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Beste lezer,
Alles heeft een begin, en aan alles komt een einde. Sinds september 2011 heb
ik met vreugde de redactie en de lay-out van De Band verzorgd. Deze editie is
‘mijn’ laatste. Op mijn levensagenda staan nog enkele langere reizen en
daarom leg ik ons kerkblad vandaag vol vertrouwen in de handen van een
nieuw redactieteam. Mijn dank gaat uit naar alle scribenten van De Band voor
hun jarenlange fantastische inzet, en aan alle lezers voor hun trouw. Zonder
jullie waren we niets geweest. Begin december verschijnt de eerste uitgave
van een nieuwe Band. Laat u verrassen!
Hartelijke groeten, Marion
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HOOFDARTIKEL
ENERGIE IS KOSTBAAR
Winter
Wat een winter gaan we tegemoet… Niet alleen mensen die al langer in
armoede leven zien ertegenop, steeds meer middenklassers en
middenstanders geraken in de knel, en ook kerken en organisaties, sinds
energie extreem kostelijk is geworden. Velen vallen uit de boot van de
tegemoetkomingen.
Wat maken u en ik mee. Hoe past u zich aan: doucht u ook met koud water en
minder vaak en lang? Raakt u het gewoon, een extra trui of deken? Moet jij
dingen laten waar u voorheen niet over hoefde nadenken?

De deprivatie1 grijpt om zich heen. Ik zie er vaak binnenkomen in de sociale
kruidenier van BZN Filet Divers: nieuwe klanten. Het konden u of ik zijn.
Compleet ongemakkelijk met deze ongedachte afhankelijkheid van steun.
Schaamte en pijn staan er op hun gezichten te lezen. Hoe zouden we zelf zijn…
Energie leek altijd net zo’n gewone basisvoorziening als eten en kleren. Huizen
waren tot een aantal jaar geleden nog redelijk in prijs: zoveel kost een hoop
stenen nu eenmaal. Maar nu zijn zelfs materialen te duur en uitvoerders
zeldzaam. Om nog te zwijgen van het vele achterstallige en nagelaten
onderhoud. Terwijl een goed huis onmisbaar is voor een normaal leven. Nu
voelen we dat nog meer aan den lijve. Het zijn druilerige dagen, de nachten
worden kouder. De mensen hier in de Seefhoek blijven niet meer lang op
straat bij elkaar zoals in de zomer. Iedereen trekt zich terug op zoek naar
beschutting. Wat als je die niet hebt? Als je tussen kieren, schimmels en
bedwantsen leeft waar je huisbaas niks aan doet. Als je als dakloze buiten de
boot van de nachtopvang valt.

Kil
Sluipt de kilte onder onze huid? Worden we hier andere mensen van, meer op
onszelf? Na ook al die hele social distance-periode door de coronapandemie?
Ook die heeft er in gehakt, in onze intermenselijkheid, ons psychisch welzijn.
1

Een moeilijk woord: het betekent zowel schaarste als beroving. Het is het allebei….
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Ondertussen pakt wereldnieuws zich als donkere wolken samen: Poetins
dreigementen, spanningen in Iran, orkanen in midden Amerika, de politieke
koers van Italië, en dan nog alles wat geen aandacht meer krijgt: Afghanistan,
Yemen, Syrië, Pakistan, droogte, overstromingen, ontbossing, geweld, …
Allemaal niet direct verbetering van te verwachten. Stompen we af?

Warm
Waar is warmte te vinden? Energie is kostelijk, en daarmee kostbaar. Kostbaar
is wat kwetsbaar en zeldzaam is. Niet alleen in economische zin, maar ook
existentieel. Energie om te leven, letterlijk, maar ook lichamelijk en geestelijk,
is onmisbaar voor een menswaardig bestaan. Veel mensen zijn moe, voelen
zich van binnen opgevreten van stress, verdriet, onzekerheid, leeg van
uitputting en uitzichtloosheid.

Maar midden in al die kilte zijn er soms
vlammetjes die een mens kunnen doen
opleven. Of die helpen om de kilte uit te
houden.
Zoals de namiddagen dat we samen zingen, als
mensen van verschillende Antwerpse kerken.
Gewoon het Liedboek erbij, lijf en stem
losmaken, en zingen maar. Of zoals de
getuigenis van een vluchteling uit ons midden,
over hoe wezenlijk het is, juist na een ‘negatief’
op zijn asielaanvraag, om in kerken een
welkom, een schouderklopje en steun te
ervaren. Je dan mens voelen, niet overgeleverd
aan uitsluiting. Of de inzet van onze PSC-stagiairs en vrijwilligers die zich met
hart en ziel smijten. Of de moed van mensen van Open Huis die hun
ervaringsdeskundige verhaal vertellen over eenzaamheid of protesteren tegen
woononrecht. Of datgene wat we allemaal kunnen doen: consequent
goedendag zeggen tegen straatschoonmakers en vuilnisophalers,
straatbewoners, kinderen en oude mensen of anderen die vaak over het hoofd
worden gezien.
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Mensen aankijken, echt in de ogen zien. Je staat versteld van wat dat geeft als
je volhoudt. Glimpen van medemenselijkheid, boeiende contacten, heilige
momenten. Daar word je warm van. Juist in kille tijden.

Samen warm
Ik moet veel denken aan woorden uit dat oude bijbelboek Prediker, over
eenzaamheid, zinloosheid en moeite van het bestaan en hoe daarmee om te
gaan. Existentiële kou. Leegte. Een ijzige wind. Wezenlijk is dan dat je niet
alleen staat. Hier wordt kou in één adem genoemd met zwoegen, vallen,
aangevallen en stukgetrokken worden. Er is een krachtig wapen tegen dat
alles: SAMEN. Je samen inspannen, elkaar overeind helpen en houden, soms
tegen elkaar aan kruipen, goede bondgenoten zijn in de strijd en je met elkaar
verbinden. Daar word je warm van en dan kun je tegen veel. Met de woorden
van die vluchteling: “Dát kunnen we voor elkaar betekenen als kerken, dat
maakt veel verschil, zelfs als omstandigheden moeilijk zijn.”
“Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte:
iemand is helemaal alleen. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de
genoegens van het leven?
Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt,
helpt de ander hem weer overeind,
maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig,
want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar,
maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm?
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt,
maar met zijn tweeën houd je stand.
Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.”
(Prediker 4)

Ds. Petra Schipper,
Stadspredikant PSC

4

CHRISTUSGEMEENTE
Gemeenteberichten Antwerpen-Oost

GEMEENTELEVEN EN DIENSTEN
Het zal de laatste keer zijn dat De Band in deze versie verschijnt. Er zal het één
en ander gaan veranderen. Marion Schmitz-Reiners draagt, na jarenlang dit
werk te hebben verricht, de redactie over aan een nieuwe ploeg. Dank je wel
Marion voor het vele werk en de trouw waarmee jij dit zolang gedaan hebt.
Bewonderenswaardig. Elke maand lag die Band er weer.
Succes aan de nieuwe ploeg. Fijn dat jullie het op je willen nemen om ons te
informeren over het wel en wee vanuit de gemeenten.
Wij van de Christusgemeente zijn nu een aantal weken bezig in de periode
zonder predikant. We zijn blij dat onze consulent ds. Marc Schipper op de
kerkenraadsvergaderingen aanwezig kan zijn. We hebben veel steun aan zijn
adviezen. Er moet ook heel wat werk verdeeld worden onder de
kerkenraadsleden. Op dit moment is de kopij van de pastorale nieuwsbrief bij
de drukker. Met vereende krachten is de Herfstbrief tot stand gekomen. Met
dank aan Erika die al onze ingezonden stukjes tot een mooi geheel heeft
gemaakt. Eén dezer dagen zal de Herfstbrief bij u in de brievenbus vallen.
In de vorige De Band
schreven we dat er te
weinig vrijwilligers zijn
voor de organisatie
van de
kindernevendienst.
Hierop reageerde Ann
De Langhe met het
aanbod om het
kinderteam te komen
versterken.
Dank je wel Ann!
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Op zondag 25 september mochten we onze eigen stadspredikant in ons
midden hebben. Ds. Petra Schipper verraste ons met een preek over het
‘geloof van Paulus’ en de ‘goede werken van Jacobus’. Tegenstellingen? Zo
lijkt het wel, maar wie goed leest ziet dat zij elkaar aanvullen.
De zondag erop heeft Willemijn Piksen de dienst geleid. Aan de hand van de
brief van Paulus aan Timotheüs gaf ze ons allen de opdracht om ook een
bemoedigings- brief(je) te schrijven aan iemand van de gemeente.
Op 9 oktober vierden we met ds. Slingerland uit Klundert het Heilig
Avondmaal. En 16 oktober was ds. Vastenhout te gast. De preek had als
thema ‘gerechtigheid en waarheid zoeken’. Opkomen voor de waarheid, je
durven uitspreken. Daar is moed voor nodig.
Na deze dienst hadden we ons maandelijkse kerkgesprek met een uitgebreide
uitleg over het gebruik van ‘Donkey Mobile’. Een app die gebruikt kan worden
binnen de gemeente. Er wordt nog verder uitgezocht of dit interessant is voor
de Christusgemeente.
Het thema ‘leiderschap’ en hoe de tekst uit Kolossenzen 3 : 12-17 ons hierin
kan inspireren komt tijdens het volgende kerkgesprek op 20 november aan
bod.
Rond de aanpak en de mogelijke keuze van een kerk-app is een tijdelijke
werkgroep opgezet. Meldt u zeker aan bij Willemijn Piksen of David Pierre,
indien u interesse hebt om aan te sluiten.
Een aantal leden hebben zich reeds aangemeld om de ‘sociale media’ van de
kerk op punt te stellen en te houden (website, facebookpagina). Mocht dit ook
u inspireren, laat dit zeker weten.
Het mooie aan de gemeentegesprekken is dat we afsluiten met een maaltijd.
U zult zeker op de hoogte gehouden worden van precieze data en aktiviteiten
via de nieuwsbrief die wekelijks door Josée wordt opgesteld.

AKTIVITEITEN IN NOVEMBER
De gebruikelijke aktiviteiten zullen weer gehouden worden. Zie de ‘Agenda’
achter in De Band. Wel willen we nadrukkelijk vermelden dat de Bazaar
weer gehouden wordt op 11 november. Vanaf 11 uur bent u hartelijk welkom
met heel de familie en vriendenkring om te komen kijken, eten, spelen en
genieten van het samenzijn. Helpende handen in de keuken en in de zaal zijn
ook welkom. Meldt u aan bij Bert Droogendijk.
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Dit jaar organiseert Hugo Van Pelt, tijdens de BAZAAR, voor klein en groot een
knutselstonde met klei. Voor een kleine bijdrage (3 euro) worden creaties
volgens eigen fantasie gemaakt: fruitschaaltjes, potjes, diertjes… Al wat
gemaakt wordt, mag mee naar huis genomen worden.
Verder is er op 18 november het benefietconcert in de Sint-Pauluskerk t.b.v.
het PSC. Kaarten zijn nog verkrijgbaar. Zie ook pagina 20.
En wist u dat er een enthousiaste groep mensen elke maand bijeenkomt in de
Sanderusstraat om met elkaar onder leiding van mevrouw Greet Hulsman te
zingen? Kunt u geen noten lezen? Geen probleem. We zingen bekende en
minder bekende liederen uit het Liedboek. DUS… “Kunt u nog zingen, zing dan
mee.” Volgende afspraak in De Wijngaard: maandag 21 november om 15 uur.

PASTORALIA
We leven mee met Dini van Os. Haar zus Willie is vorige week overleden. Wat
een verdriet om op korte tijd weer afscheid te moeten nemen van één van je
dierbaren. Voor Dini zijn de afgelopen jaren zwaar geweest. Zwaar door ziekte
van haarzelf of van familieleden. Laten we in deze tijd in gebed, om haar en
alle anderen, voor wie het leven soms zo moeilijk is, heen staan.
Zo denken we ook aan Mitsuko. De zorgen om de ziekte van haar echtgenoot
zijn niet altijd gemakkelijk. De bloemen gingen zondag als bemoediging van
de gemeente met haar mee naar huis.
We zijn dankbaar met Bob en Alied Veldhuis. Bij Bob moest een pacemaker
geplaatst worden. Fijn dat alles goed gegaan is . Nog een verder herstel
toegewenst, Bob.

EN VERDER…
…mag mevrouw Carp op 3 december haar verjaardag vieren. Ook vanaf deze
plaats een fijne verjaardag gewenst samen met uw familie. Wij wensen u Gods
nabijheid voor het nieuwe levensjaar.
Josée en Sonja
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GAVEN VOOR DE KERK
Uw bijdrage voor de kerk blijft welkom:
Rekening BE03 3930 6205 0484 t.n.v. VZW Vrienden
van de Christusgemeente, of scan de QR -code.

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. Erika Droogendijk | 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

DOM HÉLDER CÂMARALEZING 2022:
DE BIJBEL IN DE OORLOG IN OEKRAÏNE

Via mijn Amsterdamse connectie georganiseerd, vanuit Antwerpen online mee
te maken.
Oekraïense kerken zoeken hun weg door de crisis van de Russische invasie van
hun land in gesprek met de Bijbel. Welke stemmen uit de Schrift inspireren
daarbij tot hoop en volharding, welke teksten geven woorden aan woede en
verdriet? De ‘Dom Hélder Câmaralezing’ 2022 verkent dit thema met een
lezing van de Oekraïense theoloog Fyodor Raychynets en verbindt het met de
Nederlandse maatschappelijke en kerkelijke context. Krijgsmachtspredikant
Hanna Nováková en de bijbelwetenschapper Klaas Spronk geven reacties.
Op 3 november om 19.30 uur (ook online)
Opgave via deze link: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2022/11/domhelder-camaralezing-2022-de-bijbel-in-de-oorlog/#aanmelden
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SCHILDEREN VAN
BIJBELVERHALEN
Op dinsdag 8 november, 14.30 tot 16.30
uur, wordt het ‘Bijbels schilderen’ met Bert
Dicou en Katrien Schillemans vervolgd
met een middag waar we verder werken
rond ‘de stad’, aansluitend bij de expositie
die we vorige maand in huis hadden. We schilderen ‘stedelijke dromen’, zoals
die in Openbaring 21,10-27. Of misschien wel zoals de Toren van Babel,
Genesis 11.

ZONDAGMIDDAGVIERING
De tweede zondagen van de maand, deze keer op 13 november, vullen we in
met een namiddagviering met een interactief karakter. De viering begint om
15 uur. We gaan in gesprek met elkaar over een topper uit de Bijbelse
literatuur: het moment dat God zich onverwacht aan Mozes voorstelt en
spreekt vanuit een brandende braamstruik.
We betrekken er ook dichter Marjolijn van Heemstra bij, die vond dat Mozes
best wat meer weerwerk had mogen geven. Ze schreef in het gedicht ‘Als
Mozes had doorgevraagd’:
Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven,
bang om door te vragen en ook: een man,
die vragen niet zoveel.
Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen.
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel.
Mozes was brandgloed gewend, ik tl.
Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op.

SAMEN DE BIJBEL LEZEN
De volgende gesprekskring ‘Samen de Bijbel lezen’ gaat door op maandag 14
november. We beginnen om 14 uur en het duurt tot 15.30 uur. Deze keer gaan
we het hebben over Jozua, in het bijbelgedeelte Numeri 13 en 14.
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Wie nog niet eerder aanschoof, maar graag mee wil komen doen in deze
levendige kring (ook uit andere gemeentes!) is van harte welkom. Meldt u even
aan via bert.dicou@gmail.com

BENEFIETCONCERT VOOR HET PSC
Op vrijdag 18 november om 20 uur kunt u het Protestants Sociaal Centrum
Antwerpen (PSC) op een wel heel aangename manier ondersteunen. De ‘Hohe
Messe’ van Bach wordt gezongen door het koor Alegría (onder wie enkele
gemeenteleden) en solisten in de Sint-Pauluskerk. Zie ook pagina 24.
Wie die vrijdag geen gelegenheid heeft, kan op de 19de alsnog het concert
meemaken. Kaarten daarvoor via www.alegria-online.be.

GEDACHTENISDIENST
Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor advent, gedenken we de
gestorvenen uit de gemeente. Dit jaar valt die zondag op 20 november. Ook is
er ruimte om te denken aan anderen die we aan de dood zijn kwijtgeraakt,
afgelopen jaar of eerder.
Op de zondagen voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van
wie u graag genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de
dienst. Er is ook gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken
(een of meer) voor degenen die u wil gedenken.

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. Onder de
enthousiaste leiding van Greet Hulsman. Start om 15 uur, tot 17 uur. Opgave
voor wie er nog niet eerder bij was via bert.dicou@gmail.com.
Volgend datum: maandag 21 november om 15 uur.
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GAVEN VOOR DE KERK
Links de 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.

En hier de QR code voor de kerkrekening, ter ondersteuning van het kerkelijk
leven van De Wijngaard.

Een hartelijke groet,

Ds. Bert Dicou
Predikant De Wijngaard | Antwerpen-Zuid

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid
Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen | www.protestantsekerkdewijngaard.be
Predikant
Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 | bert.dicou@gmail.com
Scriba
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Penningm. Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren |
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net
Bank
IBAN BE79 0015 2534 7733 t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
BIC GEBABEBB
Diaconie
IBAN BE95 7310 1374 3558 t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen
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DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord

GEMEENTENIEUWS BRABANTSE OLIJFBERG
Om met het belangrijkste te beginnen: ook vanuit Antwerpen-Noord heel veel
woorden van dank voor Marion Schmitz en haar onafgebroken jarenlange inzet
voor de redactie van de Band. Marion was ruim elf jaar hét aanspreekpunt voor
het samenstellen van De Band, een belangrijk bindmiddel tussen de Antwerpse
gemeenten en initiatieven als PSC, Bijbelhuis, pastoraat in haven, gevangenis,
ziekenhuizen, rusthuizen, stadspredikant. Een niet te onderschatten job om tien
keer per jaar iedereen aan te porren om tijdig kopij in te leveren, en met dat
materiaal aan de slag te gaan voor de samenstelling van een presentabele
nieuwe Band.
Marion, je hebt dit ‘emeritaat’ echt wel verdiend. Samen met jouw vertrek als
eindredacteur nemen we ook afscheid van De Band ‘oude stijl’ en is het tijd voor
een Band nieuwe stijl. Geniet nu maar onbezorgd van de vele wandelingen en
pelgrimstochten die nog op jouw lijstje staan. Het ga je goed!

De gemeentevergadering van 2 oktober is niet doorgegaan wegens te weinig
aanwezigen. Een nieuwe poging staat nu gepland op zondag 20 november,
aansluitend op de kerkdienst. Hierbij dus nogmaals een warme oproep aan alle
gemeenteleden, sympathisanten, betrokkenen allerhande, om zoveel
mogelijk aanwezig te zijn die dag.
Naast het informatieve luik met verslagen over de werking van het afgelopen
jaar, zullen er ook onderwerpen behandeld worden die bijzonder belangrijk
zijn voor de nabije en verdere toekomst van onze gemeente. Eerst en vooral
natuurlijk het invullen van de vacante predikantsplaats.
De voorkeur van beroepingscommissie en kerkenraad voor pastor Sigfrido
Hernandez is bekend, maar wat vindt de ruimere gemeente hiervan? Een
echte stemming is nog niet aan de orde, maar een peiling zou zowel aan pastor
Sigfrido Hernandez als aan kerkenraad/bestuursraad meer duidelijkheid
schenken.
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Omdat de
toekomst van de
gemeente niet
enkel afhangt van
een nieuwe
predikant die
zowat alles mag
beheren/oplossen,
kan ook best de
vraag gesteld
worden: hoe zien
de gemeenteleden
de verdere
toekomst van De
Brabantse
Olijfberg? Wat loopt goed en wat niet? En wie is bereid om een taak (hoe klein
ook) op zich te nemen om de verdere toekomst veilig te stellen? Heel wat
vragen die best aan bod zouden komen, want met het kleine kringetje
mensen/vrijwilligers die momenteel actief zijn zullen we het niet redden.
Kortom: een gemeentevergadering die schreeuwt om meer betrokkenheid.
Later en via andere kanalen zullen jullie meer info ontvangen over deze
gemeentevergadering, peiling, vragenlijst, verkiezing kerkenraad. Vergeet dus
niet de datum in uw agenda aan te stippen.

TERUGBLIK OKTOBER
2 oktober ging ds Marc Schippers voor in een dienst met viering van het Heilig
Avondmaal. De gemeentevergadering die hierna gepland was, kon niet
doorgaan wegens te weinig aanwezigen.
9 oktober was een cantatedienst met ds. Dick Wursten als voorganger,
gevolgd door zondag 16 oktober waarin pastor Jo Jan Vandenheede
bijzondere aandacht vroeg voor Oogstdankdag.
De laatste twee zondagen van oktober mocht De Brabantse Olijfberg zich
verheugen op bezoek uit Nederland. Op 23 oktober (voorganger was diaken
Ernst van Velzen) waren dit twee jongerengroepen uit Nederland, op 30
oktober stonden we stil bij Hervormingsdag met als voorganger mevr. Marian
Knetemann en de aanwezigheid van het mannenkoor uit Borculo (NL).
14

KERKDIENSTEN IN NOVEMBER
Op zondag 6 november vieren we het Heilig Avondmaal. Voorgangers zijn
pastor Sigfrido Hernandez en mevr. Marian Knetemann. Zondag 13 november
is het weer de beurt aan ds Dick Wursten met een muziekdienst m.m.v. blazers
en zangers o.l.v. Bart Schoukens. Zondag 20 november staan we als
gemeente stil bij degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn
(Gedachteniszondag), voorganger is mevr. Marian Knetemann in een
Taizéviering. De laatste zondag van november (27 november) gaat ds. Arie
Poldervaart voor in de gezamenlijke dienst van Zuid en Noord die doorgaat in
de Sanderusstraat. Als eerste adventszondag is dit ook de start van een nieuw
kerkelijk jaar.
Al vooruitkijkend naar december: 4 december (tweede adventszondag) is ds.
Dick Wursten voorganger in een dienst met Heilig Avondmaal.
Marc Stevens (kerkenraadslid)

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
BENEFIETCONCERT IN DE SINT PAULUSKERK
Ten bate van de PSC-projecten Woonterp 2 en Kip & Ei gaat op vrijdag 18
november om 20 uur in de Sint-Pauluskerk een groots concert met koor en
solisten door. Uitvoerder is de koor Alegría, op het programma staat de ‘Hohe
Messe’ van J.S. Bach. Verder wordt op die avond bekend gemaakt wie de
winnaar van de Ina-Koeman-Presentieprijs is.
Tickets: 25 € via overschrijving op rek. van TamtamTools:
BE35 0018 3102 4237 met vermelding van naam + concert 18 november.
Iedereen welkom die de muziek van Bach én het PSC een warm hart
toedraagt.
Meer informatie op pagina 24.

TAIZÉ-TREFDAG
IN SCHOTEN
Voor jong en oud, voor ieder
die zich verbonden voelt met
de spiritualiteit van Taizé,
wordt er op zaterdag 19
november een
ontmoetingsnamiddag en
-avond gehouden, met een
eigen programma voor
jongeren. Zij gaan naar buiten, in verschillende leeftijdsgroepen verdeeld.
De middagafsluiting voor jong en oud is een gezamenlijke oecumenische
gebedsviering, waarin ds. Marieke den Hartog (Boechout) mee voorgaat (1819 uur). Daarna is er een ontmoetingsherberg waar gezamenlijk gegeten kan
worden, en bijgepraat tot uiterlijk 21 uur.
Opgave via Liesbeth Philips, 0474/77.84.01,
philips.elisabeth58@gmail.com, en via website.
Locatie: Hl. Hartkerk in Schoten
Programma trefdag op: www.heilighartschoten.be/parochieleven/taizé.
Iedereen van harte welkom!
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DE PELGRIMS GAAN WEER OP STAP
In mei 2022 pelgrimeerden 15
vrouwen uit Vlaanderen en
Nederland vier dagen langs abdijen
en andere spirituele plekken in de
Voorkempen. Het was een prachtige
ervaring. Meteen daarna rees het
idee om ook volgend jaar weer enkele
dagen op stap te gaan, deze keer
langs de Norbertijnerabdijen van
Averbode, Tongerlo en Postel.
Datum: 17 t/m 20 mei 2023. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Vrouwen die mee
op wandel wil gaan en God in de natuur en in abdijen wil ontmoeten schrijven
zich vóór 15 november in bij martinemeijers505@gmail.com of
marion.schmitz@telenet.be.
Voor gedetailleerde informatie: pagina 42.
Hartelijk welkom op onze abdijentocht 2023!

DE BIJBEL EN DE OORLOG IN OEKRAÏNE
Oekraïense kerken zoeken hun weg door de oorlog met Rusland. Wat kan de
Bijbel in deze context betekenen? Een Oekraïense theoloog en andere
panelleden zoeken antwoorden op deze vragen. De lezing wordt
georganiseerd door de Amsterdamse connecties van ds. Bert Dicou en is
online te volgen.
3 november om 19.30 uur. Zie ook pagina 9.

NIEUWS VAN ICHTUS
Door Aron van Velzen
Ichtus Antwerpen is een christelijke studentenvereniging die het leven met
God centraal wil stellen in de studentenwereld. Door wekelijks samen te
komen willen we met medestudenten van eender welke achtergrond met een
open houding over God en de Bijbel nadenken om Hem zo (beter) te leren
kennen. Dit standpunt willen we uiten in sociaal engagement binnen de stad
en haar studentenwereld. Concreet doen we dat tijdens verdiepingsavonden,
ontspanningsactiviteiten, kringen, evangelisatie etc. Wij worden hierbij
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ondersteund door Ichtus Vlaanderen en International Fellowship of Evangelical
Students (IFES).
Sinds het academiejaar 22-23 heeft Ichtus een thuisbasis in de volledig
opgeknapte zaal bij de Brabantse Olijfberg. Elke dinsdag komen we samen
met een groep van ca. 25 christenjongeren. We houden lezingen over actuele
(geloof)thema’s, doen bijbelstudie en organiseren worship-avonden. We zijn
heel dankbaar voor deze vaste plek!
Jongeren vanaf 18 jaar zijn ook van harte welkom bij onze activiteiten!
U kan Ichtus Antwerpen volgen en contacteren via de volgende kanalen:
Website: https://ichtusantwerpen.com/
Mail: ichtusantwerpen@gmail.com
Instagram en Facebook: Ichtusantwerpen

ADVENTSVESPERS IN DE BEXSTRAAT
Advent komt eraan. In deze woelige verontrustende tijden gelegenheid om
ons te bepalen bij onze hoop en verwachting waaruit we leven. In de
adventsweken komen we elke donderdagavond samen om een eenvoudige
vesper te houden, met een psalm, een bezinnend woord, stilte, muziek, gebed.
Gewoon in een kring rond een kaars. Open voor iedereen. U bent van harte
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Zet de data alvast in uw agenda:
donderdagavonden 1, 8, 15 en 22 december, telkens om 19 uur in de kerk
van de Christusgemeente (Antwerpen-Oost), Bexstraat 13, 2018 Antwerpen.
Ds. Edwin Delen en ds. Petra Schipper

‘DUITSE’ ADVENT OP DE OLIJFBERG
Duitse advents- en
kerstliederen zijn
wereldwijd gekend
en geliefd. Daarom
organiseert de
Duitstalige
Protestantse
Gemeente
Antwerpen
(DEGPA) na een coronapauze van 3 jaar voor de tweede keer een
adventsconcert dat zal doorgaan in de kerk De Brabantse Olijfberg. De
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uitvoerders zijn niemand minder dan de leden van de befaamde ‘Caecilienchor’
uit Eupen (Duitstalig België). Behalve Duitse liederen staan o. a. ook
orgelstukken en gregoriaanse gezangen zoals het ‘Rorate Caeli’ op het
programma.
Iedereen is van harte welkom.
Datum:
zaterdag 10 december om 18 uur
Locatie:
De Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Inkom:
vrije bijdrage

TERUGBLIK: DIACONAAL ONTBIJT
Voor de tweede keer organiseerde de Commissie Stadspredikant op 22
oktober een ontbijt voor mensen met een diaconaal hart van de verschillende
kerken. Het was een bijzonder fijne, inspirerende en hartverwarmende
samenkomst in de kerk De Wijngaard. Dank aan iedereen die erbij was.
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KERKDIENSTROOSTER

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

Zondag 6 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. E. Bouman

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

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

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Zending

Zondag 13 november
Bexstraat 13
Voorganger: ds. K. Depoortere

10.30 uur
Collecte: Kerk en Zending

Lange Winkelstraat 5
10.00 uur Muziekdienst
Voorganger: ds. D. Wursten
Collecte: Kerk en Cibels
m.m.v. blazers en zangers o.l.v. Bart Schoukens
Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

15.00 uur
Collecte: Kerk en Vlaams
Bijbelgenootschap

Zondag 20 november
Bexstraat 13
Voorganger: prop. E. van Velzen
Na de dienst: kerkgesprek met maaltijd

10.30 uur
Collecte: Kerk en Bijbelhuis
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Lange Winkelstraat 5
Voorganger: mevr. M. Knetemann

10.00 uur Gedachtenisdienst
Collecte: Kerk en Gebouwen

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. B. Dicou

10.00 uur Gedachtenisdienst
Collecte: Kerk en Diaconie

Zondag 27 november – 1ste advent
Bexstraat 13
Voorganger: ds. A. Boekhout

10.30 uur
Collecte: Kerk en De Overzet

Lange Winkelstraat 5
Geen dienst, gezamenlijke dienst Noord en Zuid in Sanderusstraat
Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. A. Poldervaart

10.00 uur
Collecte: Kerk en Prot. Solidariteit

Zondag 4 december – 2de advent
Bexstraat 13
Voorganger: ds. E. Bouman

10.30 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Lange Winkelstraat 5
Voorganger: ds. D. Wursten

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Diaconie

Sanderusstraat 77
Voorganger: ds. P. Schipper

10.00 uur Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk en Zending

OECUMENISCHE GEBEDSDIENSTEN
Elke woensdag om 11.00 uur gaat in de Ignatiuskapel van de
studentenparochie van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13a, een korte
Oecumenische Gebedsdienst door. Organisator is de de Antwerpse Raad van
Kerken (ARK). Daarna koffiemoment in de zaal ‘Zomaar een dak’.
Voorgangers in november zijn:
• 9 november: Embrecht van Groesen, anglicaans gevangenisaalmoezenier
• 16 november: Stanny Daems, pastoraal medewerker Merksem
• 23 november: John van der Dussen, voorzitter ARK
• 30 november: ds. Marieke den Hartog, predikante Protestants-Evangelische
kerk Boechout
Opgelet: op 2 november is er geen dienst omwille van Allerzielen.
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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

BENEFIETCONCERT VOOR WOONTERP
EN KIP&EI
Heeft u al tickets besteld? Op vrijdag
18 november geeft het koor Alegría
een groots en prachtig
benefietconcert in de Sint-Pauluskerk
in Antwerpen met de ‘Hohe Messe’
van J.S. Bach. We rekenen op de
kerken, op u allemaal, om
honderden plaatsen te vullen, dus
maak zeker uw familieleden, buren,
collega’s en kennissen warm voor een
prachtige avond! Help alstublieft om
hier een succes van te maken voor
het goede doel.
We hebben namelijk nog meer steun
nodig voor het vele wat we in de
Woonterp 2 hebben geïnvesteerd om
de mensen deftig te onthalen en
duurzaam te huisvesten. En voor ook
Kip&Ei, dat nu zoveel meer is: een
meervoudige onderneming van emancipatie en hoop in Burkina Faso, niet
gemakkelijk in deze tijden van klimaatdruk en maatschappelijke spanningen,
maar zo mooi.
Bovendien … wordt op die avond bekend gemaakt wie winnaars zijn van de
Ina-Koeman-Presentieprijs! Weet u nog? Die prijs is gelanceerd toen ds. Ina
Koeman aftrad als vorige stadspredikant na decennia trouwe presentie bij
mensen in de knel. Na corona wordt nu deze lauwerkrans doorgegeven.
Spannend!
Tickets: 25 € via overschrijving op rek. van TamtamTools:
BE35 0018 3102 4237 met vermelding van naam + concert 18 november.
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WOONTERP 2
Onze stagiairs Nada en Soraya zijn er vol enthousiast in gevlogen. Wat een
crèmes van madammen. Ze pakken meteen vast wat er moet gebeuren en
hebben zelfs extra uren geklopt. Ook is er een ploeg vrijwilligers van de
internationale bevriende kerk AIPC ijverig aan de slag gegaan om de
gedoneerde spullen die nog niet zijn uitgekozen door de bewoners, te sorteren
en toegankelijk uit te stallen in compartimenten in de kelderverdieping. Veel
dank!
Ons Woonterp-1-gezin uit Eritrea verhuist deze maand naar hun nieuwe
woning in Geel, ook weer met hulp van vrijwilligers. In de komende maanden
zullen de laatste drie appartementen zich vullen met tot dan toe dakloze
mensen die begeleid worden door het CAW en met een kwetsbaar
vluchtelingengezin dat via Humanitaire Corridor en Huizen van Hoop van de
VPKB uit Libanon naar hier gehaald en begeleid wordt. ‘Onze’ Tetty zal de
komende maanden dus ook veel in de Woonterp te vinden zijn. Fijn, al deze
samenwerkingsverbanden!! Samen in de storm van de wooncrisis.
Want ondertussen blijf ik wekelijks noodoproepen krijgen van gezinnen die op
straat belanden…

KIP EN EI ÈN PATAT!
We zitten in de patatten.
Vorige maand werd een
nieuwe bron geslagen in
Santidougou. Wonder
boven wonder boorden we
gisteren een bron aan die
18 kubieke meter prima
water per uur kan
opleveren. Voor de 7
hectaren aardappelen die
we binnenkort aanplanten
hebben we dagelijks 70m³ water nodig . Met de nieuwe bron is dat geen enkel
probleem en daarmee kunnen we ook de watervoorziening van het stadje
verder uitbreiden. Eind oktober ging de container pootaardappelen op het
schip. Deze maand komt die dan aan in Abidjan. De mensen daar zijn meteen
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aan de slag gegaan. De terreinen worden al in gereedheid gebracht. De bron
blijkt een topbron, de beste die we al ooit aangeboord hebben. Zeven
hectaren met een mogelijke opbrengst van 210.000 kilo aardappelen, dat is
niet niks. Daar kunnen duizenden gezinnen van leven.
Het hele project heeft de voorbije twee jaar bijzonder veel tegenslagen
gekend: coronacrisis, geen vliegtransport meer, toenemende binnenlandse
spanningen, … en nog vorige maand overleed plotseling zelfs iemand van het
kernteam, Edouard, op 50-jarige leeftijd. En toch geven de Burkinabezen
telkens opnieuw blijk van een enorme veerkracht om voort te doen om levens
van duizenden gezinnen te verbeteren. Het is hún werk. Een werk van
solidariteit tegen alles in. De steppe bloeit, in de woestijn ontspringen
bronnen, in de wanhoop bloeit de hoop.

PSC OPEN HUIS – PRAKTIJKDAG
EENZAAMHEID

•
•
•
•
•
•
•

We zijn keicontent. Op 7 oktober organiseerde
PSC Open Huis zijn Praktijkdag Eenzaamheid. Wij
stelden ons uniek praktijkdossier voor, gevuld met
de inbreng van ervaringsdeskundigen in de
eenzaamheid.
Die ervaringsdeskundigen maakten met hun
moedige duidelijke getuigenissen diepe indruk op
de 65 aanwezigen.
Bart bracht het hele dossier bevattelijk en
verbindend over, vanuit de mensen zelf, want daar
ligt onze kracht als PSC.
Wat daar uit springt:
doorbreek het taboe en verander de beeldvorming
mensen in eenzaamheid wachten niet op medelijden
‘eenzaamheid is opgesloten zitten in jezelf’
zinvol kunnen zijn is DE remedie tegen eenzaamheid
maak van activiteiten echte ONTMOETINGSactiviteiten
buren, vrijwilligers, wijkfiguren zijn DE sleutel voor detectie maar
ondersteun hen professioneel
armoede aanpakken is eenzaamheid bestrijden
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Met workshops en pauzes vol ontmoetingen gaf deze dag de start aan een
boeiend samenwerkingsverbond van een breed arsenaal uit het middenveld
(+- 50 verschillende organisaties uit Antwerpen!) om hiermee aan de slag te
gaan. Met onze prachtige inhoudsvolle brochure gaan we de boer op voor
vormingen en inspiratie her en der.
U kunt deze prachtige en waardevolle brochure downloaden via de websites
van PSC Antwerpen en PSC Open Huis of vraag ons een exemplaar van de
papieren versie. Hier zijn mensen vanuit eigen ervaring aan het woord!

NIEUWS: SENIOREN THUIS
En ja, het PSC breidt haar werking nog verder uit! Thema’s als eenzaamheid en
huisvesting voor mensen in de knel zijn ons op het lijf geschreven en komen
samen in dit volgende engagement. Vanuit de ervaringen en gesprekken van
ouderen in armoede en eenzaamheid is ons duidelijk geworden dat cohousing
een goed idee is, maar niet weggelegd mag zijn voor begoeden alleen.
Kleinschalige samenleefverband waarbij er aandacht en zorg is voor elkaar kan
rusthuisverblijf uitstellen of zelfs voorkomen en kan mensen op leeftijd deugd
doen. In Open-Huis-werkgroep Verzet-Je hebben we een paar jaar lang
gesprekken hierover gevoerd en samen in kaart gebracht: waar liggen hierrond
de zorgen en de behoeften van ouderen in armoede? Nu zijn we als PSC actief
ingestapt in het Borgerhoutse project waar we al jaren zijdelings bij betrokken
waren: ‘Senioren Thuis’. Wij ondersteunen en coachen er nu de vrijwilligers,
organiseren vrijetijdsaanbod vanuit Open Huis, ondersteunen de zorgtrajecten
van de bewoners en participeren in de stuurgroep en het beheer van het pand.
Signalen van bewoners over voorwaarden voor goed samenleven vangen we
op en nemen we mee in ons beleidswerk. Hiermee dragen we een goede
praktijk uit, die isolement en eenzaamheid tegengaat bij mensen die weinig
middelen hebben om dit alleen te doen. Wordt vervolgd!

JONGERENWERKING
Het is druk bij de jongeren, druk vooral voor henzelf: wat is er toch altijd veel te
regelen, in orde te brengen, uit te zoeken, na te trekken, … Voor zichzelf, of in
de wanhopige zoektocht naar gezinshereniging, en wat dat allemaal met zich
meebrengt áls dat al lukt. Maar ook druk in de werking met allerlei toffe
27

groepsactiviteiten. Zo is er nu een echt PSC-Jongerenwerking-voetbalteam!
Ze zijn er fier op.
We zijn als kerken met de jongeren verbonden en kunnen dat ook tonen door
te collecteren voor het Minke Zuidema Fonds: ondersteuning aan
vluchtelingenjongeren en -kinderen voor studiekosten (ze hebben geen familie
hier!). Of voor eerste noodhulp (vroegere Leonafonds) zoals medicijnen of
eten of kleren als er (nog) geen andere hulpbronnen zijn en het dringend is.
Hier wordt vanuit de Jongerenwerking regelmatig beroep op gedaan. Helpt u
mee deze fondsen aanvullen? U kunt héél concreet helpen!

STADSPREDIKANT
Drukke maanden, met die heropstart
van de Woonterp en allerlei extra
zaken erbij, naast het gewone werk.
Teveel om zo even op te noemen.
Altijd boeiend en verrijkend. Nodig
mij maar ’s uit voor een babbel bij de
koffie, in de kerk, in een bijeenkomst:
er is zoveel te vertellen en zoveel
waar je warm van wordt of op z’n
minst geïnspireerd:
medemenselijkheid maakt
weldegelijk veel verschil, juist waar de nood het hoogst is, maar ook gewoon,
waar je woont, tussen de mensen, in wat je tegenkomt. Herkent u dat?

NIEUWS: VERBETERING COMMUNICATIE
We werken hard aan onze communicatie, naar u en breed naar buiten. Deze
rubriek, onze website, we hebben een gloednieuwe Facebookpagina, ik schrijf
in mijn blog, we hebben flyers, brochures, dossiers, onze jaarverslagen blijven
interessant en tof om te lezen en dit alles wil telkens de PSC-inspiratie
uitstralen in onze frisse huisstijl.
Logisch dat daarbij extra menskracht nodig is, want het is veel werk. We zijn
daarom blij dat Marjolein Meyfroot ons sinds maart versterkt als enthousiaste
stagiair grafisch werk/communicatie, en vanaf 1 december als
communicatiemedewerker voor een jaar. Zo kunnen we ons werk en onze visie
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bij u en breed publiek blijven overbrengen. Prachtige verhalen van
gezamenlijke inzet voor menswaardigheid en hoop die broodnodig zijn in deze
turbulente en soms cynische wereld. Dank u wel dat u met ons meeleeft en
laat ons gerust uw feedback horen, daar zijn we heel blij mee.
Over communicatie gesproken: De Band wordt vanaf volgende editie
driemaandelijks. De Kapelbode van de kerk van Brasschaat is dat al. Voor ons
aanleiding om onze e-nieuwsbrief nieuw leven in te blazen. We willen u kort op
de bal op de hoogte houden, want er is zoveel te vertellen. U hoort van ons!
Groet in warme verbondenheid,

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

BEDANKT, PRADEEP
Door Marc Stevens, lid Commissie Stadspredikant
Dinsdag 4 oktober mocht ik namens de
Commissie Stadspredikant en het PSC een
geschenkbon overhandigen aan Pradeep Van
Pelt. Het is ondertussen al wel enkele maanden
geleden, maar voorbije zomer heeft Pradeep
zo’n 800 kilometer gewandeld op één van de vele
Compostela-pelgrimsroutes in Zuid-Frankrijk,
meer bepaald van Le Puy-en-Velay naar de
Frans-Spaanse grens. Aan die tocht koppelde
Pradeep ook een sociaal doel: het sponsoren van
de nieuwe bestemming van de Woonterp als
opvangplek voor Oekraïnse gezinnen.
Dat bezoek aan Pradeep en vader Hugo was
vanzelfsprekend vol van verhalen over die
wandeltocht. In totaal een tocht van 34 dagen
met vele mooie en soms ook minder mooie
ervaringen. De gevolgde route was mooi
uitgetekend op een groot blad, en afwisselend
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kwamen Hugo en Pradeep aan het woord over hun belevenissen. Want ook
Hugo heeft niet minder dan vier keer de Camino afgestapt, Pradeep heeft de
wandelmicrobe dus niet van vreemden overgeërfd.
De meest waardevolle ervaringen van Pradeep waren de confrontatie met
zichzelf, de natuurbeleving, de intense ervaring van stilte en eenzaamheid, de
ontmoeting bij de rustplaatsen met andere culturen, de bezinningsmomenten
over kerk en geloof.
Treffend hoe Pradeep verwoordde dat hij heel vaak aan zijn overleden moeder
dacht, zowel in moeilijke als in mooie momenten.
Deze ontmoeting met Pradeep en Hugo was veel te kort om alle verhalen over
de tocht aan bod te laten komen. Zoals Pradeep ook zelf aangaf, is hij niet zo’n
grote prater. Desondanks, wat hij zei was zonder meer boeiend, en doet
verlangen naar een volgend gesprek. Misschien naar aanleiding van zijn
volgende tocht, het stuk van de Frans-Spaanse grens tot Santiago via de
kustroute (Camino del Norte).
Alvast een gezegende tocht toegewenst, Pradeep!

________________________________________________________________
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

TERUGBLIK OP DE BIJBELHUIS-FEESTDAG
Eind september, net na de deadline van de oktobereditie van De Band, vierde het
Bijbelhuis zijn 50ste verjaardag. Wat een prachtig jubileum! Marcel en Ella van de
Christusgemeente vierden mee en vertellen erover.

‘Wij hadden de eer om getuige te zijn van het 50 jarige jubileum van het
jeugdwerk in en rond het Bijbelhuis.
Het Bijbelhuis vertegenwoordigt al 50 x 12 maanden de jeugd uit alle culturen
die zich geroepen en aangetrokken voelen om deel te nemen.
Dat betekent 50 jaren geborgenheid voor de internationale jeugd op doorreis
of woonachtig in de directe omgeving.
50 jaren of 365 dagen x 50 geestelijk samenzijn van huiselijk en geborgen
gevoel voor en van de jeugd.
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50 jaren onder de vleugels van God de Vader, onze Redder Jezus Christus en
de Heilige Geest, een overmacht van getuigen.
Wij hopen dat er nog 50 jaar bijkomen. Met het vertrouwen in Gods kracht zou
dat een eitje moeten zijn.
Wij stellen vast dat de jeugd onder het toezicht van de ouderen de drive zijn
van het 50 jarig succes; dit was mogelijk daar de fakkel telkens door de
leidinggevenden doorgegeven werd.
Het was een onvergetelijke dag, dat moet gezegd! Alles erop en eraan, een
totale verrassing en succes. Van het aperitief tot het gezamenlijk maal.
Een film van de activiteiten over de 50 jarige werking.
Dit bewijst de kracht van de verbinding tussen de Geest van God en de mens.
Respekt voor iedereen die zich ingezet heeft en dit alles mee mogelijk
gemaakt heeft.
Onze wens in naam van onze Verlosser is dat de jeugd het geloof behoudt in
de harmonie, liefde en bescherming van de eeuwige God.’

Het jubileum begon met een feestelijke eredienst in de kerk van de Christusgemeente in de
Bextstraat.
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

LIEVE MENSEN,
Vanmorgen waren er letterlijk veel wolken aan de lucht. Alsof een grijze,
donkere deken onze wereld bedekte. Toen ik op de psychiatrische afdeling
kwam, zag ik dat de meeste mensen zonder goede moed tegen de dag aan
keken. Het regenachtige weer had een duidelijke invloed op ons allen.
Ik had vier grote zakken bij, vol met allerlei kleurrijke takken uit onze tuin. De
zaal was nog niet klaar, daarom begon ik drie grote tafels tegen elkaar te
schuiven voor onze levensbeschouwelijke activiteit. Een vriendelijke patiënt
kwam een helpende hand bieden. Zo werd het ook stilaan lichter in de zaal.
Ik had een uur om alles uit te pakken en klaar te maken. Alle mandjes moesten
oase van de juiste maat krijgen. De patiënten liepen binnen en door de zaal om
iets te drinken of te vragen. De mooie, kleurrijke takken op de tafel trokken de
aandacht.
Doordat een jonge dame bereid was om mee te helpen en zij de oasestukken
één voor één voorzichtig in een schaal water liet zinken, kon ik de tijd nemen
om die op maat te snijden. Een andere patiënt zat naast me en begon ook
hetzelfde te doen. Eventjes later hadden we dertien mandjes klaar om die later
op te vullen. – “Wat gaan jullie doen?’’ – “Straks maken we herfstmandjes en
kunnen we met Liesbeth, de katholieke collega, nog over de natuur praten.’’ –
antwoordde ik. “Mag ik ook eentje doen?’’, vroegen meerdere mensen.
In plaats van de acht inschrijvingen hebben vijftien patiënten herfstnestjes
zitten maken. Door de ‘nestjes’ mee te nemen ervaren ze hopelijk ook zelf een
beetje een thuisgevoel.
Vaak horen we de vraag in de zorginstellingen: “Wat doen we vandaag?’’
Na de corona-epidemie is de laatste tijd heel intens druk geweest: we hebben
met de katholieke collega in ZNA Stuivenberg en in de psychiatrie de
maandelijkse oecumenische vieringen en ook levensbeschouwelijke
activiteiten georganiseerd. Naast de pastorale bezoeken en
levensbeschouwelijke ondersteuning proberen we de zin van het leven ook op
een andere manier dichtbij de patiënten of bewoners te brengen. De dagen
zijn lang en velen in de instelling willen iets doen en hun tijd zinvol maken i.p.v.
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altijd te wachten. Daarom voegen wij bij dit thema ook activiteiten en creatief
handwerk toe. De activiteiten om goed bezig te zijn worden geapprecieerd.
Naast dat de mensen genoten hebben, aangename gedichten en verhalen met
elkaar deelden, zijn ze met positieve gedachten geïnspireerd en werden de
mandjes tot kunststukken gemaakt.

DANK!
Ik wil de kans niet
laten voorbij gaan om
Marion uit de diepte
van mijn hart te
bedanken voor haar
prachtige en
aandachtige werk om
vele jaren De Band te
redigeren. Haar
aandachtige,
vriendelijke ideeën
en haar precisiewerk
hebben De Band op kwaliteitsvol niveau gebracht. Jouw tips hebben me altijd
inspiratie gegeven, waarvoor heel veel dank, Marion!

BETERSCHAP!
Onze gedachten en gebeden zijn bij de mensen die de laatste tijd onder
ziektes, rouw, vallen, operaties en zware behandelingen hebben moeten
lijden. Moge u getroost en ondersteund worden! Veel sterkte met uw verdriet
en pijn, en hopelijk slaan de behandelingen ten goede aan. Moge Jezus altijd
bij u nabij zijn!

WELKOM!
Kelly Keasberry uit Brasschaat wordt vanaf november protestants
ziekenhuisaalmoezenier in AZ Monica. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”!
Ik ben heel blij om haar als collega te mogen welkom heten. U zal in de
toekomst meer van haar verhalen in De Band kunnen lezen. Als u een
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patiëntbezoek in AZ Monica Deurne of AZ Monica Harmonie wenst, dan kunt u
ziekenhuispastor Kelly Keasberry contacteren: 0479/16.11.96.

TOEKOMST
Wordt u opgenomen in een ZNA
ziekenhuis of in een Zorgbedrijf
woonzorgcentrum?
Graag kom ik u daar bezoeken. Laat me
weten, bel me of stuur een mail of een sms
dat ik bij u mag komen. U vindt mijn
gegevens hieronder.
Als afscheid zwaaien wij met Claudine van
de kerk van Antwerpen-Zuid: tot ziens, tot
de volgende keer!

Veel zegen met hartelijke groet,

Ds. Tünde Boelens
Ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
0474/08.42.29, tunde.boelens@zna.be
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VPKB
HUIZEN VAN HOOP
Door Tetty Rooze
In deze tijd zijn er veel mensen op zoek naar de hoop die energie geeft om al
die crisissen te overwinnen, een plek die veilig is, een thuis. Elk teken van hoop
voor mensen die zo’n (t)huis vinden mag met elkaar gedeeld worden. Mensen
komen terecht om weer een toekomst te zien zitten. In die lijn ligt ook het
project Huizen van Hoop. De afgelopen maanden hebben we een viertal
gezinnen daarbij mogen helpen en zo lichtpuntjes in hun leven gegeven.
In de maand december hopen we naast de Oekraïense vluchtelingen ook een
vluchtelingengezin uit Syrië te mogen opvangen in de Woonterp die nu in een
kamp leven in Libanon.
Om medische of sociale redenen is
er via de kerken in het MiddenOosten gevraagd voor deze
vluchtelingen een uitweg te
zoeken. In overleg met het
UNHCR heeft de organisatie
Humanitaire Corridors (actief in
Italië, Frankrijk en België) een
selectie gemaakt. De VPKB heeft
zich ook voor een aantal gezinnen
garant gesteld in dit oecumenisch
initiatief. Het eerste gezin wordt opgevangen in een van de appartementen
van de Woonterp.
In november richten we het appartement in en bekijken we de taken. We
hopen op jullie steun: financieel en via vrijwilligers. We kunnen nog altijd
vrijwilligers gebruiken voor de inrichting en begeleiding. Er zijn folders
beschikbaar met meer uitleg via de kerken.
Stuur een mailtje als je informatie wenst of je hiervoor wilt inzetten naar Petra
Schipper (petra.schipper@psc-antwerpen.be) of Tetty Rooze
(tettyrooze@gmail.com).
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Marion Schmitz-Reiners
Sinds september 2011 heeft journaliste Marion de redactie
en de lay-out van De Band verzorgd, in het begin onder het
toeziende oog van ds. Johan Visser. Dit komt – onder meer
– neer op meer dan 110 interviews, die ze geredigeerd
heeft. Dit laatste interview van de ‘oude’ Band wijden we
aan de scheidende redacteur zelve.
Marion is (kerkenraads-)lid van de Duitstalige Protestantse
Gemeente in de Provincie Antwerpen (DEGPA) en heeft
nauwe banden met de andere protestantse gemeenten in Groot-Antwerpen,de
aalmoezeniers, het Protestants Beraad Antwerpen, het PSC en de Antwerpse
Raad van Kerken.

Welk Bijbels verhaal had u graag meebeleefd?
Het Emmaüsverhaal uit het Lucasevangelie. Ook wij lopen soms verward,
angstig en somber door het leven en beseffen niet, dat Jezus naast ons is. Hij is
minder ‘tastbaar’ dan in het Evangelie, maar Hij is er altijd. Jezus belooft ons:
“Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost.”
De zin “Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen” uit
hetzelfde verhaal is voor mij een van de mooiste zinnen uit het Nieuw
Testament. Zó troostrijk. Ik heb die zin 20 jaar geleden op de overlijdensbrief
van mijn vader laten zetten.

Wat is uw lievelingslied – en waarom?
‘Geest van hierboven’ uit het Liedboek (nr. 675). De tekst is even krachtig en
bemoedigend als de melodie. Het is een jubelend lied dat veel meer in onze
kerken gezongen mag worden.

Waarvoor zou u op de barricaden willen staan?
Het is schrijnend dat de kloof tussen rijk en arm alsmaar breder wordt. Ik kan
niet slapen als ik eraan denk dat 99 procent van het wereldwijde kapitaal in
handen van 1 procent superrijken is, en het zal nog erger worden. In
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Antwerpen en daarbuiten zijn er veel christelijke initiatieven om arm
gemaakte mensen te ondersteunen. Maar hoe geraken we uit de niche?
Verder vind ik de algehele polarisatie verschrikkelijk. Mensen verdwijnen in
hun digitale ‘echokamers’ en zijn niet meer vatbaar voor argumenten. Wij als
christenen zouden onze stem veel meer moeten verheffen.

Waarom gaat u naar de kerk?
Om één keer per week tot innerlijke rust te komen en te bezinnen. Ook 8 jaar
na mijn pensionering barst mijn agenda nog steeds uit de voegen (lacht). En
om gelijkgestemde zielen te ontmoeten. Als ik samen met anderen zing en bid
voel ik me gedragen en geborgen.

Wat is voor u belangrijk in het leven?
Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn partner en mijn vriendinnen en
vrienden. Ik mag me gelukkig prijzen een fantastische kleine familie en een
brede vriendenkring te hebben waarmee ik decennia van mijn leven heb
mogen delen. Daarbij denk ik ook aan de Duitse kerk in Antwerpen. Ik ben
sinds 1987 lid van de DEGPA en ze blijft voor ons ‘expats’ en warm nest.

Wat ga je morgen doen?
Morgenochtend begin ik mijn bureel op te ruimen en een plek te zoeken voor
enkele dikke ringmappen vol ‘Banden’. By the way: voelt een kerk of een
gemeente zich geroepen deze te archiveren?
Om 15 uur haal ik mijn
kleindochters van school af. De leukste namiddag van elke week.

Bidt u wel eens?
Eigenlijk wel dagelijks, hoewel ik geen vaste structuur heb. Mijn
lievelingsgebed blijft het Onze Vader. Als je elke regel rustig overdenkt begrijp
je dat ALLES wat we aan God willen vragen en tegen Hem willen zeggen in dit
gebed vervat is.
Trouwens, als (katholiek opgevoed) kind dacht ik steeds dat de regel ‘Uw wil
geschiede’ een uitdrukking van nederigheid en onderwerping is. Maar ik ben
inmiddels ervan overtuigd dat Jezus deze zin volledig anders bedoeld heeft: als
we Gods wil zouden toelaten in onze wereld zou ze er duizend keer beter voor
staan. Wij mensen zijn het die het verpesten.
Interviewer: Petra Schipper
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TOT SLOT
EEN DUIK IN DE DIEPTE
Terugblik op een jaar onderdompeling in de pastorale praktijk
Door Kelly Keasberry
"Als je wilt leren zwemmen, spring dan in het
water. Als je op het droge blijft, zal geen enkele
ingesteldheid je ooit helpen." De ChineesAmerikaanse acteur en kungfuleraar Bruce Lee
sprak uit ervaring. Als vechtkunstenaar, acteur
en regisseur had hij tijdens zijn leven vele malen
op een denkbeeldige springplank gestaan. Dat hij
bereid was om telkens opnieuw de sprong te
wagen, draagt grotendeels bij aan zijn succes.
Na afloop van mijn pastorale stage in de Sanderusstraat kan ik beamen dat het
een verrijking is om zo af en toe de sprong te wagen.
Op dinsdag 2 november 2021 stalde ik mijn fiets in de Plantin Moretuslei in
Antwerpen. Die dag had ik om 11.30 uur een eerste stagegesprek met ds. Bert
Dicou en prof. dr. Leendert-Jan Parlevliet (FPTR). Terwijl ik het kabelslot rond
het frame draaide, zat ik met een hoofd vol vragen. Dominee worden, past dat
wel bij mij? Als journalist heb ik jarenlang geschreven en interviews
afgenomen. Hoe zou het zijn om die job vaarwel te zeggen? En om plots niet
meer als een reporter, maar als pastor naar de ander te luisteren? Onder mijn
voeten lonkte koud en diep water.

Springplankmomenten
We kennen vast allemaal wel van die ‘springplankmomenten’. Episodes in je
leven waarin je plotseling tot het besef komt dat het roer om moet. "Als je wilt
leren zwemmen, spring dan in het water”, zegt Lee. Maar dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Om de sprong te wagen, moet je je vertrouwde grond
loslaten en opklimmen richting het onbekende. Heb je eenmaal de bovenste
plank bereikt, dan wachten daar twee ongenode gasten: Hoogtevrees en
Koudwatervrees. “Dat water is wel erg diep”, fluistert Hoogtevrees. “Stel je
voor dat je tijdens je sprong iets zou bezeren!” En Koudwatervrees vult aan:
“Je lijkt wel gek! Waarom zou je in dat koude water springen als je thuis lekker
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warm bij de kachel kunt zitten?” Bij mij was dat niet anders. Toch voelde ik een
innerlijke zekerheid dat het tijd was om de sprong te wagen. Bert, LeendertJan en ik spraken af dat ik me zou gaan onderdompelen in de pastorale
praktijk.

Koudwatervrees
Op 11 november was het zover: mijn eerste pastorale gesprek. Terwijl ik me op
de fiets naar Antwerpen-Zuid begaf, werd ik me bewust van mijn
vooroordelen. “Pastorale gesprekken zijn gesprekken met mensen met
problemen”, fluisterde Koudwatervrees. “Dat vreet energie.” En wat levert het
op?”, vulde Hoogtevrees aan. “Als pastor heb je niet eens een concreet
behandelplan, zoals een psycholoog.” Ik snoerde mijn innerlijke critici de mond
met een mindful muziekje op Spotify. Even later belde ik aan bij een sfeervol
ogend huis. Binnen was het warm. Alle losse elementen in het interieur
vertelden een verhaal over de bewoners.
Terwijl we in gesprek raakten, besefte ik wat een zegen het was om voor even
tot het leven van dit gezin te worden toegelaten. Zelf kwam ik eveneens een
zegen brengen. Het afsluitende gebed was een kostbaar moment. Ik ervoer de
onderlinge dynamiek en synergie, maar werd mij tevens bewust van Gods
grote liefde voor deze mensen. Toen ik even later op de fiets mijn weg zocht
onder de sterrenhemel, voelde ik mij helemaal opgeladen. Koudwatervrees
had het nakijken.
Na deze avond zouden nog vele mooie momenten volgen. Tijdens mijn
stagejaar vertrouwden vele mensen mij hun verhalen toe. Ze vertelden mij
over de eenzaamheid die je kan overvallen wanneer je in een rusthuis een deel
van je menselijke waardigheid verliest, over kinderen en kleinkinderen, over de
rouw om een geliefde, over vroegere verliefdheden, heimelijke
schuldgevoelens en ze deelden hun hoop, vragen, twijfels en angsten. Terwijl
ik gerimpelde handen vastpakte, schemerde achter de grijze haren iets door
van de man of de vrouw die zij vroeger waren geweest. En ik voelde me intens
dankbaar als die schemering bij ons afscheid een schittering, of zelfs een glans
was geworden.

Zoektocht naar de kerk van morgen
Afgezien van de pastorale contacten maakte Bert mij deelgenoot van zijn
zoektocht naar de kerk van morgen. Tijdens een interview voor Tertio had John
van der Dussen, voorzitter van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK),
opgemerkt dat een vriend tijdens een oecumenische conferentie had
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opgemerkt: “Die protestanten pakken het wel grondig aan. Er is zelfs een
advocaat aanwezig!” Het bleek een dominee in zwarte toga te zijn. Bij veel
kerken waan je je, als je er binnenkomt, een stap terug in de tijd.
Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en multimedia hebben de
afgelopen decennia een sneltreinvaart genomen. De cultuurkloof tussen
generaties is daardoor groter dan ooit. Frisse initiatieven zoals bibliodrama,
een schildercursus, warme wijkcontacten en samenwerking met het
middenveld gaven me weer het vertrouwen dat er wel degelijk een toekomst is
voor de kerk, mits ze zo af en toe bereid is om in het diepe te springen, zich te
vernieuwen en ruimere wateren op te zoeken.

Verjaardagsfeestje
Naast Bert gunde ook ziekenhuispastor Tünde Boelens mij een inkijkje in haar
pastorale bestaan. Ik liep een tijdje mee in de woonzorgcentra Sint-Maria in
Berchem en Hof De Beuken in Ekeren. De warmte waarmee Tünde voor ‘haar’
cliënten klaarstaat, raakte me. In zorgcentra waar veel bewoners klagen over
een gebrek aan aandacht, maakt Tünde dat zij zich werkelijk als mens gezien
voelen. Hoogtepunt was het verjaardagsfeestje van een Britse oudere lady. We
haalden haar uit haar kamer, nodigden tevens een andere dame uit en
bouwden met zijn vieren een feestje op het zonovergoten terras.
Toen Tünde happy birthday inzette, begonnen ook de andere ouderen op het
terras te zingen. Mary straalde als de zon. Hoewel ik die dag was gekomen om
haar iets te geven, gaf Mary mij ook iets: een inzicht in wat werkelijk belangrijk
is in het leven. Terwijl jongere generaties zich vaak druk maken om allerlei
materiële en kleine dingen, kun je mensen als Mary geen groter geschenk
geven dan tien minuten van je tijd.

Alles stroomt
Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug op het afgelopen stagejaar. Nu
ik dit schrijf, heb ik juist mijn handtekening gezet onder mijn nieuwe
arbeidsovereenkomst als geestelijk verzorger bij AZ Monica. Mijn laatste week
op de redactie van Tertio ligt voor me. Afscheid doet altijd een beetje pijn,
maar het is zoals Heraclitus zei: “Alles stroomt, niets blijft”. Ik wil Bert Dicou,
Tünde Boelens en Leendert-Jan Parlevliet graag heel hartelijk bedanken voor
hun begeleiding, inspiratie en steun. Hopelijk mag mijn duik van de
springplank voor anderen een warm bad betekenen.
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PELGRIMSTOCHT LANGS
NORBERTIJNERABDIJEN IN VLAANDEREN
Met als thema: “God in de stilte. Over het ervaren van een verborgen God”

17 – 20 mei 2023
WANDELEN:
➸ 17 mei: Scherpenheuvel – Abdij van
Averbode
➸ 18 mei: Averbode – Jeugdherberg
Boswachtershuis in Westerlo
➸ 19 mei: Westerlo – Hotel Corbie in Mol
➸ 20 mei: Mol – Abdij van Postel (optioneel
twee nachten, met veel
wandelmogelijkheden in de directe omgeving)
Wandelafstand per dag: ongeveer tussen 8 en 18 kilometer.
We organiseren opnieuw bagagevervoer, zodat we als we stappen enkel een
klein rugzakje bij hebben met lunch en water voor de dag.
Goed om te weten: overnachten in de Abdij van Tongerlo (Westerlo) is niet
mogelijk met groepen. Maar we gaan er wel naartoe, voor een gegidste
rondleiding. We overnachten in Het Boswachtershuis, dicht bij de abdij.
➸ We zijn blij dat we weer mogen rekenen op inhoudelijke begeleiding
door ds. Marieke den Hartog.
PRIJS:
Ongeveer 250 € per persoon, exact bedrag nog te bevestigen.
Houd er rekening mee dat we 3 keer een boterham voor de lunch moeten
verzorgen. In Mol (hotel Corbie) is het avondeten niet in de prijs inbegrepen.
We hopen dat jullie enthousiast zijn om (weer) mee te gaan!
Graag opgeven bij Marion (marion.schmitz@telenet.be) of Martine
(martinemeijers505@gmail.com), voor 15 november, en even laten weten of
je één of twee nachten in Postel wilt blijven.
We vragen jullie vriendelijk om tegen 15 december een eerste betaling
te doen van 100 € op rekeningnummer BE72 3771 3178 2116 van Josée
Rigtering, mmv ‘Pelgrimage 2023’.
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AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

03/11
08/11
09/11
11/11
14/11
15/11
16/11
18/11

19.30 u
20.00 u
11.00 u

Dom Hélder Câmaralezing 2022 (online)
Kerkenraad (O)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
BAZAR (in O)
Leesgroep ‘Samen de Bijbel lezen’ (Z)
Gebedskring (O)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Concert ‘Hohe Messe’ ten bate van PSC (in St.
Pauluskerk)
Taizé-trefdag in Schoten (Heilig Hartkerk)
Kerkgesprek met maaltijd (O)
Gemeentevergadering (N)
Samen zingen in de Wijngaard (Z)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)
Oecumenisch Gebed ARK (in studentenkapel UA)

19/11
20/11
20/11
21/11
23/11
30/11

14.oo u
10.30 u
11.00 u
20.00 u

na dienst
na dienst
15.00 u
11.00 u
11.00 u

Noteer alvast in uw agenda:
10/12
18.00 u
Adventsconcert met Caecilienkoor Eupen (in N)
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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

ZIEKENHUISPASTORAAT
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
Mevr. Kelly Keasberry | 0479/16.11.96 | kellykeasberry@gmail.com

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

DE BAND
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Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen
Mevr. M. Schmitz-Reiners | 0477/53.90.42 | marion.schmitz@telenet.be
Illustratie: LeCo | Lay-out: Luc Hommers
Copymatic | www.copymatic.be
Dhr. en mevr. Dijkshoorn-Verberk | 03/239.24.08 |
dik.dijkshoorn@gmail.com
16 € per jaar (buitenland 30 €)
IBAN: BE33 3630 6137 2546 BIC: BBRUBEBB t.n.v. Band Antwerpen
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