maar dat vertellen
we u in een volgende editie van De Band.

STADSPREDIKANT
Augustus was alweer goed gevuld, met voorgaan,
afspraken, overlegmomenten, presentieplekken en
rond de Woonterp. In september komen er ook nog
boeiende momenten aan. Zo gaan we met een groep
op bezoek bij het straatpastoraat in Haarlem, waar we
al jaren goed contact mee hebben als PSC. En weet u
wie er ook mee gaat? Mijn kersverse collega (bijna)
stadspredikant van Gent, ds. Heleen Ransijn! Jaja, ons stadspredikantschap in
Antwerpen krijgt navolging. Uiteraard zullen Heleen en ik elkaar versterken en
ook verdere uitbreiding van dit werk naar andere steden aanmoedigen en
ondersteunen.
Eind september krijgen we zelf twee dagen bezoek van een delegatie van de
Noorse Lutherse kerk. (Door corona telkens uitgesteld; ze houden vol!).
Helemaal in Noorwegen zijn deze mensen geïnteresseerd in hoe wij als
protestantse kerken inspelen op maatschappelijke noden en op diversiteit.
Prachtig toch?

TOT SLOT
In de Bijbelbabbel van augustus hadden we een boeiend gesprek over ‘God en
de (weer)goden’ naar aanleiding van het verhaal van Elia en de Baälpriesters
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op de Karmel en hun zo verschillende manieren van bidden om regen in tijden
van droogte … of gaat het nog om iets fundamentelers? Het deed me denken
aan dit tekstje van J.B. Charles.
Hij alleen zou met een grote sigaar in de mond op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet
want Hij is God.
Ik wens u een geïnspireerd nieuw kerkelijk seizoen toe, in verbondenheid met
wie u ontmoet op straat of waar dan ook.

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

________________________________________________________________
Stadspredikant
Ds. Petra Schipper | tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be
Rekening stadspredikant: Commissie stadspredikant, BE11 7310 3722 6248
Protestants Sociaal Centrum
Adres p/a Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen
Web www.psc-antwerpen.be
Bank Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso): BE60 7785 9406 8370, tnv PSC Beheer vzw
Andere giften: BE21 7785 9051 1403, tnv Protestants Sociaal Centrum vzw
Fiscaal aftrekbaar via Koning Boudewijn Stichting 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

50 JAAR BIJBELHUIS!
Wat zijn er veel getuigenissen en
verhalen te vertellen over dit huis! 50
jaar lang hebben veel verschillende
mensen elkaar kunnen leren kennen,
elkaar tot hulp kunnen zijn en ervaring
en kennis kunnen op doen van de Heer
die zich in Christus kenbaar heeft
gemaakt. Niet alleen deelnemers ,
maar ook veel vrijwilligers, stagiaires
en bestuursleden hebben dankbare
Links Andries Boekhout, 2de van links: Alida
herinneringen aan het Bijbelhuis. Zo
ook Andries Boekhout, nu predikant pionier te Oostende, en zijn vrouw Alida. Zij
delen hun ervaring met het Bijbelhuis.
‘Zaterdagmorgen vroeg vertrokken we met een volle auto naar Antwerpen om
daar samen met anderen, veelal uit Zeeland, leiding te geven aan de
kinderclubs en ’s avonds aan de jongensclub. Een ervaring die levensbepalend
is geworden.
Dankzij de ervaringen in het
Bijbelhuis, vooral met de jongensclub,
ben ik in het onderwijs gegaan en
daar heb ik nog steeds geen spijt van.
We hebben meegedaan in de
vakantiebijbelweek en daarvan
herinneren we ons de inspirerende
bijbelstudies met ds. Dick Wursten.
Zonder het Bijbelhuis waren wij zeker
andere mensen geweest. Het grappige is ook dat ik sommige liedjes nu nog zo
uit mijn hoofd kan zingen, bijvoorbeeld Allah sevgidir…
Ons contact met het Bijbelhuis ontstond via het blad Alle volken waarin
gevraagd werd om vrijwilligers voor de vakantiebijbelweek. Dat leek me wel
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wat voor mijn zus Janny. Dus ik attendeerde haar daarop. Zij ging samen met
een vriendin (Erika) meedoen en mijn broer en ik haalden hen aan het einde
van de week weer op. Dini van Os vertelde toen dat ze dringend op zoek was
naar leiders voor de jongensclub. Dat leek me wel wat voor mijn broertje.
Uiteindelijk ben ik dat zelf gaan doen en Alida heeft met veel plezier de
jongste kinderclub gedaan. Zondags gingen we naar de kerk in de Bexstraat.
Dit alles heeft ons gevormd. We zijn er de Heer, Dini van Os en alle anderen die
we daar ontmoetten dankbaar voor.’
Alida & Andries

Een foto uit de ‘oude doos’. Links in de zetel: Dini van Os, de eerste bezieler van het
Bijbelhuis.

WELKOM OP DE FEESTDAG
VAN HET BIJBELHUIS
In de vorige uitgave van De Band heeft u kunnen lezen over de ‘Feestdag’
vanwege het 50-jarig bestaan van het Bijbelhuis.
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/ Bijbelhuis-Lange
Dijkstraat 50.
Zaterdag 24 september vanaf 13.30 uur
Aanmelden bij voorkeur via de QR code of door te mailen naar
info@bijbelhuis.be
Komt u ook?!
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Het Bijbelhuis: 50 jaar Thuis in Antwerpen 2060
Voor info: bel Ernst van Velzen: 0496/534604, of mail: ernst@bijbelhuis.be

Ook op andere manieren laten we merken dat we een bijzonder jaar
vieren. U kunt delen in die vreugde :
- We delen het hele jaar unieke kleurige pennen uit die u altijd kunt
aanvragen.
- Een heuse krant is opgemaakt met mooie herinneringen. Wilt u die
graag ontvangen of doorgeven, vraag die gerust bij ons aan (bij diverse
gemeenten zal die ook op de infotafel liggen).
- Bent u al een lange tijd geleden niet in het Bijbelhuis geweest dan bent u
altijd welkom. (Laat even weten als u komt.)
- In het najaar zal er nog een extra krant verschijnen met een terugblik op
de activiteiten van dit jaar en met een blik op de toekomst!
- Natuurlijk zijn we ook heel blij als u een gift of extra gift wilt over maken
ovv. ‘50 jaar Bijbelhuis’: IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis
Antwerpen VZW, BIC: BBRUBEBB
Een hartelijke groet van David Iboma, Thera en Ernst van Velzen
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

ZAND EROVER

Is de zomer voorbij? We hebben veel hete dagen gehad en het zou fijn zijn als
het met de herfst afkoelt. In de zomer moesten we veel meer drinken. Vooral
water is het gezondste om ons met de nodige vloeistof te hydrateren. Het
water houdt ons en alle levenden, ook de natuur in leven om niet uit te drogen.
In de warme dagen was het al fijn om aan een rivier of meer of aan de zee te
denken. Sommigen van u gingen naar de kust voor vakantie en zijn door de
zeelucht gekoeld. Daar dragen de vele soorten schelpen naar de kust.
Wij, mensen, zijn ook verschillend gevormd door de wind, het water, en door
de storm van het leven. Iedereen ervaart die afhankelijkheid. Wij zijn maar als
klei in de handen van de potter. Waarom zijn dan onze bagages van het lijden
niet gelijkwaardig?
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Gaat het over onze schulden wat wij verkeerd hebben gedaan? Nee, toch! We
kennen het antwoord al lang niet. Wat we weten is gedeeltelijk. We weten wel
dat waar liefde is daar is een stukje hemel op de aarde. We zijn toch
verschillend en irriteren elkaar. We zijn verschillend en reageren anders. Soms
kwetsen we elkaar per ongeluk of doen we elkaar opzettelijk pijn. En waar
mensen tegen elkaar botsen daar brengt de ruzie donkere wolken…
Toen ik met een jongere patiënt in het ziekenhuis in de tuin zat om te praten,
kwam er een andere patiënt bij. Hij hoorde dat wij het eerder over geloof
hadden gehad en gaf zijn mening. Hij benadrukte dat het belangrijk is om te
geloven. Hij is moslim maar als kind ging hij naar een christelijke school in de
buurt. Hij zei dat wat bij hem het meest bijgebleven is, was toen de leraar zei:
“Wij zijn op de aarde om elkaar te helpen.”
Dat vond ik indrukwekkend. Dat een man rond 35 dit nog zo graag herinnert
en met ons deelt. Als het maar waar was dat iedereen er zo over zou denken
en er naar zou handelen! Ik moest aan iets denken dat in de Joods Museum in
Brussel staat:
‘Ik wil geen gelovigen die deugdzaam zijn,
ik heb liever gelovigen die zo druk bezig zijn met goed te doen,
dat ze geen tijd hebben om kwaad te doen.’
(Rabbi Menahem Mendel van Kotsk, 20ste-eeuws chassidisch meester,
Polen)
Dan zou de wereld een beter plaats worden! Zoveel kwaad is gebeurd, het is
vreselijk! De oorlogen zijn verschrikkelijk. Het maakt iedereen ongelukkig. Als
we denken aan onze misverstanden en ruzies, blijven we ongelukkig. Wat
kunnen we er aan doen? Zand erover! Vergeven!
Dat is makkelijk gezegd maar moeilijk te doen! Dat is waar. Er is maar nog één
ding moeilijker: dat jij alle schulden van de ander bijhoudt. Word jij ervan
gelukkig? In tegendeel! Die onrust maakt jou erg ongelukkig!
Dus, Zand EROVER!
Hartelijke herfstgroet,

Tünde Boelens
Protestantse ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
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NIEUWS VAN DE VPKB
SCHEPPINGSPERIODE: 1 SEPTEMBER TOT
4 OKTOBER
(VPKB- Scheppingszondag: 4 september)

Het is te heet, te nat, te droog…de records blijven sneuvelen. Er is
onzekerheid over wat de toekomst brengt. De oorlog in Oekraïne zet niet
alleen mensen onder druk, maar ook het beleid richting een duurzame en
klimaatveilige toekomst. Helaas er is geen pauzeknop om de crisissen die ons
bedreigen een tijdje op wacht te zetten. In ons land is het leed van de
watersnood in Wallonië nog lang niet verteerd. Ons voorjaar was te droog,
waardoor de grondwatertafel schrikbarend daalde. Het nieuwste IPCC-rapport
over hoe we verder de ontwrichting van het klimaat kunnen stoppen kreeg
door de oorlog niet de aandacht die het verdiende.
Dr. Jean Paul van Ypersele, oud vice-voorzitter van het Klimaatpanel IPCC van
de VN, vertelde er over in de Buitengewone Synode over het Klimaat, die de
VPKB op 19 maart hield. Zijn conclusie was alarmerend! De klok tikt
ongenadig: om nog een kans te maken op een leefbare wereld, moeten we
volgens wetenschappers wereldwijd de uitstoot halveren tegen 2030 en naar
nul brengen tegen 2050. Intussen gaat ook de uitstervingsgolf van planten-en
diersoorten onverminderd verder, en blijven bossen verdwijnen met een
jaarlijks tempo van ruim drie keer de oppervlakte van België.
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De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. De
Synodevoorzitter ds. Steven Fuite zei op de Klimaatsynode daarover het
volgende in zijn preek: “Het is duidelijk dat de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen het zwaarste getroffen worden. Dit terwijl zij
verantwoordelijk zijn voor een zeer beperkte uitstoot van schadelijke
broeikasgassen. Zij wonen vaak in gebieden die gevoelig zijn voor
overstromingen of juist voor grote droogte en lijden zij het meest onder de
voedseltekorten (…). Daarom is het bestrijden van de opwarming van de aarde
een zaak van klimaatgerechtigheid en van het respecteren van
mensenrechten. De rechten op voedsel, onderkomen, gezondheid van
kwetsbare groepen die nu leven en beschermd moeten worden. Maar ook de
rechten van toekomstige generaties moeten verdedigd worden. Zij hebben er
immers recht op een aarde van ons te erven waarop het goed toeven is.”
Dr. van Ypersele eindigde zijn indrukwekkende lezing op Klimaatsynode van
de VPKB met een boodschap van hoop. Beleidsmakers, politici, organisaties,
individuen, iedereen van goede wil, kan de noodzakelijke transitie helpen
realiseren.
Is klimaat ook een zaak van geloof? In de voorbereiding naar Klimaatsynode
was dat de belangrijkste vraag. Ik citeer de Synodevoorzitter: “Waarom zijn wij
hier vandaag? Wat kunnen wij eraan doen? Wat is het verschil tussen een Kerk
en andere organisaties als het gaat over het klimaatvraagstuk? Wel, bij ons
gaat het over geloof, over theologie. Wij zijn geen bio-ingenieursbureau – even
hard nodig trouwens – of wat dan ook. We zijn een Kerk.” En dan gaat het
over ‘schepping en klimaatgerechtigheid’, aldus ds. Steven Fuite in zijn preek.
Daarin zijn de zorg voor de aarde en de zorg voor de ander, met name de
kwetsbare ander, richtinggevend.
“Wanneer we als Kerk bijeenkomen, gaat het niet over een of ander losstaand
fenomeen, waarmee we moeten dealen. We hebben het over een geheel, de
schepping, over een geschenk als gave van God. We hebben het niet over één
groot maar losstaand probleem. Het gaat niet om klimaatopwarming, punt.
We hebben het over de schepping in haar samenhang, ook in haar aangetaste
heelheid en diepe kwetsuren. De schepping zucht. Gisteren en vandaag en
morgen nog dieper. Heel anders misschien dan Paulus in Romeinen 8
omschrijft, maar de schepping zucht”. De Synodevoorzitter vroeg zich af:
“Wordt de schepping niet gekruisigd en in haar de Schenker, de Schepper …
van hemel en aarde? Mag de Kerk dat zeggen, dat de schepping gekruisigd
wordt en daarin haar Schepper? Mag de Kerk dat zeggen of moét de Kerk dat
37

juist zeggen? Ik vraag maar. Denk maar mee, voél maar mee…(…) In elk geval
hebben wij, christenen, onze eigen extra motivatie om ons te bemoeien met
de ‘ klimaatvraag’, om juist daarin God zélf lief te hebben, te koesteren zelfs.
God liefhebben en de naaste (…) De wereld als schepping, die – voor wie het
wil horen – zucht aan alle kanten – krijgt in onze tijd, mede door de
klimaatproblematiek, opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, niet als
status quo, maar als een te realiseren project.”
Toekomst gezocht; veerkrachtig, duurzaam en solidair. De druk bezochte
Synode-dag was zeker geen eindpunt. Hij is vooral bedoeld als aanzet naar
meer binnenkerkelijke bewustwording. Er zullen meer concrete stappen gezet
worden en verantwoordelijkheden genomen. Om ook zo, als Kerk, als
christenen openlijk te getuigen als het gaat om de toekomst van de ons door
God geschonken leefruimte, de aarde en die daarop wonen. Op zondag 4
september is de VPKB-Scheppingszondag in de scheppingsperiode, die
duurt tot 4 oktober. Maar iedereen begrijpt natuurlijk dat bezig zijn met
duurzaamheid, biodiversiteit, zorg voor de aarde en de armen in de Kerk en
daarbuiten, het hele jaar onze aandacht vraagt.
VPKB-Werkgroep ‘Kerk in de Samenleving’ (KidS)
De citaten komen uit de preek van de Synodevoorzitter ds. Steven Fuite,
gehouden op de Buitengewone Synode over het klimaat op 19 maart 2022.
De preek is opgenomen in de Brochure ‘Kies voor het leven’.
Gespreksmateriaal voor de VPKB-gemeentes, uitgave Werkgroep Kerk in
de Samenleving ( KidS). Contact: Rob van Drimmelen
(robvandrimmelen4@ gmail.com), Website: https://nl.protestant.link/kidskerk-in-de-samenleving/

WERELDMIGRATIEDAG:
NIEUW ‘DOORDENKERTJE’
Op de website www.protestant.link (zie verwijzing onderaan dit artikel) vindt u
het derde DOORDENKERtje 2022 van onze werkgroep Migratie, Samenleven
en Geloven (MiSaG).
Als werkgroep MiSaG maken wij eens in de drie maanden zo’n uitnodiging om
door te denken. We linken dat steeds aan een belangrijke wereldwijde dag. In
maart was dat de internationale dag rond racisme, in juni was het
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wereldvluchtelingendag. In september is onze bijdrage tot het doordenken
van onze kerk gelinkt aan de (katholieke) wereldmigratiedag op 25 september.
Op de website van Orbit (de oecumenisch ingestelde katholieke organisatie
rond migratie en racisme) lezen we daarover:
‚Op zondag 25 september staan in de katholieke Kerk migranten en
vluchtelingen centraal. Wij zetten deze dag mee in de kijker omdat we de
solidariteit naar migranten en vluchtelingen vanuit verschillende
levensbeschouwingen en religies mee versterken en ondersteunen. De
maatschappelijke inzet van lokale kerkgemeenschappen en christenen is
veelzijdig: directe hulpverlening, georganiseerd zoeken naar woningen,
inzetten op verbindende activiteiten, politiek lobbyen voor structurele
maatregelen, financieren van sociale projecten,…. Al die inzet maakt het
verschil! Wij hopen dat die nog breder gedragen wordt. ORBIT is daarin je
bondgenoot.‘
Wij zijn als
VPKB/MiSaG
partner van Orbit
vzw in het project
‘Woningen
gezocht, buren
gevonden’.
Binnenkort
verandert de naam
in ‘Nieuwe buren’.
In dit DOORDENKERtje vindt u
verder een artikel
over het project
Woonterp 2.0 van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen. De
WOONTERP was 2018 gestart als project om langdurig leegstaande sociale
appartementen te benutten voor gevluchte nieuwkomers. En net toen de
ondersteunde gezinnen na vier jaar eindelijk konden doorstromen naar een
andere woonst, brak de oorlog in Oekraïne uit….
In het andere artikel geeft ds. Eefje van der Linden een reflectie op
vreemdelingen in de Bijbel. Waarin overigens blijkt dat ook daar de ene
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vreemdeling de andere niet is; alleen op een andere manier dan we in onze
wereld van vandaag tegenkomen.
We sluiten af met een kort gebed voor migranten. We hopen u op deze manier
genoeg stof te geven om door te denken over Migratie, Samenleven en
Geloven.
Hartelijke groet van de werkgroep MiSaG: Lianne de Oude, Ina Koeman, Marc
Loos, Heleen Ransijn, Tetty Rooze, Rob van Drimmelen
https://nl.protestant.link/doordenkertje-5-wereldmigratiedag/
Een link die de moeite is om te lezen en door te geven.

Gebed om een nieuwe toekomst
God, stem in ons hart,
laat ons perspectief bieden aan migranten
die hier bij ons een nieuwe toekomst wagen.
Laat hen niet vereenzamen
in een nieuwe woestijn hier onder ons.
Dat zij niet vernederd worden
onder de stempel van niet-welkom,
genegeerd en in de steek gelaten.
Zijn immers niet al uw kinderen
zelf ooit ook vreemdelingen geweest,
die onder uw vleugels een thuis hebben gevonden?
Amen.
(Naar Sytze de Vries)
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Jan Hillen
Een interview met Jan Hillen, kunstenaar en buurman van de kerk De Wijngaard,
is een garantie op een boeiend gesprek met een mens in de stad, die durft dromen
zonder direct kerkelijk of vanwege zijn geloof verworteld te zijn in de protestantse
traditie. Hij kan de ontmoeting en gesprekken in de kerk en straks tijdens de
tentoonstelling zeker waarderen en hij is blij dat hij zijn werk mag tonen. Hij
hoopt zo zijn perspectief en ritme op grafische en kunst’zinnige’ wijze te kunnen
doorgeven. Hij hoopt dat mensen hun verhaal hieraan kunnen verbinden.
‘Een proces om
vanuit een
lijnenspel
perspectief op te
bouwen en te
vinden op
ritmische wijze,
om daarna alles
te verbinden en
te verdiepen’. Zo
omschreef Jan
Hillen zijn
inspiratie als
kunstenaar
tijdens het
interview. Dit is
wel heel kort
geschetst en
misschien ook cryptisch om zijn werk te duiden. Als je zijn grafisch werk ziet
kun je daar echter wel een beeld van vormen.
Gestimuleerd door de Steinerschool en later Sint Lucas in Brussel, ontdekte
Jan al vrij jong zijn talent voor het tekenen. Maar hij ervaarde ook dat die
bemoediging om verder te bouwen met zijn talent in het gewone onderwijs
niet echt gedeeld werd. De prioriteit lag eerder op kennis, maar daar lag niet
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zijn talent. Het raakte hem ten diepste als persoon. In latere instantie botste
hij opnieuw op de harde realiteit die andere prioriteiten stelde, zoals tijdens
zijn verplichte legerdienst.
Zijn eindwerk voor de secundaire school op Sint Lucas ging op over het
bijenhotel. Het belang van bijen is nu opnieuw heel actueel in deze tijd van
klimaatcrisis. Hij ervaart het werk van toen als een enigszins visionair werk,
achteraf gezien. De bekende cartoonist Gerard Alsteen (GAL) was zijn leraar
destijds en uitte zijn waardering voor zijn werk met ‘ga zo door’. Dat was een
belangrijke stimulans om als kunstenaar op kritische wijze de zure regen en
verwaarlozen van de natuur aan te kaarten en in perspectief te plaatsen.
Zijn uitleg is niet enkel een verhalend gebeuren maar steeds laat hij op zijn
IPad tekeningen zien die de uitleg onderstrepen. Hij illustreert de hittegolven
en ozonverschijnselen in zijn werk O’ZON waarin op kunstzinnige wijze de
gekwetste natuur en de lijdende mens met haar, aan bod komt.
Jan is geen traditioneel kerkmens, maar geeft de kerk hier en daar wel een
plaats in zijn werk omdat kerken plaatsen zijn die perspectief laten zien en
vertalen voorbij het individualisme dat zich vertaalt in de vele hokjes van
appartementsgebouwen. In de kerk ervaar je, zo Jan, het hogere omdat je je
blik naar boven kunt laten gaan in de ruimte. Het is een plaats om je te
bezinnen, waar je mag zijn zoals je bent, zowel in het samenzijn als in de stilte
van het bidden.
Het bijbelverhaal dat in deze dagen steeds bij hem opkomt, is het verhaal van
Noach. Hij ervaart het als heel actueel in zijn dreiging én in de hoop die het
verhaalt aan het einde met de duif en de kleine mirtetak. Zijn schets die hij
tevoorschijn tovert vertaalt zijn Noach-ervaring in een Ark omringd door
bonen boven een verwoeste aarde.
Hij tekent eerder gebouwen, vormen, dan de natuur en de mensen. Soms even
krijgen ze een plaats in het lijnenspel als ‘Mountain looking to the sky’ of als
een adelaar die hetgeen beneden is, dreigend overvliegt (zie vorige pagina).
Zijn uitgangspunt is een lijn die getrokken wordt of is. Het lijnenspel dat hij
componeert tot een grafiek begint meestal met enkele lijnen die op zoek zijn
naar ritme en verbinding met soms verrassende wendingen in de tekening die
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hij zelden van tevoren kent. Het is zoals het leven. Hoe het leven verloopt weet
je ook niet altijd van tevoren. Het gebeurt.
Hij wil zich thuis kunnen voelen op de aarde en volgt daarom kritisch het
chaotisch gebeuren in de realiteit van vandaag. Hij vindt dat ook de rol van
kunst om op de essentie van het bestaan te wijzen en te voorkomen dat
(steeds opnieuw) dezelfde fouten worden gemaakt die het leven en samenzijn
bedreigen.
In de komende tijd zou hij graag met ds. Bert Dicou stilstaan bij Genesis, uitleg
krijgen over het eerste boek en verhaal in de Bijbel. De compositie van het
scheppingsverhaal laat naar zijn aanvoelen ook perspectief zien in het ritme
waarmee het verteld wordt.
Hij hoopt dat zijn werken, letterlijk en figuurlijk, perspectief laten zijn en geven
aan de bezoekers van zijn tentoonstelling in de kerk De Wijngaard vanaf
oktober. Hij wil graag met de mensen daarover in gesprek gaan of in stilte
ruimte geven tot verdieping en ontdekking.
Het gesprek werd opgetekend door Tetty Rooze.
Meer info over de tentoonstelling vindt u in de rubriek De Wijngaard.
Vernissage op 1 oktober.
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AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

04/09
04/09
05/09
07/09
11/09
11/09
11/09
13/09
14/09
21/09
24/09
26/09
28/09

na dienst
10.30 u
14.00 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u
13.00 u
14.30 u
11.00 u
11.00 u
13.30 u
15.00 u
11.00 u

Ledenvergadering (Z)
Bevestiging ds. B. Kriekaard in Delft
Gesprekskring ‘Samen de Bijbel lezen’ (Z)
Oecumenisch Middaggebed (in studentenkapel UA)
Startzondag met gemeente-uitstap (Z)
Startzondag (O)
Open Monumentendag (o.m. in Noord)
‘Bijbels schilderen’ (Z)
Oecumenisch Middaggebed (in studentenkapel UA)
Oecumenisch Middaggebed (in studentenkapel UA)
Feestdag Bijbelhuis 50 jaar (in Bijbelhuis en N)
Samen zingen (Z)
Oecumenisch Middaggebed (in studentenkapel UA)

Noteer alvast in uw agenda:
01/10
15.00 u
Vernissage tentoonstelling Jan Hillen (Z)
02/10
na dienst Gemeentevergadering (O)
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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
Consulent

vacant
Ds. Marc Schippers | 0495/18.56.91 | mschippers@scarlet.be

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
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