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REDACTIONEEL

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 (4 nummers).  

U mag dan uw naam en adres doorgeven aan dhr. en mw. Dijkshoorn-Verberk, 

die de abonnementenadministratie verzorgen:  dik.dijkshoorn@gmail.com

kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

ds. Petra Schipper | petra.schipper@psc-antwerpen.be 

ds. Bert Dicou | bert.dicou@gmail.com

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

Verantwoordelijke uitgever:  

ds. Petra Schipper, p/a Oude Badhuis,  

Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen

De Band

Redactie : 

Lay-out : 

Druk :

Administratie :

Abonnement :

Bank : 

Uiterste aanleverdatum voor teksten aangaande editie  MAART-APRIL-MEI :  

Dinsdag 7 februari 2023 




Aan Marion:  
Heel veel dank voor jouw jarenlange inzet! Jouw precisie 
en gevoel voor kwaliteit maakten De Band een blad dat 
er mocht zijn. Nederig proberen wij ook met dit nieuwe 

concept die traditie voort te zetten.
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HOPEND HOREN

Die spanning lijkt het leven van haar oorsprong tot haar einde met zich 
mee te dragen.  We ontdekken die spanning in de prachtige tuin van Eden 
waar zich een slang beweegt. Henoch en Noach staan als olijfbomen van 
rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in een boosaardige wereld. Koning 
David, de man naar Gods hart moet het opnemen tegen de boze  koning Saul. 
Een voortdurende spanning tussen goed en kwaad bemerken we in het lezen 
van de Bijbel bij profeten, bij leerlingen van Jezus en tot en met vandaag in 
kerk en wereld. 

Hoe bleven zij in die spanning het evenwicht bewaren, hoe wisten zij de richting 
te vinden?

Er beweegt een slang in de wereld……. Het kwaad beweegt zich door onze 
gedachten, plannen, onze samenleving. Steeds worden we weer gehackt en je 
vraagt je af: “waarom toch?” 
In die spanning is het soms niet meer uit te houden. Zoals die jonge vrouw 
die geen uitweg meer zag vanwege de trauma’s die ze opliep vanwege de 
aanslagen te Brussel in 2016. De spanning kan te sterk worden, waardoor je 
slachtoffer wordt of  anderen worden geslachtofferd.

Misschien is het juist wel de christen die het meest die spanning ervaart.  
De spanning tussen geloven in Immanuel en de ervaring van zijn afwezigheid. 
Geloven in wat ons wordt beloofd en wat we nog niet zien. De werkelijke 
spanning die het profetische woord ons toont.  De spanning toont ons niet in 
de eerste plaats de economische of klimaatcrisis, maar de crisis tussen God 
en mens. Tussen de orde van God en de wanorde van ons mensen.  

Er zit spanning in het leven. 

Door: Diaken Ernst C. van Velzen

Zoals aangekondigd gaan we verder met een andere redactie.  
Marion Schmitz-Reiners heeft haar taak erop zitten.  
Na vele jaren trouwe dienst vond ze het, heel terecht, mooi geweest. Wij, de 
nieuwe redactie, nemen het stokje van haar over. Wij zijn: ds. Bert Dicou,  
ds. Petra Schipper en Luc Hommers. Bert zal u uitnodigen voor een bijdrage, 
wacht uw schrijfwerk af en reageert erop. Petra zorgt voor de correctie 
en eventuele feedback om uw schrijfwerk nog beter te maken. Luc is 
verantwoordelijk voor de lay-out en maakt al het verzamelde schrijfwerk tot 
een mooi geheel. 

Nog meer veranderingen: ‘De Band  - nieuwe stijl’ volgt een ander concept 
dan de afgelopen jaren. Uw vertrouwde blad zal voortaan steeds drie 
maanden meegaan. Voor korte-termijn informatie wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van digitale nieuwsbrieven, websites, Facebook en 
Instagram. Die functie van het blad is danig afgenomen de laatste jaren. 
Maar uiteraard laten we u niet in de steek, we blijven u, op papier, voorzien 
van allerlei wat u wilt weten en wilt lezen. Aankondigingen van activiteiten, 
de kerkdiensten netjes geordend in een handig overzicht, informatie over de 
gemeentes en de protestantse werkingen en artikelen die interessant zijn en 
aan het denken zetten.   
 
In dit nieuwe concept zijn die aankondigingen en artikelen niet meer per 
gemeente of werking gesorteerd. Bijna al onze activiteiten zijn open voor wie 
er maar aan wil deelnemen (als dat niet zo is, staat dat er expliciet bij).   
Zo presenteren we ons meer dan voorheen in gezamenlijkheid: samen, met 
alle gemeentes en werkingen, staan we voor protestants Antwerpen.

In de voorbereiding merkten wij al heel goed dat het geen sinecure is een 
blad als De Band samen te stellen. Onze bewondering voor Marion werd nog 
groter dan die al was. Marion: heel veel dank voor jouw jarenlange inzet! Jouw 
precisie en gevoel voor kwaliteit maakten De Band een blad dat er mocht zijn. 
Nederig proberen wij ook met dit nieuwe concept die traditie voort te zetten.
U als lezer: veel leesplezier gewenst! 
 
De redactie

Hier voor u ligt   ‘De Band – nieuwe stijl’  
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GEMEENTES /  
KERK IN DE STAD

De toekomst van Christus en het leven wat mensen nastreven.  
De zuiverheid en wijsheid van Hem en de wereldse wreedheid en zotheid.
Die spanning in het leven kun je alleen verdragen en volhouden wanneer je 
hoop houdt. Wanneer je hoopvolle woorden ontvangt, die je doen geloven. 
Geen onrealistische positieve woorden, maar verwachtingsvolle woorden, die 
ons evenwicht behouden en onze levensweg begaanbaar.  

Laten we ons daarom oefenen in Hopend Horen. Niet luisteren naar de vele 
nieuwsstromen uit velerlei kanalen. Niet de dagelijkse info , maar goed nieuws 
van de Heer van Wie  ‘onze hulp en onze verwachting is’ . Dan ontvang je 
levenskracht, ga je beter zien, verwachtingsvoller leven. Laten we ons oefenen 
in hopen op wat profeten hebben gesproken. Onze kracht putten uit wat we 
ontvangen in Jezus Christus, die de Heer is van hemel en aarde. 
 “Zie, ……  de maagd zal zwanger worden een zoon baren en men zal hem 
noemen Immanuel!”
Jesaja liet dat nieuws namens God aan het volk weten. Woorden die een 
krachtig licht laten schijnen in een duistere periode van het volk Israël. Een 
licht dat aantrekt en doet hopen. Toekomstgericht. Zo leren wij ook hopend 
horen naar de toekomst die ons wordt toegezegd door  hetzelfde profetische 
woord van het evangelie.  
 
In tegenstelling tot mensen die slechts beperkt kunnen waarnemen, 
profeteerde  Jesaja de komst van Immanuel. Vandaag profeteert het evangelie 
zijn terugkomst en in die tussentijd zijn heilzame nabijheid. Met de hoop 
dat we uit de crises zullen geraken. Met de hoop die met Christus’ komst te 
Bethlehem zo goddelijk zichtbaar is geworden.  Zijn komst die ons uit onze 
crises zal loodsen. 
Hij  wil ons doorheen die spanning dragen naar Zijn toekomst. Een toekomst 
die ons van God toekomt, niet één die wij realiseren. Hij komt terug, heeft hij 
beloofd.
Ik krijg nieuwe kracht en hoop en visie. Ik hoor hopend op Zijn woord en met 
verlangen zie ik uit naar de vervulling van dat woord (hoor psalm 130).

In verbondenheid met  alle christenen in de stad en  wereldwijd wens ik u met 
hoop gevulde Advents- en Kerstdagen toe. Maranatha!







Vacant 
Mevr. Sonja van Santen | vansantens@hotmail.com
Bernd van de Kwast | Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen |  
03/290 53 32 | berndvdk@gmail.com

 Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Predikant
Scriba

Penningm.

IBAN: BE07 0015 2523 4666 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost,  
Antwerpen

Bank

 www.christusgemeente.be
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Alle zondagen is er om 10.30u een eredienst. Op de eerste zondag van de 
maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Welke voorgangers er 
zullen voorgaan de komende maanden, is nog niet helemaal duidelijk. 
 
We zijn druk bezig om het prekenrooster voor het komende jaar ingevuld 
te krijgen. Wel weten we dat op de 2e Adventszondag, Ds. Bouman met 
ons het Heilig Avondmaal zal vieren.  
 
En op het Familiekerstfeest op 25 december, gaat ds. Ina Koeman de 
dienst leiden. Ook zal er maandelijks het gemeentegesprek plaatsvinden 
met daarna een gezamenlijke maaltijd.  
 
Op elke 3e dinsdag van de maand komt de gebedskring samen om 10.30u 
bij Lisette thuis.

U wordt van alle activiteiten vanuit onze gemeente op de hoogte 
gehouden via de wekelijkse nieuwsbrief, die Josée u via email stuurt.

 Korte Mededelingen:DE CHRISTUSGEMEENTE
Gemeente Antwerpen-Oost 

De Christusgemeente is een veelkleurige 
protestantse kerk die in het Antwerpen van 
de 21ste  eeuw, het goede nieuws van Jezus 
Christus viert, leert en deelt. De zondagse 
dienst is bepalend voor de eigenheid van 
onze gemeente, traditiegetrouw komen 
we dan bijeen om met elkaar het geloof te 
beleven in zingen, bidden en Bijbellezen, en 
de ontmoeting bij koffie en maandelijkse 
maaltijd. 

Wij zijn samen, als gemeenschap, zoekend 
op weg om het geloof in het dagelijks 
leven handen en voeten te geven. Wij 
zetten ons in een oecumenische geest 
samen met andere christelijke kerken en 
gemeenschappen in voor een samenleving 
waar mensen met verschillende 
achtergronden en levensbeschouwingen 
op een vreedzame en respectvolle manier 
met elkaar leven.  
 
Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn 
bij ons welkom om het goede nieuws te 
verstaan en te geloven.



 Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren   
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net

Predikant
Scriba

Penningm.

IBAN: BE79 0015 2534 7733  
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
dit is de QR code voor de kerkrekening, ter onder- 
steuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard

IBAN: BE95  7310 1374 3558 
t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
Als u deze code scant kan u uw gift overmaken voor 
de diaconie van onze kerk. Dan heeft u er verder 
geen speciale mededeling bij te doen. 
Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, 
schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.

Diaconie 

Bank

 www.protestantsekerkdewijngaard.be
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In het kleine, bescheiden kerkgebouw “De Wijngaard” is de eredienst 
op zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar door-
deweeks is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme 
sfeer, is er op de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar 
en wat men wil delen op geloofsvlak en samenleven in de stad. Wie 
nieuw is, kan gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan in 
het kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve kerk, 
gekenmerkt door diversiteit.  
Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn, wie 
behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom 
weten, net als mensen met een migratie-achtergrond. 

DE WIJNGAARD
Gemeente Antwerpen-Zuid 

Digitale Nieuwsbrief

Zo eens in de twee-drie weken stuurt onze gemeente 
Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten en aankondigingen. 
Mocht u die nog niet ontvangen, en geïnteresseerd zijn: 
meld u aan via https://www.protestantsekerkdewijngaard.
be/contact/  of met een mail aan bert.dicou@gmail.com

Adventsproject 2022 in de Wijngaard:  zie ook het artikel hieromtrent in deze 
Band.  In de 4 adventsweken collecteren we voor dit project en hopen ook 
kleine voorwerpen te kunnen aanbieden om te kopen, waarbij de opbrengst 
naar het schoolgeld gaat voor schoolkinderen in Pakistan. Nirmal, Nargeez, 
Sobia, Michelle en de kerkenraad hopen heel erg dat we een mooi bedrag 
kunnen overmaken. U kunt uw bijdrage ook storten op de rekening van de 
Diaconie Antwerpen Zuid m.v.v. Kinderen in Pakistan. 

Op 01 januari 2023 is er geen dienst voorzien.

 Korte Mededelingen:



Vacant
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. 0468/23.34.66 | aron@brabantseolijfberg.be
Mevr. Elisabeth Berger | Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL)tel. 
+31 115.70.70.25 | annebeth327@gmail.com

 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

Predikant
Consulent

Scriba

Dhr. Egbert Kuijk, tel. 011/82.33.80 
egbert.kuijk@scarlet.be

Orgelkring

IBAN: BE54 0682 1694 7597   BIC: GKCCBEBB 
t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen

IBAN: BE19 0000 1498  7712  
t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen

Diaconie

Bank

 www.protestantsekerkantwerpennoord.be
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De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, 
beter gekend als de Brabantse Olijfberg, is een 
kerkgemeente met diepe historische wortels. Zo 
werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt 
midden 17e eeuw, en werd het kerkgebouw begin 19e 
eeuw toegewezen aan de protestantse eredienst. 
Nu, 200 jaar later, is de Lange Winkelstraat een open 
plek geworden met een diversiteit aan gebruikers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook 
Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun 
geloof te belijden Daarnaast biedt de site onderdak 
aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de 
Kleine Expeditie (cultuur), een kleine ecologische 
bakkerij, en de christelijke studentenvereniging 
Ichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de 
Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, 
zowel met andere geloofsgemeenschappen als met 
de samenleving als geheel.

In de gemeentevergadering van 20 november zijn de volgende personen in de 
kerkeraad gestemd. Diaken: Elisabeth Berger, Marian Knetemann. Ouderling: 
Veerle Wegge, Patrick Detif. Vertegenwoordiger andere gemeenschappen: 
Thomas Camran (Urdu Church Belgium), Hayder Hameed (Arabische 
Protestantse Kerk Antwerpen). 

Op  1  januari 2023 is er geen dienst voorzien.

 Korte Mededelingen:

DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeente Antwerpen-Noord



  OPEN HUIS
PSC

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Stadspredikant

Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Predikant

Rekening stadspredikant: Commissie stadspredikant,  
IBAN: BE11 7310 3722 6248

Bank

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

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw  

PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:   
Eric Joris  I eric.joris@psc-antwerpen.be

Coördinator

 www.psc-antwerpen.be

Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso):  
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw 
met vermelding van gewenst doel 
Andere giften, bijv. Minke Zuidemafonds (schoolfonds):  
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal Centrum vzw, 
met vermelding van gewenst doel

Bank

Fiscaal aftrekbaar via Koning Boudewijn Stichting 
aan ‘Fonds Vrienden van PSC’
Graag dan in een mail naar onze penningmeester 
Jan Boeye voor welk project specifiek uw gift 
bestemd is: jan.boeye@psc-antwerpen.be
Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het 
einde van het boekhoudjaar van KBS. 
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Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele 
protestanten is het Protestants Sociaal Centrum  
in de bewogen loop van 43 jaar uitgegroeid tot 
een boom met vele takken en stekken. Huidige 
deelwerkingen zijn: Open Huis van Senioren in 
armoede en van Jongerenwerking van alleenstaande 
jonge vluchtelingen; Woonterp en Senioren Thuis: 
huisvesting met warme omkadering voor vluchtelingen, 
daklozen en ouderen; Kip&Ei en zoveel meer: duurzame 
situatieverbetering in Burkina Faso.   

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens de 
Antwerpse protestantse kerken present en verbindend 
werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen en bij 
partnerorganisaties in hetzelfde veld. Het PSC is een 
warme beweging van en met mensen. Samen geloven 
dat het anders kan en daar ook naar handelen!

Onze PSC e-nieuwsbrief is er weer – schrijf u in en blijf op de hoogte! 
Op 31 oktober, Hervormingsdag, verscheen na een paar jaar dan weer onze 
nieuwsbrief per e-mail. Niet toevallig nu, omdat De Band naar driemaandelijks 
gaat en we u toch graag korter op de bal op de hoogte houden. En niet 
toevallig op Hervormingsdag, omdat onze bezieling blijft liggen in wat ook 
Maarten Luther 500 jaar geleden dreef: protest tegen onrecht en verlangen 
naar hervorming, naar essentie, naar een wereld van ‘iedereen telt ten volle 
mee’.  Die bezieling hebben wij in 2017 als PSC vertaald in een symbolisch 
aantal van 9,5 stellingen, ons Manifest dat u terugvindt op onze website, en 
dat we alle dagen omzetten in de praktijk.  Die praktijk willen we met u blijven 
delen. Uw meeleven betekent veel voor ons! En zo lees je ook wat er met jouw 
giftengeld gebeurt. Geef een seintje, dan nemen we u op in onze adressenlijst 
en ontvangt u deze maandelijks in uw mailbox. Dat het boeiend zal zijn om te 
lezen, beloven we van harte!

 Korte Mededelingen:

& STADSPREDIKANT
Kerk in de stad



Ds. Tünde Boelens-Csákány 
Protestantse ziekenhuis- en rusthuispastor in  
ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen  
0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be   

mevr. Kelly Keasberry 
AZ Monica 
0479/16.11.96 | kellykeasberry@gmail.com   

Ziekenhuispastoraat

Predikant

Mevr. Ria van Belzen 
UZA  
03/821.41.07 | ria.van.belzen@uza.be

Havenpastoraat

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

Havenpastor
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Bent u opgenomen in het 
ziekenhuis? Wij wensen u veel 
beterschap!  
 
De protestantse pastores 
bezoeken u graag op uw 
verzoek.  
U kunt dat doorgeven in  
AZ Monica, in het 
UZA en in alle ZNA-
ziekenhuizen. Woont u in 
een woonzorgcentrum van 
Zorgbedrijf of kent u iemand die daar naartoe verhuist?  
Laat het ons gerust weten!

Het havenpastoraat heeft als doel de 
liefde van Christus te tonen in Woord 
en daad aan alle zeelieden.  
Het Antwerpse havenpastoraat 
bestaat uit meerdere aalmoezeniers 
en vrijwilligers die verschillende 
zeemansmissies vertegenwoordigen.  
 
Ds. Marc Schippers is predikant 
van de VPKB en reeds twintig jaar 
werkzaam in de haven van Antwerpen 
voor de Sailors’ Society, de oudste 
zeemansmissie ter wereld, opgericht 
in 1818 in het Verenigd Koninkrijk en 
actief in Antwerpen sinds 1875.

ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad



Ernst van Velzen I ernst@bijbelhuis.be
David Iboma I david@bijbelhuis.be
0496/53.46.04 I info@bijbelhuis.be
   

 Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen 

Bijbelhuis

Diaken
Jeugdwerker

Tel I email 

IBAN: BE573630 8840 5335 
BIC: BBRUBEBB 
t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

Bank

 website: www.bijbelhuis.be
 Instagram: bijbelhuis_2060
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Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in 2060 
Antwerpen-Noord. Een plaats waar alle mensen 

ongeacht hun afkomst, cultuur en levensovertuiging een relatie met elkaar 
kunnen opbouwen. Met een open Bijbel willen wij deze relaties een stevig 
fundament geven.  
2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit op alle vlakken: sociaal-
cultureel, economisch, etnisch, religieus, … Het is een buurt met veel 
uitdagingen. In het midden daarvan werkt het Bijbelhuis verbindend.  
Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang 
versterken. Dit alles doen we om  de liefde van God te laten stralen.
 
Activiteiten zijn o.a. : meisjesgroep, jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, 
Sportcommunity 18+, Verdiepingsavonden, Huiswerkbegeleiding, Huisbezoek, 
Persoonlijke zorg.  Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) altijd open.  
U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, de nieuwsbrief aan te vragen. 

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 
  tel. 03/454.40.14 I www.vpkbboechout.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

  Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak
  Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat 
  tel: 03/236.81.54,  www.olijftakbrasschaat.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10 uur

  Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)
   Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem 
  tel. 03/658.90.01, www.degpa.be 
  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, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com 
  Kerkdienst:  in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

  Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk
  protestantse kerk Lange Winkelstraat 5 
  Voorganger: pastor Th. Camram 
  Kerkdienst:  elke zondagmiddag om 15.00 uur

BIJBELHUIS
Kerk in de stad
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ACTIVITEITEN

In deze sectie van het blad vindt u voortaan de 
diverse activiteiten die de kerken organiseren. Al 
deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, 

tenzij expliciet staat aangegeven dat het voor een 
bepaalde deelgroep is.  

 
Er worden geen deelnamekosten gevraagd, maar 

een vrijwillige bijdrage in de onkosten op de dag 
of avond zelf helpt ons deze activiteiten te kunnen 

blijven aanbieden.

toegang en kosten

Activiteiten algemeen : 


 website: www.tlmbelgium.org         
 e-mail: tlm.belgium@gmail.com       

IBAN : BE88 0000 0009 1441

De leprabacterie beschadigt de zenuwen - daardoor loopt een leprapatiënt 
hoog risico op verwondingen en invaliditeit 

Lepra rukt gezinnen uiteen: de diagnose lepra kan leiden tot sociale isolatie, 
omdat misplaatste angst voor de ziekte vaak leidt tot uitstoting uit het eigen 
gezin en de plaatselijke samenleving …  wat bij één op de twee leprapatiënten 
uiteindelijke leidt tot zelfmoordgedachten ! 

Lepra verhoogt armoede: de impact van lepra op de gezondheid en sociale 
status leidt vaak tot een negatieve spiraal van verhoogde armoede.

Helpt u daarom samen met 
Leprazending om de volgende 
drie doelstellingen tegen 2035 te 
bereiken ?

 1  Geen leprabesmetting 
  meer in 2035  
 2  Geen handicaps meer  
  veroozaakt door lepra
 3  Geen discriminatie meer  
  veroorzaakt door lepra

VZW Leprazending-België  - Ondernemingsnummer 0412.645.324



Advent komt eraan. In deze woelige 
verontrustende tijden gelegenheid 
om ons te bepalen bij onze hoop en 
verwachting waaruit we leven.  
 
In deze 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. 

Bijzonder adventsconcert met 
“Cäcilienchor an St. Nikolaus” Eupen 
 (Duitstalig België)

Duitse advents- en kerstliederen 
zijn wereldwijd gekend en geliefd. 
 We nodigen u uit op een concert 
met oude en nieuwe kerstliederen 
 en gregoriaanse gezangen die u 
volledig zullen onderdompelen in  de 
sfeer van het nakend kerstfeest.

Georganiseerd door de Duitstalige 
Protestantse Gemeente in de 
Provincie Antwerpen (DEGPA).

Vespers Adventsconcert
Open voor iedereen Cäcilienchor an St. Nikolaus

Door

Waar 

Data

Tijd

Ds. Edwin Delen en  
Ds. Petra Schipper
kerk van de 
Christusgemeente 
(Antwerpen-Oost),  
Bexstraat 13, 2018 
Antwerpen
Donderdagavonden 
1, 8,15 en 22 dec
19.00 uur

Waar 

Data
Tijd

De protestantse kerk  
‘De BrabantseOlijfberg’ 
 Lange Winkelstraat 5,  
2000 Antwerpen 
Zaterdag 10 december 
17.30 uur 
 
Inkom: vrije bijdrage 
Deuren openen om  
17.00 uur
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Schilderen van Bijbelverhalen 
Maandelijkse activiteit

Schilderen van Bijbelverhalen 
Ook op de avond?

Op dinsdag 6 december, 14.30 
tot 16.30 uur, wordt het Bijbels 
schilderen met Bert Dicou en 
Katrien Schillemans vervolgd 
met een middag rond een van de 
allerbekendste verhalen uit de 
Bijbel: de aankondiging aan Maria 
dat zij de moeder van de Verlosser 
zal worden (Lucas 1).  
Een engel, een dappere jonge vrouw, 
Gods radicale ingrijpen in onze 
aardse geschiedenis …  
Vele kunstenaars in de loop der 
eeuwen gingen ons voor om dit te 
verbeelden, maar dat laat ons niet 
tegenhouden. In het nieuwe jaar 
schilderen we verder op 31 januari 
en 21 februari.

Deze activiteit wordt gebruikelijk 
op de namiddagen aangeboden 
(zie hiernaast), maar op verzoek 
plannen we ook een keer een avond, 
om te zien of daar ook voldoende 
belangstelling is om een groep te 
vormen.  
 
Dat gaat zijn op donderdagavond 
 16 februari.

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

De Wijngaard, 
Sanderusstraat 77
Avond
Donderdag 16 feb  
19.30 tot 21.30 uur
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
6 dec, 31 jan, 21 feb 
14.30 tot 16.30 uur 
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com



De tweede zondagen van de maand 
hebben de diensten in De Brabantse 
Olijfberg een uitgesproken muzikaal 
karakter. Hieronder het programma 
voor de komende maanden.  
 
11 december 
derde adventszondag
Tijdens deze viering gaat een 
Nederlandstalige koraalcantate in 
première, gebaseerd op het bekende 
adventslied: Nun, komm, der Heiden 
Heiland – Kom tot ons de wereld 
wacht. De muziek is gecomponeerd 

Muziekvieringen 
Cantate diensten

door Willem Ceuleers, de tekst door 
Dick Wursten. De uitvoering is in 
handen van het koor en barokorkest 
van de Brabantse Olijfberg (KOBO). 
Solisten zijn Danielle Van de Vloet 
(Sopraan) en Yves Van Handenhove 
(tenor). 

8 januari
Tijdens deze viering zal een 
cantate van Johann Sebastian 
Bach worden uitgevoerd: Liebster 
Jesu, mein Verlangen, BWV 32 
(1726). De bezetting zal solistisch 
zijn: Nel Vanhee (sopraan), Yves 
Van Handenhove (tenor) en Willem 
Ceuleers (bas). Ook is er in de 
keuze van de orgelmuziek speciale 
aandacht voor Max Reger, wiens 
150ste geboortejaar we dan vieren. 
Zijn muziek komt bijzonder goed tot 
z’n recht op het Walcker-orgel.

12 februari
Tijdens deze viering gaat opnieuw 
een cantate in première: ‘Hoe lieflijk, 
hoe goed is mij, Heer’ (berijming 
van Psalm 84), van de hand van 
Willem Ceuleers.  De uitvoering zal 
plaatsvinden door koor, solisten en 
Renaissance-orkest, afhankelijk van 
de inschrijvingen.

Waar 

Data
Tijd 

Opgave

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Zondag 11 dec, 8 jan, 12 feb  
10 uur
Niet noodzakelijk

Alternatieve vieringen 
zondag namiddag

De tweede zondagen van de 
maand worden in De Wijngaard 
ingevuld met een alternatief 
namiddagprogramma dat in de 
plaats komt van de gebruikelijke 
zondagse kerkdienst. Verdiepende 
en bezinnende bijeenkomsten 
en vieringen met een interactief 
karakter. Hieronder het programma 
voor de komende maanden. 

Stad  / Zo 11 december, 15 uur: 
De uitgestelde ‘Protestantse 
stadswandeling’ onder leiding van 
Jacques Pieters. We verzamelen 
ons niet in de kerk, maar bij het 
Zuiderterras ter hoogte van 
restaurant RAS (Ernest Van Dijckkaai 
37, 2000 Antwerpen).

Poort / Zo 8 januari, 15 uur:  
‘De poort naar het nieuwe jaar 
door’.  Op deze eerste ontmoeting 
in 2023 zijn we informeel, 
muzikaal en creatief samen om als 

geloofsgemeenschap het nieuwe 
jaar binnen te stappen. En gasten 
welkom natuurlijk. We wensen 
elkaar gelukkig nieuwjaar, drinken 
er een glaasje bij, zingen liederen 
die bij dit moment passen en gaan 
onder leiding van Katrien aan de slag 
met het maken van mini-poorten 
en deuren. Dit laatste sluit aan bij 
een ware rage van dit moment: 
het maken (of kopen) van elfen- 
of dromendeurtjes, waardoor je 
in gedachten, in je eigen huis, zo 
een andere werkelijkheid in kunt 
stappen. Naast de associatie met 
het aloude lied: ‘Ik zie een poort wijd 
open staan’.  

Nehemia /  Zo 12 februari, 15 uur:  
ds. Ina Koeman en Tetty Rooze-
de Boer wagen zich aan een  
reenactment van een dramatisch 
moment in de geschiedenis van 
het oude Israël: Nehemia neemt 
de leiding bij de wederopbouw na 
de terugkeer uit de ballingschap. 
Er worden moeilijke en pijnlijke 
besluiten genomen. Noodzakelijk, of 
had het ook anders gekund?  
Over isolatie en verbondenheid.

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
en Zuiderterras (11dec)
Zondagen 11 dec, 8 jan, 12 feb 
15 tot 16.30 uur
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
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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.  

N.B. Dit is de laatste keer in de 
najaarsreeks. We bekijken of er 
voldoende animo is voor een vervolg 
in 2023.  Mocht u wel mee willen 
zingen, maar alleen op een avond 
kunnen? Laat ons dat weten!

Zingen in De Wijngaard
Advents- en Kerstliederen

Deze nieuwe gesprekskring 
o.l.v. Bert Dicou gaat door op 
maandagavonden bij deelnemers 
thuis.  Een gesprekskring “over 
geloven”: over alles wat te maken 
heeft met de vraag hoe je de 
verbinding zou kunnen leggen 
tussen waarden en waarheden uit de 
geloofstraditie en je eigen dagelijks 
leven. Een open gedachtewisseling 
rond kernteksten uit de Bijbel 
en andere bronnen, waarbij we 
proberen elkaar te inspireren en 
samen verder te komen.  
De kring mikt vooral op de 
leeftijdsgroep dertigers/veertigers. 
(Maar dat bezien we niet te 
exclusief).  We komen ongeveer 
eens in de maand samen bij één van 
de deelnemers (of de predikant) 
thuis. Onderwerpen worden in 
onderling overleg vastgesteld.

Over Geloven
Gesprekskring

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

De Wijngaard, 
Sanderusstraat 77
Maandag 12 dec 
15 tot 17 uur
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Waar 

Data
Tijd 

Opgave

Fam. Knibbe,  
Tijl Uilenspiegellaan 38
2050 Antwerpen
Maandag 16 jan 
20 tot 22 uur
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Alle religies kennen het belang 
van ‘even stilstaan’. Tijd reserveren 
om tot rust te komen, je te 
concentreren en je in stilte open te 
stellen. De veelheid aan indrukken, 
gevoelens en gedachten langzaam 
neer te laten dalen en misschien wel 
ontdekken dat er vanuit de stilte een 
nieuw licht op schijnt.  
Ook in de christelijke traditie heeft 
de gewoonte van stille inkeer een 
rijke geschiedenis.  

Vanaf december 2022 (Try Out) en 
januari 2023 kun je eens in de twee 
weken komen mediteren onder 
leiding van ds. Bert Dicou.  
De vorm is simpel: gezamenlijk, in 
een groep, stil worden en je daarbij 
laten leiden door korte meditatieve 
teksten. De meditaties duren een 
half uur en worden ingeleid en 
afgesloten met muziek of een 
eenvoudig lied. Voor wie wil, is er na 
afloop een tas koffie of thee. 

Een eerste reeks gaat door in de 
pastorie (de woning van Bert Dicou), 
de tweede in de Zijkapel van de kerk 
aan de Lange Winkelstraat 5, de 
Brabantse Olijfberg. Bij voldoende 
belangstelling wordt de reeks na de 
zomer vervolgd. 

 

Rust en inkeer 
 christelijke meditatie

Data

Tijd 
Waar

Data

Tijd
Waar

Opgave

Try Out:  
Maandag 19 dec 
Eerste reeks:  
Maandagen 9 en 23 jan, 6 en 
20 feb, 6 en 20 mrt
20 tot 21 uur
De pastorie (woning B. Dicou)
Plantin- en Moretuslei 155
appt. 8C, 2140 Borgerhout
Tweede reeks:  
Maandag 17 apr, 1, 15, 29 mei, 
12 en 26 juni
20 tot 21 uur
Zijkapel kerk Brabantse 
Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 
Antwerpen
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Frequentie:  eens in de twee weken 
op maandagavond,  20 uur. 
Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd 
aan een maillijst, ook zonder opgave 
welkom. Naar keuze kan de hele 
reeks gevolgd worden of af en toe 
een avond. 
 
De Try Out:  Maandag 19 dec  is 
bedoeld om een eerste meditatie 
te doen, maar ook om met elkaar 
wat na te praten over de vorm, de 
aangeboden frequentie en dagen 
e.d.  Eerste reeks:  Maandagen 9 en 
23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 maart, 
20-21 uur
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Door Bert Dicou en Kelly Keasberry



Met Ina Koeman en Bert Dicou 

Een reeks van drie middagen waarin 
we ons speels, spelend maar toch 
ook serieus verdiepen in krachtige 
verhalen uit de Bijbel.

We gaan iets nieuws doen. 
Tenminste dat zijn de plannen. 
Bibliodrama met Amos. De profeet 
die zijn toehoorders waarschuwt 
met passie omdat hij ziet waar 
de wereld naartoe gaat op grond 
van de feiten die zich voordoen. 
In zijn tijd had je genoeg profeten 
eigenlijk, hele profetenscholen 
zelfs, de zogenaamde professionele 
zieners … (sommigen zo vals als 
wat!). Amasja was er ook zo één, 
kijk maar in het verhaal in Amos 
hoofdstuk 7. Zo was Amos niet, in 
tegendeel, hij was gewoon door God 
bij zijn schapen en vijgenbomen 
weggeplukt en op weg gegaan…

Bibliodrama met Amos

Bibliodramos

Waar 

Data
Tijd

 

Opgave

De Wijngaard, 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen  
28 feb., 7 en 14 maart
14 tot 16 uur
(inloop met koffie 
v.a. 13.30u)
Bij Ina Koeman 
inakoeman@hotmail.com 
0486/83.47.88

Zijn naam betekent: “drager” of “een 
last”. Als je zijn geschrift leest en 
zijn woorden hoort, dan begrijp je 
wel waarom hij deze naam heeft: in 
zijn naam is zijn levensopdracht en 
bestemming vervat.

Bij Bibliodramos gaan we ons 
inleven in deze profeet, in zijn 
tegenstanders, in zijn toehoorders, 
van de koning tot en met het 
gewone volk… 

We zien en beleven wat deze profeet 
ons zegt en doet in onze tijd, die bol 
staat van de crises. Goesting? Durf? 
Gewoon proberen, we maken er 
samen iets spannends van!

28 29

Deze reeks, waarvan de 
bijeenkomsten ook los zijn bij te 
wonen, werkt precies volgens het 
concept dat in de titel is aangeduid. 
Onder leiding van Bert Dicou, 
bijbelwetenschapper en predikant, 
wordt per bijeenkomst ingezoomd 
op één verhaal of tekst uit de Bijbel. 
Na een introductie door de inleider, 
lezen en analyseren de deelnemers 
het desbetreffende gedeelte 
grondig en gaan zij in gesprek over 
de vragen die het oproept. De keus 
van de gedeelten gebeurt in overleg: 
voorkeuren van deelnemers spelen 
een rol in de keus van waar aandacht 
aan besteed wordt. 
Wie zich aanmeldt, wordt steeds per 
mail uitgenodigd voor een volgende 
bijeenkomst. De reeks gaat door 
op maandagnamiddagen, ongeveer 
eens per maand. 

Samen de Bijbel lezen
Gesprekskring

Waar 

Data
Tijd

 
Opgave

De Wijngaard, 
Sanderusstraat 77
Maandag 9 jan 
14  tot 15.30 uur
overige data in overleg
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Theoloog en geestelijk verzorger 
Kelly Keasberry bespreekt in drie 
avonden de thema’s uit het boek 
Samen jong. Kernwaarden van een 
kerk met alle generaties, van Sabine 
van der Heijen, Vincenza La porta 
en Jan Wolsheimer. Per avond staan 
twee thema’s op het programma die 
van belang zijn om de kerk ook voor 
jongeren aantrekkelijk te laten zijn. 

Een leeskring voor iedereen die deze 
zaak ter harte gaat: kerkenraden, 
jeugdwerkers, predikanten en 
natuurlijk de jongeren zelf.

Samen Jong is verkrijgbaar in de 
boekhandel of online te bestellen 
en kost 18,99 euro. 

Drie avonden over 
Kerk en Jongeren
Zoom

Waar 
Data

Tijd
 

Opgave

online, Zoom
Eens in de twee weken,  
drie avonden,  
op woensdagavonden
15 feb, 1 en 15 maart 
19.30 – 21.30  uur
Bij Kelly Keasberry
kellykeasberry@gmail.com



De beste gesprekken vinden aan 
tafel plaats – althans die indruk krijg 
je wel als je het Nieuwe Testament 
leest. Maar sowieso is het gezellig 
en goed om elkaar aan tafel te 
ontmoeten. Een nieuw verbindend 
initiatief vanuit de kerken, maar 
open voor wie er maar mee wil doen. 

Het concept: uit de opgaven 
stellen we groepjes samen van 4-6 
personen, die eens in de paar weken 
samen eten, telkens thuis bij een van 
de deelnemers. 
 
De groepjes spreken dat zelf 
onderling af. Je tekent in voor een 
half jaar. Culinaire hoogstandjes 
mogen, maar zijn geenszins 
verplicht, iedereen die een beetje 
smakelijk kan koken (of de juiste 

Aan tafel!
ontmoetingen aan tafel

Waar 
Data

 
Opgave

Bij deelnemers thuis
In overleg (de groepjes 
maken zelf hun afspraken) 
Bij Bert Dicou,  
bert.dicou@gmail.com 
De groepjes worden door 
hem samengesteld en in 
mailcontact gebracht.

kant-en-klaar schappen van de 
supermarkt weet) mag meedoen.  
Het is een gezamenlijke activiteit 
van de Antwerpse kerken: zo is het 
ook een goede manier om elkaar 
beter te leren kennen. 

Mocht je het leuk lijken om mee te 
doen maar je kunt geen mensen 
ontvangen: geen nood, daar vinden 
we wat op.

Elke woensdag om 11.00 uur gaat in 
de kapel van de studentenparochie 
van de UA, Prinsstraat 13a, een korte 
Oecumenische Gebedsdienst door. 
Deze diensten worden door de 
Antwerpse Raad van Kerken (ARK) 
georganiseerd. 

Daarna is er mogelijkheid 
in de parochiezaal van de 
studentenpastorie bij koffie en thee 
na te praten.

Oecumenische gebedsdienst
ARK

Waar 

Data
Tijd

Opgave

Studentenparochie UA 
Prinsstraat 13a
elke woensdag 
11.00 uur
Niet nodig

PSC Open Huis doet mee!  
Wist u dat Open Huis nu uit twee 
werkingen bestaat? De werking met 
senioren in armoede en de werking 
met gevluchte alleenstaande 
jongeren hebben elkaar gevonden 
onder dat ene dak. Tenminste, dat 
“elkaar vinden” heeft tijd nodig … èn 
goede ideeën!  Is het niet fantastisch 
waardevol om deze verschillende 
generaties met elkaar in contact te 
brengen? 

Zo kunnen ze elkaar een beetje 
beter gaan begrijpen. Samen dingen 
doen, elkaar helpen, naar elkaar 
luisteren. Om dit in concrete vormen 
te gieten hebben we ons aangemeld 
bij de Warmste Week! 

U kunt ons dus ook langs die weg 
steunen! 

Warmste Week
PSC Open Huis solidariteitsactie

Wat

steun

Decemberacties 
December is een maand van 
acties, kansen om te doneren 
en om meer betrokken te 
raken bij allerlei vormen van 
solidariteit.
Via de PSC rekeningnummers

30 31

Bij deelnemers thuis



Het is een jaarlijkse gewoonte: in 
de kerstperiode Soep op de Stoep 
aanbieden om aandacht te vestigen 
op de kilte van de armoede en om 
acties en projecten van Welzijnszorg 
te steunen – waar wij als PSC er één 
van zijn.  
 
Op 15 december van 13-16u staan 
wij samen met de Don Bosco 
volkskapel soep te verkopen op 
het Schoolplak. Van harte welkom 
om mee te doen! U kunt mee soep 
maken, verkopen, uitdelen en 
mensen aanspreken.  

Zou tof zijn om u daar te zien!

Soep op de stoep
PSC December actie

Waar 

Data
Tijd

Schoolplak 
pleintje aan Schoolstraat, 
2060 Antwerpen 
15 december  
13 tot 16 uur

Ook terug van weggeweest:  
er komt een Tocht van Hoop! 
Een mooie formule is dat, in 
samenwerking tussen De Loodsen 
(Annemie Luyten) en andere 
organisaties, zoals het PSC.  
 
Een korte wandeling met meerdere 
tussenstops in Antwerpen-Noord 
langs plekken met een verhaal, 
plekken van bijvoorbeeld armoede, 
solidariteit en hoop.  
Komt u mee? 

Op zaterdag 17 december met 
vertrek naar keuze tussen 10 en 15u, 
onder leiding van een gids.  
U passeert dan ook langs onze PSC-
Jongerenwerking waar Joran en ik u 
zullen onthalen met verhalen.  
 
Opgave via de stadspredikant tot 10 
december.

Tocht van Hoop
PSC December wandeling

Waar 
Data
Tijd

Opgave

meer informatie na opgave 
17 december
tussen 10 en 15 uur
Bij de stadspredikant 
tot 10 december

Nirmal heeft regelmatig contact 
met haar zus Saima.  
Saima ondersteunt een 
vrouwenkring van (veelal 
alleenstaande) moeders die moeten 
instaan voor het gezinsinkomen. 
Het gaat om 6 moeders die voor 13 
kinderen zorgdragen in de leeftijd 
van 5-14 jaar. Saima bezoekt de 
gezinnen regelmatig om hen 
te steunen en advies te geven. 
De meeste moeders werken bij 
anderen als huishoudhulp. Het 
inkomen is onregelmatig maar is 
meestal net genoeg voor het eten. 
Natuurlijk heeft de coronacrisis 
en de energiecrisis ook zijn 
gevolgen in Pakistan voor de 
stijgende voedselprijzen. De zware 
overstromingen in Pakistan hebben 
ook geen goed gedaan aan de prijs 
van het voedsel.

Wat niet lukt met hun inkomen is de 
kinderen naar school te laten gaan. 
Elk kind is verplicht een uniform te 
dragen en vanaf de 5de klas moet 
er ook schoolgeld betaald worden. 
Saima en haar man, die haar van 
harte steunt, willen voorkomen dat 
deze kinderen al op jonge leeftijd 

Adventsproject 2022
in de Wijngaard

tewerk worden gesteld (kinderarbeid 
komt nog veel voor in Pakistan) en 
proberen samen met de moeders op 
verschillende manieren steeds het 
schoolgeld te vinden. Maar dat lukt 
niet altijd. 

We willen met onze kleine actie 
de moeders voor hun kinderen een 
steuntje in de rug geven om zo laten 
weten dat we ook aan hen denken en 
met hen willen delen.  
In de 4 adventsweken collecteren 
we voor dit project en hopen ook 
kleine voorwerpen te kunnen 
aanbieden om te kopen, waarbij de 
opbrengst naar het schoolgeld gaat 
voor deze kinderen.  
 
Nirmal, Nargeez, Sobia, Michelle 
en de kerkenraad hopen heel erg 
dat we een mooi bedrag kunnen 
overmaken voor deze kinderen.

U kunt uw bijdrage ook storten op  
de rekening van de  
Diaconie Antwerpen Zuid  
m.v.v. Kinderen in Pakistan  
BE95 7310 1374 3558.

Wat
steun 

Adventsproject 2022 
collecteren in de 4 advents-
weken voor moeders en 
kinderen in Pakistan  
of geef uw bijdrage via  
Diaconie Antwerpen Zuid 
m.v.v. Kinderen in Pakistan 
BE95 7310 1374 3558.
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ARTIKELEN


Hoewel we in een diverse  
samenleving leven, tonen de 

meeste kalenders alleen maar onze 
traditionele feestdagen. Maar er zijn 

veel meer redenen om te vieren!  
Wist je dat hindoes op 7 maart het 

‘festival van de kleuren’ vieren? 
Dat moslims op 27 september 

de geboortedag van de profeet 
Mohammed herdenken? En dat 21 juni 

Wereldhumanismedag is?

Iedereen feest! 2023  
is de 25ste unieke jaarkalender van 

Orbit vzw, waarop de feestdagen 
van de meeste religieuze en 

levensbeschouwelijke groepen in 
België worden gebundeld. Met deze 

grote, door Yule Hermans prachtig 
geillustreerde kalender kun je je 
buren, vrienden, klasgenoten of 

collega’s beter leren kennen, bijleren 
over andere culturen – en meevieren 

natuurlijk!

De kalender kost € 12,50 en is  
te bestellen via Petra Schipper en 

Tetty Rooze. Wij geven die dan door 
zonder portokosten. 

In deze kalender kun je handig 
alle activiteiten schrijven als je de 
driemaandelijkse Band ontvangt.

IEDEREEN
FEEST
2023 
kalender

Met illustraties van  
Yule Hermans
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OVERDENKING
door: Lawrence Urbain

“ ... Daar in de ‘etalage’ van Bethlehem,  

daar lag het Kind uitgestald. Het kostbaarste 

‘artikel’ dat ooit te vinden was ... ” 

Licht in de etalage van Bethlehem  
We zijn met zijn allen op weg naar Kerstmis. Zelf vind ik dit een periode 
die gekenmerkt wordt door tegenstrijdigheden. We kijken hoopvol 
uit naar Kerstmis, een hoogdag die we associëren met woorden als 
‘warmte’ en ‘licht’. Terzelfdertijd blijven de dagen in de eerste weken 
van december nog steeds korter worden. In een neerslachtige bui zou 
je jezelf afvragen: ‘Wordt het nog wel licht’ en ‘hoelang nog, vooraleer 
de kale takken aan de bomen weer verdwenen zijn?’. Buiten is het koud. 
Voor iemand die zoals ik pas goed functioneert vanaf 25 graden en 
liever op een strand in de zon ligt dan rondwandelt op besneeuwde 
bergtoppen, geen opbeurende tijden.

Biefstukken kopen
Ongetwijfeld droegen de koude en het donker bij aan de emotie die 
mij overviel op een dinsdagavond toen ik rond 18h45 terugkeerde van 
mijn werk. Locatie: omgeving Berchem Station. In een nabijgelegen 
supermarkt deed ik boodschappen. Gehaast een biefstuk uit de koeling 
nemende, overviel mij plots een pijnlijke realiteit: In deze zware tijden 
van hoge inflatie en ontspoorde energiefacturen zijn er vast en zeker 
een boel mensen, nog meer dan voorheen, die de prijzige biefstukken 
in de winkels moeten laten liggen en inruilen voor iets goedkopers. Er is 
veel meer onzichtbare armoede dan we ons vaak kunnen inbeelden. 

Enkele dagen na de ‘biefstukken-overpeinzing’ zette een andere 
gebeurtenis mij opnieuw aan het denken. Sinds kort is er een nieuwe 
onderbuur komen wonen in het appartemensgebouw waar ook ik woon. 
Dozen met spullen en meubels allerhande werden dagenlang de trap 
op gesleept. Groot was mijn verbazing toen de verhuizing achter de rug 
was en er plots een ezel in de trappenhal stond. Uiteraard geen echte 
ezel, maar wel een prachtig beeld dat erg realistisch oogde.  
Onze inkomhal bestaat uit veel glas. Plots kwam de volgende gedachte 
bij mij op: Wat als ik naast de ezel bijvoorbeeld ook een os zou zetten, 
en nog wat later een kribbe met het beeld van een kind er in… Zouden 
voorbijgangers, in de aanloop naar Kerstmis, halt houden voor de glazen 
deur en ramen? Zouden ze lachen met de inkomhal die omgebouwd 
was tot stal? Zouden ze onverschillig hun schouders ophalen? Zouden 
vandalen de ramen met graffiti komen besmeuren? Of zouden 



38 39

passanten, waarvan er ongetwijfeld velen niet gelovig zijn, plots beseffen 
welk verhaal, welke dieperliggende boodschap, er schuilgaat achter zulk 
een kersstal, namelijk datgene wat zo mooi beschreven staat in de eerste 
hoofdstukken van het Lucas-evangelie?

Winkels vol luxe
Even halt houden voor een kerststal, het is voor velen niet evident. Halt 
houden voor tal van glimmende etalages waarin allerlei luxeartikelen 
uitgestald staan? Dat is dan weer een vanzelfsprekendheid! Door de 
energiecrisis zijn heel wat etalages anno 2022 weliswaar minder sterk 
verlicht dan voorheen. De crisis slaat immers hard toe. De broeksriem 
moet niet alleen bij winkeliers, maar dus ook bij de consumenten worden 
aangehaald. Toch zal het overgrote deel van de bevolking ook dit jaar 
weer – hoe bescheiden de eigen beurs ook is - in aanloop naar Kerst 
van de ene winkel naar de andere hollen. Op zoek naar cadeautjes en 
lekkernijen.

Christus als geschenk
Hoe belangrijk is het niet om te blijven beseffen dat het allermooiste 
geschenk volledig gratis te verkrijgen is? Daar in de ‘etalage’ van 
Bethlehem, daar lag het Kind uitgestald. Het kostbaarste ‘artikel’ dat 
ooit te vinden was. Het werd niet te koop aangeboden, neen, Het werd en 
wordt ons gratis geschonken. En ‘ons’, dat is volgens de apostel Paulus in 
de Bijbel zowel de Jood als de heiden. Of, in onze samenleving, ‘ons’: dat 
is jong en oud, dat zijn gezinnen en alleenstaanden, dat zijn autochtonen 
maar evenzeer vluchtelingen. Een Kind, daar in de stal te Bethlehem, dat 
van ieder van ons de zonden weg kan nemen, een Kind dat ons zoveel 
leven verschaft totdat elk van ons volledig verzadigd is. 
Juist in tijden van oorlogsdreiging en crisis, juist in een periode waarin 
alles somber en grijs lijkt, mogen we op 25 december eens te meer met 
zijn allen – hoe arm of rijk we ook zijn – verzekerd en vol overgave zingen: 
“Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken, een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken en gij, mijn ziele, bid het aan!” 

Een Licht dus, dat al meer dan tweeduizend jaren schijnt.  
En daar zou zelfs de zwaarste elektriciteits-blackout niets aan  
kunnen veranderen. 

 

Het wordt steeds mooier in Burkina: bij de kip met groentjes 
en water komen er nu ook patatten, dus ludiek kunnen we 
spreken van Kip met Friet.  
 
Als u het nieuws volgt, hebt u meegekregen dat de 
problemen in het land niet afnemen: twee staatsgrepen in 
acht maanden tijd, terreur in het noorden en het oosten van 
het land, droogte, logistieke problemen… 

Juist daarom wordt “Kip en Ei” er steeds bijzonderder op als 
werk van hoop tegen de wanhoop in, van samenwerking tegen 
extremisme in, van water, voedsel, werkgelegenheid tegen 
klimaatcrisis in, en van solidariteit boven terreur uit. 
 
Ook persoonlijk lijden bij de teamleden kan hen niet hun 
vastberadenheid ontnemen om hier samen een goed project 
van te maken en te houden, waar zoveel duizenden gezinnen 
van leven. 

Helpt u mee om hierin te blijven geloven?  
Als zij ginder het kunnen, waarom wij dan niet, toch?

NIEUWS UIT BURKINA FASO  

KIP MET FRIET
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Het is gebeurd: ons laatste Woonterp-1-gezin is 
weggetrokken naar een permanente woonst: een huis 
in Geel. We wensen hen daar een heel fijn leven toe 
waar ze zich snel mogen thuis voelen. Hun verhuis is 
ook weer met vereende krachten kunnen gebeuren.  
Veel dank, Johan en Nicole uit Boechout!
 
Rond dezelfde tijd vertrokken nog twee 
andere bewoners: Yeva (van het interview in het 
oktobernummer!) en haar verloofde David (uit een 
ander Woonterpgezin) maken samen een nieuwe start 
in Canada. We missen hen nu al en ook hen wensen we 
veel geluk.
Maar er komen ook mensen bij, zoals we u eerder 
vertelden. Twee (tot dan toe dakloze) bewoners die 
begeleid worden door het CAW en een gezin dat 
begeleid wordt door Huizen van Hoop (VPKB), Tetty 
Rooze en ons. We horen er gauw meer over. 

Langs deze weg willen we nog eens iedereen heel 
hartelijk danken voor de steun, de gedoneerde spullen 
en de hulp bij het opstarten van deze nieuwe fase van 
de Woonterp. Het heeft veel voeten in de aarde om van 
een transitproject (Woonterp 1) een duurzame werking 
(Woonterp 2) te maken. De massale steun uit de kerken 
en daarbuiten geeft ons vleugels! 
We hopen dat we op uw blijvende meeleven en 
ondersteuning mogen rekenen. Zo blijven giften èn 
vrijwilligershulp altijd welkom. 

NIEUWS UIT  

DE WOONTERP 2.0
door: ds. Petra Schipper I stadspredikant

Ze komt uit Ghana en woont al 
een lange tijd in België. Ze is al 
verschillende keren opgenomen in 
het UZA. Nu is ze er weer. Een bezoek 
aan haar voelt als thuiskomen. Deze 
keer betekent een pastoraal bezoek 
ook dat ik eerst haar pijnlijke voet 
insmeer met een zalfje uit Ghana dat 
na enkele minuten zijn werk doet. 
Ik bedenk dat het tijd wordt dat het 
UZA ook een partij van deze zalfjes 
bestelt. Toverzalf!
Ze heeft een zware operatie achter 
de rug. Risicovol ook. 
Ze kan er niet genoeg voor danken 
dat alles goed verlopen is. “Wat is 
God toch goed.” Ze kan er niet over 
uit. Het is moeilijk onder woorden te 
brengen hoe een gesprek met haar 
verloopt. God is overal, in alles waar 
we het over hebben.  

Ik ben een paar dagen vrij geweest 
en daarom wist ze niet dat na de 
corona-pauze er maar één keer in de 
twee weken een viering gehouden 
mag worden in het UZA. Een bizarre 
beslissing, maar het is niet anders.
Tijdens haar vorige opnames was 
het nog elke week. En dus ligt ze op 
haar paasbest tevergeefs te wachten 
tot er iemand haar komt halen. 
De verpleegkundige belt andere 
afdelingen om te vragen hoe het zit. 

Geen viering.
Ze kan er niet over uit. Zoveel om te 
danken en te bidden en dan maar één 
keer in de twee weken een kerkdienst 
in een ziekenhuis.  Ze vertelt dat er in 
haar kerk elke woensdag bijbelstudie 
is, elke vrijdag een gebedsviering 
en elke zondag een dienst.  In een 
bomvolle kerk. En niet zomaar een 
uurtje …
Ons één-keer-in-de-twee-weken-
vierinkje steekt daar wel erg schril 
tegen af. En dan nog wel in een 
ziekenhuis waar God zo nodig is. 
De volgende zondag is ze er. Ze wordt 
in haar bed binnen gereden en ik 
ken haar bijna niet terug. Prachtig 
ziet ze er uit. Een schitterende jurk 
en bijpassende hoofdbedekking 
van dezelfde stof.  Wat staat je dat 
prachtig, zeg ik. 
“Dat doe ik altijd als ik naar de kerk 
ga”, zegt ze. “Net als alle andere 
vrouwen in de kerk. Onze mooiste 
kleren aan en we bedekken ons hoofd. 
Uit eerbied voor onze God. Maar we 
doen het ook zo als we naar een feest 
gaan. En nu ben ik op het feest van de 
Heer.  Vandaar :-) !”
 
Nu, daar heb ik niets aan toe te 
voegen. Wel veel om over na te 
denken.

EEN LES UIT GHANA
door: Ria van Belzen I Pastor UZA
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Op dinsdag zijn lessen boeiend, maar zijn de avonden 
lang. Meer dan de helft van alle studenten voelt zich 
vaak eenzaam. Op kotkamers branden de lichten 
voorzichtig tot de nacht de stad toedekt. Een 
masterstudent huilt. Iedereen hoort het ademhalen, 
maar niemand neemt tijd om stil te staan. Heer, 
ontferm U over ons.

Woensdagen worden alle koten duurder. Steden 
stoten armere gezinnen de universiteiten uit. 
Pendeltickets raken noodgedwongen in trek, treinen 
slepen thuisblijvers van huis naar school. Een 
studente vecht nog voor haar plek op kot tot de baas 
haar met inboedel op straat zet. Ze weet niet waar ze 
heen moet gaan. Heer, ontferm U over ons.

Op donderdag kopt de krant dat studenten te veel 
drinken. Iedereen weet waarom maar niemand wil 

door:  

Leonie Moreels 

van studentenvereniging Ichtus.HEER,  
ONTFERM U

Op maandagmorgen loopt een student die al 
drie dagen koud ondergestopt in donsdekens 
klappertandend zichzelf te slapen legt. Hij werkt al 
dagenlang voor school in voorgewarmde bibliotheken 
en wacht met angst in zijn maag op de gasrekening. 
Heer, ontferm U over ons.

dat toegeven. Een eerstejaars slijt haar dagen achter haar computer om 
een tien te halen, iedereen zegt haar: het kan altijd beter, het moet altijd 
beter. Jij bent nooit genoeg. In alle drukte drukt de druk op ons. Heer, 
ontferm ons.

Op vrijdagavond vertrekken ze in dozijn naar huis terug, velen met 
tegenzin, anderen met angst, sommigen onbezonnen. Iemand vraagt 
zich af of er nog eten zijn zal. Heer, ontferm U over ons.

Er loopt een man over straat. Niemand kent Hem, maar iedereen heeft 
hem wel al eerder gezien.
Hij schiet gasrekeningen op maandag voor, schenkt 
kersenpittenkussens, slaapt desnoods naast verkleumden.
Dinsdagavonden brengt hij in slecht verlichte koten door. Hij huilt mee, 
praat voorzichtig, en zwijgt wanneer een student gewoon een avond in 
Zijn aanwezigheid wil zijn.
Hij neemt op woensdag treinen, ziet de loden ogen, de wallen, het gemis 
van een kamer. Door het raam ziet hij bomen en langgerekte wegen met 
wandelaars.
Donderdagavond brengt hij mensen veilig van café naar huis toe. Hij legt 
zijn handen op schouders, omarmt bedrukten, neemt alle lasten weg.
Op vrijdag zegent Hij de stad en het weekend dat komen zal.  
Ook Hij vreest dat alles weldra opnieuw beginnen zal.

Jezus heelt hoofden, harten handen. Jezus heelt aula’s, 
studentenbuurten, professoren en studenten.
Heer, ontferm U over ons. 
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Ik houd van verhalen. Verhalen van mensen, verhalen uit romans, maar ook van 
verhalen uit de Bijbel. Verhalen brengen mij terug in verbinding. Met mijzelf, 
met andere mensen, met de aarde, met God. Verhalen leren mij om me te 
verhouden tot het heden, het verleden en de toekomst. Doen mij ervaren: ik 
ben een mens, die in relatie staat, ik ben niet alleen, ik hoor ergens bij en ik 
mag hopen op en werken aan de ‘wereld omgekeerd’. Ze maken het verlangen 
naar die andere wereld telkens opnieuw tastbaar in mijn eigen lijf, hart, hoofd. 
Ik lees graag en vertel graag, speel graag en beweeg graag, studeer graag en 
schrijf graag… Altijd hetzelfde, altijd anders.

Ik houd van gedichten. Van psalmen. Van zingen en voor me uit murmelen, 
van luisteren en voelen wat de oude en soms nieuwe teksten met me doen. 
Wat ze me te zeggen hebben. Hoe ze me tot steun zijn, mij bevrijden uit een te 
snel vastgelopen straatje van “ach, laat maar zitten” of “’t is altijd zo geweest, 
waarom zou het nu anders gaan?”. Want zo denken is de dood in mijn pot. Ik 
kan het niet uitstaan als deze gedachten te lang in mijn hoofd ronddwalen. 
Want ik geloof echt nog steeds dat het ànders kàn met deze wereld, zelfs dat 
het ànders moét en dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Hoe klein en 
onbetekenend ook.

Ik lees en speel ook graag samen met andere mensen. Mannen en vrouwen 
met andere gedachten, gevoelens, geschiedenissen, geloof-fen… Samen 
lezen, ‘bibliodrama-ren’ en teksten uitpluizen stimuleert mij altijd opnieuw 
om verder te gaan, om dieper te zoeken, om niet op te geven te geloven dat 
er in dit leven meer is dan de werkelijkheid van alledag. Alhoewel die in het 
lezen en bespreken van teksten ook altijd oplicht: de rauwheid van het leven, 
de goedheid van het bestaan worden in het licht gezet door de verhalen, de 
gedichten.

door: ds. Ina Koeman

MET DE BIJBEL 
HET NIEUWE JAAR IN

Houden van verhalen

In het nieuwe jaar mag ik in Zevenbergen, het mooie bezinningscentrum in 
Ranst, gaan beleven hoe het is om samen rond psalmen te werken. 
Ik zie ernaar uit om samen met andere mensen psalmen ‘op te woelen’.  
Het psalmenboek gaat over het meest menselijke van de mens.  Over zijn/
haar gevoelens van vreugde en pijn, van liefde en verloren-zijn, van hoop en 
wanhoop, van woede en afkeer..  En dit boek gaat over de mens in zijn/haar 
verhouding tot God, de medemens/samenleving/aarde en zichzelf. En dat 
hoop ik samen met die groep op te delven en te beleven. Misschien wordt het 
wel een ‘psalmenoproerderij’… 
We zullen in vier samenkomsten enkele van de psalmen spellen, spelen, 
schrijven, bevragen, uitbeelden, schilderen, tekenen dat het een lieve lust is… 
Wie weet wordt er minstens één het levenslied van één van de deelnemers. 
Voor mij is psalm 139 één van mijn levensliederen. Ik draag die in mijn hart 
altijd mee. Ook (of juist) als het moeilijk is, blijven de woorden me troosten en 
uitdagen.   
 
Hier in de vertolking van Huub Oosterhuis (150 psalmen vrij): 

Murmelend en zingend ga ik hiermee het nieuwe jaar in.  
Wat het ook brengen zal.  In ieder geval brengt deze psalm mij weer te 
binnen dat we als mensen niet alleen zijn, dat er genoeg te hopen blijft, dat 
we omringd worden door de Eeuwige, die – hoe dan ook – zijn handen niet 
aftrekt van deze mensenwereld.  Daarom kan ik u van harte een gezegend 
Nieuwjaar wensen. 

“Ac h te r m i j  z i j t  G i j  e n  vo o r m i j  u i t .
G i j  l e g t  u w h a n d e n  o p m i j .

D i t  i s  wa t  i k  n i et  ka n  b e g r i j p e n ,
n i et  d e n ke n ,  d i t  g a a t  m i j  te b ove n …

G i j ,  Ee u w i g e,  p e i l  n u  m i j n  h a r t ,  d o o rg ro n d  m i j ,
to ets  m i j n  ve r b o rg e n  g e d a c h te n .

I k  b e n  to c h  n i et  o p e e n  d o o d l o p e n d e we g ?
Le i d  m i j  vo o r t  o p d e we g  va n  u w d a g e n … ”

Psalmen oproeren
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 INTERVIEW

Katrien Schillemans

Ik ben een stadsbewoner van 39, 
die mijn omgeving vaak als grijs 
en donker ervaar. Ik moet er op 
letten niet alles van de negatieve 
kant te bekijken. Misschien is het 
vreemd om dit te combineren 
met de bijbeltekst die ik gekozen 
had bij mijn belijdenis nu 1 ½ jaar 
geleden en die ik ook graag hier in 
dit interview aanhaal.  

Voor mij was dit een verrassende 
tekst die me erg aansprak in 
mijn situatie. Het licht schijnt in 
die grijze duisternis van leven 
en gedachten, maar toch is de 
duisternis er niet in geslaagd het 
licht te doven.  

Het licht schijnt  

in de duisternis: 

de duisternis heeft het  

niet opgenomen. 

(Joh. 1:5 Naardense vertaling)
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Deze tekst geeft mij een heel 
andere licht op de Bijbel, waarvan 
ik enkel de bekende ‘mooie’ 
verhalen kende. 
Ik begrijp ook het belang van 
bijbelstudie om die Bijbel echt te 
begrijpen of te ontdekken dat er 
heel iets anders staat dan we in 
eerste instantie denken.

Eigenlijk is het een droevig boek 
over hoe de mensen steeds weer 
hun kansen verknoeien, maar toch 
blijft de hoop die mensen doet 
opstaan in Jezus’ naam en die hen 
opnieuw doet geloven in nieuwe 
kansen. Het versterkt enorm 
je innerlijk kompas, zoals mijn 
partner Dimitri het noemt, waarin 
je steeds wordt uitgedaagd eigen, 
eerlijke keuzes te maken tussen 
goed en kwaad. Hij steunt en 
respecteert me in mijn zoektocht 
en in de keuzes die ik nu gemaakt 
heb qua geloof, hoewel hij zelf niet 
direct deze keuzes maakt.  

Mijn leven is al een lange 
zoektocht naar datgene wat 
dat licht zichtbaar maakt zodat 
mijn leven zin krijgt en houdt. De 
protestantse kerk de Wijngaard 
heb ik, midden in Coronatijd, 
op die zoektocht leren kennen.  
Protestantisme ken ik al vanuit 

mijn kinderenjaren via buurmeisjes. 
Zelf ben ik in de katholieke traditie 
opgegroeid. De kerk als instituut 
had niet direct een positieve indruk 
nagelaten. Het kennismaken 
met dit geloofsleven en deze 
gemeenschap in ‘de Wijngaard’ 
was voor mij een bevrijdende 
ontmoeting, ook al was dat in het 
begin via zoom, gsm en mails. 
Het werd voor mij een lichtbaken 
in de stad.  Ik voelde me terug in 
mijn kracht gezet door de uitleg 
van de dominee en het luisterend 
oor stimuleert het maken van 
keuzes vanuit mijn geloof.  Op 
een speciale en creatieve manier 
voel ik mijn eigen inbreng en 
keuzes gerespecteerd en mag 
ik die beleven in de diversiteit 
van andere deelnemers in de 
geloofsgemeenschap. 

Ik voel ook dat ik nu mijn werkplek 
heb gevonden voor de zorg in 
Thuishaven waar volwassenen 
wonen met een mentale 
beperking. Hoewel ik jarenlang mij 
op sociale en creatieve wijze voor 
hen inzette via bv dansexpressie 
en schilderen, merkte ik dat de 
herhaling van activiteiten mij zelf 
geen ruimte bood voor eigen groei. 
Ik had meer nodig, maar voelde 
ook wel dat het vinden van een 

balans tussen wat ik wilde en aan 
kon soms een rem was en me 
serieus uit balans kon brengen. 
De huidige taakinvulling sluit 
beter aan bij de manier waarop ik 
present kan en wil zijn. 
Het geeft mij ook de ruimte om op 
creatief vlak me zelf uit te dagen 
en bij te leren. Het is soms een 
hele opdracht om mijn techniek 
van schilderen en de emotie die 
het beeld bij mij oproept in kleur 
en vorm om te zetten op papier.  
 

Ik heb veel gehad aan Inge van 
Wezenbeek die mij via haar 
workshops ‘Indigo Art’ nog steeds 
bemoedigt en mij samen met 
de andere cursisten laat ‘leren’.  
Dat leren doe ik ook van de 
deelnemers die deelnemen aan 
de workshop ‘Bijbels schilderen’. 
Ik geniet er enorm van iedereen 
geïnspireerd bezig te zien, 
iedereen vanuit zijn beleving. 
 
Een van de woorden uit de bijbel 
die mij zijn bijgebleven is Hineni, 
een Hebreeuws woord  dat 
betekent: ‘Hier ben ik, hier sta 
ik’. Ondanks het duister blijf ik in 
het licht. Dit woord van Mozes is 
ook mijn kern geworden in mijn 
geloofsleven. 

Dat vertaal ik in mijn schilderijen 
op soms heel eigen wijze, zoals 
dit schilderij van het hart, veilig 
omgeven door een baarmoeder in 
een donkere wereld. Je verwacht 
geen nieuw leven, maar toch 
het licht en leven groeit, het is 
onzichtbaar maar het klopt.  

Borgerhout 3/11/2022
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DE ANTWERPSE  

VROUWENOPSTAND     
VAN 1522

Door: Dick Wursten

Een waar gebeurd verhaal, waarin een groep 
verontwaardigde Antwerpse vrouwen de loop van de 
(kerk)geschiedenis probeert te beïnvloeden door een 

hervormingsgezinde pater te bevrijden…

Het is Sint Michielsdag (29 september) 1522.  
Een man klopt aan bij het Augustijnerklooster  
(nu Sint-Andrieskerk): ‘ Een vrouw ligt op haar uiterste, 
in een huis vlakbij de Munte, snel, prior Hendrik moet 
komen om haar te berechten’.1   De pater raapt z’n 
spullen bijeen, de klok wordt geluid, en samen met 
de boodschapper haast hij zich naar de zieke. Bij het 
Muntplein gekomen, duiken plots twee mannen op, 
grijpen de prior beet, trekken hem de steeg in, en 
voeren hem af naar de Sint-Michielsabdij.  
Daar werpen ze hem in een cel. De schout, Nicolaas 
van Liere, en z’n rakkers – want dat waren de mannen, 
zijn tevreden: opdracht volbracht. Ze hadden de 
ketterse predikant gearresteerd en niemand had het 
gezien. De situatie in de stad was de laatste tijd enorm 
gespannen vanwege de religieuze ideeën van Luther 
die uit Duitsland kwamen overgewaaid. Als ze de prior 
openlijk hadden opgepakt, zou dat enorm veel tumult 
hebben veroorzaakt. Als men alarm zou slaan, zou 
pater Hendrik al op transport zijn naar het tuchthuis in 
Vilvoorde. 

Wat de schout echter niet weet, is dat het gebeuren 
niet onopgemerkt is gebleven. Enkele vrouwen hadden 
de prior herkend, hadden de overval bij de Munte 
zien gebeuren en waren de mannen gevolgd tot in 
de Kloosterstraat. Een van hen kennen we nog bij 
naam: Margriet Boonams, uit Mechelen. Gramhans 
heette haar man, maar die was al lang dood. Onrecht 
verdroeg ze niet, en ze was niet op haar mondje 
gevallen. Achter haar rug noemde men haar wel eens 
een  ‘dulle Griet’. En de vrouwen weten precies wat er 
met de gearresteerde pater gaat gebeuren, daar in het 
tuchthuis in Vilvoorde. De vorige prior, Jacob Proost 
van Ieper, was als een gebroken man teruggekeerd, 
d.w.z. naar z’n geboortestad afgevoerd. 
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Dat willen de vrouwen niet opnieuw laten gebeuren. Ze trekken de 
wijk in (nu de parochie Sint-Andries) en vertellen aan iedereen op 
wat voor schandalige wijze de onschuldige en geliefde prediker uit 
het Augustijnerklooster in de val is gelokt. En als de avond valt, trekt 
een grote stoet vrouwen door de Kloosterstraat. Ze zwaaien met 
stokken en, bij de abdij gekomen, bonken ze met alles wat ze hebben 
op de poort. Als de portier weigert, beuken ze met alle macht op de 
poort tot die bezwijkt. Een oerkreet klinkt en de vrouwen stormen de 
abdij binnen. De monniken weten niet wat hen overkomt: vrouwen in 
hun klooster, en het zijn geen kwezels. Al snel is de cel gevonden en 
juichend leiden ze pater Hendrik naar buiten, naar Den Oever en dan 
binnendoor langs de Munt en de Lange Ridderstraat naar het klooster.  
Hendrik weet niet wat hem overkomt. In een brief (eind november) 
zegt hij dat het wel een paar 1.000 vrouwen waren (aliquot mulierum 
millia) die hem hebben bevrijd. Een ‘Antwerpse kroniekschrijver ‘ 
houdt het op 300. In elk geval zijn de schout en de inquisiteur door 
de vrouwen in snelheid gepakt, want voor de schutters van de 
nachtwacht ter plekke zijn, is de prior al veilig en wel terug in zijn 
eigen klooster. 

En dàt klooster nu met geweld binnenvallen, dat durft de schout niet 
aan. Stel je voor dat mannen het voorbeeld van de vrouwen zouden 
volgen ! Dan zou er een volksopstand zijn tegen het wereldlijk gezag. 
Het was al zo onrustig in de stad de laatste tijd: religieuze spanningen, 
die zich politiek begonnen te vertalen. Zelfs de stadssecretaris 
(Corneel de Schrijver/ Grapheus) was al besmet door het Luthervirus. 
Dit klooster was het centrum van de besmetting en de wijk errond de 
broeihaard. Als hij terugkeert wordt hij op de Vrijdagmarkt uitgejouwd 
door een groep vrouwen. De schutters pakken er een aantal op. Een 
nachtje in de cel zal hun goed doen.

 1 Berechten = het laatste sacrament, het Heilig Oliesel toedienen.  

Wordt vervolgd

Met de nederlaag van Napoleon 
in 1815 te Waterloo eindigde een 
lange periode van oorlogen op 
het Europese continent en de 
nabijgelegen wateren.  
 
De grote Britse vloot was niet 
langer meer nodig en vele zeelieden 
verloren hun baan. In de winter van 
1817-1818 zwierven vele zeelieden 
doelloos rond in de straten van 

Londen. Armoede en alcoholisme 
vierden hoogtij.  Om deze schrijnende 
toestanden het hoofd te bieden 
werd door een aantal predikanten de 
Port of London Society opgericht in 
maart 1818, die tegenwoordig bekend 
staat onder de naam Sailors’ Society. 
Daarbij werd ook de eerste drijvende 
kerk gebouwd op een reeds bestaand 
schip, aangemeerd op de rivier 
Thames.

Door: 

Ds. Marc Schippers
Havenaalmoezenier  

Sailors’ Society
HET ANTWERPSE   
HAVENPASTORAAT 
EN DE OECUMENE





54 55

Meerdere organisaties werden 
opgericht met het oog op de 
verbetering van de morele en 
materiële levensstandaard van 
zeelieden. Met de uitbreiding van 
het Britse imperium, verspreidden 
deze missies zich over verschillende 
continenten. Ook in Scandinavië 
werden zeemanskerken opgericht. 
Zo was de Noorse Zeemanskerk 
reeds in de jaren 1860 werkzaam 
in Antwerpen. Het kerkgebouw op 
de Italiëlei aan de Waaslandtunnel 
dateert van 1870.
 
Vroeger had elke zeemansmissie 
in Antwerpen haar eigen gebouw. 
De anglicaanse Mission to 
Seafarers was gevestigd op het 
Van Schoonbekeplein 13 waar de 

prachtige façade van de Dawson 
Memorial Church nog steeds te 
bewonderen valt. De lutherse 
Suomen Merimieskirkko had haar 
zeemanscentrum op de Italiëlei 
67-69. Eén van de gebouwen was 
geschilderd in afwisselend witte en 
blauwe horizontale lijnen: de kleuren 
van de Finse vlag.
 
 De groei van de haven na de Tweede 
Wereldoorlog, de vooruitgang 
van de maritieme technologie en 
de globalisatie hadden blijvende 
gevolgen voor de werking van de 
zeemansmissies. In de jaren ‘50 
richtte de groei van de Antwerpse 
haven zich noordwaarts. Enkele 
decennia later richtte deze 
expansie zich ook naar het westen, 

de linkeroever. De noordelijke en 
westelijke sluizen bevinden zich op 
ongeveer twintig kilometer van de 
stad.
 
De technologische vooruitgang 
leidde tot de bouw van 
grotere en snellere schepen. 
Containerisering leidde tot een 
efficiëntere goederenbehandeling. 
Automatisering maakte het aantal 
bemanningsleden aan boord veel 
kleiner. De globalisatie had een 
grote impact op de bemanningen. 
Hoewel er nog steeds mono-
culturele bemanningen zijn, heeft 
de overgrote meerderheid van 
de schepen een multiculturele 
bemanning die bestaat uit 
verschillende nationaliteiten.

 In de jaren ‘60 bestond er in het 
Antwerpse een Working Group of 
Pastors, waartoe ook verschillende 
havenaalmoezeniers behoorden. 
Deze groep kwam regelmatig bijeen 
om te bidden en Bijbelstudies te 
houden. Het is vanuit deze groep 
dat mede de aanzet kwam tot de 
stichting van de Antwerpse Raad van 
Kerken in 1972.
 
Dat is niet verwonderlijk. Reeds in 
1969 hadden de rooms-katholieke 
Apostolatus Maris, de lutherse 
Deutsche Seemannsmission, de 
anglicaanse Mission to Seafarers 
en de protestantse Sailors’ Society 
een samenwerkingsverband door 
de gezamenlijke oprichting van 
de Antwerp Mariners’ Club in de 
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haven op de Noorderlaan 171. In 
het begin van de jaren ’70 nodigde 
hoofdaalmoezenier E.H. Alfons 
Laureys van Apostolatus Maris, de 
drie andere missies uit om samen 
het welzijnswerk voor zeelieden 
te organiseren vanuit het Antwerp 
Seafarers’ Centre ‘Stella Maris’ op de 
Italiëlei 72-74.
 
De Deutsche Seemannsmission was 
de laatste om aldaar haar intrek 
te nemen in 1975. Dit betekent dat 
de oecumenische samenwerking 
tussen de vier organisaties reeds 
meer dan vijftig jaar bestaat. Om 
de zeelieden beter te kunnen 
helpen, werd de haven in gebieden 
verdeeld. In principe heeft elke 
havenaalmoezenier een eigen 
gebied waarin hij / zij de schepen 
bezoekt. Het systeem is flexibel 
want het laat samenwerking tussen 
de havenaalmoezeniers toe in geval 
van nood, het vieren van erediensten 
aan boord, hospitaalbezoeken aan 
gewonde of zieke zeelui, …
 
Reeds vele decennia vindt 
op dinsdagmorgen de 
wekelijkse vergadering van 
de havenaalmoezeniers en 
de vrijwilligers plaats, waarbij 
verschillende onderwerpen 
worden besproken, onder meer 
toegangsproblemen in terminals, 

zeelieden in het hospitaal en het 
gratis vervoer voor zeelieden. De 
havenaalmoezeniers behoren tot 
verschillende denominaties, zoals de 
Church of England, de Evangelische 
Kirche in Deutschland, de Rooms-
Katholieke Kerk, Svenska kyrkan en 
de Verenigde Protestantse Kerk in 
België.
 
Toen het Antwerp Seafarers’ Centre 
‘Stella Maris’ op de Italiëlei na 68 jaar 
werking de deuren sloot, verhuisden 
de zeemansmissies op 1 oktober 
2020 naar de huidige locatie in 
het Antwerp Harbour Hotel op de 
Noorderlaan 100. De samenwerking 
van de vier zeemansmissies, samen 
met het seculiere Internationaal 
Zeemanshuis Antwerpen en de 
havendoktersdienst Mediport, staat 
bekend onder de naam Antwerp 
Seafarers’ Welfare.
 
De oecumenische samenwerking 
uit zich in verschillende gedaanten, 
onder meer de hulp aan noodlijdende 
zeelieden, de jaarlijkse Sea Sunday 
viering (tweede zondag van juli), 
de gemeenschappelijke viering 
op kerstavond, het gezamenlijk 
opmaken van de kerstpakketten en 
de participatie van de aalmoezeniers 
aan de viering op de Dag der 
Zeelieden in de Sint-Pauluskerk 
(vierde zondag van september).

De structuur van het havenpastoraat 
die reeds meer dan vijftig jaar 
bestaat in Antwerpen, heeft zijn nut 
bewezen en staat wereldwijd bekend 
als een toonbeeld van oecumenische 
samenwerking. Het doel van het 
havenpastoraat is de liefde van 
Christus te tonen aan alle zeelieden 
in Woord en daad. 
 
We hopen deze samenwerking nog 
vele jaren voort te mogen zetten in 
een steeds veranderende maritieme 
wereld. 
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Over het kunstwerk:

Het kunstwerk voor 2023 werd gemaakt door Hui-Wen Hsaio en verbeeldt 

hoe het christelijk geloof vrede en een nieuwe visie naar Taiwan brengt.

Eind 19de eeuw kwam er een 
beweging op gang in de Verenigde 
Staten en Canada: een groep van 
christelijke vrouwen die zich gedreven 
voelden om elkaar op allerlei 
manieren te steunen en voor elkaar 
te bidden. En die vrouwen gingen ook 
verder kijken – wereldwijd. 
Er was toen, en er is nu, nog veel te 
verbeteren in de omstandigheden 
van vrouwen en kinderen wereldwijd, 
in hun leefomstandigheden, in de 
rechten die ze hadden en hebben en 
de mogelijkheden die ze kregen en 
krijgen. 

Deze Amerikaanse en Canadese 
vrouwen nu werden aangemoedigd 
tot persoonlijk gebed en ook om 
het voortouw hiertoe te nemen in 
lokale organisaties. Maar ook tot 
het organiseren van praktische hulp 
aan elkaar. Ze waren verbonden aan 
verschillende religieuze stromingen 
en daarmee was de opzet al meteen 
breed, oecumenisch. Eind 1800 
werden de eerste stappen voor een 
gezamenlijke gebedsdag in Canada 
gezet en in 1912 de eerste “United 
day of prayer for foreign missions” 
in Canada en de VS. Dat is dus een 
respectabele honderd jaar geleden.
Gemakkelijk was het niet altijd, 
omdat ze ferme tegenstand ervoeren 

van organisaties en besturen die 
enkel bevolkt werden door mannen. 
Maar dat hield hen niet tegen.

Men begon met het organiseren van 
conferenties, studiedagen, cursussen 
en het verspreiden van publicaties. 
Doel was om een uitwisseling tot 
stand te brengen, te leren over 
elkaars situatie en doelen vast te 
stellen waarmee men praktisch of 
financieel kon steunen en helpen.

Na de eerste wereldoorlog werd 
“vrede” een vaste waarde van de 
gebedsdag. 
En in 1928 dan, met de eerste “World 
day of prayer”, was een wereldwijde 
jaarlijks terugkerende gebedskring 
een feit. Ondertussen doen 173 
landen mee en over de hele wereld 
worden op die dag dezelfde noden 
voor God gebracht, dezelfde 
gebeden gebeden en dezelfde 
schriftgedeelten gelezen. 
Ieder jaar staat een ander 
deelnemend land in de schijnwerpers. 
De keuze van het land wordt bepaald 
door het hoofdkantoor in de USA en 
al jaren op voorhand vastgelegd.  
Zo komt ieder land dat actief 
deelneemt aan de beurt en heeft 
dan ook genoeg tijd om zich voor te 
bereiden.

WERELDGEBEDSDAG
 3 maart 2023

door: Martine Meijers
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Voor 2023 is dat Taiwan. De grootste 
groepen religieuzen in Taiwan zijn de 
boeddhisten (19,9%) en de Taoisten 
(16,6%). 5% van de bevolking noemt 
zich protestant, 1,2% katholiek.
Het thema in 2023 zal zijn “zichtbaar 
geloven”. De Taiwanese vrouwen 
kozen als kernwoord “Ping-an”: 
“dat God je vrede moge geven”. Er 
wordt gebeden voor een vreedzame 
ontmoeting met God en met elkaar 
en er is aandacht voor de manier 
waarop geloof zichtbaar kan worden 
gemaakt: milieubescherming, 
gelijkheid voor iedereen, gedane 
offers in Corona tijd, delen van het 
geloof met anderen.

En dat brengt me bij een 
zaterdagochtend eind oktober, 
waarop ik te gast ben in de Vrije 
Evangelische kerk “De Bron” in Gent, 
temidden van een kleine kring van 
vrouwen uit verschillende kerken. 
Vrouwen die allemaal drukke agenda’ 
s hebben, maar zich desondanks 
engageren om de wereldgebedsdag 
voor te bereiden voor onze contreien.
Er is zelfgemaakte kruidkoek, 
pompoensoep, er is solidariteit, en 
er is Taiwan. Heb ik even moeten 
opzoeken, geef ik toe. Waar ligt dat 
eigenlijk? “Made in Taiwan”? We 
bespreken samen het land, haar 
cultuur, geschiedenis, politiek, 
economie en haar vrouwelijke 
president (mevrouw Tsai Ing-Wen). 
We lezen de bijbeltekst die gekozen 
is voor 2023: Efeziërs 1:15 – 19; 

we bidden samen en hebben een 
moment van stilte.
Maar vooral dus voel ik die 
solidariteit. Het zijn maar een paar 
dames, maar ze stralen een soort 
vanzelfsprekend vertrouwen uit dat 
dit goed is. Ze doen me inzien dat 
hun kleine groepje deel is van een 
heel groot netwerk dat wel degelijk 
dingen kan veranderen. Wereldwijd 
is nu de positieve energie gericht op 
Taiwan en worden er voorbereidingen 
getroffen om christelijke organisaties 
die vrouwen en kinderen concreet 
helpen in Taiwan, financieel te 
steunen. 
Op 3 maart volgend jaar zullen alle 
positieve gebeden hun kant op 
komen. Zoals Paulus schrijft aan de 
Efeziërs in het genoemde gedeelte: 
“U zult zien hoe overweldigend groot 
de krachtige werking van Gods macht 
is voor ons die geloven”.

U kunt Wereldgebedsdag meevieren 
op 3 maart 2023 op twee plaatsen 
in onze omgeving (tijd nog te 
bevestigen). Iedereen is welkom:

Lutherse kerk  
Tabaksvest 59 in Antwerpen
Protestantse kerk de Olijftak  
 Leopoldslei 35 in Brasschaat 
(samenwerking met de Duitstalige 
evangelische gemeente Merksem)
Meer lezen:
worlddayofprayer.net 
wereldgebedsdag.nl

Dat het prachtig was!  Het PSC-benefietconcert op 18 november.
Hoe vind je woorden om hierover te vertellen? 

Deze beelden zeggen al veel. En we kunnen het maar schetsen: de goddelijke 
Hohe Messe van J.S. Bach, de sublieme setting en akoestiek van de  
Sint-Pauluskerk, de fantastisch mooie uitvoering door koor en ensemble 
Alegrïa en de solisten. 

BENEFIET
CONCERT
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De vele helpende handen bij de voorbereidingen, het onthaal, de 
receptie, vooral van de ondertussen bijna professionele kelners van 
onze Jongerenwerking die er nog van genoten ook. 

Het hoogmoment van de uitreiking van de tweede editie Ina-
Koeman-Presentieprijs aan topvrijwilligster Lut Bresseleers van 
Welzijnsschakels Borgerhout èn onze Woonterp en aan topvrouw 
Annemie Luyten van De Loodsen voor haar levenwerk. Uw opkomst, 
ontroering en solidariteit. Een avond van verbondenheid over vele 
grenzen heen.

En dit alles voor onze projecten. De muziek en vriendschap maken 
ons sterk om samen in de storm te blijven staan, juist daar waar het 
koud is door oorlog, armoede en eenzaamheid. Daar dwars tegenin 
bouwen we samen aan een andere wereld, in Burkina Faso met Kip en 
Ei en Zoveel Meer, en in Borgerhout in de Woonterp met betaalbare 
en begeleide huisvesting voor mensen op de vlucht.

Heel veel dank dat u erbij was, dat u ons steunt, dat u meeleeft!

Een nieuwe pelgrimstocht wordt georganiseerd! Ze gaat door in mei 
2023. Een tijd van het jaar die duidelijk niet toevallig gekozen is. De 
natuur ontluikt en met wat geluk is het prachtig weer. Een goed moment 
om je even te ont-trekken aan de stad, en de natuur-in-te-trekken, niet 
enkel letterlijk maar ook figuurlijk even naar binnen te trekken, rust 
zoeken.

Er zijn uiteraard vele pelgrims en wandelaars die alleen op pad gaan. 
Omdat ze dat graag willen, of om zichzelf daarmee uit te dagen, op de 
proef te stellen.

De vorm die wij gekozen hebben, is juist om samen de weg af te leggen. 
Zelfs in zo maar een paar dagen op stap, maak je met elkaar een 
proces door. En dat is voor ons een meerwaarde. Dat gaat over heel 
praktische zaken, zoals een kamer delen. Of over herkenning bij elkaar 
dat voor meerdere mensen de derde dag echt een zware dag is, omdat 
de nieuwigheid eraf is en je voeten moe. Waarna je helemaal gelukkig 
ontdekt dat dag vier dan weer een stuk beter is. ’s Morgens min of meer 
wakker samen aan het ontbijt, en ’s avonds in de kring met een dekentje 
op het terras aan een frisse pint of glas frisdrank, van gedachten 
wisselen over Bijbelse thema’s.

Maar ook: soms wandel je binnen die groep graag even een stuk alleen 
– de andere groepsleden voelen dan vaak wel aan dat je liever niet 
aangesproken wordt. Of je zegt het gewoon.

Want dat vond ik één van de heel mooie dingen aan de voorbije tocht:  
de onderlinge openheid en het vertrouwen. 

De groep bestond uit vrouwen van allerlei gezindten, Anglicaans, 
Luthers, katholiek, protestant. En wat ons betreft mag dit absoluut nog 
veel diverser worden. Wat zou het een feest zijn als ook alle andere 
mogelijke geloven en gezindten zich vertegenwoordigd zouden zien 
op dit soort wandeltochten. Want het proces dat zich afspeelt op zo’ n 

REIK ELKAAR DE HAND
door: Martine Meijers





64 65

AGENDA

tocht, leidt tot groepsvorming. Mensen voelen zich deel van een geheel, 
voelen zich verbonden. Gewoon door samen te stappen, bleek dat 
vanzelf te ontstaan.

Ik denk zelf dat dat heel belangrijk is, niet in de laatste plaats omdat ik er 
zelf zoveel energie uithaal.

Maar vooral natuurlijk omdat we leven in interessante tijden. De kerken 
lopen leeg. We zijn als gelovigen in een hoek die wel haast “taboe” 
genoemd mag worden, terechtgekomen. Je mag je rechtvaardigen als je 
zegt dat je gelooft. Het is raar.

Ik noem het interessante tijden, omdat ik denk: vroeger zat iedereen 
in de kerk. Ja de kerken zaten vol. Maar of ze vol zat met gelovige 
mensen…. Mag ik daaraan twijfelen? Je ging gewoon, want dat hoorde zo.

Interessant, want nu vind je in de kerken enkel nog mensen die er zelf 
voor kiezen. Die vinden dat geloven helemaal niet zo raar of ondenkbaar 
is, maar juist heel wezenlijk. 

Een vriend van mij zei ooit: “Ik denk soms dat de kerken helemaal moeten 
opbranden tot de bodem. Om dan pas weer te kunnen verrijzen”. Ik vond 
dat wijze woorden, ik kon me er wel iets bij voorstellen. Dus, interessante 
tijden. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe openingen, andere opties. 

Misschien is het juist nu een goed moment om oude muren af te breken, 
of er eens overheen kijken. Juist nu, omdat we ons de luxe van de zuilen 
niet meer kunnen veroorloven. Reik elkaar de hand, sta open voor ieders 
gedachtengoed.

Want ik realiseerde me tijdens de pelgrimstocht: of het nu een vrouw is 
die zichzelf identificeert als protestant, als katholiek, als Luthers, of als 
Anglicaan, ze verschillen niet van elkaar waar het ertoe doet: ze staan 
open voor God en geloof, dat is belangrijk voor hen.
 
Reik elkaar de hand, vorm een kring, laten we samen verder gaan op de 
weg die God voor ons in petto heeft.
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Activiteitenrooster - December / 2022

Datum Wat Uur Waar Opgave bij 

1 Dec Vesper, donderdagavonden 19.00 uur Christusgemeente

6 Dec Schilderen van Bijbelverhalen, maandelijks 14.30 tot 16.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

8 Dec Vesper, donderdagavonden 19.00 uur Christusgemeente

10 Dec Adventsconcert (DEGPA) 17.30 uur De Brabantse Olijfberg

11 Dec Muziekvieringen in De Brabantse Olijfberg 10.00 uur De Brabantse Olijfberg

11 Dec Alternatieve zondagnamiddagvieringen 15.00 tot 16.30 uur Zuiderterras

12 Dec Zingen in De Wijngaard 15.00 tot 17.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

15 Dec PSC Open Huis - Soep op de stoep 13.00 tot 16.00 uur Schoolplak

15 Dec Vesper, donderdagavonden 19.00 uur Christusgemeente

16 Dec Schilderen van Bijbelverhalen, avond 19.30 tot 21.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

17 Dec PSC Open Huis - Tocht van Hoop tussen 10.00 en 15.00 uur meer informatie na opgave Petra Schipper

19 Dec Try Out - Rust en inkeer (christelijke meditatie) 20.00 tot 21.00 uur De pastorie (woning Bert Dicou) Bert Dicou

Activiteitenrooster - Januari / 2023

6 Jan Schilderen van Bijbelverhalen, maandelijks 14.30 tot 16.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

8 Jan Muziekvieringen in De Brabantse Olijfberg 10.00 uur De Brabantse Olijfberg

8 Jan Alternatieve zondagnamiddagvieringen 15.00 tot 16.30 uur De Wijngaard

9 Jan Eerste Reeks - Rust en inkeer (christelijke meditatie) 20.00 tot 21.00 uur De pastorie (woning Bert Dicou), Bert Dicou

9 Jan Samen de Bijbel lezen 14.00 tot 15.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

16 Jan Over geloven 20.00 tot 22.00 uur fam. Knibbe Bert Dicou

23 Jan Eerste Reeks - Rust en inkeer (christelijke meditatie) 20.00 tot 21.00 uur De pastorie (woning Bert Dicou), Bert Dicou

Activiteitenrooster - Februari / 2023

6 Feb Eerste Reeks - Rust en inkeer (christelijke meditatie) 20.00 tot 21.00 uur De pastorie (woning Bert Dicou), Bert Dicou

12 Feb Muziekvieringen in De Brabantse Olijfberg 10.00 uur De Brabantse Olijfberg

12 Feb Alternatieve zondagnamiddagvieringen 15.00 tot 16.30 uur De Wijngaard

15 Feb Drie avonden over Kerk en Jongeren (middels Zoom) 19.30 tot 21.30  uur Zoom Kelly Keasberry

Feb Eerste Reeks - Rust en inkeer (christelijke meditatie) 20.00 tot 21.00 uur De pastorie (woning Bert Dicou), Bert Dicou

21 Feb Schilderen van Bijbelverhalen, maandelijks 14.30 tot 16.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

28 Feb Bibliodrama met Amos: Bibliodramos 14.00 tot 16.00 uur 
(inloop met koffie v.a. 13.30u) De Wijngaard Ina Koeman



68 69

Kerkdienstrooster - December / 2022

4 Dec 2e Advent / Heilig Avondmaal Ds D. Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

4 Dec Heilig Avondmaal Ds. E. Bouman Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

4 Dec Heilig Avondmaal Ds. P. Schipper De Wijngaard  Sanderusstraat 77 10.00 uur

11 Dec 3e Advent (cantatedienst) Ds D. Wursten en pfarrer C. Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

11 Dec Kerkdienst Ds. P. Schipper Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

11 Dec Protestantse stadswandeling Ds. B. Dicou RAS Zuiderterras zie ook:  Activiteit Alternatieve vieringen 15.00 uur 

18 Dec 4e Advent Ds. I. Koeman De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

18 Dec Kerkdienst Ds. E. Delen Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

18 Dec Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

24 Dec Kerstavonddienst Pastor G. van Hattem Lutherse kerk Tabakvest 59, 2000 Antwerpen 18.30 uur

25 Dec Kerkdienst Ds. I. Koeman Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

25 Dec Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 11.00 uur

25 Dec Kerkdienst met doop Ds. D. Wursten en pastor S. Hernandez De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

Kerkdienstrooster - Januari / 2023

1 Jan Heilig Avondmaal / Nieuwjaarontmoeting - Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

8 Jan Heilig Avondmaal Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

8 Jan Kerkdienst gastpredikant Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

8 Jan Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 15.00 uur

15 Jan Kerkdienst Ds. I. Koeman De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

15 Jan Kerkdienst Ds. P. Schipper Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

15 Jan Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

22 Jan Dienst Noord & Zuid  (Bijbelzondag) Ds T. Boelens De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

22 Jan Kerkdienst gastpredikant Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

29 Jan Taizédienst M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 10.00 uur

29 Jan Kerkdienst Ds. W. Lategan Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

29 Jan Op uitstap naar Sint Laurentiuskerk Ds. B. Dicou Sint Laurentiuskerk Van Schoonbekestraat 155, 2018 Antwerpen 10.30 uur
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Kerkdienstrooster - Februari / 2023

5 Feb Heilig Avondmaal K. Keasberry en pastor S. Hernandez De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.00 uur

5 Feb Heilig Avondmaal Ds. J. Brouwer Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

5 Feb Heilig Avondmaal Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

12 Feb Kerkdienst Ds. E. Delen De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.00 uur

12 Feb Kerkdienst Ds. J. Visser Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

12 Feb Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 15.00 uur

19 Feb Dienst Zuid & Noord E. van Groesen De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

19 Feb Kerkdienst gastpredikant Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

26 Feb Taizédienst M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.00 uur

26 Feb Kerkdienst gastpredikant Christusgemeente Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 10.30 uur

26 Feb Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

Oecumenisch middaggebed (A.R.K) / 2022 - 2023

7 Dec Padre A. Waldschrats em legeraalmoezenier, bestuurslid A.R.K. Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

4 Dec Ds. C. Holstein, DEGPA Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

21 december tot 4 januari onderbreking Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

11 Jan J.M. Houben, diaken H. Sacrament Berchem, secretaris A.R.K. Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

18 Jan J. Van der Dussen, voorzitter ARK Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

25 Jan Ds. D. Wursten, inspecteur prot. godsdienstonderwijs VPKB Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

1 Feb Padre A. Waldschrats em legeraalmoezenier, bestuurslid A.R.K. Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

8 Feb Ds I. Koeman Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

15 Feb ds. B. Dicou, predikant De Wijngaard, Antwerpen-Zuid, VPKB Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 11.00 uur

22 Feb Om 12.30u    we sluiten wij aan bij de viering n.a.v. Aswoensdag ingericht door de Univ. Parochie Kapel vd studentenparochie Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen 12.30 uur
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Tot slot 
…  denk ik elke adventsperiode (en ook op andere 

momenten) aan het aangrijpende adventslied van 
Jochen Klepper, een man uit een anti-joods gezin 

die met een joodse vrouw trouwde en daarom door 
zijn familie werd verworpen, en die volgens met zijn 

gezin zwaar leed onder het nazi-regime. 

Dit lied heeft hij ons toch maar nagelaten.  
Moge het ons moed geven in duistere tijden. 
(U vindt het als lied 445 in het nieuwe, en als 

gezang 130 in het rode liedboek.)

door: ds. Petra Schipper I stadspredikant

De nacht is haast ten einde,

de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden

de held’ re morgenster.

Wie schreide in het duister

begroet zijn klare schijn

als hij met al zijn luister

straalt over angst en pijn.

TOT SLOT





... Hoe belangrijk is het niet om te blijven beseffen dat 

het allermooiste geschenk volledig gratis te verkrijgen is? 

Daar in de ‘etalage’ van Bethlehem, daar lag het Kind 

uitgestald. Het kostbaarste ‘artikel’ dat ooit te vinden was ...
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