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Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

April 2016 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

Nr. 203 april  2016 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KapstokKapstokKapstok   

 

 
Wenst u één van deze  
projecten te steunen?   

Dat kan!  
 

En wel via rek.  
IBAN BE33 0012 7977 4146 
 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  

IBAN BE80 7765 9023 3377  
van Caritas Hulpbetoon vzw 

-Liefdadigheidstraat 39,  
1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

 
‘Geen bed in de winteropvang ‘ want te weinig band met de stad; uitkering 
kwijt want documenten te laat ingevuld, geen kans op erkenning want verkeer-
de nationaliteit… velen onder ons maken het dagelijks mee. We beseffen dat er 
regels en afspraken nodig zijn in een samenleving maar de manier waarop ze 
harteloos toegepast worden, duwt velen in een uitzichtloze miserie. 
 
In dit jaar van de Barmhartigheid, toegroeiend naar Pasen, worden we als chris-
ten wereldwijd uitgedaagd om op een àndere manier naar de medemens te kij-
ken. Eén van de medewerkers van Broederlijk delen (M. Latré) drukte deze ge-
dachten uit in een volgende tekst: 

 
 
Elk het zijn, zegt het recht. 
Het mijne is het jouwe, zegt de 
liefde.  
 
Wat kan er van mij gevraagd wor-
den? vraagt het recht.  
Wat kan ik geven?  vraagt de lief-
de.  
 
Wat moet ik afstaan? vraagt het 
recht. Wat kan ik geven? vraagt 
de liefde.  

 
 

 
Ik heb geen tijd, zegt het recht. Mijn werk gaat voor.  

Voor jou maak ik tijd, zegt de liefde.  
De rest kan wel wachten.  

 
Tel ik misschien niet mee? vraagt het recht.  

Hebben we niemand vergeten? vraagt de liefde.  
 

Tot hier en niet verder, bepaalt het recht.  
Grenzeloos en onbeperkt, beweert de liefde.  

 
Straffen wat fout is, zegt het recht.  

Vergeven wat mis liep, zegt de liefde.  
 

Je recht eisen, zegt het recht.  
de liefde schenken, zegt de liefde.  

 
Deze liefde bracht Christus op het kruis. Maar met Pasen vieren we ook dat uit-
eindelijk de bijbelse hunker naar gerechtigheid zal zegevieren. De vrouwen ont-
dekten het: ‘Hij is niet dood’, hij brengt ons samen, is licht en kracht, is in ons 
bezig. Hij maakt ons nieuw.. En stilaan, hier en daar en  meer en meer  zijn 
mensen er blijven in geloven tot op vandaag.  
 
Zalig Pasen! 
          Annemie Luyten  

De geest en de letter van de wet 

Auvergne Issoire St. Austremoine 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                         SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT          

Terugblik Algemene Vergadering  

jeugd aan het woord 

Terugkomdag Presentie  

28 april om 12.30u  

Wat was het 
deugddoend om 
vorige week zo-
veel jonge men-
sen aan het 
woord te horen 
op onze A.V.  
Met veel spijt 
moesten we im-
mers de aanwe-
zigheid van ver-
schillende ernstig 

zieke medewerk(st)ers noteren. Door de getuigenis 
van Glenn ( stage psychologie) en Nieke (stagiare ge-
zinswetenschappen), maar ook de frisse inbreng van 
Jitte en Julie (beiden laatste jaars humane weten-
schappen) kregen we het gevoelen dat de inzet voor 
een meer solidaire wereld zeker verder gezet werd. 
Charlene en Jette zullen vanuit hun studie sociologie
(UA) nog een beetje verder verkennen.  
 
Joke( Caritas international)  vertelde ook hoe ze vol-
op bezig is om het ‘Housing café’ met vrijwilligers uit 
te bouwen. Het is de bedoeling om met vrijwilligers 
op zoek te gaan voor woongelegenheid voor vluchte-
lingen. Vanaf begin april start het project,op de St. 
Jacobsmarkt 1ste verdieping( vrijwilligers kunnen zich 
nog aanmelden!). 
Er was ook de geruststelling dat de financies dankzij 
de vele giften weer ok waren. En natuurlijk is de ont-
moeting en het verhaal vanuit onze verschillende 
projecten een heel belangrijk punt.  
Dat mocht af-
gesloten wor-
den met een 
drankje !  
 
6/04 om 20u 
info housing 
cafe 
 
 

 

Vormingsnamiddag  
Terugkomdag  

Presentie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van blauwe zakken,’du”, butagas en 
dansen  
 
Onlangs beschreef Lieve De Cleen haar ervaring van 
jarenlang trouw blijven aan gezinnen in de marge van 
de samenleving. Het staat zo dicht bij heel de pre-
sentiegedachte, dat we heel blij zijn dat ze naar ons 
wil komen voor onze vormingsnamiddag. Naast haar 
getuigenis hebben ook nog een verassende verwer-
king op het programma  
 
Wanneer:  
donderdag 28 april om 12u30 (kans op een broodje te 
eten ) - gelieve hiervoor even te bevestigen !  
Waar:  
Sint-Jacobsmarkt 43 te Antwerpen, 03/234.05.11  
Begeleiding:  
Ina Koeman en Annemie Luyten  
Gast:  
Lieve De Cleen  
Start van het programma: 
13u30 tot 17u met een glaasje als 
afsluiter.  
Inschrijving: info@deloodsen.be  

3 dagen met ‘t Vlot en Jambo naar Drongen  

 
Van 2 tot 4 mei gaan we weer met een groep van 14 
gasten en 14 vrijwilligers van ’t Vlot en Jambo op  
driedaagse in een Abdij. Vermits het bezinnings- 
centrum van Averbode verbouwd wordt, zochten en 
vonden we een andere plek: de Oude Abdij van  
Drongen.  
 

De ontmoeting tussen Franciscus en de wolf zal ons drie dagen inspire-
ren. De wolf in elk van ons – het uur van de wolf – wolventaal – de wolf 
naast het lam - …  De voorbereidingen zijn volop gestart en er dienen 
zich weer veel kandidaten aan om mee te gaan. 
 
Welkom op de zendingsviering op zondag 1 mei om 18u  
in de weekkapel van de Heilig Hartparochie, Lange Beeldekensstraat 20, 
2060 Antwerpen.   
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     INSPIRATIE  INSPIRATIE      

Sint-Pauluskerk als voormalige 

Dominicaner kerk  

Villers Gemeenschap 

Spiritualiteits 
namiddag 23 april  

 
Stilstaan, luisteren naar inlei-
dingen, nadenken en de kans 
nemen om vragen te stellen 
over het thema. Peter Schmidt 
zal ons begeleiden.  
 
 

“ Het wereldberoemde altaarstuk Het Lam 
Gods, pronkstuk van de Sint-Baafskathedraal te Gent, 
trekt bewonderaars van over heel de wereld naar zich 
toe. De esthetische pracht en het kunsthistorische 
belang van het werk mogen niet doen vergeten dat 
het grote werk, in de geest van de late Middeleeuwen, 
ook bedoeld was om een centrale religieuze en cate-
chetische functie te vervullen. Het Lam Gods is niet 
alleen een summa picturae (samenvatting van de 
schilderkunst), maar op zijn manier evenzeer 
een summa theologiae (samenvatting van de geloofs-
leer). Bezoekers stellen voortdurend de vraag: wat 
stelt dat werk nu eigenlijk voor? Wat is zijn hoofdthe-
ma?  We betreden met die vraag een terrein waarop 
problemen van kunsthistorische aard en 
van inhoudelijke aard elkaar kruisen en bevruchten. 
Professor Schmidt voert in zijn voordracht de kijker 
mee langs de verschillende panelen van het retabel 
om de rijke en complexe religieuze thematiek toe te 
lichten, terwijl iedereen volop kan genieten van de 
uitzonderlijke pracht van dit meesterwerk van de wes-
terse schilderkunst." 
 
Wanneer: zaterdag 23 april van 14u tot 16u  
Waar: zaaltje ‘Melania’ op het begijnhof 
 
Aansluitend is er voor wie dat wenst—om 16.30 Eucha-
ristieviering in de begijnhofkerk  

Feestjaar voor de Sint-
Pauluskerk als voormalige  

Dominicaner kerk  
Drie Dominicanen geven een lezing in de kerk. Even-
veel Sint-Paulusvrienden vertellen op 9 juni over de 
Dominicanen van de Sint-Pauluskerk.  

De lezingen starten telkens om 19u.  
Na de lezing wordt er een drankje voorzien.  
 
Waar: Sint-Paulusstraat, ingang Sint-Paulusstraat  
Inschrijving: 5 € per lezing (leden Sint-
Paulusvrienden en TOPA leden gratis) -  

sintpaulusvrienden@proximus.be  

Emilio Platti  31 maart 2016 
Islam tussen vertrouwen en vrees  

Marc Butaye   28 april  
Over teksten en de realiteit, kerk 
en migratie  

Marc De Calu-
we   

19 mei  
Het charisma van de Dominicaan-
se regel  

5 jaar - Sociaal Winkelpunt 

 
Zaterdag 16 april  

 
 

We nodigen je van harte uit  het 5
-jarig bestaan samen te vieren van 
sociale kruidenier tWinkeltje  en 

Sociaal Winkelpunt vzw  
 

 
 
 

 
Waar: Gildenhuis, Gildestraat10a, 2170 Merksem  
Reserveren: voor koud buffet in schrijven voor 4 
april via mail info@sociaalwinkelpunt.be of 0476/29 
09 13 (Sus Schrauwen)  
Prijs: 12€ volwassenen , < 10 jaar: 8€, < 6 jaar  gratis  
 

 

Pick Nick   

Vorig jaar was het Theaterplein in hartje Antwerpen 
net voor de paasvakantie één groot picknickplein. 
Picknick Plein Public, een initiatief van Broederlijk 
Delen, Studio Globo en Oxfam Wereldwinkels was 

een groot succes !  
 

Neem vrijdag 22 april 2016  
op in je agenda en kom picknicken.  

 
Tijdstip: vrijdag 22 april van 12u tot 14u  
Waar: Theaterplein Antwerpen  
Eten en drinken: bestel voor 15 april een picknick-
pakket ( 5€) via inschrijven@owwa.be of neem je 
eigen brooddoos mee. Warme en koude drankje zijn 
ter plaatse te verkrijgen.  
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                         BINNENSTE  BINNENSTE    

 
Tochten van Hoop hebben steeds een teken van hoop” 
 
 
Dat zegt Lieve Van der Velden die al zes jaar Tochten van Hoop gidst. Van de ‘Babelse 
mozaïek’ tot ‘Koffers vol hoop’ en ‘Groenten uit Antwerpen’. Jaarlijks leidt ze zo’n 15 
groepen langs merkwaardige plekken en getuigen. Het gidsen zit haar in het bloed. Ze 
kan bogen op vijftig jaar ervaring als stadsgids. 
 

 
 
Lieve is geboren en getogen in Borgerhout. Ze werd handelslicen-
tiate en bouwde een onderwijsloopbaan uit. Ondertussen was ze 
in haar vrije tijd beginnen gidsen. Ze werd onder-directrice en 
uiteindelijk ook directrice. “Ik had toen wel al eens gehoord van 
de ‘Tochten van Hoop’ maar mijn job liet weinig bewegingsruim-
te.” Dat veranderde zeven jaar geleden toen ze met pensioen 
ging. 
 
Ze ging bij Auxilia les geven aan leerlingen met leerproblemen. 
Als inburgeringscoach in een project van VormingPlus en Atlas 
begeleidde ze een jaar lang een Afghaan: kennismaking met Ant-
werpen en onze cultuur en ook lezen en schrijven. Op een sociaal 
marktje herkende ze Lieve Simons die het had over Tochten van 
Hoop. “Ik zei toen dat ik dat ook wel wou doen.” Een eerste 
wandeling liep ze mee met Magda Ooms. “Het was de ‘Babelse 

mozaïek’ tocht. Over de diversiteit in de stad.” De tocht eindigde met een getuigenis bij ’t Vlot in de Lange 
Beeldekensstraat. En… Lieve was vertrokken. 
 
Tochten ontstaan, groeien, evolueren,… 
 
Even later realiseerde ze met andere gidsen de tocht ‘Armoede onder ons’. Een nieuwe tocht is teamwerk en 
wordt door meerdere personen gedragen en gegidst. Ze werkte mee aan ‘Koffers vol hoop’, de tocht langs het 
Red Star Line Museum die het heeft over landverhuizers en migratie. “Als gids kan je werken aan wat je boeit.  
Ik was al langer bezig met stamboomonderzoek. Een nonkel van mijn moeder was naar Amerika getrokken.” Wat 
heeft hij meegemaakt? Wat maken migranten vandaag mee? “Je bepaalt in groep welke tocht je wanneer doet. 
Maar vanuit je eigen achtergrond geef je er vlees aan.” 
 
Sommige tochten komen er op verzoek. Broederlijk Delen lanceerde het concept van de ‘Groenten uit Antwer-
pen” tocht. “Maar ik had niks met plantjes”, zegt Lieve die dan ook niet meedeed. Toch niet in het begin. On-
dertussen is ze vertrouwder met de thematiek van duurzame voeding en economie en gidst ze ook deze drie uur 
durende zomertocht. Die leidt naar Linkeroever, de Biodroom -het ‘samen biotuinieren’ project- en de Sint-Anna-
ten-Drieën ‘eco-’ en ‘fietsenkerk’. Ondertussen heeft ze het over boontjes uit Kenia, monocultuur, onkruidver-
delger, lokale arbeid, veilingen en grootwarenhuizen bij ons. Via de voetgangerstunnel leidt ze de groep naar 
Sint-Andries waar ook een aantal projecten lopen om samen te tuinieren. In de Reyndersstraat nam ze er 
‘Robuust’ bij, de biologische speciaalzaak die hervulbare, natuurlijke, seizoengebonden en verpakkingsvrije voe-
dingswaren verkoopt. 
 
Tochten evolueren. “Onlangs splitsten we de ‘Babelse Mozaïek-tocht’ in “Mensen op straat” en “Babelse Moza-
ïek”, zegt Lieve. Deze laatste tocht eindigt nu bij de Loodsen met een getuigenis over Harmattan, de Nederland-
se lessen aan anderstalige nieuwkomers. Dat sluit veel beter aan bij het thema van de tocht. 
 

Je moet er echt achter staan 
 
Gidsen voor de stad of voor Tochten van Hoop? “Het is anders”, zegt Lieve. Doel-
groepen verschillen. Cruciaal vindt ze de ‘getuigenis’ in de Tochten van Hoop. Te-
kenen van hoop ziet ze op vele plekken: in de vele taallessen door vrijwilligers en 
de voedselbedeling bij Sint-Antonius. “Voedselbedelingen vind je nu trouwens in 
elke wijk.” 
 
“Als gids moet je een taal ontwikkelen die mensen ‘grijpt’”, zegt Lieve. “Daartoe 
moet je er ook echt achter staan.” De gids moet kunnen inpikken op wat mensen 
opmerken. Lieve lacht. De Tochten doen al eens het de Coninckplein aan. Dan pau-
zeert ze graag aan de Permeke-bibliotheek. In de kubus hangt er steevast wel een 
foto-tentoonstelling over diversiteit. Maar het biedt tegelijk een kans voor wie 
hoognodig… “Mijn onderbroek gaf licht”, zei ooit iemand die van het toilet terug-
kwam. Dan legde Lieve uit hoe het blauwe licht voorkomt dat druggebruikers hun 
aderen kunnen zien om er een spuit in te zetten. Dat is een aanzet om het te heb-
ben over de diversiteit van ‘drugsgebruik’ en ‘verslaving’. Achter de hoek is er dan 
’t Vlot dat ‘gasten’ een ontmoetingsplaats biedt en ‘stappers’ een getuigenis. 
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BUITEN  BUITEN                                                                         

 
 
Mijn plaatje 
 
“Mijn inzet past helemaal in mijn plaatje”, zegt Lieve stil. Ze kreeg het van thuis 
mee. Gelovig opgevoed in de Christelijke spirit, chiroleidster,… “maar ik doe dat nu 
niet ‘omdat ik eens goed zou doen’. Ik heb er zelf iets aan. Ik hou van contacten 
met mensen. Het is een verrijking voor me. Tijdens zo’n tocht -op voorhand al- sta 
ik op scherp. Ik zoek op, bereid voor, leer bij.” Ze herinnert zich een tocht met stu-
denten maatschappelijk werk. “Op het einde wees de leraar er op dat ik niks over 
de ‘derde betalersregeling’ gezegd had. Ik wist niet waarover hij het had. De vol-
gende keer wist ik er meer over.” Het gidsen van de Tochten houdt haar ‘bij de les’. 
“Je gaat op een andere manier kijken als je door de stad loopt. Je bent meer be-
trokken.” Haar aandacht focust op de actualiteit. Ook eigen ervaringen stofferen 
haar verhaal. “Hier in de kubus gaf ik lees- en schrijfles aan een Afghaan. Dat was 
makkelijk om in de bibliotheek materiaal te vinden. Mensen aan andere tafeltjes 
moedigden de jongen aan door te zetten.” Mooi. 
 

 
Individuele tochten van hoop in de kijker  
Je kan individueel inschrijven !  
 
Via thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen, vestigen wij de aandacht waar geloof 
en hoop in een menselijke oplossing steeds aanwezig zijn. Deze wandelingen staan open voor 
al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving.  
Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige, of een vrijwilliger die 

    aan één van de projecten werkt.  
 

Wil je meer weten over deze tochten, bekijk dan uitge-
breid deze wandelingen op onze website.  

www.deloodsen.be  
 

 
 

Sterke vrouwen 
 
Een thema dat ze graag verder zou verdiepen? “Er is al een tocht ‘Sterke vrouwen’ 

die de nadruk legt op vrouwen. We kunnen dat nog meer uitwerken. De vrouw wordt in veel culturen van nieu-
welingen onderdrukt. Het is niet eenvoudig daar iets over te doen.” Er komen fitnesscentra die uitsluitend voor 
vrouwen zijn. Omdat ze anders gewoon niet naar de gym mogen. In het Afrikaans Cultureel Centrum zag ze 
affiches over HIV, vrouwenbesnijdenis en genitale verminking. “Ik vind dat we ook over die zaken moeten kun-
nen spreken met onze scholen.” Maar ook over ‘nationaliteit’. Ze wijst naar de Nigeriaanse Chika Unigwe die 
‘On black sister street’ schreef (Nederlandse titel ‘Fata morgana’). “Indiërs in Engeland zijn tegelijk mee Brit-
ten. Wie hier allochtoon is, blijft dat zijn hele leven lang.” En over ‘vooroordelen’. Lieve wijst naar de Nigeri-
aanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie die hierover getuigt in “The danger of a single story”. Bij Chima-
manda thuis werkte er een arme hulp. Toen ze hem bezocht kreeg ze zaken te zien die hij gemaakt had. Ze 
stelde vast dat het nooit bij haar opgekomen was dat een arme iets kon maken… 
 

16 april om 14u  2060 op een ander spoor  

21 mei  om 10u  Babelse mozaïek  
Bewogen mensen vroeger en nu   

28 mei  om 14u  Koffer vol hoop  

 
 
Heb je interesse in één van deze tochten, 
schrijf je dan zo vlug mogelijk in -  

tochtenvanhoop@deloodsen.be of bel naar 
03/234.05.11 tussen 9u en 12u30.  

 
Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost 
5 € per persoon  

 
Tochten van Hoop is op zoek naar 
nieuwe gidsen.  
 
Heb jij tijd en zin om onze Tochten 
mee te gidsen ?  
 
 
Neem dan contact op met Annemie 
Luyten op het nummer 03/234.05.11  
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DE LOODSEN DE LOODSEN             WETEN WAARD WETEN WAARD    

De Vleugel  

 
Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Hry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 
 
 
 
 
 

Utopia 

A.R.K  

Lezing op uitnodiging a.r.k.  
 
Op uitnodiging voor de 
Antwerpse Raad van 
Kerken Oecumene,  
geeft Marc Van de Voor-
de een Lezing, die aan-
sluit bij zijn laatste 
boek 
 
 
 

‘Help! Ik ben gelukkig’  (uitg.Pelckmans)  
waarin  Marc Van de Voorde onder andere het Gods-
gemis van de huidige cultuur beschrijf. 
  
Mark Van de Voorde 
Onafhankelijk publicist-columnist 
Gewezen Hoofdredacteur Kerk + Leven 
Gewezen raadgever-speechschrijver van Herman Van 
Rompuy, Yves Leterme, Steven Vanackere. 
  
Wanneer: 12 April dinsdagmiddag 15.00 uur-2016 
Waar: in de parochiezaal van de Sint Andrieskerk 3, 
2000 Antwerpen, ingang Waaistraat  

02/04 Paul Kevers  Mensen, dit is er-
over !  
Over verontwaardi-
ging  

09/04 Hugo Vereeck  

16/04 Jan de Meulder  

23/04 Paul Kevers Volstromen met le-
vensadem  

30/04 Magda Vinger-
hoets  

CD RELEASE CONCERTS  
 

CRISTOBAL DE MORALES  
LAMENTATIONS OF JERMIAH  
LAMENTATIONES JEREMIAE PROPHETAE  
 

15 april 20u Sint Pauluskerk Antwerpen  
16 april 20u Sint-Jacobskerk Gent  

17 april 14u Sint-Pieterskerk Leuven  
 
Prijs: 15€ 
info.cultuur.be, 03/338 95 85(di, za, 11u-17u) 
Grote Markt 13,Antwerpen via Wisselstraat 12  
(vr - za, 11u - 17.45u) 

Paus Franciscus kondigt dit jaar een Jubeljaar af en 
roept ons op om pelgrimstocht te gaan naar Rome of 
naar een bedevaartkerk en door de Heilige deur te 
stappen. “Barmhartig zoals de vader” is het thema 
van het buitengewoon jaar van de barmhartigheid en 
van onze pelgrimstocht georganiseerd door de leken-
beweging van MSC-Vlaanderen. 
 
Na de pelgrimszegen in de Sint-Cordulakerk in Scho-
ten om 9.30u trekken we langs rustige paden naar de 
Sint-Antoniuskerk aan de Paardenmarktmarkt in Ant-
werpen waar Broeder Kenny van de Kapucijnen ge-
tuigt over Barmhartigheid. Via de heilige deur stap-
pen we de kathedraal binnen waar we afsluiten met 
een eucharistieviering (17.00u). Na het avondmaal 
nemen we de bus terug naar Schoten.  
 
Iedereen is welkom! Voor meer info kan je terecht bij 
Jozef Bouwens, 0477/570380 of  
bouwens.jozef@skynet.be 
http://msc-vlaanderen.blogspot.be/ 

Zjos Meyvis maakt sinds 2006 vreemdsoortige machines 
van gerecupereerd materiaal. De 
vluchtige  passant zal hun gehei-
men niet ontsluieren. Alleen aan 
de gefascineerde kijker geven de 

reservoirs,  darmpjes, vleugels, blaasbalgen en kleine elektrische motoren hun mysterieu-
ze werking prijs. Met zijn recent werk vestigt Zjos Meyvis de aandacht op de afnemende 
vruchtbaarheid van onze wereld en de snelle achteruitgang van de soorten. Hij maakt ap-
paraten om zuurstof te recupereren, om pastorale lucht te verspreiden, toestellen om 
stuifmeel op te vangen en te ziften, zaadverspreiders en toestellen om hoge bomen te 
bevruchten. Dit alles om te helpen het leven in stand te houden. 
 
Wanneer: 30 april t.e.m. 15 mei 2016 - za van 14u tot 17u en zo van 12u tot 17u  
Waar: Eco-kerk van Linkeroever, de Sint-Anna-ten-Drieënkerk  

MSC - Pelgrimstocht  

mailto:bouwens.jozef@skynet.be
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

APRIL 2016 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

Liefde in tijden van angst · bleri lleshi · pelckmans  
          Isbn 9789462670624 
 
Bang om niet rond te komen, bang om te falen, bang voor aanslagen, bang om 
alleen te zijn, bang om samen te gaan wonen, bang voor verandering, bang voor 
morgen. We leven in een angstsamenleving. Onze angst is soms zo verpletterend 
dat je dreigt te denken: zouden we niet beter meteen stoppen met leven? Maar 
ook sterven is geen optie, want we zijn bang van de dood. Filosoof Bleri Lleshi 
ziet maar één oplossing: de Liefde. Niet de romantische of peperkoeken versies 
uit tv-programma’s (Verboden liefde!), literatuur (Vijftig tinten grijs!) of 
filmwereld (The Twilight Saga!). Die leren je vooral dat liefde een product is uit 
een met tl-lampen belichte rayon in de supermarkt. Wél de liefde die ons laat 
bloeien en groeien, en ons samenbrengt. Alleen heeft die, net zoals een boom, 
stevige wortels nodig: in gezinnen, onderwijs, middenveld, media en politiek. 
Liefde in tijden van angst is een prikkelend essay dat, zoals het een 
straatfilosoof betaamt, vertrekt vanuit de dagelijkse verhalen van gewone 
mensen. Over solidariteit, spiritualiteit en de noodzaak van een 
liefdessamenleving. Broodnodig in tijden van angst. 
 

Voor wie verstilling zoekt · kris gelaude · averbode 
Impressies en gedachten         Isbn 9789079956197 
 
In een samenleving vol geluid en drukte zoeken mensen naar stilte: uiterlijk en 
innerlijk. Dit boek helpt je om stil te staan, te kijken, te luisteren en beelden 
te laten spreken. Door de teksten heen wordt de lezer aangeraakt en ontdekt 
hij het lichtende gevoel van de verwondering. De teksten van Kris Gelaude 
roepen vertrouwen op, voorbij de twijfel of onzekerheid. De auteur houdt 
steeds ruimte open houden voor het onzegbare. 
De woorden willen een poort zijn naar verstilling, naar wat het leven kwaliteit 
geeft en naar de dag van morgen. 

Met illustraties van Joke Eycken 

Kris Gelaude (1943) is actief als vrijwillig vormingswerkster en schrijfster. Van 
haar verscheen eerder 'Voor wie woorden zoekt'. 
Zij is bekend als medewerkster van onder meer het Tijdschrift voor Geestelijk 
Leven, Tertio, het UZ-magazine (Leuven), de publicaties van het Brusselse 
Catechesehuis, Muurkranten en Symposion. 

De Wensbloem  · nathalie Slosse  ·    
          Isbn 9789460031274 

Amper een paar dagen na Kago’s verjaardagsfeest gebeurt er een vreselijk 
ongeluk. Snuiters vriend was op het verkeerde moment op de verkeerde 
plek en nu is hij dood. Plots moet het leven verder zonder Kago en dat valt 
niet mee voor zijn vrienden. 
 
Door het ongeluk kijkt Snuiter anders naar de dingen om hem heen. Hij is 
bang om te gaan slapen en vraagt zich af of het misschien misging door de 
wensbloemen die hij Kago voor zijn verjaardag gaf? Gelukkig brengt de 
wijze Oehoe raad … 
 

De wensbloem is een ontroerend verhaal dat jonge kinderen helpt vat te 
krijgen op de verwarrende gevoelens die een onverwachte dood met zich mee 
brengt. Met Oehoes doe-ideetjes op het einde kunnen kinderen onder 
begeleiding actief aan de slag om op zoek te gaan naar troost en aanvaarding 
van het verlies. 
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Moet je horen · Nico ter linden  · uitgeverij Balans n.v. 
          Isbn 9789460030918  
 
De drie boeken 'Koning op een ezel', 'Het land onder de regenboog' en 'De 
profeet in de vis' vormen samen de complete kinderbijbel verteld door dominee 
Nico ter Linden, die weet wat vertellen en verhelderen is. 

Hij schrijft op zo'n manier dat de bijbel opnieuw het verhalenboek wordt dat 
het ook werkelijk is. Stuk voor stuk zijn het spannende en fascinerende 
vertellingen, voor kinderen maar ook voor volwassenen. 

Nico ter Lindens 'kinderbijbel' maakt van de bijbel een aanstekelijk en 
begrijpelijk boek, voor kinderen en hun (groot)ouders. De even kleurrijke als 
eigenzinnige illustraties van Ceseli Josephus Jitta voegen een dimensie toe en 
versterken de kracht van de tekst met onverwachte beelden. 

Vrijwilligers gezocht  

 
 

De 3-Leliën is gelegen in hartje Antwerpen, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen 
 

Meer informatie vindt u op onze website http://www.de3lelien.be/ 
 
 
Een vrijwilliger (m/v) 

 voor assistentie in de winkel, 

 voor dienstverlening aan klanten en bezoekers, 

 voor behartiging van de zaak door aanwezigheid van 1 dag per week of meer (en als mogelijk 1 zaterdag in 
de maand). 

 
takenpakket (in functie van de eigen mogelijkheden en belangstellingen) o.a.: 

 opvolgen bestellingen/ leveringen en verzendingen, 

 kassaverkoop, 

 administratieve en logistieke ondersteuning. 
 
Wat bieden we u: 

 een team van vrijwilligers die samen zorg dragen voor de winkel, 

 een aangename en zinvolle tijdsbesteding om mensen in hun zoektocht naar levensbeschouwing en religie 
in het bijzonder het christendom te begeleiden, 

 een vrijwilligersvergoeding. 
 
Wij verwachten: 

 voeling en achtergrond bij zingeving en levensbeschouwing of bereid zijn zich hierin te verdiepen, 

 notitie hebben van wat in de pastoraal van het bisdom Antwerpen aan de gang is of bereid zijn zich hierin 
te verdiepen, 

 zich in te werken in het digitale kassasysteem, 

 geen vrijblijvend engagement. 
 
De kandidaten nemen contact op met mevrouw Els De Vos, winkelverantwoordelijke op het nummer 03 231 03 39 
of via mail dedrielelien@kerknet.be . Na een intakegesprek komen beide partijen tot een gezamenlijke overeen-
komst. 

http://www.de3lelien.be/
javascript:void(0)

