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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Mei 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 mei 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! 

 
         

‘ Wordt angst de belangrijkste emotie voor de eerstvolgende jaren?’ is een 
vraag die ik onlangs hoorde in het ochtendprogramma op de radio. Hoe 
zouden wij daar op antwoorden? 
 
Moeten we ons met alle mogelijke middelen wapenen omdat we niet meer kun-
nen rekenen op vertrouwen?  Blijft de vreemde andere een bedreiging? Moeten 
kinderen zich op elk moment kunnen identificeren met hun smartphone? Mogen 
we nog spreken over vriendschap, gemeenschapsvorming, gezelligheid , ver-
wondering? Is onze aandacht voor de andere  gratuïet, uit interesse of blijft ze 
achterdochtig? 
 
Hangen er onheilspellende donkere wolken boven onze Westerse wereld of krij-
gen we een kans om onze waarden opnieuw te formuleren of ontdekken, dank-
zij de inbreng van de diverse andere? 
Geeft de prachtige lenteperiode in de natuur ons opnieuw energie en kracht om 
zorgzaam met onze aarde om te gaan en te ijveren voor een goed klimaatak-
koord? 
Vorige zondag zong een groepje jongeren op de Vogelenmarkt, waarop iedereen 
rondliep met zure gezichten omdat het hagelde ‘Wij zijn kinderen zonder gren-
zen, kinderen van de wereld’. Zo eenvoudig, maar het toverde een glimlach op 
vele gezichten en men bleef staan ondanks de kou, sommigen klapten in de han-
den! De gewapende soldaten bleven bescheiden op de achtergrond.  
 
 
 
 
Stef Bos zingt in een van zijn laatste liederen’  

 

 Ik kan het donker verlichten  
 Kan jou leiden door de nacht  
 En ik kan mezelf overwinnen  
 Beter worden dan ik dacht  
 Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen  
 En tegen de verdrukking in  
 Dwars door alles heen  
 De hemel op aarde laten zien  
 
 En ik kan de tijd laten stilstaan  
 Kan verliezen en doorgaan  
 Met vallen en opstaan  
 Van voor af aan beginnen  
 De sterren van de hemel zingen  
 Het water laten branden  
 De wereld veranderen  
 
 Maar ik kan het niet alleen  
         

 Maar ik kan het niet alleen. 
 
 Een krachtige meimaand gewenst! 
 
          Annemie Luyten 

Donkere wolken 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                         SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT          

De Overzet  

 
Tijdens de paasvakantie 
zijn we vlijtig gestart 
met opsmukwerken in de 
gemeenschappelijke 
ruimtes van De Overzet. 
Grote kuis, schilderwer-
ken en vernieuwing van 
het meubilair stonden op 
het programma.  
 

 
Alle bewoners 
hebben hun 
steentje bijge-
dragen, maar ook 
dankzij de hulp 
van de buddy’s 
en vrijwilligers 
hebben we in een 
mum van tijd De 
Overzet ver-
nieuwd tot een 
frisse gereno-
veerde thuis!  
 

 
Terwijl de mama’s 
hard aan het werk 
waren, konden de 
kinderen hun energie 
loslaten in het stads-
park… wat zonder 
ijsje niet compleet 
zou geweest zijn. Bij 
thuiskomst konden ze 
genieten van de nieu-
we speelhoek.  

Platform Noodhulp onder Protest 

Naar aanleiding van de vernieu-
wing van ons boekje ‘Geen krui-
mels, maar Rechten’, krijgen 
we regelmatig de vraag of er 
vorming kan gegeven worden bij 
deze sociale kaart rond nood-
hulp in Antwerpen.  
 
Deze toelichting willen wij met veel plezier organise-
ren ter plaatse bij jouw organisatie. Indien je geïnte-
resseerd bent in deze vorming, vernemen we dat 
graag !  
 
Alvast tot binnenkort. 
Stefanie & Annemie  

Volgende PNOP vergadering op  
dinsdag 24 mei om 14h 

 
We zijn er bijna klaar voor: 
van 2 tot 4 mei gaan we met 
14 bezoekers en evenveel vrij-
willigers  van ’t Vlot en Jambo 
op abdijdriedaagse in Dron-
gen. We werken samen met 
TAU 
(www.franciscaansleven.be) 
en laten ons inspireren door 
de ontmoeting van St- Francis-
cus met de wolf.  

 
De voorbereidingen lopen volop:  
We kwamen een eerste keer samen met alle deelne-
mers op vrijdag de 15de april en 95 procent was aan-
wezig… dat belooft goed te komen ! 
 
Eerste stap: een kennismakingsspel om een idee te 
krijgen wie de anderen zijn die mee dit avontuur 
aangaan. Kennen jullie het spel ‘ik ben  X, ga op be-
zoek bij een wolf en ik neem mee…’ ?  Verrassend 
wat of wie  de deelnemers allemaal in hun rugzak 
zouden willen steken om de wolf tegemoet te ko-
men: een paar verdovingsspuiten, een jager, rood-
kapje, de grootmoe van roodkapje, niks, love and 
peace, een liedje, alle deelnemers, een lekker 
drankje, eten, zichzelf, een stevig paar schoenen om 
weg te lopen indien nodig … 
 
We kwamen samen met alle vrijwilligers/buddy’s op 
vrijdag 22 april en construeerden de ideale buddy in 
de buddyfabriek: grote oren en ogen, volle aandacht 
voor onze gasten, wederzijdsheid en gelijkwaardig-
heid… daar streven we naar. 
Deze driedaagse is mogelijk dankzij projectsubsidies 
van de Stad Antwerpen.  
 
Wil je ons nog een extra steuntje in de rug geven ? 
Dat kan financieel door te storten op BE51 0016 8760 
2562 op naam van De Loodsen/’t Vlot 
Dat kan ook door naar onze zendingsviering te komen 
op zondag 1 mei om 18u00 in de Weekkapel van de 
Heilig Hartparochie, Lange Beeldekensstraat 20, 2060 
Antwerpen. 
Wil je ons avontuur  uur na uur volgen ? zet volgende 
blog dan bij je favorieten :  
 

http://www.wolvendagendrongen.blogspot.be/ 
 
Ik kijk er alvast reikhalzend naar uit !  
Niek  
 
 
 
 

‘t Vlot en Jambo gaan op  

wolvendagen naar Drongen De 

http://www.franciscaansleven.be
http://www.wolvendagendrongen.blogspot.be/
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     INSPIRATIE  INSPIRATIE      

Oproep vrijwilligers  

Villers Gemeenschap 

Vrijdag 6 mei 9.30u  
Eerstevrijdaggebed  

 
Bij de gemeenschap van Villers in het  

Begijnhof, Rodestraat 39  
(ingang ‘Melania’)  

 
Na het gebed komt de stadsdichter, Maarten Inghels 

vertellen over zijn opdracht en inzet als stadsdichter. 
 

Gelieve telkens om 19.25u aanwezig te zijn.  
Iedereen welkom !   

Café zonder Bier  

Vrijwilliger.... natuurlijk! 
 

Je bent tussen de 18 en 70 jaar en wilt je inzet-
ten voor je medemens. 
Je kan mee voor 5 dagen naar Banneux, een be-
devaartoord in de Ardennen.  
Je zet je mee in voor een 150-tal gehandicapte 
en bejaarde mensen. 
Je kunt goed luisteren en je inleven in anderen.  
Je wordt aangesproken in je creativiteit en ta-
lenten. 
Je komt terecht in een groep van enthousiaste 
vrijwilligers. 
Je bent welkom!! 
 
Waar: Banneux 
 
Wanneer: 
van donderdag  28 juli tot maandag 1augustus  of 
van donderdag  8 tot maandag 12 september 2016 
 
Organisatie en inlichtingen: 
Het Antwerps Ziekenwerk voor Banneux, vzw 
Maya Van Trier, voorzitter 
Collegelaan 131/4 – 2140 Borgerhout 
03 663 43 61  of  0479 57 44 68 
vantrier.maya@hotmail.com 

’t Café Zonder Bier in de Familiestraat werd in no-
vember 2015 helaas gesloten. 
In samenwerking met een aantal partners starten we 
terug een Café op. Naam van ’t Café: voorlopig nog 
onbekend.  Locatie : Centrum De Wijk, Willy Vander-
steenplein, 2060 Antwerpen 
Openingsuren : vrijdag van 18 tot 21u en zondag van 
16 tot 19u.  
 
We willen er mensen verwelkomen die kampen met 
een probleem van dak- en thuisloosheid, eenzaam-
heid, verslaving, psychische problemen,… 
We zoeken vrijwilligers die bereid zijn om tweemaal 
per maand  op vrijdagavond of op zondagnamiddag 
aanwezig te zijn in ’t Café. We bieden een goede om-
kadering aan en regelmatige vorming in de Methodiek 
van de Presentie.   
Interesse ? Neem contact op met Niek Everts 
0486/841815 tvlot@deloodsen.be 

Tochten van Hoop  

Individueel inschrijven  

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

nu   

28 mei  om 10u   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 

Open avond Attent  

De verkiezingen in 
Burundi (2015), de 
Democratische Re-
publiek Congo 
(2016) en Rwanda 
(2017) verdienen 
extra aandacht. De 
drie presidenten 
moeten er volgens 

de grondwet aftreden, maar hun wil om op post te 
blijven, stort de regio in een woelige periode. Hoe 
verlopen de verkiezingsprocessen in Burundi, Congo 
en Rwanda?  

Wanneer:donderdag 12 mei van 20u tot 22u 

Waar: Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenerbo-
gerlaan 129 te 2020 Antwerpen  

Prijs: deelname is gratis— gelieve uw komst te mel-
den via attent@bisdomantwerpen.be of 03/287.35.83 
 

De TvH staan open voor al wie interesse heeft in de pro-
blemen van onze samenleving. Iedere tocht eindigt met 
een getuigenis van een  ervaringsdeskundige, of een 
vrijwilliger die aan één van onze projecten werkt.  

mailto:tvlot@deloodsen.be
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                         BINNENSTE BINNENSTE --  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vrijdagnamiddag in de Overzet 
 
’s Vrijdags, in de latere namiddag, komen alle vrouwen in de Overzet samen. Nadat ze de kinderen van de 
school hebben gehaald en die hun vieruurtje kregen. Dan bespreken ze met Annemie Luyten, Stefanie en bij 
gelegenheid ook een of meerdere buddy’s, hoe de zaken lopen en welke problemen er opgelost moeten worden.  
 
"We vertellen ook wat er plezant is. En we feesten ook”, zegt Annemie die dan al eens een ‘cadeautje’ krijgt. 
“Brieven met de te betalen facturen.” Een grapje. Maar dan wel ernstig. En er worden afspraken gemaakt. Deze 
keer over de grote kuis. “Jullie mogen er al aan beginnen. Want boven op de kast staat het ‘boemedevol’. Wat 
weg mag, mag al weg. Dan is dat al gebeurd.”  
 
Nu zijn er twee dingen belangrijk. Er zijn problemen met de twee douches. Papa Harry zal ze met zijn ‘gouden 
handen’ herstellen. Eén douche mag vanaf nu niet meer gebruikt worden. Er komt een groot papier aan te han-
gen met “Niet gebruiken!” er op. In het Nederlands, Frans en Engels. Iedereen heeft het begrepen. 
 
Het tweede agendapunt: Frappant, het solidariteitskoor zingt ’s anderendaags aan ‘de hand’ op de Meir. Een 
gelegenheid om mensen bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek. En… de opbrengst gaat naar de 
Overzet, zo beklemtoonde Annemie, die meezingt. “Jullie weten hoe duur het leven is.” En belangrijk: “Jullie 
zijn dan ook allemaal uitgenodigd om er morgen namiddag bij te zijn. Er is ook een kinderkoor, dus breng de 
kinderen maar mee. Zij mogen rondgaan met de pet.” Het bleef wat stil, onzeker in de kamer. Weet iedereen 
waar de Meir is? “Elke vrouw weet waar de Meir is!” De kwinkslag van Stefanie werd op gelach onthaald. Het 
beloofde niet echt mooi weer te worden… 
 
De kinderen en hun mama’s 
 
Soms is Nieke -die stagiaire is bij de Loodsen en Harmattan- ook aanwezig op de vrijdagnamiddag ontmoeting. 
Ieder weet nog hoe Nieke tijdens het Nieuwjaarsfeest op het “Chichi Wa” deuntje begon te dansen. Zo aanste-
kelijk… dat uiteindelijk iedereen aan het heupwiegen ging. “Veel lawaai”, herinnert Moussa zich. Even later 
pikt de nog jongere Kidus het wijsje van een smartfoon en… daar gaat de vrolijke bende weer. Kidus uitbundig 
voorop. Ryan volgt. Alleen Moussa, die net vier werd, kijkt sip. Hij vindt het nog steeds maar niks. 
 
Ryan wordt binnenkort ook vier. Dan is het weer feest. Pannenkoeken. Misschien gaan ze dan ook wel naar de 
speeltuin. Malika, zijn mama, is sinds maart 2015 in de Overzet. “Bijna een jaar”, glimlacht ze. Stefanie is haar 
buddy. Vorige week trokken ze samen naar het Pirateneiland. 

 
Kidus is 2 jaar en 7 maanden. Na het Krokusverlof mocht 
ook hij voor het eerst naar ‘school’. “Hij heeft twee dagen 
geweend maar nu is hij het gewoon.” Zijn mama, Wude, is 
drie jaar hier. Zij heeft een kleurige haarband rond het 
hoofd. Ze komt uit Ethiopië en is ‘artieste’. In haar land 
had ze ‘problemen’. Tijdens een bezoek aan ons land met 
het nationale dansgezelschap verliet Wude de groep. “Ik 
was zwanger en kon nergens terecht. Ik had geen dak boven 
het hoofd.” In de Overzet vond ze niet alleen een onderko-
men maar ook andere steun in het dagelijkse gevecht om 
de juiste papieren. Nu danst ze de traditionele dansen van 
haar geboorteland op voorstellingen van Broederlijk Delen 
en 11.11.11. maar ook op 
trouw- en andere feesten. 
Ze draagt de feestelijke 
klederen die bij de gele-
genheid passen. Ze houdt 
ook de traditionele kof-

fieceremonie van haar land in ere. “Het is bijna een religieus gebeuren waar 
zelfs wierook aan te pas komt”, glimlacht Annemie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariam (32) is al twee jaar en twee maand in de Overzet. Ze komt uit het 
West-Afrikaanse Guinee-Conakry en is al tien jaar in België. Mariam heeft 
drie kinderen. De twee oudsten -van 12 en 10- zijn nog in Afrika. Alleen haar 
jongste -Moussa- is hier. Toen Mariam in de Overzet kwam, was Moussa nog 
‘klein’. Ondertussen gaat ie ‘al lang’ naar de school. “Buddy mama Mieke 
bakte pannenkoeken voor iedereen.” De ongehuwde Mariam trekt tijdens de 
week naar de school -het IVCA- waar ze Vlaamse en Engelse conversatie 
volgt. Ze steekt ook een handje toe in de crêche. “De Overzet is belangrijk 
voor iedereen hier. Vroeger was ik heel ziek. Ik had veel problemen. Ik 
woonde dan in de Winteropvang. Moussa was anderhalf jaar. Ik heb hulp ge-
vraagd aan het PSC (Protestants Sociaal Centrum) en zo kwam ik hier te-
recht. De Overzet helpt met mijn papieren. Dat is heel moeilijk. Het is zeer 
lastig.” De Overzet betaalt de huur en de onkosten van de bewoners, hun 
tramabonnement, waspoeder, alles,… “maar eten moeten de bewoners van 
de Overzet zelf vinden én klaarmaken. “Eten haal ik bij Filet Divers.” Per 
pakket betaalt ze de sociale kruidenier 10 euro waarvoor PSC instaat. “Wil je 
meer kopen dan moet je ’t zelf betalen.” 
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BUITEN  BUITEN                                                                         

 
Allemaal jongetjes 
 
Elke vrouw heeft hier een eigen kamer. Meestal koken ze in de gemeenschappelijke keuken hun eigen potje. Elk 
volgens haar eigen gewoontes en smaken. “Maar als ’t frietjes zijn, is het feest”, zegt Annemie en iedereen 
lacht. Papa Fernand zorgt ervoor dat er altijd fruit en groenten is. “Is het niet merkwaardig dat alle kinderen in 
het vrouwenhuis steevast jongens zijn?” merkt iemand op. 
 
Catherine, uit Kameroen, is het langst in de Overzet. Drie jaar al. In die tijd volgde ze Nederlands en naailessen. 
Ze behaalde zelfs een diploma voor de zorgsector… maar ze mist nog steeds de juiste papieren. “Ik heb dan ook 
geen inkomen om iets anders te vinden. Ik voel me hier thuis. Ik had geen woning. Nu heb ik een dak boven het 
hoofd. Ik kan elke dag goed slapen.” Voor ze in de Overzet kwam worstelde ze met psychologische problemen en 
stress. “Het is al beter maar nog niet echt opgelost”, zegt ze stil. Ze probeert zich nu te vervolmaken in het 
naaien. Van een organisatie kreeg ze een nieuwe naaimachine. Ondertussen verving ze de kussens in de living en 
straks pakt ze er ook de gordijnen aan. Ze hoopt met haar naaiwerk ooit een inkomen te kunnen verzekeren. 
“Misschien…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag meisjes! 
 
Toen stapte Mariama binnen.  Mariama heeft één jaar in de Overzet gewoond. “Nu is het goed.” Ze woont in het 
opvangcentrum in Linkeroever (omdat ze zicht heeft op erkenning door haar asielaanvraag). Toch komt ze af en 
toe eens langs om haar ex-medebewoners te zien. “Vroeger had ik geen plek om te slapen. Hier ben ik goed ont-
haald en alle mama’s en de kinderen… dat heeft me veel geholpen. We deelden alles. Net als een familie. Daar-
om hou ik eraan hier nog eens langs te komen.” Mariama hoopt op haar papieren. “Ik help in het opvangcentrum 
en op 8 maart begin ik met de Nederlandse les. Dan start ik ook een opleiding om te kunnen werken. Ik ben nog 
jong.” 
Ondertussen loopt de klok. De hele tijd al zat Najima met een voet omhoog. Ze mankt. Bij elke stap vertrekt 
haar gezicht. “Pijn. Veel pijn.” Annemie, Stefanie, mama X en papa Fernand overleggen. Straks is het weekend. 
Nu naar de dokter, dan? Welke dokter? De spoed? Stefanie neemt haar gsm en informeert. Tot zes uur kan Naji-
ma terecht. Wie gaat er mee? Te voet? Nee, op de fiets van Fernand. “Vlug dan, want ik moet nog naar…” Docu-
menten niet vergeten. En geld. 
 

Luc De Smet 

Dag meisjes!” Het is Josphine. De Keniaanse is al 7 jaar in België en huurt nu in de buurt. Ze woonde twee 
jaar in de Overzet. Haar zoon is bijna 7 jaar. “Ik heb veel geleerd door hier met de anderen samen te leven.” 
Belangrijk vindt ze dat ieder haar eigen eten kan koken, ook al is het niet altijd makkelijk om aan de juiste 
producten te komen. “Wanneer je wilt kan je in de keuken aan de slag. Maar niet later dan negen uur ’s 
avonds.” Dan wordt het stil in huis om niemand te storen.  
 
“Er zijn regels nodig om samen te leven”, meent Josphine. “Zo is het belangrijk elkaar te begrijpen. Het huis 
moet proper zijn. Elke vrouw heeft daarin een taak. De ene kuist de living, de andere de voorraadkamer, de 
wc en de badkamer of de gang.” De jobs wisselen. “Elke week krijgt ieder een andere taak.” Wat als iemand 
haar taak niet uitvoert? “Dan moeten we er ’s vrijdags over praten.” Annemie: “Amaai mijn oren, dan. Dan 
hebben we een Afrikaanse discussie.” Op vrijdag kan het er al eens heftig aan toe gaan, dus. Josphine besluit: 
“Het is belangrijk dat de bewoners de regels respecteren en hun taken verzorgen.” 
 
In een multicultureel Antwerpen ervaart ze dat niet alle mensen vriendelijk zijn. “In Kenia is dat ook wel zo”, 
erkent ze, “maar hier zijn mensen ofwel goed of slecht. Er is niks tussenin. Als men je aanvaard is alles pri-
ma. Praat je geen Nederlands, dan doen velen alsof ze je niet horen. Ze zwijgen en draaien zich om.” De 
grootste uitdaging voor Josephine is dan ook “de taal leren. Ik probeer om die goed te leren. Ik ben naar de 
les geweest en ik praat met de vrijwilligers, met de mensen,…” Maar het blijft moeilijk. Ze besluit: “Mij gaf 
de Overzet een tweede leven. Ik weet nu zoveel meer. Ik heb nu een eigen thuis.” En dan is er het weer. 
“Het is hier vaak koud. En dat wordt je echt niet gewoon. Ook niet na jaren.” 
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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 
 
 
 
 
 

Religie en sociaal verzet  

De pastoriegesprekken    

Dinsdag 17 mei om 20.00uur.  
Het groot akkoord  

 
Meerstemmig koor o.l.v. E. Spanhove,  

Sluit 15 jaar “Pastoriegesprekken” feestelijk af.  
Polyfonische muziek uit de renaissance   

 
Mgr. Paul Van den Berghe, voormalig bisschop van 
Antwerpen, zal die avond onze eregenodigde zijn.  
 
Wat : vijfmaal per jaar richten zij gesprekken in, 
over thema’s van filosofische, culturele en religieuze 
aard. Hier worden sprekers uitgenodigd.  
 
Waar: in de ontmoetingsruimte van de 
St.Laurentiuskerk. Inkom : 6 euro  

 
 
 
 

Studievoormiddag  
Zaterdag 28 mei van 10u tot 13u  

 
Religies staan onder verdenking. “Ze zijn schuldig 
aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis”, zo 
luidt een populaire atheïstiche claim. Anderzijds heb 
je ook de ongenuanceerde verdedigers van de reli-
gies. Ze zeggen dat het net de godsdiensten zijn die 
het idee van universalistische vrede en geweldloos-
heid geïntroduceerd hebben?  
Waar ligt de waarheid ?  
 
Studievoormiddag met  

 Antoinette Van Mossevelde ( voorganger Do-
mincusgemeente),  

 Dirk Van Duppen (voorzitter Geneeskunde van 
het Volk),  

 Elke Vandeperre (Coördinator van Motief°  
 
 
Organisatie:  
Christenen voor het Socialisme, Belgradestraat 80 te 
2800 Mechelen, 015.41.64.84 , christe-
nen.v.h.socialisme@skynet.be, www.cvhs.be  
 
Waar:  
Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33 te 2018 Antwerpen 
 
Prijs: 5 € 
 
Graag op voorhand laten weten of je komt ! Indien 
niet, dan ben je ook heel hartelijk welkom.  

 
Donderdagavond 26 mei - voorstelling van jenne decleir  

Franciscus, jongleur van assisi  
 
De omkadering van de voorstelling op 26 mei in de Arenbergschouwburg heet 
‘De kracht van het verhaal’ en wordt vormgegeven in samenwerking met TAU – 
franciscaanse spiritualiteit vandaag. 
Ieder mens ervaart hoe verhalen het leven kleuren en dingen in gang kunnen 
zetten. Zowel Franciscus, Dario Fo als Jenne Decleir zijn meestervertellers die 
met hun verhalen mensen raken. Verschillende franciscaanse thema’s die voor 
ons vandaag zo relevant zijn, krijgen op die manier een stem, uiteraard geheel 
vrijblijvend. 
 
De litho’s die Dario Fo maakte bij de voorstelling ‘Jongleur van Assisi’, worden 
in de foyer van de Arenbergschouwburg tentoongesteld. Het zijn stuk voor stuk 
beelden met een verhaal. Enkele leden van organisaties die zich inzetten voor 
vrede en rechtvaardigheid, milieubewustzijn, dierenrechten, interreligieuze en 
geweldloze dialoog en armoedebestrijding voegen hun verhaal eraan toe en 
delen het met wie er graag naar luistert. 

www.franciscaansleven.be  
Bestellen kan via de Loodsen: 13€ i.p.v. 16€ - info@deloodsen.be - 
03.234.05.11  

De kracht van het verhaal  

07/05/2016 Hugo Vereeck  Actualiteitsviering  

14/05/2016 Paul Kevers  Vele religies, wat 
verbindt ons ?   

21/05/2016 Bert Lodewijckx  

28/05/2016 Jan De Meulder  
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Catharine Halks “ Ik verwacht iets groots “ 
Levenswerk van een feministisch theologe ( 1920-2011)  
Marjet Derks, vantilt uitgeverij  
          Isbn 9789460042645 
 
‘Kerkmoeder’ werd Catharina Halkes genoemd. Internationaal haalde ze het nieuws 
omdat ze de paus niet mocht toespreken. Helemaal waar was dat niet, maar het 
publicitaire effect beviel haar wel. Al jong nam ze geen genoegen met beperkingen 
voor vrouwen in kerk en samenleving. Ze mobiliseerde andere vrouwen om daar 
tegenin te gaan. Haar strijdterrein was dat van geloof en theologie. Gedreven door een 
visioen van gelijkwaardigheid eiste ze een andere spirituele gemeenschap. 

 
Islamisme   
Emilio platti, uitgeverij altiora averboede    
          Isbn 9789031741953 
In dit boek brengt Emilio Platti de radicale islam in kaart. 
Het moslimradicalisme staat immers in het middelpunt van de actualiteit.  
In feite gaat het om verschillende groepen die zich beroepen op de islam, weliswaar 
met een duidelijke ideologische basis. Dit radicalisme is ontstaan in Arabië en Egypte, 
maar evenzeer op het Indische subcontinent. Het doel is de moslimgemeenschap 
nieuw leven te geven door zich te verzetten tegen de westerse moderniteit.  
Om dat doel te bereiken, propageren de islamisten een eenvoudige 
identiteit en een welomschreven religieuze praktijk. 

 
Het oerboek van de mens  
De evolutie en de bijbel  
Carel van schaik, balans   
          Isbn 9789460030468 
 
Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is 
altijd vereerd – of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek 
voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de 
mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven 
een diep inzicht in het wezen van Homo sapiens. 

 
Wat de koran echt zegt (en niet zegt)  
Peter Derie, kok  
          Isbn 9789059087132 
 
De koran maakt het niemand gemakkelijk, gelovige noch ongelovige.  
Op honderden manieren zijn de verzen in de geschiedenis al uitgelegd – ook al 
beweren adolescenten de dag van vandaag op internetfora zelfverzekerd te weten wat 
de koran letterlijk zegt. Heel wat vragen blijven echter onbeantwoord. Daar wil Wat 
de koran echt zegt (en niet zegt) iets aan doen, door de koran te benaderen als een 
literair document.  Peter Derie analyseert het heilige boek van de moslims door 
aandacht te hebben voor het literaire genre, de redactiegeschiedenis, de vorm, de 
stijl, de diverse tekstvarianten, vertalingen, inhoudelijke thema’s, 
recitatietechnieken, kalligrafie, leerstellingen en gebruiken die rond de koran zijn 
gegroeid. 
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God en kwantumfysica   
Anselm Grün, altiora averbode         
          Isbn 9789031741946 
 
Vaak hebben mensen de indruk dat fysica en religie over twee compleet verschillende 
werelden handelen die niets met elkaar vandoen hebben. De gebroeders 
Grün tonen in dit boek aan dat de dialoog tussen kwantumfysica en religie niet alleen 
zinvol is, maar ook vruchtbaar kan zijn. Tenminste als men zich erop toelegt om een 
gemeenschappelijke taal te vinden die met verschillende woorden toch over dezelfde 
zaken spreekt. Op toegankelijke wijze beschrijven beide auteurs waar zich de 
raakpunten bevinden tussen kwantumfysica en religie. Beiden spreken over twee 
zijden van dezelfde medaille.         
  

 
Kan ik je even spreken    
Erwin Roosen, Altiora averbode          
          Isbn 9789031721818 
In een kindvriendelijke taal probeert de auteur het evangelie - als woord van 
vriendschap van Jezus - dichter bij het leven van kinderen en jongeren te brengen. 
Daarom is dit gebedenboek voor vrienden van Jezus zeker een aanrader voor iedereen 
die Jezus' droom beter wil leren kennen en vriend van Hem wil worden. 
Verantwoordelijken voor kindernevendiensten en gezinsvieringen vinden in dit boek 
dan weer een grote bron van inspiratie door de uitdrukkelijke band met de 
zondagsevangelies. 

 
Een weg naar God voor deze tijd     
Ignace verhack         isbn 9789491991202 
 
 
Godsbeelden komen, godsbeelden gaan. Ook al zijn ze soms eerbiedwaardig en oud, 
toch zijn ze dikwijls tijdgebonden en gedateerd. Meestal geven wij ons daar geen 
rekenschap van. Als ze dan plots in onbruik geraken, hun betekenis verliezen of 
cultureel niet langer houdbaar zijn, besluit men gemakkelijk dat God niet bestaat, of 
zegt men dat Hij in onze cultuur heeft opgehouden te bestaan. Zou het kunnen dat 
juist deze beelden iets verdrongen hebben, dat méér oorspronkelijk was, iets dat we 
nodig hebben om aan oude woorden opnieuw betekenis te kunnen geven? In dit boek 
probeert de auteur dit verdrongene terug te vinden, door op zoek te gaan naar 
sporen, die aan het woord “God” nieuw leven kunnen geven. 
              

 
Verhalen van een levende  
Theogogisch preken van edward schillebeeckx , valkhof pers     
           isbn 9789056253851 
Verhalen van een levende is het laatste werk van de wereldvermaarde theoloog 
Edward Schillebeeckx (1914-2009). Het zal een blijvende inspiratiebron zijn voor 
studenten en docenten theologie, godsdienstwetenschappen, filosofie en humanistiek, 
mensen werkzaam in toerustingswerk en pastoraat, raadslieden in ziekenhuizen, 
penitentiaire inrichtingen en verzorgingshuizen van alle levensbeschouwingen. 
'Hoe met God mee te denken' om de voor alle mensen begaanbare weg naar vrede te 
zoeken en te vinden, wordt - soms terughoudend, dan weer met passie, maar altijd 
vanuit een veelomvattende theologische kennis - verwoord in de preken van Edward 
Schillebeeckx, dominicaan en allereerst predikbroeder. Hij wilde eraan bijdragen dat 
het geloof van een mens niet verschraalt, maar uitgroeit tot een ware schat aan 
basiskennis om als gelovige zelf antwoord te kunnen geven op vragen die hem of haar 
bezighouden. Vandaar zijn uitnodigende stijl van preken. 


