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Nieuwe stagiaire  
 

Op 19 november verwelkomden we Jessica, twee-
dejaars studente maatschappelijk werk aan de Ka-
rel De Grote Hogeschool. Zij zal onder andere de 

projecten De Overzet on-
dersteunen.  
We hopen veel te leren 
van deze ‘frisse wind’ en 
dat ze ons nieuwe inzich-
ten kan bijbrengen. Jessi-
ca blijft tot eind januari, 
dit maakt dat ze samen 
met de vrouwen en kin-
deren leuke activiteiten 
kan bijwonen, zoals: sin-
terklaas, kerstfeest, …   
Op deze manier is er ook 
ruimte om mooie momen-
ten te delen met de vrou-
wen.  
 

Bezoek aan Sportopia 
 

In de herfstvakantie zijn Jill en drie stoere jongens 
uit De Overzet en De Overstap, Sportopia gaan 
ontdekken. Ongelooflijk veel attracties/
sporttuigen om te ontdekken in slechts één dag 
tijd. Wij keren zeker nog eens terug! Geniet van 
de blije gezichtjes! 

Vrijwilliger zijn is een manier van leven. 
Het is zoveel meer dan een job. 
Het is een wijze van naar mensen te kijken. 
Sommige noemen het daarom...  
     EEN ROEPING !   

 

 
 
 
 
Bezoek studenten 
 
Deze maand kregen we 3 studenten van het zes-
de middelbaar Heilig Graf Turnhout op bezoek. 
Zij hebben met de vrouwen van De Overzet In-
jera gemaakt. Injera is een soort plat brood uit 
Ethiopië, vergelijkbaar met een zoute Pannen-
koek van bij ons.  

 

Ondertussen kwam er weer een nieuwe ’mama’ in de Overstap wonen met een dochtertje van 9 jaar. 
Zo zitten onze beide huizen weer helemaal vol. De kinderen bereiden zich voor op Sinter Klaas,         
de mama’s hopen op papieren. Dat zou het mooiste kerstgeschenk zijn dat we kunnen dromen! 



 
 

DE LOODSEN     SOLIDARITEIT 

 
 
 
21 december 
 
van 14u. Tot 20u. 
 
Schrijf in !!! 

 
De eerste trimester is alweer ver gevorderd en 
ook de griep of andere onverkwikkelijke kwalen 
teisteren soms de aanwezigheid in de lessen Ne-
derlands.  
 
Maar in het algemeen is er toch een grote leergie-
righeid bij al de cursisten. Tot nu toe in 10 ver-
schillende groepen en vanaf januari zullen er 12 
groepen zijn waar de vele vrijwilligers weer al 
hun creativiteit leggen in de ontmoeting met de 
‘andere’, die we doorheen de taal een ervaring 
van gastvrijheid willen bieden.  

Er is ook een groot enthousiasme en waardering 
vanuit een vijftal studenten lerarenopleiding van 
Thomas More (Vorselaar), die na hun verkennings-
periode hulp willen bieden. Ze hebben een uitge-
breide vragenlijst opgesteld, die we nu met al de 
lesgevers bespreken zodat er tegen Pasen een 
aantal voorstellen van aanpak klaar liggen. 
En uiteraard wordt er nu weer gepland hoe we 
tegen het einde van dit jaar de trimester feeste-
lijk kunnen afsluiten, met aandacht voor Kerst-
mis, voor het vieren in de verschillende culturen, 
voor het  Nieuwe jaar en voor de inbreng van ie-
der. 

We staan voor een koudere periode en dan zijn er 
elk jaar minder Tochten gepland, de aanvragen 

komen binnen voor de lente periode.  
Nu het wat stiller is, nemen we met de gidsen de 
tijd om de inhoud van enkele tochten wat  te be-

kijken vanuit  de nieuwigheden die er op de di-
verse plaatsen gestart zijn. 

 
Ook onze folder passen we aan zodat het duidelij-
ker wordt wat potentiële deelnemers kunnen ver-

wachten.  
Daarnaast is er een nieuw Tocht in wording.  

Deze situeert zich rond St. Pauluskerk: een sa-
mengaan van verhalen over enkele boeiende loca-

ties, kunstwerken, de inzet voor vluchtelingen, 
de buurt enz.  

Het belooft echt heel boeiend te worden.  
 

Indien je geïnteresseerd bent of al eens wil proe-
ven van deze nieuwe tocht, kan je inschrijven 

voor de tocht op donderdag 20 december,  
start 14u in de tuin van St.Paulus, St. Paulusstraat 

(grote poort).  
Duurtijd ongeveer 2,5u, niet al te veel stappen. 

Gelieve dit te doen voor 16 december op het 
adres van de Loodsen. Onkosten: 5 euro. 

Harmattan Tochten van hoop  

 

De Warmste week van Music for life organiseert 
in elke provincie een  Warmathon.   
Voor  Antwerpen is dit op vrijdag 21 december 
tussen 14u en 20u. 
 
Wij nodigen zoveel mogelijk mensen uit om mee 
te doen. Je kunt kiezen om te wandelen of te  
lopen. Eén ronde is 3,2 km. Je kunt er ook een 
stukje van doen of gewoon komen supporteren 
en geld doneren. 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
 
Je schrijft je in op de website van Music for 
life. De inschrijving kost 15 euro en je kiest 
als Goede Doel: De Loodsen vzw. 
 
5 euro van het inschrijvingsgeld gaat naar de 
inschrijving en de verzekering voor de deelna-
me, 10 euro gaat automatisch naar de Loodsen 
vzw.   
 
We hebben voor al wie voor onze organisatie 
meedoet speciale hesjes voorzien! De opbrengst 
bestemmen we graag voor de werking van de 
Overzet en de Overstap.  

Loop of stap je met ons mee in 
de Warmathon in Antwerpen? 

Doe het !!! 
Loop of stap met ons mee... 



 
 

IK WAS  NAAKT  

DE WERKING IN  DE ST.- ANTONIUSSHOP! 
 

Voor wie regelmatig voorbij de pastorie, grenzend aan de prachtige gerenoveerde  St.Antoniuskerk  op de Paarden-
markt, passeert of in de buurt woont valt het zeker op dat er daar vier dagen in de week heel wat beweging is qua in
- en uitlopen van mensen van allerlei nationaliteiten. 

Wat ook nog extra  de aandacht trekt  is dat er ook door heel wat  weldoeners  leveringen gedaan worden  van kle-
ding, speelgoed,  schoenen, huishoudartikelen enz. 

 

Welnu elke woensdag omstreeks 9 uur komen daar  zo’n 10-tal vrijwilligers  bijeen met de taak al deze goederen  te 
verwerken  tot ze klaar zijn tot overhandiging  aan de mensen in nood.   

 
Hier onze taak: Vooreerst wordt de kleding  gesorteerd: onderverdeeld in 
vrouwen- heren- en kinderkledij in de voorsacristie. De minder goede 
exemplaren gaan zeker niet verloren en zijn bestemd voor Wereldmissie-
hulp. 
Nadien met de helpende hand van ons beperkt  mannenbastion worden ze 
overgebracht naar onze eigenlijke “SHOP” ! Hier worden ze  op rekken  
gehangen klaar voor het definitieve  aanbod. Ook schoenen, ondergoed, 
handdoeken  vinden hun plaats op daartoe bestemde schappen. Voor ba-
by’tjes worden er speciale pakketjes gemaakt waar alle noodzakelijke 
eerste spulletjes inzitten. 

 
Daar kledij seizoensgebonden is ( winter-zomer) is dat op die moment 
heel  arbeidsintensief. Maar gelukkig zorgt Rita Somers onze mentor en 
toeverlaat voor extra hulp onder de vorm van studenten die graag een dag 
komen meehelpen als stagevorming. Ook een aantal personeelsleden van firma’s komen soms een helpende hand 
bieden om  ons sociaal project met veel plezier te ondersteunen. 

 

Ook nog even vermelden dat De Goede Sint bij ons ook niet wordt vergeten om de kinderen te bedenken met een 
mooi stukje speelgoed, een puzzel, strip of een mooi boek aangevuld met een leuke Knuffel.  

Maar dat vraagt ook alweer veel voorbereiding om die pakketten samen te stellen.  
Ook zorgen we ervoor dat iedereen een warme sjaal en handschoenen zal hebben voor de koude wintermaanden.  

De kinderen kunnen ook bij het begin van het schooljaar rekenen 
op een mooie boekentas en een klein gamma aan schoolgerief.  
Om de twee maanden op een zaterdag  zijn de mensen die ook  
recht hebben op een voedselpakket  welkom in onze shop.  Daar 
vinden ze mits  een kleine bijdrage zowel voor henzelf als hun 
kinderen voldoende keuze aan kledij en aanverwanten ! Hier staat 
ook een stel vrijwilligers ( het vaste team en gelegenheidsvrijwil-
ligers) ter hunner beschikking voor hulp en bijstand. Dit heeft 
soms een heel gezellige drukte tot gevolg. 

 
De vaste wekelijkse ploeg bestaat merendeels  uit jong gepensio-
neerden die samen ondanks de toch wel serieuze arbeid  tot een 
leuk en hecht team zijn geëvolueerd  waar een toffe vriendschap 
is ontstaan met regelmatig een gulle en spontane lach als er een 
privé modeshow  ten beste gegeven wordt. 

 
Nog steeds doen we dit met volle goesting en overgave en zijn 
altijd  gelukkig  na een welgemeende  “Dank U” van al deze men-
sen van allerlei afkomst en sociale klasse !  

   HIER DOEN WE HET VOOR ! 

 

Nieuwe vrijwilligers voor ons SHOP-TEAM zijn altijd welkom !  
Een helpende hand kunnen we steeds gebruiken.  

 



 
 

   EN JE HEBT MIJ GEKLEED 

T’Frakske - Travant Concept Store 
 
Wij brachten een bezoekje aan de tweedehandswin-
kel Travant Concept Store, ook wel gekend als  t-
Frakske van vroeger en maakt deel uit van CAW Ant-
werpen.  
 
Travant Concept Store noemt zichzelf een kledijwin-
kel met tweedehandspullen. Toen we binnenkwamen merkten we meteen op dat het meer dan dat is. 
Je kan er inderdaad tweedehands kledij kopen, je kan er ook juwelen vinden of gewoon lekker een 
koffietje drinken als je even moet uitrusten van al dat shoppen. Bovendien wordt de winkel gerund 
door vrijwilligers en medewerkers via artikel 60 (is een tewerkstellingsmaatregel van het OCWM met 
als doel kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen). Dit maakt dat de winkel ook een werkerva-
ringsproject is.  

 
Het fijne is dat je de mensen ook effectief 
aan het werk ziet. Zo zagen we een vrouw 
een grote lap stof verwerken. We kregen te 
horen dat zij instond om de zakjes te ma-
ken. Ze maken dus zelf hun zakken! Lekker 
ecologisch want deze kunnen een lange tijd 
mee gaan. Ook de kapstokken waar de kle-
ren op ophangen zijn niet “gewoontjes”. Ze 
zijn met touw allemaal versierd in opvallen-
de kleuren. Dit geeft een extra toets aan de 
winkel, die wij persoonlijk in nog geen enkel 
andere winkel hebben gezien.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Er hangt een familiale, huiselijke 
sfeer.  
Dit enerzijds door de hartelijke 
groet die we al meteen kregen toen we binnenwandelden, anderzijds 
door de fleurige tafeltjes die er staan om koffie aan te drinken. Ie-
dereen gaat zijn gangetje.  
De kleren worden gesorteerd, ze worden allemaal netjes aan de rek-
ken gehangen, de eigen Travant prijskaartjes worden aan de kleren 
gehangen, enzovoort. 
 
 

 
Over het prijskaartje gesproken: een hemd kost gemiddeld €1.5, een jas €6, een mooi paar botten €8,
… Dit is zeker goed te doen! De opbrengst hiervan wordt besteed aan de mensen die het nodig hebben. 
Super mooi concept dus!  
Wil je ook eens een bezoekje brengen aan de winkel? Spring gerust eens binnen, de mensen zullen je 
ontvangen met een hartelijke lach.  

Jill & Jessica 
 

 

Travant Concept Store 
Turnhoutsebaan 112, 2140 Antwerpen 
tel. 03 235 72 90 
Van maandag tot en met vrijdag open vanaf 10u00 tot en met 
16u30.  
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen 

 

 



 
 

HET WETEN WAARD 

Meestal traag 
dobberend, soms 
in een vlotte 
vaart 
 
Om plots te ont-
dekken dat je 
niet alleen vaart 
Dat er nog een 
Ander (on)zicht-
baar dezelfde 
weg gaat 
 
Door eenzame 
waters en woeste 
baren met een 
zelfde (on)zicht-
bare droom, 
dezelfde horizon 
tegemoet 
 
 
 
Al 15 jaar lang…. 15 jaar ‘t Vlot is ... 
 

FEEST ! 
Op zaterdag 8 december 2018 

in de Heilig Hartkerk  
in de Lange Beeldekensstraat 22  

2060 Antwerpen 
 

JE BENT VAN HARTE WELKOM ! PROFICIAT AAN TOPA  

15 jaar ‘t Vlot is…. 
15 jaar uitvaren op het water  

Een nieuw initiatief van I.J.D. in samenwerking 
met verschillende studentenverenigingen. 
Elke jongerenavond ( jongeren vanaf 18 jaar) zoals 
het initiatief heet, start om 18.30u met inzingen. 
Daarna volgt er een eucharistieviering, er wordt 
samen gegeten en ook nog nagebabbeld.  
 
De droom is dat het initiatief in de ruimte van de 
weekkapel van St. Joris kan uitgroeien tot een 
plek waar jongeren terecht kunnen om met elkaar 
uit te wisselen en echt een geloofsgemeenschap 
kunnen vormen. Ook zullen  pastorale medewer-
kers zich engageren om attent te zijn voor per-
soonlijke vragen. 
De data voor de volgende avonden zijn: 13 decem-
ber, 10 januari, 14 februari en zo verder elke 
tweede donderdag van de maand  in de St. Joris-
kerk vlakbij het Mechelseplein (ingang via Scher-
mersstraat)  

 
Gelukgewenst Topa (Toerismepastoraal Antwer-
pen) voor hun 25 jaar bestaan! 
 
In het jaar 1993 wanneer Antwerpen culturele 
hoofdstad van Europa was is er heel  veel georgani-
seerd, wat later uitgegroeid is tot een vaste waar-
de. Het is trouwens het jaar waarin ook de Lood-
sen ontstond. 
Dankzij de bezielende inzet en deskundigheid van 
priester Rudi Mannaerts werden vele mensen en-
thousiast gemaakt om het rijke culturele erfgoed 
van de verschillende Antwerpse (later ook in de 
Provincie) kerken te ontdekken en er over te ver-
tellen.  
In meertalige gidsboekjes,  
degelijke museale uitgaven, 
cursussen, website en docu-
mentatie centrum enz. werd 
TOPA een vaste waarde in het 
veelkleurige pallet van Antwer-
pen.  
 
We wensen hen een dikke pro-
ficiat en vooral veel creativi-
teit om Topa verder uit te bou-
wen. 
 

DE VLEUGEL 

Jongeren vieren  
in Sint Joriskerk 

zaterdag 1 december: Viering over armoede, 
in het kader van welzijnszorg.  
Mensen in kansarmoede, zien wij hen?  
 

zaterdag 15 december:  
Bijeenkomst 'Advent met Bach'.  
 

maandag, 24 december:  
Viering op kerstavond. 
 

 Telkens om 18 uur in de St. Annakerk in 
 Borgerhout 

Charles de Foucauld 
Herdenking van zijn leven en sterven. 
 
1 december om 15.00u., Dambruggestraat 274 
 - Ontmoeting bij koffie en thee 
 - Aanbidding 
Ongeveer 18.00u. Avondgebed en broodmaaltijd. 
 
Aanwezigheid bevestigen: Kleine Zusters 
    03/233 88 29 



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

DECEMBER 2018 

Zondagse woorden - Manu Verhulst  Editions Erasme  
ISBN 9782808102100 

INSPIRERENDE WOORDEN 
 
Elke zondag komen overal ter wereld de christenen samen. En het eerste 
wat ze doen is luisteren. Er wordt gelezen uit de Schrift. Het gaat daarin 
niet zozeer om interessante teksten. Het gaat wel degelijk om 
‘woorden’. Het zijn woorden waarin God zelf wil zeggen wie Hij is, wat 
hem ter harte gaat, wat Hij van ons verlangt. Oude woorden, zeer zeker, 
dode letters die ten leven moeten worden gebracht. Zoals de leerlingen 
op weg naar Emmaüs het ervaren hebben: “Brandde ons hart niet in ons, 
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” (Lc 
24,32). 
Dit boek verzamelt homilieën van priester Manu Verhulst. Zij zijn 
inspiratie voor wie een homilie voorbereidt, maar evenzeer voor wie wil 
mediteren over de lezingen van de zondagse liturgie.              € 19,95  

Samenleven met overtuiging(en) – Patrick Loobuyck    UPA  
ISBN 9789057186752 

 

Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd 
met levensbeschouwelijke thema's willen inlaten? Dat is de ambitieuze 
vraag van waaruit dit boek is ontstaan.  
Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit 
nog steeds onderwerp van debat. 
Samenleven met overtuiging(en) biedt een overzicht van de belangrijkste 
levensbeschouwingen en geeft achtergrondinformatie bij het huidige 
levensbeschouwelijke landschap wereldwijd. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de historische achtergrond en politiek-filosofische betekenis 
van godsdienstvrijheid, tolerantie en overheidsneutraliteit, en aan de 
plaats die levensbeschouwing in een liberale, democratische rechtsstaat 
kan krijgen. Tot slot is het boek een grondige aanzet tot reflectie over 
religie, levensbeschouwing en wetenschap. 

€ 24,95  

Heilige Woede – Thomas Quartier  Adveniat         ISBN 9789492093837 
 
Al sinds zijn jeugd is Thomas Quartier gefascineerd door revolutie en door 
Bob Dylan. Dan besluit hij in te treden in een klooster. Een onmogelijke 
combinatie? Niet voor Quartier. Voor hem is het kloosterleven niet 
gedateerd, maar een levensvorm die iedereen wakker kan schudden. De 
uitdaging aan zichzelf en de buitenwereld van een leven binnen en buiten 
de kloostermuren is wat deze grensganger drijft. Leven als monnik 
betekent een radicale keuze: een spiegel voor iedereen. 
 
PROF. DR. THOMAS QUARTIER OSB (1972) is monnik van de abdij Sint 
Willibrord in Doetinchem. Hij is directeur van het Benedictijns Centrum 
voor Liturgische Studies (BCL) aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
hoogleraar voor Monastieke Spiritualiteit aan de KU Leuven en verbonden 
aan het Titus Brandsma Instituut.               € 19,95  

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

DECEMBER 2018 

Bijbelagenda Halewijn       ISBN 9789085284895 

 

 

Een handige agenda in zakformaat om elke dag even tot bezinning te 
komen met een Bijbeltekst. 

Uitgever: Halewijn  
Uitvoering: 16,5 x 10 cm    

€  7,95  

Ongeneeslijk religieus – Gerko Tempelman Kok    ISBN 9789043529921  
 
 
In "Ongeneeslijk religieus' neemt filosoof en theoloog Gerko Tempelman 
zichzelf onder de loep. Want zijn persoonlijke verhaal is precies het 
verhaal van God en de moderne tijd. Het is een verhaal over het 
verdwijnen van God, maar ook een verhaal waarin het nog verbijsterend 
vaak over God blijft gaan. Sterker nog: het is een verhaal over een 
verwarrende comeback van God in de hedendaagse filosofie.  
Een wederopstanding, zo je wilt, maar dan verzonnen door atheïstische 
filosofen. Gerko Tempelman wil er het fijne van weten. Om te zien of je 
er iets mee kunt, als je ongeneeslijk religieus bent. Een toegankelijk 
geschreven boek over een actueel onderwerp, vol met persoonlijke 
ervaringen en verfrissende gedachtenkronkels. 
 

€ 17,99  

Op de schouders van reuzen – Umberto Eco Prometheus   
ISBN 9789044637854 

 
Op de schouders van reuzen is een postuum cadeau van een van 's 
werelds meest geliefde schrijvers. Ver verwijderd van de collegezalen, 
academische conferenties en ereceremonies schreef Umberto Eco in de 
loop van drie decennia deze nagelaten teksten. 
Op de schouders van reuzen geeft een handzaam en aanstekelijk inzicht 
in het veelzijdige oeuvre van Eco, dat evenzeer is gebaseerd op de 
literatuur en de filosofie als op de esthetiek, de ethiek en de invloed van 
de massamedia. Het boek vormt als het ware de essentie van het 
universum van Eco, geschreven in een sublieme, licht ironische taal; 
soms speels, en scherp als het nodig is. 
De wortels van onze beschaving, de veranderende canon van de 
schoonheid, de karakteristieke helden van onze grote verhalen, de 
obsessie met complotten: het zijn slechts enkele van de ideeën die de 
auteur de lezer aanreikt in dit schitterende, rijk geïllustreerde boek. 

€ 24,99  

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 


