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Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

December 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. 211 december  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! 

Welke melodie voor Welke melodie voor 
onze stad?onze stad?  

 
 
Op de Groenplaats was er nog even 
ruimte om solidariteitsliederen te zin-
gen en het lied van de open, speelse 
stad te laten klinken.  Weldra wordt 
heel die binnenstad ingenomen door 
tientallen kraampjes en feestelijke 
verlichting. De vraag is wel: voor wie 
klinken dan de kerstliederen? Mag ie-
dereen meegenieten van de pakjes, de 
warmte, de pintjes en de feestverlich-
ting? Of is het voorbehouden voor toe-
risten, vriendengroepjes, mensen met 
kapitaal?  En worden mensen, die er 
wat ‘anders’ uitzien liever gemeden?  
 
 
 

In dit nummer vind je verschillende initiatieven, die proberen meer 
plaats in de herberg van de stad te creëren. We zijn ook blij dat de 
winteropvang vanaf 1 december weer dag- en nachtopvang biedt voor 
wie op straat leeft of terecht komt. Vele vrijwilligers zetten zich hier 
mee voor in. De kerk van St. Walburgis getuigt  meer dan symbolisch 
van een open kerkgemeenschap. 
 
Deze periode van advent als voorbereiding op het kerstgebeuren moe-
digt ons aan om mee te zoeken hoe het lied van ‘ vrede op aarde voor 
elke mens ‘  en ‘een warme plek voor wie geen onderdak heeft ‘ te la-
ten klinken. 
         Annemie Luyten 
 

Bijna een jaar voorbij!Bijna een jaar voorbij!  
 
Bij deze Kapstok vind je weer zo’n blaadje: een overschrijvingsformu-
lier, tegenwoordig bijna een antiquiteit, maar wel een herinnering om 
jullie te vragen een steuntje te geven voor dit tijdschrift of om onze 
werking mee te dragen. Heel de Loodsen wordt gedragen door vele klei-
ne beetjes… waar we enorm dankbaar voor zijn. Tot nu toe kiezen we 
ervoor om ons tijdschrift op gerecycleerd papier af te drukken en mooi 
te verzorgen in kleur. Velen willen dit liefst zo houden.  

Mochten er mensen zijn, die een gift boven de 40 euro willen storten en 
hiervoor een fiscaal attest verlangen, dan kan dit enkel langs Caritas 
Hulpbetoon met de gegevens hiernaast. Dan steunt de Staat ons ook 
nog een beetje mee.               Welbedankt!!! 

Verkies je toch  enkel een digitale versie van de kapstok ,  
stuur dan je mailadres  naar info@deloodsen.be   
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Stop Armoede nu    

Terugkomdag presentie  

‘t Vlot  

Voor al wie interesse heeft in Presentiebenadering  
 

Donderdag 15 december  
 
De kleine goedheid kruipt overeind zoals een platgetrapt gras-
sprietje zich weer opricht”. (Emmanuel Levinas, vert. Roger Burg-
graeve)  
 
In wat voor wereld leven wij toch? Wat gebeurt er allemaal? Aan onrecht, 
haat, oorlog, geweld, vluchtelingen, armoede… We voelen ons soms zo 
machteloos… weten niet wat we nog kunnen doen. En toch doe je iets, elke 

dag… Als vrijwilliger bij de voedselbank, in de Welzijnsschakel, in een sociale organisatie, een parochie, een 
taallesklas… Als professionele hulpverlener in een sociale dienst, een opvang… Je doet iets. Iets goeds. Iets on-
ooglijk kleins in je eigen beleving misschien, maar toch iets groots in het leven van anderen. Iets dat het verschil 
maakt. De kleine goedheid! 
Op de terugkomdag van de presentie willen we graag deze kleine goedheid met elkaar delen, aan elkaar vertel-
len, in het licht zetten. 
Begeleiding : Ina Koeman en Annemie Luyten  
Waar : De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 
Prijs : 5 € 
Inschrijven : info@deloodsen.be of 03/234 05 11 

 
Tegen het einde van 
het jaar zijn mensen 
meer vatbaar om 
‘iets te doen voor de 
armen’, maar eigen-
lijk is gezonde voe-
ding een basisrecht 
voor alle mensen, 
zeker ook in onze 
maatschappij.  
 
Om hieraan te herin-
neren wordt er van-
uit Stop armoede een 
signaal gegeven en 
zullen alle voedsel  
bedelende organisa-
ties een affiche met 
kerstlichtjes voor 
hun raam hangen.  
 
Tevens zal de actie 
en de achtergrond 
ervan aan de pers 
bekend gemaakt 
worden met een ac-
tie van Soep op de 
stoep op  
 
vrijdag 16 december 
om 11.30u. 
 
In januari volgt er 
dan een gesprek met 
de politieke frac-
ties.. 
 

 
Even tot rust komen in de 
kapel. 
 
Het gebeurt soms wel eens. 
Mensen komen wat opgefokt aan 
in het Vlot, kunnen geen taal en 
teken geven aan gevoel van 
kwaadheid, verdriet en on-
macht. Er is dan niet veel nodig 
om deze mensen te doen laten 
uitbarsten. Onze kapel werkt 
wel in dergelijke gevallen. Er 
speelt wat rustige muziek, er 
brandt een kaars, de verwar-
ming staat op en er is een vrij-
williger aanwezig met een luis-
terend oor. Er is evenwel niet 
veel nodig om de mens tot 
kalmte te brengen.  

We ervaren de aanwezigheid in de kapel als een abso-
lute meerwaarde voor het Vlot. Als plaats van rust, 
maar tevens als plaats waar ruimte is voor gebed en 
spiritualiteit waar ook onze gasten nood aan hebben. 
Jan Dams, oud-stagiair van het Vlot en inmiddels tot 
diaken gewijd bracht in dat iedere Vlotnamiddag 
werd afgesloten met een kort gebedsmoment. Sinds 
enkele weken hebben we werk gemaakt van deze tra-
ditie: er worden enkele taize-liedjes gezongen en op 
de gitaar gespeeld, mensen bidden luidop of in stilte 
en steken een kaars aan. De aanwezigheid van live 
muziek heeft een aantrekkingskracht. De rust van de 
kapel wellicht ook. We zien regelmatig gasten ver-
schijnen in de kapel.  
We willen dan ook de kapel grondig op gaan knappen. 
Ze is oud en versleten. Momenteel is er een werk-
groepje actief waar ook vlotvrijwilligers bij betrokken 
zijn om de kapel te herinrichten. Zo wordt het er 
werkelijk een aangename plaats om te zijn, onlosma-
kelijk verbonden aan het Vlot! 
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Speciaal voor de eindejaarsperiode brengen de Winoos ook een collectie kerstkaarten uit. 
Ze werden gedrukt op gerecycleerd papier en met ecologische inkt. Deze kaarten zijn 10 op 15 cm groot en zijn 
dubbel, genoeg ruimte dus voor al uw kerstwensen. 
Per pakje 10 euro voor 5 kaarten, 50% van de opbrengst gaat naar de Overzet.  

De actie 'Pralinekes for Life' verkoopt net als vorig jaar lekkere Neuhaus pralines ten voordele van De Loodsen 
vzw. Steun je graag deze actie? Of heb je gewoon zin in een lekkere praline? Bestel dan snel je pralines! 
 
Het assortiment: 
- 3 Neuhaus pralines voor 3 euro 
- 250g Neuhaus pralines voor 15 euro 
- 500g Neuhaus pralines voor 25 euro 
 
Mail je bestelling voor 12 december 2016 naar pralinekesforlife@gmail.com. Je ontvangt een bevestigingsmail 
met daarin een betaalverzoek. Na ontvangst van betaling kan je jouw bestelling vanaf 19 december 2016 bij De 
Loodsen vzw komen ophalen. 
 
Alvast heel erg bedankt voor je steun! 
Zoete groete Alexia, Dominiek, Firat, Geert, Meike en Rens 
 
Link: https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/pralinekes-for-life 
 
Weetje: met de opbrengst van vorig jaar renoveerde we de keuken voor de vrouwen van De Overzet. 

DE LOODSEN DE LOODSEN                         SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT          

 
 

Er wordt goed uitgerust in De Overzet…  
Dankzij de steun van alle sponsors voor onze deelname 
aan de Refugeewalk, hebben we elke kamer van een 
nieuw bed kunnen voorzien. Tijdens de herfstvakantie 
konden we op voldoende hulp rekenen om alle bedden 
in elkaar te zetten. Sindsdien slapen de dames als 
roosjes!   
 

Na een goede nachtrust is het 
tijd voor sport! Met hulp van de 
fietsschool van Stad A mochten 
we een hele week lessen ne-
men. Voor sommigen was het de 
allereerste keer, voor anderen 
een ver verleden.  
Met vallen en opstaan werd mo-
dule 1 afgelegd.                       Op naar de volgende!  
 

De Overzet  

 
Welkom op de 8e editie van het gratis kerstfeest 

 bij LaRiva 
 

Vrijdag 23 december 2016 
 

Plaats 
LaRiva, Londenstraat 52 

2000 Antwerpen  
 

Timing 
15h00 – 17h30 (Gezinnen met kinderen) 

18h00 – 20h00 (idem + dak –en thuislozen) 
 

Mail het aantal inschrijvingen bij jouw organisatie 
naar: Kerstlariva@hotmail.com 

 

Kerst bij LaRiva  

Acties Music For Life! 

Buddy’s gezocht met een groot voor 

kwetsbare vrouwen en kindjes.  

Voor meer info, bel op 03/234.05.11 of mail via 

info@deloodsen.be  

mailto:pralinekesforlife@gmail.com
https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/pralinekes-for-life
mailto:Kerstlariva@hotmail.com
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“Ik ben gevraagd en heb ja gezegd”Ik ben gevraagd en heb ja gezegd”  
 
“Ik ben gevraagd en heb ja gezegd”, zegt Rita Boeren (55) die lid wordt van 
de Raad van Beheer van De Loodsen. Zij is gehuwd, moeder van vier kinderen, 
en stafmedewerker van ‘Attent’ -het Netwerk voor maatschappelijke inzet in 
het bisdom Antwerpen. “De Loodsen maakt deel uit van Attent en is een onge-
looflijk sterke partner. Zeker bij de vluchtelingencrisis speelde de Loodsen 
een gastvrouwenrol om de werkingen dichter bij elkaar te brengen. De con-
tacten groeien en we zochten een manier om die krachten nog beter te bun-
delen.” 
 
Boeren was een kwarteeuw persverantwoordelijke van het bisdom Antwerpen. 
In 2010 volgde ze de opleiding Pastoraal Werk. Dat combineerde ze met half-
tijds godsdienstles geven. Daarna werd ze redacteur bij het KTRO-
radioprogramma ‘Braambos’ wat ze combineerde met vrijwillige inzet. Toen 
de minister vorig jaar de ‘uitzendingen door derden’ afschafte, solliciteerde 
ze voor Attent waar ze sinds maart 2015 stafmedewerker is. 
 
Dat is niet echt een ‘veldpositie’ -“Dan zou ik wellicht niet meer slapen”- 
maar het biedt wel een helikopterperspectief. “Wat ik dan zie zijn ontzettend 

gedreven mensen die met alle kracht en inspiratie elke dag opnieuw ervoor blijven gaan om nauwelijks op te los-
sen zaken op te lossen. Ik ben enorm onder de indruk van hoe mensen met andere mensen begaan zijn.  
 

Attent: een open aanbod om de krachten te bundelenAttent: een open aanbod om de krachten te bundelen  
 
Twee jaar geleden verpopte de vroegere Diocesane Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de 
Schepping (CRVHS) van het bisdom Antwerpen tot de nieuwe netwerkformule: Attent. Ze kende de Commissie als 
een groep mensen uit een breed veld van diverse initiatieven die elkaar maandelijks rond een maatschappelijk 
thema ontmoetten. “Met de toenemende complexiteit van de samenlevingsproblemen groeide echter de nood 
om de krachten te bundelen om met een krachtiger stem naar buiten te komen.”  
 
De missie van Attent is geformuleerd als een ‘open aanbod’. Ieder die zich in de thema’s herkent, is welkom. 
“We willen mensen verbinden en versterken. We pakken geen campagnes van anderen over maar staan er wel 
mee achter. We brengen expertise in, distilleren gemeenschappelijke factoren en proberen extra kracht mee te 
geven. Het delen van ervaringen inspireert en versterkt. Het stelt mensen in staat meer zicht te krijgen op meer-
dere terreinen.”  
 

De schreeuw van de armen én van de aarde De schreeuw van de armen én van de aarde   
 
Verschillende netwerkpartners werken op expliciete thema’s, zoals de huisvestingsproblematiek, bijvoorbeeld. 
Veel groepen in de samenleving hebben het moeilijk een betaalbare, goede  woning te vinden. “Iemand met een 
beperkt inkomen heeft nog meer recht dan een goede verdiener op een woning waar het water niet weglekt tot 
je het niet meer kunt betalen, dat vensters zo dun zijn dat je je blauw stookt.” Dit erkennen is een maatschap-
pelijke uitdaging. 
 
Tegelijk laat zich de schreeuw van de aarde horen. “De grote maatschappelijke problemen worden alleen maar 
erger als je de ecologische problemen niet meeneemt”, stelt Boeren. Dit erkennen is een maatschappelijke uit-
daging. “Ecologie is geen ‘luxeprobleem’. Het heeft impact en raakt ons in ons leven.”  
 
Het Ecoteam van het bisdom Antwerpen was sinds 2009 een ‘vaste werkgroep’ van de Commissie en nu dus ook 
van Attent. “Het Ecoteam probeert mensen in de parochiesfeer meer aan te zetten tot ecologisch leven.” Met 
kleine stapjes, een jaarlijkse campagne,…“We moeten tegelijk de schreeuw van de armen en van de aarde ho-
ren. Dat is enorm inspirerend”, zegt Boeren die wijst naar Paus Franciscus die ecologie een elan gaf met de 
‘groene’ encycliek Laudato Si. 
 

De winst van goed wonenDe winst van goed wonen  
  
Deze uitdagingen zijn niet nieuw. “De wetenschappelijke inzichten zijn wel vrij recent. Dat het voortschrijdend 
inzicht zo traag verloopt, shockeert me wel eens”, zegt Boeren. Ze wijst naar een lezing door Maarten Loopmans 
-van de Onderzoeksgroep Sociale en Economische Geografie van KULeuven- die het verband tussen slecht wonen 
en gezondheid onderzocht. Men kan vlot berekenen wat het zou ‘kosten’ om alle woningen in dit land gezond te 
maken. Maar draai het eens om: wat zou dat ‘opbrengen’? Wat is de maatschappelijke winst van ‘goed wonen’? 
“Loopmans wijst op een Europees onderzoek dat berekende dat die kolossale investering zich maatschappelijk 
zou terugverdienen op nauwelijks 2,3 jaar. Het rendement is zo groot, dat het onbegrijpelijk is dat we niet die 
richting opgaan.” Het zou niet alleen geld besparen, maar ook andere deuren op de toekomst openen. 
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Over hier en ginderOver hier en ginder  
 
Attent kijkt zowel naar de stad als daarbuiten. “Dezelfde problemen stellen zich daar op een andere manier”, 
vermoedt Boeren. “In de stad zie je de armoede duidelijker op straat. 
Het verzet tegen armoede en de crisis rond wonen drijft boven. Buiten Antwerpen is dat minder duidelijk maar 
het is er ook niet simpel om aan een woning te geraken. Armoede is er wellicht een meer verborgen maatschap-
pelijk probleem. Als attent moeten we dan ook een tandje bijsteken om te weten wat er precies gebeurt, bij-
voorbeeld in de Kempen. We betrekken daar partners bij.” 
 
Attent nam al een paar keer een standpunt in over het politiek beleid. “Daarnaast boden we reeds open vergade-
ringen aan, bijvoorbeeld over wat er in Congo aan de hand is met de presidentsverkiezingen. In het voorjaar zul-
len we dat ook doen rond Israël en Palestina. We verbreden de maandelijkse samenkomsten. Als je breed kijkt en 
ervaringen samen legt, kan je op sommige punten vooruitgang realiseren die je op eigen houtje niet kunt”, be-
sluit Boeren. 
 

RadicalerRadicaler  
 
Het bisdom zorgt voor de middelen van Attent dat in zijn vormingswerk is ingebouwd. 
Als stafmedewerkster ondersteunt Boeren het netwerk. “Het betekent zelf de hele omvang en diversiteit van de 
problematieken leren zien, kennen,… Studeren, dus, maar ook contact leggen, netwerken en mensen identifice-
ren die de inhoud kunnen versterken. Ik heb tevens de opdracht om verbonden te zijn met wat in pastorale een-
heden, in diaconie gemobiliseerd wordt.” Ze verzorgt ook het hele communicatieluik. 
 
“Mijn kinderen vinden dat ik radicaler geworden ben. Zeker op vlak van ecologie.” Bij haar kinderen voelt ze dat 
die eveneens op zoek zijn om het anders aan te pakken. “Ook zij dagen mij uit om over dingen na te denken.” 
‘Goed leven’ draait niet enkel om het economische. “De zoektocht van vele jongeren naar een alternatief - ze 
kiezen voor levenskwaliteit en nauwer verbonden zijn met mensen in de buurt - moeten we zien en bij aanslui-
ten.” 
 
“Ik ging de opleiding ‘Pastoraal Werk’ volgen vanuit een verlangen met de jaren om er niet enkel over te schrij-
ven maar om er ook zelf iets mee te doen”, zegt Boeren. “Nu zit ik tussen beide in maar toch met een meer 
‘binnenstaanders’ perspectief dan voorheen.” Het is minder afstandelijk, concreter gedragen. “Het is mijn op-
dracht meer in het veld te staan. Tegelijk besef ik dat het échte veld nog iets heel anders is. Ik sta niet in de 
modder.” Het rapporteren -het journalistieke element- is er nog steeds maar het krijgt nu een intensere kleur. 
“Eerlijk zijn en goed beseffen wat de eigenheid is van mijn functie nu… en zien hoe ik het beste van die twee 
werelden kan combineren. Het blijft zinvol uitdagingen zichtbaar te maken en mensen te blijven stimuleren. We 
hebben een ‘visioen’ nodig om met zijn allen samen te leven en liefst zo goed mogelijk.” 
                Luc De Smet 

 

De kiezers van de president  
Woensdag 14 december 2016 om 20u—22u  
 
De race naar het Witte Huis was lang, duur en niet altijd netjes. Kan-
didaten moesten telkens weer af-wegen op welke staten en kiezers-
groe-pen ze prioritair hun pijlen richten.  
 
 

Wat is het belang van de vrouwelijke stem? Hoe zwaar wegen zwarte kiezers of lati-
no’s op het resultaat? Waarom is een kiezer in Ohio veel meer cam-pagnegeld waard 
dan een kiezer in Texas? Hoe zwaar weegt het grootkapi-taal op de verkiezingen?  
 
De Commissie van Attent, Netwerk voor maatschappelijke in-zet in het Bisdom Antwerpen, nodigt VRT-journalist 
Bert De Vroey uit voor een gespreksavond over de resultaten van de presi-dentsverkiezingen in de VSA van 8 no-
vember 2016 en over de mogelij-ke consequenties voor het buiten-landbeleid en het impact ervan op België, Eu-
ropa en de rest van de wereld.  

 
Voor de radio volgde hij dertien jaar lang de Amerikaanse binnen- en buitenlandse poli-
tiek. Hij maakte tientallen reportagereizen in de VS en vatte zijn indrukken samen in 
het boek De kleuren van Amerika.  
Op deze avond schetst hij de kies-strijd vanuit het perspectief van de kiezers. Het ver-
haal van de campag-ne wordt zo ook een analyse van de Amerikaanse samenleving.  
Moderator: Luc Claessens, voor-zitter Attent.  

 
 
Wanneer : woensdag 14 december om 20u  
Waar : Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149 in Antwerpen  
Prijs : vrije bijdrage  
Inschrijven : rita.boeren@ccv.be of 03/287 35 83 (secretariaat CCV )  
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Nieuwe Tochten van Hoop kunnen nu aangevraagd worden ! 

DE LOODSEN DE LOODSEN             SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT    

Interlevensbeschouwelijke 

week  

Eco - Tocht van Hoop  
 
De klimaatverandering bekommert 
steeds meer mensen. Ze zien dat 

de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd nu al tien-
duizenden slachtoffers maakt, vooral in de kwetsbaar-
ste bevolkingsgroepen in de landen van het Zuiden. Ze 
beseffen dat om de opwarming flink onder de 2° C te 
houden,  ook de eigen levensstijl moet veranderen.   

Hoe je kan kiezen voor milieuvriendelijk vervoer, eer-
lijke kledij, voedsel met een lage ecologische voetaf-
druk, samen met je buurt, enz… zie je op tal van plaat-
sen in de Sint-Andrieswijk. 

Deze tocht neemt je 
in het hartje van 
Antwerpen mee op 
inspirerende ontdek-
kingstocht. Bood-
schappen doen zon-
der verpakking, tus-
sen de huizen of op 
een pleintje samen 
met buren een 
groentetuin aanleg-
gen en onderhouden, 
eerlijke kleren kopen , je milieu vriendelijk verplaat-
sen, …….. 

Je ontdekt het op een wandeling die start op de Groen-
plaats en eindigt in het buurtrestaurant van bewe-
ging.net, waar je nog wordt getrakteerd op een con-
creet getuigenis. 

Vertrek : Groenplaats, Antwerpen 

Sporen van zingeving op ‘t Zuid  

Deze tocht vertrekt aan den Bell (vroeger Alcatel ge-
bouw) waar nu de meeste 
stadsdiensten van Antwerpen 
gevestigd zijn. Antwerpen telt 
tientallen verschillende ge-
meenschappen.  

Er wordt uitleg gegeven aan 
de moskee en daarna steekt 
men de Leien over naar de 
synagoge van de Bouwhandel-
straat (oudste Antwerpse sy-
nagoge). Verder loopt men 
langs het Museum van Schone 
kunsten, waar in de omgeving 
verschillende merkwaardige 
beelden of herdenkingsplaat-
sen en ontmoetingsplekken 

van levensovertuigingen gevestigd zijn.  

Men eindigt in de St. Walburgiskerk, Voksstraat, vlak 
tegenover het vroegere Volkshuis (waar de Steiner-
school gevestigd is). In de kerk is er ruimte voor de 
getuigenissen van het interreligieus samenleven. 

Vertrek : Den Bell, Francis Wellesplein  

Het eerste gezamenlij-
ke initiatief ‘Zingeven 
verbindt’ was een 
zeer geslaagd gebeu-
ren.  
Boeiende ontmoetin-
gen met gemeenschap-
pen, die we bijna niet 
kennen, mooie ten-

toonstelling met een maidenspeech van de nieuwe 
schepen Caroline Bastiaens in de gastvrije Campus 
van Thomas Moore, interessante studiedag ism. Ucsia 
en het bisdom; lekkere zoete hapjes ,gesmaakt door 
meer dan 300 personen, boeiende wandelingen, 
maaltijden ten huize van en een prachtig (wel een 
beetje lang) concert met 9 verschillende zangers of 
muziekgroepen uit verschillende levensovertuigingen 
in Amuz… het is zeker voor herhaling vatbaar.  
Een toemaatje was zeker de aangename (soms wel 
zware) samenwerking in de werkgroep, op initiatief 
van Orbit om met mekaar dit gehele programma in de 
vrije tijd uit te bouwen. Er groeien echte vriend-
schappen uit. 

Oud en Nieuwjaar   

 
Juist op zondag 25 decem-
ber is het dit jaar Kerstmis. 
Op de Loodsen sluiten we 
dan even onze deuren om 
zo de overgang naar het 
Nieuwe jaar te maken en 
weer wat energie op te 
doen. 
 

Vanaf 3 januari 2017 zijn we dan weer op post.  

Op woensdag 4 januari nodigen we iedereen, die 
zich verbonden voelt met onze werking uit op een 
open toast- en bezinningsmoment om 12.30u;, ge-
volgd door een broodjesmaaltijd.  

We houden die namiddag vrij om wat langer bij te 
praten! 

Meer informatie over de tochten :  
 

http://www.deloodsen.be/projecten/
detochtenvanhoop 
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

DECEMBER 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 

 
Dragende woorden        
Anselm grun - averbode      isbn 9789031714063 
 
               
                   17,90 € 
Het credo behoort tot de fundamenten van het christelijke 
geloof. Voor veel gelovigen is de geloofsbelijdenis een 
evidentie, maar voor anderen vormt het een bron van 
twijfel. Waarom moet je – in godsnaam – je geloof uitdrukken 
in die geijkte formule? Is het niet genoeg dat je gelooft 
in de liefde van God? 
Met dit boek richt Anselm Grün zich tot zoekende mensen. 
Mensen die willen achterhalen waar het bij hun geloof om 
gaat. De auteur wil hun manieren tonen om het geloof zo te 
begrijpen dat hun leven erdoor verlicht wordt. 
Het credo vormt daarbij een onmisbaar handvat.      

 
Vrij verdraagzaam weerbaar     
Mark van de voorde - halewijn       
           isbn 9789085284017
              
               
Mark Van de Voorde studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen en Pers- en 
Communicatiewetenschappen. Als mediaman was hij 34 jaar professioneel aan de slag 
in de kerk, onder andere zeventien jaar als hoofdredacteur van Kerk en Leven. In 2004 
stapte hij over naar de wereld van de politiek en is sindsdien raadgever van Yves 
Leterme op vlak van communicatie en maatschappelijke tendensen. Als publicist 
schreef hij verschillende boeken en talloze artikels over het raakvlak tussen geloof, 
cultuur en samenleving.  
               9,95 € 

 
Filosoferen in de islam      
Souleymane bachir diagne - uitgeverij vantilt         
           isbn 9789460042898
              
Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig 
vooroordeel. De islam is daarop geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Averroës en 
Ghazali namen diverse filosofische kwesties onder handen. De islam wordt op hoog 
niveau gekenmerkt door die openheid, en toont die telkens opnieuw. Dat is de kern 
van het betoog van Souleymane Bachir Diagne. 
In 'Filosoferen in de islam?' reflecteert de auteur ook op de openheid van de islam voor 
de actuele en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld. Terwijl de conflicten 
tussen de islam en de rest van de wereld toenemen, en steeds grotere groepen zich 
beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit boek juist een krachtige oproep 
tot dialoog en schetst de auteur een verhaal van hoop en rede. 

'Filosoferen in de islam?' verscheen oorspronkelijk in het Frans. Speciaal voor deze 
Nederlandstalige uitgave paste de auteur het voorwoord aan.   
 

                  17,50 €
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Schijfbijbel, nieuwe bijbelvertaling    
Nieuwe bijbelvertaling - Nederlandse bijbelgenootschap     
   
          Isbn 9789089121097 
 
 
Op veler verzoek: een nieuwe Schrijfbijbel! Deze Bijbel bevat extra schrijfruimte om 
notities te maken. Door het wat dikkere (off white) papier leent deze Bijbel zich ook 
goed voor biblejournaling: een creatieve manier om met Gods Woord bezig te zijn. De 
Schrijfbijbel bevat een handig elastiek en leeslinten. Bij de Schrijfbijbel is een los 
biblejournaling-pakket verkrijgbaar.         
    
 

            44,00 € 
 

 
Het einde van de wereld     
Steven stroeykens - uitgeverij polis   
          Isbn 9789463100854 
 
De apocalyps is zo oud als de wereld. Van de vroegste tijden tot heden heeft de mens 
zich een beeld proberen te vormen van wat er zou gebeuren als alles ten onder ging. 
Vroeger keken we bevreesd naar de komst van kometen of de voorspellingen van 
waarzeggers. Vandaag zijn we bang voor terrorisme, nucleaire dreiging en 
klimaatopwarming. Soms lijkt het doemdenken weer helemaal terug. 

Steven Stroeykens onderzoekt of we echt moeten vrezen dat het einde van de wereld 
zoals we die kennen eraan komt. De moderne scenario's voor de ondergang van de 
wereld vertonen frappante overeenkomsten met aloude apocalyptische angsten. 
Steven Stroeykens gaat op zoek naar wat de wetenschap te zeggen heeft. Hoe zou dat 
einde er echt uit kunnen zien? Moeten we ons zorgen maken over het klimaat, 
muterende virussen, artificiële intelligentie en planetoïde-inslagen? Of is de angst 
daarvoor even irrationeel als die van middeleeuwse sekteleden die dachten dat de 
hemel op hun hoofd zou vallen? Het einde van de wereld is een fascinerende 
geschiedenis over rampen, angsten en nachtmerries. 
            24,95 € 

 
Zonder woorden kan je niet    
Kris gelaude - Averbode     
          Isbn 9789031714049 
 
 
Na Voor wie woorden zoekt reikt dit boek opnieuw inspiratie aan om uit te drukken 
wat in gewone taal niet zomaar uit te drukken valt. Want woorden om het mooiste, 
het liefste, het innigste, het heiligste, maar ook het droevigste te omschrijven, moet 
je zoeken op de bodem van je ziel. Ze hebben een andere waarde dan de alledaagse. 
In Zonder woorden kan je niet werden zulke woorden bijeengebracht. De grote 
gebeurtenissen in het leven dienen als leidraad. Maar ook wat er kwaliteit aan geeft, 
zoals vriendschap, geborgenheid, vertrouwen en dankbaarheid, hebben er hun plaats 
in gevonden. Een boek vol bewogenheid, waarmee je een ander tegemoet kunt gaan.  
 
Kris Gelaude (1943) is huismoeder en freelance vormingswerkster en redactrice. Sinds 
jaren werkt ze mee aan publicaties en artikelen. Zij is ook actief als keramiste en 
publiceerde twee verzenbundels.  
 
            19,95 € 


