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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

November 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. 210 november  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! 

 
 
En dan staan we er zelf voor:  
van generatie op generatie deze houvast 
doorgeven. 
Soms met vallen en opstaan 
want onze tijd verandert vlug  
en vaste waarden vertroebelen of wor-
den in vraag gesteld. 
We leren mensen kennen die deze hou-
vast niet kregen  
of levensovertuigingen die niet meer ge-
deeld worden. 
In deze Kapstok vertellen we weer hoe 
velen proberen om 
in breder verband een houvast te geven 
aan wie uit de boot viel. 
Ondertussen hopen we dat die nieuwe 
generaties mogen opgroeien in een boei-
ende wereld met veel èchte trouwe 
‘grote’ mensen. 
 
Annemie Luyten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik denk aan de bomen  
En hoe ze schijnbaar zonder pijn  
Hun bladeren kunnen loslaten  
En in de diepte van hun wortels  
keren  
Voor vernieuwing en slaap.  
 
 
 
 
Houvast 
Nu november voor de deur staat, denken 
we meer dan anders aan het loslaten van al 
die lieve mensen,  
die ons voorgingen en  die we moesten los-
laten, 
die ons mee gevormd en geweven hebben 
tot wie we nu mogen zijn,  
die ons kansen gaven en trouwe steun,  
die ons met ‘de paplepel’ inlepelden wat 
goed en slecht was 
wat waardevol of de moeite om voor te le-
ven 
die geduld hadden en steeds weer nieuw 
krediet gaven 
die ons hielpen om keuzes te maken 
die ons deden lachen en met wie we moch-
ten vieren 
die mee een weg voorhielden  
en leerden wat loslaten is 
en ons zo een houvast gaven in het leven. 
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De Overzetters  
hebben de 40Km  
gehaald 
 

Genk, zondag 2 oktober om 7:30 

We – de Overzetters – waren vroeg in de weer, zeker 
voor een regenachtige zondag. Na onze aanmelding 

konden we genieten van een ontbijtje waarna we niet 
veel later stonden te springen en te dansen op aerobic 
beats om onze stramme spieren op te warmen en onze 

oogleden te activeren. Een kwartier later dan voor-
zien, begonnen we met goede moed aan de 40km. De 
uitgestippelde weg was prachtig. We konden genieten 
van de schoonheid van de natuur met zelden een auto 

die ons pad kruiste. 

Bij elke stop kregen we een hapje en een drankje als 
boost voor de komende kilometers. Tijdens de laatste 

tien kilometer kregen we regenbuien over ons hoofd 
wat het moeilijk maakte om positief te blijven, maar 

doorzetten zouden ongetwijfeld doen. Met kleine 
stapjes en kleine oogjes wandelden we uiteindelijk 

rond 19u30 over de finishlijn. 

We zijn fier op onze prestatie en zijn onze sponsors 
zeer dankbaar voor de steun en het vertrouwen. We 
zijn blij dat we via deze weg onze bijdrage konden 
leveren aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met de 

opbrengst die we hebben ingezameld, gaan we de ver-
sleten bedden en matrassen van de Overzet vervangen 
met nieuwe en betere bedden en matrassen. Een goe-
de nachtrust is essentieel, zeker voor mensen die ge-

zondheidsproblemen hebben. 

De vrouwen van de Overzet verheugen zich op de 
nieuwe bedden en wij kijken voorzichtig uit naar de 

volgende editie. 

Met dank aan onze sponsors!  

 
 

De Overzet   

Harmattan   

 
Tot onze grote verbazing, 
maar ook tot ons plezier, zijn 
de cursisten die zich inschre-
ven voor een Nederlandse les 

grotendeels en regelmatig aanwezig.  
 
Er wordt af en toe nog van klas veranderd, maar de 
groepen krijgen geleidelijk aan hun vorm. Dat is posi-
tief. We merken dat de cursisten gemotiveerd zijn 
om te leren en telkens opnieuw hun beste beentje 
voorzetten.  
 
Anderzijds wil dit zeggen dat de groepen volzet zijn. 
Personen die zich nog willen inschrijven, komen bij-
gevolg op een wachtlijst te staan. Indien er in de-
cember plaatsen vrijkomen, bellen we de personen 
vanop de wachtlijst op.   
 
 

 
  
 
 
Sporen van Zingeving op ’t Zuid 
 
 
 

Voor deze Tocht zijn we nog op zoek naar mensen, 
die gedurende een halfuurtje willen vertellen over 
hun ervaringen met het  intercultureel, interlevens-
beschouwelijk samenleven, bvb. in de school, op het 
werk, in de welzijnssector. Dit kadert op het einde 
van de Tocht in de St. Walburgiskerk in de Volks-
straat, waar er ook vanaf 1 december tot eind maart 
winteropvang is.  
 
Het is dus geen grote toespraak, maar gewoon in een 
beperkte groep van ten hoogste 20 mensen met een 
gids erbij vertellen welke de ervaringen zijn en hoe 
er op ingegaan wordt. De deelnemers van de tocht 
kunnen dan ook hun ervaringen hieraan vast koppe-
len. 
 

Het kan zeker een heel boeiend gegeven worden. Als 
je dus zin hebt, laat het ons zo vlug mogelijk weten! 

Tochten van Hoop  
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Platform Noodhulp Onder Protest   

De basisvorming in oktober is reeds afgelopen en was een succes met dank aan 
de enthousiaste deelnemers. Naar aanleiding van deze vorming krijgen we 
meer en meer de vraag om dieper in te gaan op toelichting rond de sociale 
kaart van Antwerpen. Opvangmogelijkheden, voedselbedeling, medische hulp-
verlening … : wie, wat, hoe en waar?  
 

We maken je graag wegwijs.  
Zie de brochure hieronder voor meer info.  

  
Graag willen we via deze weg ook SOS Hamin in de  

bloemetjes zetten en proficiat wensen met hun  

30-jarig bestaan!   
Van harte gefeliciteerd!  

Volgende PNOP vergadering  
 

22 november van 14h tot 16h 
 

Deze bijeenkomst is enkel voorzien voor voedselbedelende organisaties. 
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Week van de Religie en  

Levensbeschouwing  

14 - 21 november  

+ zie bijlage brochure 

Trefdag Attent 2016 

“Samen leven in harde tijden” 

 

Vrijdag 25 november 2016 
 
Nadenken over de verharding in de samenleving. In tal van 
werkwinkels meemaken hoe we met velen blijven gaan voor een 
meer mens-nabije, warmere samenleving. Dat zijn de twee in-
valshoeken van waaruit we u een stevige, inspirerende en be-
moedigende Trefdag aanbieden.  
 
Op de trefdag van Attent analyseren, in de voormiddag, twee 
sprekers, ieder vanuit eigen achtergrond, het huidige samenle-
vingsklimaat.  Dit zal ons helpen om beter te zien wat er alle-
maal aan de hand is. De sprekers zijn: Bleri Lleshi, Johan De 
Tavernier  
 
Surf naar https://www.kerknet.be/sites/default/files/flyer%
20met%20programma%20trefdag.pdf voor het volledige program-
ma.  
 
 
Waar: Provinciaal Vormingscentrum Malle  
Prijs : 12 euro (lunch inbegrepen)  

De Loodsen is ingeschreven voor 
 ‘Music For Life 2016’! 

 
Hierbij doen we dan ook een warme oproep  

aan jullie!  
 

 

 Vraag je familie, vrienden of buurt om per km 
die je wandelt, loopt, danst, schaatst… te spon-
soren.  

 

 Voor alle muzikale talenten in ons midden: or-
ganiseer een concert(je) of een danswedstrijd 
in je buurt of op school. 

 

 Verwarm je buurt met pannenkoeken, soep, 
glühwein en chocomelk.  

 

 Handige harry’s: Mutsen en sjaals breien of ha-
ken…Borduurwerk, tekeningen of schilderijen 
verkopen 

 
Alle info om een actie op te zetten vind je terug op 

http://musicforlife.stubru.be 
 

Hopelijk tot binnenkort!  

Music for Life  

https://www.kerknet.be/sites/default/files/flyer%20met%20programma%20trefdag.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/flyer%20met%20programma%20trefdag.pdf
http://musicforlife.stubru.be
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Leven met gevangenen 
 
Jan De Cock leeft mét gevangenen, met daders én slachtoffers. Voor 
zijn engagement laat hij zich opsluiten. Met zijn zin voor ‘empathie’ of 
‘inleving’, wil hij “groeien om de ander zo goed mogelijk te begrijpen”. 
Maar ook met het slechten van vooroordelen aan beide kanten van de 
muur. “Gevangenen maken van mij een beter mens.” 
 
Jan De Cock (1964) gaf twee jaar les aan kinderen. “Ik ging op mijn 
knieën zitten om op eenzelfde ooghoogte met ze te kunnen communice-
ren.” Dienstplicht bestond toen nog. Hij vroeg het statuut van gewe-
tensbezwaarde aan en trok drie jaar naar Chili. “Ik werkte er met 
straatkinderen. Soms kwamen die achter de tralies terecht.” Zijn straat-
opvoedingsproject evolueerde naar een project met ‘gevangenen’. Hij 
werkte al 15 jaar met gevangenen toen hij in 2001 voor het eerst zelf 
achter de tralies ging. “Vrijwillig.” Dat jaar en het volgende deed hij 
wereldwijd zo'n honderd gevangenissen aan waar hij zich vrijwillig liet 
opsluiten om 'van binnen uit' de polsslag te voelen van mannen en vrou-
wen achter de tralies. In 2005 verbleef hij één maand in een gevangenis 
in Noord-Kivu in Congo.  
 

 
 
 
Hierover verschenen twee boeken:  
’Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'.  
 
In 2006 stond hij mee aan de wieg van de vzw Within-
Without-Walls (zie kader). Eind 2014 verscheen ‘Hotel 
Pardon’ waarin hij de kracht van de verzoening illustreert 
aan de hand van getuigenissen. Tot twee jaar  
geleden combineerde hij een halftijdse baan in palliatief 
werk in ziekenhuizen met zijn ‘roeping’ voor gevangenen 
en slachtoffers. Vandaag is de pastor en tralie-trotter ook 
voltijds in de weer met WWW. 
 
 
 
 
 
Evangelische evidentie 
 
Jan heeft het over een ‘Evangelische evidentie’ als hij het heeft over zijn werk. Hij wijst naar de pas-
sage in Mattheus 25. ‘Waar heb ik u ziek, hongerig of naakt geweten of… in de gevangenis?’ “Het ant-
woord van Christus is ‘poepsimpel’ en een appèl op ons christen-zijn. Hij zegt niet ‘kijk naar hun straf-
blad.’ Wel zegt hij ‘als je een gevangene bezoekt, bezoek je mij’. Het is een pleidooi om zorg te dra-
gen voor de mens achter de feiten en toe te laten dat zij ons evangeliseren en het verschil maken in 
ons leven.” 
 
“Ik ben een gelukkiger mens door mijn ontmoeten met gevangenen. Dat verwondert mij ook, trou-
wens”, zegt Jan die vrijwel in dezelfde adem wijst naar het Paasmysterie en het potentieel om ‘licht 
te brengen’. Bij gevangenen ontdekte hij immers waarden die hij er niet vermoedde. Gastvrijheid, ge-
duld, humor -“het zijn moppentappers”- creativiteit, kunst,… Jan doorspekt zijn verhaal met namen 
en details. In de vrouwengevangenis van het Nieuw-Zeelandse Wellington naaiden ze de kostuums voor 
de ‘Lord of the Ring’ films. “Gevangenen sparen hun theezakjes op om mij later thee te kunnen zet-
ten”, ervoer hij zowel in Zuid-Amerika als hier, in Belgische gevangenissen. “Ze ontvangen je met 
‘vreugde’. Ieder mens is zoveel meer dan zijn of haar feiten. Maar we zijn natuurlijk niet blind voor 
wat ze gedaan hebben. De ‘gerechtigheid’ is ons heel genegen. We werken ook met slachtoffers. Dat 
alles hen toekomt wat mogelijk is. Maar het is onze overtuiging dat het toevoegen van leed aan gevan-
genen geen zoden aan de dijk brengt.” 
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Als lepeltjes in een schuif 
 
Midden zijn verhaal tuimelt er een collega binnen die net terug is van Congo. Na een enthousiaste om-
helzing en een bakje koffie zet Jan zijn verhaal verder. Zijn eerste ervaring met deze wereld verliep 
via politieke gevangen in Chili. Het was de tijd van dictator Pinochet. “Die realiteit haalde me onder-
uit. Toen ik terugkwam trok ik naar Leuven-Centraal als vrijwilliger.” Een groeiende ‘verwondering’ 
bracht hem ertoe op de ingeslagen weg verder te gaan. 
 
Een eerste idee was een jaar lang in één gevangenis te zitten, bv. in Leuven-Centraal. Maar andere 
mogelijkheden boden zich eveneens aan in het buitenland… Uiteindelijk deed hij een veelheid van ge-
vangenissen aan. Zijn allereerste ervaring met ‘overbevolking’ deed hij op in Afrika. In Kigali (Ruanda) 
zaten 7.000 mensen gevangen waar er plaats was voor 2.000. “Ieder had max. 40 cm om op te staan.” 
In Madagaskar lagen 46 vrouwen in een cel als lepeltjes in een schuif. Soms stierven mensen omdat er 
geen water was. “Ik verbleef een maand in een gevangenis in Congo waar elke week twee gevangenen 
stierven. Dat had ik nooit eerder meegemaakt. Deze schrijnende toestanden schreeuwen om solidari-
teit.” 
 
 
In de gevangenis van het Congolese Butembo (Noord-Kivu) 
had men 14 dagen niet gegeten. De gevangenisbewaarders 
waren ook al jaren niet betaald. Familieleden, die voedsel 
aandroegen, moesten ‘dubbele porties’ opbrengen. “Ik zat 
er met 72 in de zaal en had vijf dagen niet gegeten. 
De vrouw van een van mijn medegevangenen had twaalf 
bananen mee voor haar echtgenoot… Die deelde de twaalf 
bananen met de 71 andere “. 
 
“Naderhand zamelden we vier jaar geld in om de situatie 
daar te verbeteren.” In opvolging daarvan, kwam er ook 
een vraag uit Bolivië. “We zorgden er voor een bibliotheek 
en serres in een jeugdgevangenis,… Via een Belgische zuster 
in een gevangenis in Niger hielp de vereniging met de bouw 
van waterputten. Na een brand in een Chileense gevangenis 
hielp ze met het herbouwen van de bakkerij. “Kleinere hulpprojecten allemaal.” 
 
Over herstellende rechtvaardigheid en witte merels 
 
Jan brengt niet enkel het verhaal van de gevangene. Het gaat hem ook om ‘herstellende rechtvaardig-
heid’. Twee jaar geleden trok hij met de rugzak weer de wereld in om nu bij slachtoffers, nabestaan-
den van levensdelicten, te logeren en hun gastvrijheid te beleven. Zijn wedervaren resulteerden in het 
boek ‘Hotel Pardon’. Over ‘verzoening’. 
 
Zijn collega Hilde inspireerde hem. Maar ook Dyego, die 7 jaar in een kleine gevangenis in Brazilië zat 
voor het vermoorden van een taxichauffeur. Toen Dyego vernam dat de weduwe van zijn slachtoffer 
aan een nierziekte leed en geen gepaste donor vond, liet Dyego zich testen, bleek hij wél compatibel 
en stond hij een nier af. “Een witte merel? Toch niet, zo blijkt. Velen zoeken manieren om hun leven 
terug op de rails te zetten.” 
 
In Ruanda verbleef hij bij Annemarie die tijdens de genocide al haar familieleden verloor. Ze runt nu 
het hotel van haar broer en geeft werk aan 200 Hutu en Tutsi. In Amerika logeerde hij bij mensen die 
na ‘nine eleven’ niet kozen voor de ‘war on terror’. Hij ontmoette ook de 84-jarige Hank Heijn, wedu-
we van de in de tachtigerjaren ontvoerde en vermoorde Gerrit Jan Heijn, zoon van Albert Heijn 
(Ahold). “Deze ‘fantastische madame’ kan spreken over wrok, woede, radeloosheid,… maar gaf me ook 
het volgende mee: ‘vergeven is misschien het grootste geschenk dat ik mezelf heb gegund’.”  
 
Een Palestijnse en Israëlische vader die elk een dochter verloren in het ‘geweld’ vonden elkaar in de 
erkenning van elkanders leed. “Ze stonden aan de wieg van de ‘Parents Circle Family Forum’ die ervan 
uitgaat dat ieders bloed rood is, ’basta’ roept tegen alle geweld en pleit voor verzoening.” Pashtun en 
Hazara, ethnische groepen in Afghanistan die elkaar al eeuwen de zon niet gunnen, naaien wel donsde-
kens bijeen om ze dan naar weduwen op de bergflanken rond Kaboel te brengen. 
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Björn, die de slachting op het Noorse eiland Utoya in 2011 overleefde, weigert de massamoordenaar 
Breivik een ‘monster’ te noemen omdat hij anders zichzelf zou ‘ontmenselijken’. “Ik registreer die ge-
tuigenissen”, zegt Jan. Ook die van Desmond Tutu die zei: ‘Er zijn geen monsters. Er zijn enkel mensen 
die monsterlijke dingen doen. Niemand verdient om niet vergeven te worden.’ “Ik wil me wel laten 
inspireren door die mensen. Vaak blijken het de gewoonste mensen die met het grootste drama in hun 
leven omgaan.” 
 
Verzoening 
 
“Verzoening is een groot thema. Hiermee wil ik verder. Naast de grote wereldconflicten, zijn er ook de 
conflicten in de partnerrelatie, op de werkvloer, in de buurt,… We hanteren zo weinig tools om die aan 
te pakken. Dan is het wel eens interessant te zien hoe andere mensen en culturen daarmee omgaan”, 
suggereert Jan.  
 
In Canada kwam de 17-jarige zoon van Dale en Diana om in een ‘school shooting’. Enkele dagen later, 
tijdens de herdenkingsdienst die live op tv uitgezonden werd, schonk het koppel vergiffenis aan de 
schuldige. De goegemeente verklaarde ze knettergek. “Het koppel vertelde me dat ze nog alle dagen 
rouwen. Maar ook dat ze vanaf het eerste ogenblik wisten dat ze de kaart van de haat niet zouden 
trekken. ‘Je relatie met God… daar timmer je je hele leven aan’.” In Samoa draagt de familie van de 
dader zorg voor de familie van het slachtoffer. “Daar spreekt men niet over ‘spiritualiteit’ maar is men 
overgeleverd aan de maatschappelijke ‘harmonie’ die nodig is om te blijven bestaan.” 
 
In de Butembo gevangenis -waar Jan met 72 In één cel vastzat- sprak hij een oudere gevangene. “Voor 
de kolonisatie waren er hier geen gevangenissen. Wat deed men dan? Bij een diefstal riepen de wijzen 
iedereen bij elkaar onder de mangobomen. De dief kwam in het midden van de cirkel. Om beurt moes-
ten we iets goeds over de dief zeggen. Die kreeg zo’n waterval van ‘bevestiging’ over zich dat hij spon-
taan een voorstel deed voor herstel.” Een mooi verhaal dat bij ons echter geen verf pakt, vreest Jan, 
want wie kwaad doet, moet en zal ervoor opdraaien.   
 
Of toch? Ooit deelde hij deze ervaring met een leraar die in de klas af te rekenen had met een onuit-
staanbare relschopper. “Het ‘ettertje’ werd in het midden van de groep gezet. Een enkel iemand wist 
iets positiefs over hem te zeggen. En toen een tweede. En een derde,… “Het klimaat in de klas keerde 
helemaal.” 
 
Iets gelijklopend ervaart Jan in de Zuid-Afrikaanse ‘Ubuntu’ filosofie die de verbondenheid van individu 
en maatschappij aangeeft. ‘Ik ben omdat wij zijn.’ “Als iemand kwaad doet, dan hoeft niet alleen hij 
of zij daar verantwoording over af te leggen maar wij allemaal.”.  
 
Anderhalf jaar lang verschafte een externe sponsor Jan een loon om zijn werk rond ‘restorative jus-
tice’ voort te zetten. Onlangs draaide een wereldwijde herstructurering echter die kraan dicht. Onder-
tussen groeiden intern, binnen de vzw, de verwachtingen én de uitdagingen. “We willen de opvolging 
van de projecten in het binnen- en buitenland verder uitbouwen. Ook het ondersteunen van familiele-
den van Belgen die in het buitenland gevangen zitten.” In de praktijk werkt hij vandaag voor een veel 
lager loon. Hij is dan ook blij bij de Loodsen een dak boven het hoofd gevonden te hebben. “Hier klopt 
een hart van deze stad.” 

Within-Without-Walls (WWW) 
 
Eind 2006 is de vzw Within-Without-Walls opgericht met het doel te sensibiliseren omtrent 
de noden van gevangenen en slachtoffers, het uitbouwen van netwerken en een fondsen-
werving en het organiseren van vrijwilligerswerk van vrienden, gevangenen, ex-
gedetineerden, slachtoffers en hun families. De vereniging kant zich tegen mensonwaardige 
straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en de doodstraf. Ze wil bijdragen tot het 
verbeteren van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en wil mee zoeken 
naar mogelijke alternatieven voor opsluiting. Tegelijk beschouwt ze gerechtigheid als een 
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 Gevangenen omarmen  
 
In een kring ronde gevangenis ‘omarmen’ we de gevangenen. We zingen liederen en tonen zo dat we hen niet 
vergeten.  
 
 
 
We willen antwoord geven op de internationale oproep om gevangenen niet te vergeten en het geloof in een 
tweede kans te onderlijnen. Daarom zullen we  samen met leerlingen uit naburige scholen, met buren tout 
court en met vele anderen  op 7 november de gevangenis van Antwerpen ‘insluiten’, ‘omarmen’  
door een menselijke ketting.  
 
Je bent uitgenodigd om mee een kring te maken van de Begijnenstraat langs de Sint Rochusstraat, de Nation-
lestraat en de Aalmoezeniersstraat tot terug in de Begijnenstraat. We zullen dermate liederen aanheffen (o.a. 
het Vredeslied) dat ze hoorbaar zijn voor de mensen achter de muren.  
 
Wanneer: maandag 7 november om 2016 om 15u   
Waar: Begijnenstraat (en Sint-Rochusstraat,  
Nationalestraat, Aalmoezenierstraat )    
 
 
 
 

www.prisoninfo.org  
withinwithoutwalls@gmail.com 

 Gevangenen omarmen 

 7 november 2016 om 15u 

BUITEN  BUITEN                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc De Smet  

Dialoog tussen daders en slachtoffers = DNA-herstel. 
 
“Ik wil niet leven met wrok”, zegt Hilde Van Geel, die mee aan de wieg stond van Within-Without-
Walls vzw. Ze ging mee op gevangenisbezoek bij de man die haar zus vermoordde. Door hem in de 
ogen te kijken kwam een genezingsproces op gang. De vereniging organiseert workshops waarin dader- 
en slachtofferervaringen uitgewisseld worden om de interactie tussen dader, slachtoffer en de maat-
schappij te verduidelijken. “We nemen samen literatuur door, maken samen muziek, schilderen,… 
‘Herstel’ gebeurt via doodgewone dingen en door elkaar te ontmoeten.” 
Jan De Cock is ervan overtuigd dat er bij vergeven iets fysiek gebeurt. “Kwalen verdwijnen. Laat het 
ons dan ‘vergeven’ ook voor de eigen ‘gezondheid’. Niet wat je meemaakt maar hoe je ermee omgaat 
maakt het verschil, zegt Hank Heijn.” Verzoening heeft tot op het sterfbed een impact, weet Jan. “Er 
zijn er velen die sterven met een onopgelost (familie)conflict. Mensen die toch tot verzoening komen, 
sterven ‘vrediger’ dan wie dat niet doet.” 
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Feestelijke Foucaulddag  

 
ZATERDAG 3 DECEMBER   

OM 9U TOT 17U  
 

Honderd jaar na de 
sterfdag van  

charles de foucauld  
 

9u tot 12u :   onthaal, presentaties  
12u15 :   Eucharistie voorgegaan door Mgr. 
   De Kesel in de St.Jozefkerk  
13u30 :   lunch  
14u45 tot 17u :  getuigenissen en vieruurtje  
 
Waar: Zaal het Gildenhuis, Korte Wolvenstraat 57 te 
1070 Anderlecht  
Prijs : 5 € voor de lunch, liefst voor 20 november 
storten op rek.nr. BE77 000325924242 van Fraterniteit 
Clos Mudra 11 te Anderlecht met mededeling: ‘ voor 3 
december 2016’ 
 
Info bij de Kleine zusters van Jezus:  

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 
 
 
 
 

Jaar van Barmhartigheid  

 
Zondag 6 november 
2016 om 15u  
 
De gevangene be-
zoeken  
‘Ik zat in de gevangenis 
en jullie kwamen naar 
Me toe”  
    
Wake rond gevan-
genzorg  
 
 
 
 

Johan Bonny, onze bisschop  
Marc Van Laere, gevangenisaalmoezenier van Wortel  
Kari Van den Bleeken zullen een getuigenis brengen.  
 
Het koor Cantiamo en het Taizékoor van Schoten be-
geleiden de zang.  
 
Er is ook tijd voor stilte, poëzie en gebed. 
 
Einde rond 16u30 uur met een drankje en ontmoe 
ting.  
 
De aalmoezeniers van de Antwerpse gevangenis nodi-
gen u van harte uit.  
 
Wanneer: zondag 6 november 2016 om 15u  
Waar: St. Joriskerk Mechelseplein te Antwerpen 

Datum Voorganger  Thema  

5/11 Hugo Vereeck  Troost en schoonheid  

12/11 Hilde Verbeu-
ren  

Leerhuis voer Michel de 
Montaigne  

19/11 Jan De Meul-
der  

De wijsheid van de erva-
ring  
Volgens Montaigne  

26/11 Paul Eylen-
bosch  

De wereld, ons dorp  

Fancy Fair   

 
Vrijdag 11 november  
10u30 tot 17u30 
 
Op de jaarlijkse fancy 
fair van de protestantse 
kerk in de bexstraat.  
 
 
 
 

Een warme gemeenschap,waar we met de Overzet 
graag mee samenwerken.  
 

 Tweedehandse artikelen  

 Brocanterie  

 Kaarten &n boeken  

 Taarten & confituur  

 Grabbelton  

 Speciale kindermomenten  

 De gehele dag is de keuken geopend  

 Tombola (trekking van 16u30 )  
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Zaterdag 19 november 

2016 
 

Ontmoetingsdag  
Avondgebed  
Nachtwake  

 
aansluitend avondgebed met lie-
deren van Taizé  
 
 

Informatie en inschrijvingen: 
Leen Redig - 03 289 57 88 
Liesbeth Philips - 0474 778 401 
Werner Van Acker - 03 645 11 05 
 
Waar: 
Heilig Hart Kerk, Schoten - Deuzeld, Deuzeldlaan 80 
 

Welkom aan u allen !  

Nocturne - St Paulus kerk 

25 november 2016 

Wanneer : vrijdag 25 november 2016 om 20u  
Ingang : Veemarkt - Antwerpen  
Inkom : 15 € ( incl. één drankbon) zijn iedere dag 
van 14u tot 17 u verkrijgbaar aan de bali van de Sint
-Pauluskerk ( Veemarkt ) of stuur een mailtje naar  
Walter.steenwegen@scarlet.be  

DE LOODSEN DE LOODSEN             WETEN WAARD WETEN WAARD    

Voor de zesde keer willen wij ook dit jaar een hoog-
kwalitatieve muziekavond brengen, in de Sint-
Pauluskerk te Antwerpen, een perfecte locatie waar 
de aanwezigen voor en na, maar ook tijdens het optre-
den van de musici rondwandelend kunnen genieten én 
van de muziek én van het prachtige barokinterieur van 
de kerk. In de crypte worden versnaperingen en drank 
aangeboden. 
 
Met dit initiatief tracht de Sint-Paulusgemeenschap 
een antwoord te geven aan de armoede want ondanks 
de sociale welvaart is er in Antwerpen een angstaanja-
gende toename.  
 
Meer en meer mensen leven in ellendige omstandighe-
den, vaak verdoken voor de buitenwereld. Regelmatig 
komt er een vraag om een aalmoes, om eten te kun-
nen kopen, om de energiefactuur of apothekersreke-
ning te betalen, om zich in orde te stellen met de 
huur, enz… en dit meestal gestaafd met deerniswek-
kende verhalen.  
 
Wij willen die mensen blijven helpen met o.a. : warme 
maaltijden, sociale begeleiding, huisbezoeken, aan-
dacht voor daklozen, betrokkenheid bij het lot van 
kinderen, steeds met de betrachting om deze mensen 
uit de vicieuze cirkel van de armoede te halen.  
 
Omdat de situatie in Antwerpen zo schrijnend is, wil-
len wij zoveel mogelijk mensen bereiken met de vraag 
om ons financieel te willen steunen zodat wij diegenen 
die het écht nodig hebben blijvend zouden kunnen 
helpen.  
 
Wij bieden u daartoe volgende mogelijkheden: 
Kaarten aan € 15 (incl. drankbon) zijn iedere dag van 
14u00 tot 17u00 verkrijgbaar aan de balie in de Sint-
Pauluskerk (Veemarkt) - of stuur een mailtje naar  
Walter Steenwegen (vergeet niet uw naam en adres en 
het gewenste aantal kaarten in uw e-mailbericht te 
vermelden) 
 
 

 
Het is reeds een traditie geworden dat met dit 

benefietconcert verschillende armoedeprojecten 
worden gesteund ! 

Warmhartigheid  

mailto:walter.steenwegen@scarlet.be
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

NOVEMBER 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 

 
Mag ik ? Sorry . Dank je       
Johan bonny - lannoo       isbn 9789401438254 
 
Een open dialoog over relaties, opvoeding en gezin vanuit christelijk perspectief Liefde 
is als wijn. En zoals goede wijn moet kunnen rijpen, zo heeft liefde tijd nodig om te 
groeien. Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen 
'mag ik?', 'dank je' en 'sorry', meent paus Franciscus in zijn brief De vreugde van de 
liefde naar aanleiding van de synode over het gezin. Maar zijn die sleutels niet 
evengoed van toepassing op elke andere vorm van duurzame liefde? Tussen ongehuwde 
samenwoners, tussen jonge en minder jonge geliefden, tussen homo's en lesbiennes, in 
de Kerk en onder gelovigen, maar ook in het ge zin tussen grootouders, ouders en 
kinderen en tussen broers en zussen? Er waait een nieuwe wind door de Kerk.  
               
                   19,99 € 

 
Het onze vader - opnieuw uitgelegd    
Gerard lohfink - halewijn       
           isbn 9789085283898
              
Het Onzevader is het belangrijkste gebed van de Kerk, dat zij ontving van haar Heer 
zelf. De nieuwe vertaling ervan, die binnen de katholieke Kerk meteen geldt voor het 
hele Nederlandse taalgebied, is een goede aanleiding voor hernieuwde aandacht voor 
de inhoud van het gebed. In dit boek vraagt de Duitse Bijbelspecialist Gerhard Lohfink 
zich heel nuchter af wie het Onzevader oorspronkelijk in handen gegeven werd, in 
welke situatie het uitgesproken werd, wat zijn Bijbelse achtergrond was en wat ermee 
bedoeld werd. De sprong van de tekst van toen naar vandaag mogen we immers alleen 
maken als we klaarheid hebben over het 'toen' van Jezus.  
               
 
               15,50 € 

 
Over troosten en verdriet     
Wim ter horst - kok        
           isbn 9789043527767
              
'Over troosten en verdriet' van Wim ter Horst is een christelijke klassieker. Een boek 
voor mensen die te maken hebben met diepgaand lijden en die zoeken naar een 
passend antwoord. Traditionele antwoorden zijn niet altijd toereikend. Ter Horst reikt 
veel doe-mogelijkheden aan die vaak over het hoofd worden gezien door hen die 
troost zoeken en door hen die het willen bieden. 

'Een ongehoord waarachtig boek over troosten en verdriet.' - Trouw   
   
 
 
               18,99 € 
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

NOVEMBER 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 

 
Israël en palestina   
Ludo Abicht - uitgeverij Pelckmans   
  
          Isbn 9789463370134 
 
Sinds 2000 zit de situatie in Israël en Palestina muurvast. Het vooruitzicht 
op een leefbare Palestijnse staat wordt voortdurend ondermijnd door Israëls 
nederzettingenbouw en Palestijns geweld. De moedeloosheid die heerst over de 
creatie van een tweestatenoplossing doet beleidsmakers spreken van een 
'éénstaatrealiteit'. 
In dit boek betogen de auteurs dat een tweestatenoplossing geen illusie hoeft te zijn. 
Het is daarentegen wel zinloos te denken dat een vredesproces 
zonder druk op Israël haalbaar is. In essentie draait het conflict om land en 
basisrechten: het is een botsing tussen twee nationale bewegingen die allebei een 
staat willen.  
            24,50 € 

 
Tot geloof komen    
Martijn steegen - uitgeverij  acco  
          Isbn 9789462927278 
 
 
Geloven is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend. In de Bijbel lijkt geloven nochtans 
een evidente zaak. Bijbelteksten laten zich lezen als getuigenissen van gelovige 
mensen en in bijbelverhalen treden personages op die spontaan gelovig zijn. Maar het 
is de vraag of die analyse volledig klopt. Bij nader inzien blijkt 'tot geloof komen' ook 
in de Bijbel een groeiproces te zijn, dat bovendien op heel uiteenlopende wijzen kan 
verlopen. Dit boek bundelt de lezingen van de Didachè-bijbelcursus over het thema 
'Tot geloof komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei' (augustus 2015). Deze 
studiedagen worden jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting, in 
samenwerking met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Academisch 
Vormingscentrum voor Leraren van de KU Leuven. 
            22,50 € 

 
Mijn geloof als bijbelwetenschapper   
Bénedicte lemmelijn - uitgeverij halewijn    
          Isbn 9789085283942 
 
Is een veertiger te jong om te spreken en te schrijven over God? Mag een 
Bijbelwetenschapper wel iets zeggen over God? Of houdt hij zich beter bij de tekst? En 
kan een exegeet eigenlijk wel terdege wetenschapper zijn en toch gelovige blijven? 
'Hoe en wat gelooft u nog, als Bijbelwetenschapper?', een vaak gestelde vraag... Dit 
boek is opgevat als een antwoord daarop. Het biedt een persoonlijk getuigenis van het 
feit dat een rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovig mens 
kan zijn. Dat het daarbij gaat om een proces van zoeken en voortdurend evolueren, 
dat overigens in de blootstelling aan een lezerspubliek uiterst broos en kwetsbaar kan 
worden, is een evidentie. Maar dat mag en zal de authenticiteit ervan, precies in al 
haar zoeken en tasten, niet inperken. De ondertitel luidt niet voor niets 'een broos en 
eerlijk antwoord'. 
Bénédicte Lemmelijn is professor Oude Testament en vicedecaan Internationalisering 
aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.  
 
            14,95 € 


