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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Juni 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. 204 juni 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! 

VertrouwenVertrouwen  
 
Juni. Voor vele jongeren begint er weer een spannende maand: blokken, 
examens, studiekeuzes… In een omgeving en leefklimaat waarin onzeker-
heid en angst soms de bovenhand halen, moet dit niet altijd zo gemakkelijk 
zijn. Conflicten raken moeilijk opgelost en mensen lijken meer te geloven 
in conflict dan in dialoog. 
 
Hoe kunnen wij hen vertrouwen in de toekomst geven? In de herdenkings-
viering van de slachtoffers van de aanslagen, klonken er doorheen de getui-
genissen van de respectievelijke echtgenote en echtgenoot van de slachtof-
fers zeer waardevolle gedachten. 
 
‘We hebben de keuze: of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld, 
in een wij-zij denken, of: we gaan in de opwaartse spiraal van liefde. We 
herinneren ons waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.’ 
‘ We moeten komen tot een nieuw bewustzijn: wat is de moeite om voor te 
leven? Het is omdat we de waarde van verdieping in wijsheid en inzicht niet 
meer belangrijk vinden, dat we komen tot toestanden zoals we die nu ge-
kend hebben’… 
 
We hebben de mogelijkheden om ‘echte warme relaties’ op te bouwen, ook 
met ons leefmilieu. Daarin ligt zo’n geweldige uitdaging, waarin we elke 
mens nodig hebben. Dat kan toch een echte motivatie zijn om onze stude-
renden aan te moedigen, om hen te laten blijken dat ze een heel belangrij-
ke bijdrage kunnen leveren. Het geluk ligt niet in een grote opgeklopte fan-
tasiewereld, ook niet in een dik salaris, maar in de kleine ‘on-affe’ succes-
jes van elke dag. Laten we hen omgeven met veel geduld en vertrouwen. 
 
         Annemie Luyten  
 
Hierbij nog een gedichtje, dat ik vond op facebook van een van onze vroe-
gere stagiaires. 

 
 
 

Als ik wacht op de zomer 
voor een ijsje 
 
Als ik wacht op een reden  
voor een reisje 
 
Als ik wacht op de zon 
om te kunnen stralen 
 
Als ik wacht op succes  
zonder te willen falen 
 
Als ik wacht… 
 
Is vandaag wat minder leuk 
is vandaag wat minder fijn 
 
Is vandaag veel minder spannend 
dan vandaag zou kunnen zijn. 
 
(JIP) 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                         SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT          

Platform”Noodhulp onder  

Protest” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vorming in de kijker 
 
Naar aanleiding van de vernieuwing van ons boekje 
‘Geen Kruimels, maar Rechten’, krijgen we regelmatig 
de vraag of er vorming kan gegeven worden bij deze 
sociale kaart rond noodhulp in Antwerpen.  
 
Deze toelichting willen wij met veel plezier organise-
ren ter plaatse bij jouw organisatie.  
 
Daarnaast organiseren we een reeks rond basisvorming 
voor vrijwilligers. Hierin zal 
ook een stuk over de sociale 
kaart rond noodhulp worden 
voorzien.  
 
De organisaties, die deel uit-
maken van het Platform willen 
in de toekomst nog meer sa-
menwerken, elkaar leren ken-
nen en naar mekaar doorver-
wijzen. Zo kunnen diegenen, 
die het moeilijk hebben en op 
hen  
beroep doen, met meer res-
pect geholpen worden  
 
 
 
Bij interesse in dergelijke vormingsmomenten, verne-
men we dat heel graag.  
 
 
Alvast tot binnenkort. 
Stefanie & Annemie  
 

 
“If you’re brave 
enough to say  

goodbye, life will  
reward you with a 

new hello…” 
Paulo Coelho 

 
 
De weken vliegen voorbij en inmiddels waait er ook 
een nieuwe wind in De Overzet. De opsmukwerken na 
Pasen zijn vlot verlopen; de living en keuken zijn op-
gefrist met een licht kleurtje en nieuw meubilair. 
Een paar plantjes maken het helemaal af en Catheri-
ne was weer ijverig achter haar stikmachine verdwe-
nen om mooie gordijnen te maken.  

 
 
 
In dit vernieuwde tafe-
reel mochten we op 1 
mei een baby verwel-
komen, alweer een 
jongen! Azzedine is 
met keizersnede op de 
wereld gekomen en is 
een flinke kerel die 
rustig slaapt en een 
behoorlijke appetijt 
heeft. Mama stelt het 
goed.  
 
 
 
 
 

Daarnaast hebben we voor één van onze dames een 
nieuwe thuis gevonden waarin ze samen met haar 
man en zoontje een echt gezin kan vormen. Ze zal 
gemist worden in huis, maar dit nieuwe perspectief 
brengt ons allemaal vreugde en hoop!  
 
Zo blijven we de dames helpen met ‘overzetten’ naar 
een nieuw toekomstbeeld en kunnen we in de nabije 
toekomst een nieuwe vrouw verwelkomen en met 
haar een stuk op weg gaan.   
 
 
Verder probe-
ren we elke 
woensdagmid-
dag met de 
mama's en kids 
samen iets te 
doen omdat 
we het belang-
rijk vinden om 
spelmomenten 
te stimuleren, 
ook met het 
oog op zelf-
standig wonen 
in de toekomst. Als het zonnetje ons goed gezind is, 
vind je ons met z’n allen terug in het park. Maar bij 
slecht weer halen we onze creatieve ziel boven... 
Heel fijne momenten! 

Stefanie De Ryck  
 

De Overzet  

Catalpa vzw  

Catalpa vzw  is een jong en kleinschalig project dat 
residentiële opvang biedt aan thuisloze mannen die 
uit de gevangenis komen.  

Er worden vrijwilligers gezocht om één vast moment 
per week of om de twee weken aanwezig te zijn van 
16u tot 20u. Opdracht is: samen met de bewoners 
boodschappen doen, koken, eten, afwassen en vooral 
LUISTEREN. Heb je interesse ?  

Neem dan contact op met Jef Smits via mail  
jef.smits@hotmail.com of gsm 0472 830 249 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     INSPIRATIE  INSPIRATIE      

Diocesane Ontmoetingen  

Villers Gemeenschap 

 
Vrijdag 3 juni van 19u30 tot 21u30 

Eerstevrijdaggebed  
 

Bij de gemeenschap van Villers in het  
Begijnhof, Rodestraat 39  

(ingang ‘Melania’)  
 

Na het gebed komt Guy Beckers. Hij vertelt over de 
laatste ontwikkelingen in de werking van het onthaal 

Sint Anthonius.  
 

Heel speciaal is dat wij als gemeenschap dit ‘open 
gebed’ met deze samenkomst afonden. We zullen het 

dan ook wat feestelijker doen doen dan anders.  
 

Gelieve telkens om 19.25u aanwezig te zijn.  

Filet Divers - Openpoortdag  

 
Hallo 2016 

 
6,7 of 8 juni  

 
Een ontmoetings-en vormingsmo-
ment waarbij we willen stilstaan 
bij de rol van dialoog in al zijn 
facetten in het proces van de pas-
torale eenheid.  
Aan de tafel van ‘Sledsens & gasten’ gaat Ronald 
Sledsens in gesprek met vier ervaringsgetuigen. Allen 
vertellen ze hoe diverse vormen van dialoog een sleu-
telrol spelen in hun werk.  
 
Waar: Provinciaal Vormingscentrum in Malle, Sme-
kenstraat 61 te 2390 Malle  
Voor wie: vrijwilligers, vrijgestelden en iedereen die 
zich betrokken voelt bij pastoraal werk  
Inschrijven: kosteloos, online via www.hallo2016.be 
of mail naar hallo2016@ccv.be of bel naar 

Open Poort dag op 22 juni  Van 9u tot 17u  

Naar jaarlijkse gewoonte zet Kansencentrum Filet 

Divers zijn deuren open.  

Hoe versterkt Filet Divers talenten en capaciteiten bij 

bezoekers en medewerkers?  

Er zijn rondleidingen, kinderanimatie, lekkere hapjes 

en drankjes.  

   Hartelijk welkom! 

Internationale viering  

In het kader van het jaar van Gods barmhartigheid 
nodigen Globant (Bisdom Antwerpen Wereldkerk) en 
Orbit-Antwerpen u uit  voor De Internationale viering. 
Met christenen uit verschillende werelddelen vieren 
wij de eenheid in de diversiteit. Onze Bisschop, om-
ringd door veel priesteres, zal voorgaan in de plechti-
ge en sfeervolle eucharistieviering.  

Wanneer: zondag 5 juni om 10u  

Waar: O.L.Vrouwenkathedraal Antwerpen 
De viering wordt voorgegaan door Mgr. Johan Bonny  

Hedendaagse getuigenis  

 
Uitnodiging voor een hedendaagse  

getuigenis en dialoog  
door marjan bonaugure  

 
Thema: ‘Vertrouwen in God, met hart en ziel: een 
taboe ?  Op weg in een nieuwe realiteit’  
Over hoe een Godservaring een sleutel werd naar es-
sentiële vrijheid  
 
Wanneer: 18 juni van 14u tot 16u  
Waar: Begijnhof, Rodestraat 39, zaaltje ‘Melania’ 
Prijs: gratis  
 
Deze niet alledaagse, toegankelijke getuigenis staat 
niet los van de wereld van vandaag, en is een aanzet 
tot een dialoog over geloven, vertrouwen in God en 
evangelie in deze tijd.  
 
                 Iedereen van harte welkom !  

 

Ramadanmaand  

Van 7 juni tot  
7 juli 2016 
 
Gelovige, het is jullie plicht te 
vasten. Voor hen die het niet 
kunnen: vorzie een arme van 
eten. Ook vasten is goed voor 
jullie. Ramadan is de maand 

waarin de koran als gids geopenbaard is  
(Koran hoofstuk ‘De koe’ volgens een vertaling van 
K.Abdolah)  

http://www.filetdivers.be/nl/home
http://www.filetdivers.be/nl/home
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                         BINNENSTE BINNENSTE --  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dertien gasten en viertien buddies 
 
Dertien gasten en viertien buddies, twee mensen die inhoudelijk 
materiaal aanbrachten en twee die coördineerden op de drie-
daagse van ’t Vlot in de Abdij van Drongen. Na de aprilse grillen 
-vier seizoenen op één dag- leek de zomer nu wel helemaal 
doorgebroken. ’s Ochtends van de derde, de laatste dag. De zon 
schettert door het raam. 
 
Kaartjes passeren. Voor de partner. Een vriendin. Een vriend. Je 
tekent en geeft kaartje en pen door. De koffers zijn naar bene-
den gebracht. “Iedereen?” Ja. Bijna. Nog even. Buiten, in de 
tuin nestelt zich een jongerengroep in het gras. Heeft iedereen 

zijn buddy bij? Sleutel afgegeven? Ah, Tonny, toch. Ok. In orde. De bagage in lokaal 2 gaat achter slot en gren-
del. Stijn gooit zijn gitaarzak over de schouder en de groep trekt de gangen door, langs de bomen, de vijver. “’s 
Ochtends vroeg zit er ook een reiger”, zegt een gast. “Is dat een Japanse kerselaar of een Magnolia?” vraagt 
een ander. Even verder troepen allen samen. Een kring in  een bomenkring. 
 
“Is iedereen er?” De ogen van de buddies zoeken hun gast. Regine is nog snel haar jas halen. “Prijs de heer”, 
zet Stijn in op de gitaar. “We zijn een paar stappen ver en gaan er vandaag nog een paar zetten.” Straks wan-
delen we naar Afsnee. Daar nemen we de overzet om te picknicken aan de kerk, en dan gaat het langs de Leie 
en de Oude Leie terug naar de Abdij en… opladen.  
 

 
Ganzenpas 
 
Wat je hier vindt? “Hoop vooral. Ik ben al die omstandigheden beu. En de dood rond me. Ik wil veranderen.” In 
ganzenpas stappen we tussen prikkeldraad en beek. Kikkers roepen.  
 
Johan, de enthousiaste voorzitter van de Loodsen, stelt me voor aan Abdel, die Frans spreekt en ervan droomt 
een soort daklozenkrant op te starten. Er zouden fait divers over Antwerpen in komen, over de lokale politiek, 
problemen, oplossingen,… “Mensen weten wat er in de wereld gebeurt maar niet wat er in hun eigen stad reilt 
en zeilt.” Hij heeft het over de rubrieken, de taakverdeling… Er komt een redactiecomité. Niet alleen journalis-
ten zullen artikels schrijven. Er komt ook een job- en werkzoekendenrubriek, advertenties, koopjes,… 
“Aanvankelijk verspreiden we de krant gratis maar uiteindelijk moeten we het hebben van de losse verkoop en 
abonnementen. Eerst in Antwerpen. En dan groeien.” 
 
“Het is drie dagen gewoon genieten”, zegt buddy Rina. Ze is nu voor de vierde keer mee. “Het is elke keer op-
nieuw een uitdaging. Maar ik kijk er steeds naar uit.” Ze geniet van de ‘zorg voor’ maar ook van het ‘anderen 
zien genieten’. “En dat gebeurt elke keer opnieuw.” Velen kennen elkaar. Anderen dan weer niet. Maar die 
worden onmiddellijk in de groep opgenomen. Het is wonder. Net als deze drie dagen mooi weer. 
 
 

Onderweg kan je een wolf tegenkomen, maar… 
 
“Met vertrouwen en vriendschap de wolf in de ogen kunnen zien.” De 
voorbije dagen werd die ‘wolf’ vaker benoemd. De duisternis in elk 
van ons. “Dat deze drie dagen een tocht mag zijn waarbij ieder op 
elkaar kan vertrouwen.” De gitaar klinkt tussen de bomen. Mannen 
slaan mekaar de arm om de schouder en neuriën mee. Het geklater 
van merels vult de ruimte tussen de takken. “Onderweg kan je een 
wolf tegenkomen. Maar ook vrienden…” We zijn weg. 
 
En nu hier. Lu: “Ik denk dat ik geluk had, hier te zijn.” Hij is 15 jaar 
in België en leerde ’t Vlot deze winter kennen. Hij was verkouden 
toen. Nu rent hij met zijn smartfoon van het ene naar het volgende 
plaatje. Klik. Klik.  
 
Schapen in het gras. Een paard kijkt op. De trein van Oostende raast voorbij. Wat heerlijk stappen is het in 
dit zonovergoten land van groen. “In de natuur is het altijd goed”, zegt Ronny (45). Plots houdt hij stil en 
wijst. Op het pad ligt een dode veldmuis.  
 
Hij was 7 jaar geleden mee naar Lourdes en nu hier. Waarom? “Rust. Even weg uit de drukke wereld en de 
sleur. Met vrienden. Kameraadschap! Hier heb je tijd om mekaar aan te spreken en een goeie babbel te heb-
ben.” Ronny woont beschut. “Nu gaat het goed.” Voor zijn vijftigste wil hij met de fiets naar Compostella. 
Zodra hij congé kan krijgen is hij weg. Hij is ook seingever voor de koers. Ondertussen verzamelt hij wat no-
dig is: een tent, gasvuurtje, een kar om achter zijn fiets te hangen. “Is het dit jaar niet, dan volgend jaar.” 
Hij zal eerst alles goed uitzoeken. Net zoals zijn neef die er ook voor gegaan is. Te voet, dan wel. “Via de 
binnenwegen kom je mensen tegen.” 
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BUITEN  BUITEN                                                                         

 
 
Naar de overkant 
 
De eerste groep stapt op het veer van Afsnee. Lu, kwiek en bijdehands, neemt de 
riem van de loods over. Zijn vader had ook een boot, weet je. Hij brengt de eer-
ste groep naar de overkant. De middagzon brandt. 
 
Pedro draagt zijn haar in een paardenstaart. Hij moet ‘Afrika-zalf” op de rug. 
Wendy heeft die bij. Uit haar tas komen appels, bananen en een flesje water… 
maar geen zalf. “Nee, ’t zit in mijn andere zak.” Straks, dus. Robrecht blaast 
zeepbellen.  
 
Op zijn linkerarm heeft Pedro tattoos van stoere vikings. Aan zijn hals hangt een 
200 gram zware metalen ketting. “De hamer van Thor.” Vroeger was hij lid van 
een motorbende maar dat is voorbij. Met plezier kijkt hij terug naar de voetbal-
ploeg van het de Coninckplein die onder begeleiding van Michel De Bilde de we-
reld zou veroveren… “Met vier van de acht mochten we niet binnen in Australië.” 
Wegens een strafblad. Het knijpt nog. “We zijn uiteindelijk naar Milaan getrok-
ken.” Pedro kwam al lang niet meer naar ’t Vlot. Het is niet meer zoals vroeger,  
Toen we altijd op het De Coninckplein zaten.  
 
“We hebben veel gasten”, zegt Niek. “Op straat is er veel onderlinge concurren-
tie. Hier, in zo’n groep valt dat weg. Iedereen komt aan zijn trekken.” ’s Avonds werd een gratis bar georgani-
seerd. Niemand maakte er misbruik van. Vanmorgen was iedereen vroeg op. Hugo vulde de bar aan. “Als ieder 
zijn vrijheid heeft, draagt ieder zijn steentje bij. Elk op zijn manier.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Algemeen aangenaam 
 
Het was drie dagen niet hoeven te overleven. Niet alleen omdat er een bed en een douche was. Maar ook op 
menselijk vlak. “Het is een droom”, zegt Niek. “We zijn hier met dertien gasten en veertien buddies en je 
merkt geen verschil tussen beiden. We zijn allen buddy van elkaar. Ieder komt aan zijn trekken.” 
 
Robrecht rolt een sigaret. Lu deelt zijn Pringles uit. Daniel heeft zijn donkere zonnebril op.  
Ons gesprek deint uit naar bieren, smaken, kleuren, schuim, bitter, hop… Hij was nog ‘piepjong’ -16- toen 
hij thuis vertrok… “Van de pastoor aan de Ossenmarkt kreeg ik 16.000 frank. Daarmee kon ik een kamer hu-
ren. Twee weken later had ik werk.” Hij werkte tien jaar in de horeca, een eigen restaurant, later was hij 
actief in de schoonmaak, een bakkerij. Hij trok zijn plan tot 2005. Via de Bond zonder Naam en Kamiano 
leerde hij tien jaar geleden ’t Vlot kennen. “Twee jaar geleden was ik mee naar Averbode.” Nu is het an-
ders. “Hier is het religieuze aspect minder. Hier heb ik niet onmiddellijk het gevoel dat ik in een abdij tussen 
de paters zit. Ginder was het ‘drukker’. Hier heb ik een ‘zen-momentje’ gehad. Het is hier echt ‘stil’.” Deze 
morgen was hij vroeg op.  
 
“Sommigen gaven aan het ‘dragende’ religieuze kader te missen”, herkent Niek. “Daar is niks negatief aan”, 
haast Daniel zich, “maar zelf kies ik voor Averbode.” Ook de keuken is anders. “Ginder is het een 
‘plattelandskeuken’… Eigenlijk is er geen vergelijking tussen beiden mogelijk.” 
  
“Het is eens iets anders”, bromt David. Dat het minder religieus getint is, vindt hij net beter. Hier voelt hij 
zich veel vrijer. De voorbije dagen waren ‘gewoon aangenaam’. Voor hem was er geen ‘leukste moment’. 
“Het was algemeen aangenaam.” 
 
De auto met de ‘fourage’ -het eten- is aangekomen. Lachende gezichten. Ze brengen ook nieuws. “Op de 
abdij was men aangenaam verrast over hoe zorgzaam onze groep is geweest en hoe netjes de kamers achter-
gelaten waren.” Het eten komt op tafel. Ieder bedient zich van een broodje en beleg en gaat rustig zitten. 
Er is drinken besteld. Het wordt stil. Echt. Gelukkig. 
 
Lu zwaait me adieu. De arm van Niek en nog een.  

Luc De Smet 
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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 
 

 
 
 
 

Jubelviering 90-80 

Parochie O.L.V. Middelares  

Beeldhouwer  
 

Frans Jochems  
Leven en werk  

 
Zaterdag 4 en zondag  

5 juni  
Vanaf 11u tot 17u  

 
 
 

Waar: kerk OLV Middelares, Strijdhoflaan 18 te Ber-
chem  
Meer info: www. kerknet.be/organisatie/parochie-
onze-lieve-vrouw-middelares-en heilige-lodewijk-
berchem  
 
Mia Verbanck, Koninklijkelaan 91/001  
te Berchem, 0495/28 65 38 of                                  
mia.verbanck@skynet.be 

We bieden je een feestviering in samenwerking met 
Spaanstalige gemeenschap, een koud buffet (vlees en 
vis). In de namiddag optreden van Jefke Re en Rafke 
Do, openluchtcafetaria, tombola, gezellig samenzijn. 
Wanneer: zondag 19 juni vanaf 10u tot 18u  
Prijs: 20 euro (aperitief en dessert inbegrepen)  
Reservatie: Guido Notelé—03/237 96 04 of 03/238 
28 77 (pastorie) of  
mail: marie-claude.brocsko@telenet.be  
 

Beiaardfeesten  

Sint-Catharinaparochie  

04/06/2016 Marijke Verrelst  Anders wonen  
Anders leven  
 
 
 
Achteruitkijkspie-
gel  
 

11/06/2016 Paul Eylenbosch  

18/06/2016 Bert Lodewijckx  

25/06/2016 Hugo Vereeck  

Ter gelegenheid van het einde van het 
werkjaar ‘De vleugelvieringen’ 

 

Wanneer: 25 juni om 20u  
Wat: Tamburini ‘Renaissance in de spiegel’  
Waar: Sint Annakerk, Goedendagstraat 46 te 
Borgerhout  
Prijs: Inkom (drankje inbegrepen) euro–  
reservatie bij  
Lut Desart lutdesart@fulladsl.be of 03/830.17.92 
 Vakantieretraite 17 - 22 juli  

 
Als we God willen ont-
moeten  
 
 
Op zoek naar een wijk-
plaats voor God  
 
 
 
 
 
 
 

Vakantieretraite is een onbekommerde vakantie met 
een verrijkende retraite in een groene omgeving. Dit 
alles met een groep fijne mensen in een begeeste-
rende sfeer met een sterke inhoud. Dit bijzondere 
herdenkingsjaar geeft aanleiding tot een afwisselen-
de programma met tijd voor jezelf en anderen. Je 
bent vrij om te volgen wat je wilt. Wij bieden slechts 
aan.  
 
Wanneer: van zondag 17 juli 18u tot vrijdag 22 juli 
14u  
Waar: Ter Dennen, Westmalle  
Informatie: Christof Bogaert, Groenestraat 243a, 
8800 Roeselaere, 051.72.24.56 
of chris.bogaert@skynet.be  
    
   www.charlesdefoucauld.be  
 
Organisatie door de Vlaamse fraterniteiten van  

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

JUNI 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 

 
Langs het pad van de postulant 
Binnenkijken in de trappistenabdij van westvleteren 
Wim vandewiele  
             isbn 9789085283829 
 
Wim vandewiele is godstdienst-socioloog en sociaal-cultureel antropoloog en is als 
gastdocent verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU 
Leuven. In dit boek kiest hij voor een heel eigen manier om in de Sint-Sixtusabdij van 
Westvleteren binnen te kijken. De architectuur is zijn invalsweg. Zo ontdekken we 
heel wat over zowel de bedoeling van deze manier van leven als over het samenleven 
in de abdij zelf.  
            19,95 € 

 
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
Thierry verhelst en anne ducrocq - halewijn  
                  isbn 9789085283089  
 
Jurist en antropoloog Thierry Verhelst was in Vlaanderen vooral bekend als 
medewerker van Broederlijk Delen, als expert in volkenrecht en 
ontwikkelingssamenwerking, als militant voor meerdere ngo's en als medestichter van 
de internationale ngo Network Cultures en CIMIC (Thomas More). Tijdens de zomer van 
2010 begon hij een abnormale vermoeidheid te voelen en kreeg hij last bij het 
stappen. Zes maanden later verneemt hij het ergste: hij heeft Amyotrofe Laterale 
Sclerose, ALS. Deze ziekte leidt tot een progressieve verlamming van de ledematen 
en, in een later stadium, ook de ademhalingsspieren. 
                   17,95€ 

 
Over Hebzucht en begeerte   
Anselm grün - Ten have          isbn 9789025904951 
 
 
Bijna ieder mens is inhalig, en tegelijkertijd is bija iedereen begaan met anderen. 
Deze twee eigenschappen voeren een constante strijd met elkaar. Maar hebzucht is 
niet goed voor mensen: die maakt ons ontevreden en jaloers.  
 
Anselm Grün laat met behulp van bijbelteksten en een praktisch stappenplan zien hoe 
we ons van hebzucht kunen bevrijden.  
                   16,99 € 
            

 
Leven aan de zijlijn   
Erik De Soir - Lannoo  
            isbn 9789401433242 
 
Met getuigenissen van onder meer Edel Maex, Rudi Vranckx en Winok Seresia 
Traumapsycholoog Erik De Soir begeleidt al vele jaren mensen die aan de zijlijn van 
het leven terechtkomen door een groot verlies of trauma. Zijn ervaring leert dat 
meditatie een verrijkende aanvulling kan zijn op traditionele vormen van 
rouwtherapie. Aan de hand van achttien meditaties, gebaseerd op kernbegrippen als 
sereniteit, regelmaat, eenvoud, vasthoudendheid en eerlijkheid, toont hij in dit 
inspirerende boek hoe omgaan met verlies en trauma op vele verschillende manieren 
kan.   
                   17,99  € 
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De vrijheid om te twijfelen    
Rik torfs - Van Halewijck       isbn 9789461314284 
              
 
In “De vrijheid om te twijfelen” bundelt rector en voormalig senator Rik Torfs 
zijn beste columns en opiniestukken van de afgelopen vijf jaar. Daarin gaat hij geen 
enkel heet hangijzer uit de weg. In zijn kenmerkende, poëtische maar bevlogen stijl 
heeft Torfs het over heilige huisjes zoals het geloof, het biechtgeheim, de nationale en 
de internationale politiek, theologie en euthanasie, maar evengoed over meer 

wereldse onderwerpen zoals Brussel, reizen met de trein, manchetknopen, kunst en 

literatuur. Het leven en hoe het te leiden volgens een van Vlaanderens scherpste 

pennen.   
            22,50€

            

 
Alles wat me dierbaar is    
Leo fijen - ten have                  isbn 9789025905187 

 
Alles wat me dierbaar is een bundeling van ontroerende verhalen uit het leven van 
KRO-coryfee Leo Fijen. Leo Fijen schrijft wekelijks zeer persoonlijke columns in KRO 
Magazine. De beste columns van het afgelopen jaar zijn nu samengevoegd in dit 
openhartige boek. 

Fijen beschrijft zijn leven als echtgenoot, vader en opa. Zijn columns zijn observaties 
van de bijzondere momenten in het leven. Niet alleen beschrijft hij vreugdevolle 
ervaringen, maar ook aangrijpende gebeurtenissen die zijn leven hebben getekend. 
      
                  14,99 € 

 
Mijn ziel keert zich stil tot god      
Dietrich bonhoeffer - kok                isbn 9789043526517 
             
   
In 'Mijn ziel keert zich stil tot God' zijn meditaties gebundeld die de bekende Duitse 
theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef bij de Psalmen. Een boek vol bemoediging, 
troost en inspiratie. In de jaren 1935 tot 1937 was Bonhoeffer de drijvende kracht 
achter het theologisch seminarie in Finkenwalde. In zijn colleges stonden de Psalmen 
centraal. Psalmen als Woord van God en woorden van mensen. Daarna is dit 
Bijbelboek bepalend geworden voor het leven van Bonhoeffer: voor de manier waarop 
hij preekte, bad en theologiseerde. Maar ook persoonlijk, in zijn martelaarschap, 
heeft het 'troostboek' van de Psalmen veel voor hem betekend.   
   
            14,99 € 

 
genoeg ! Gooi het eens over een andere boeg   
Jean mossoux - halewijn           isbn 9789085283690 
 
               
De auteur speurt op een heel hedendaagse wijze in eeuwenoude geschriften naar 
bronnen van geluk en inspiratie. Zijn zoektocht begint op het internet en brengt hem 
ondanks zijn scepticisme bij de parabels van Matteüs.     
 
             
                 15,00 € 
  


