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SEPTEMBER 2018  

Nr. 229 september    
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

MAANDAG– VRIJDAG 

8.30—12.30 U. 

NAMIDDAG: 

OP AFSPRAAK 

 

 
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 –
Liefdadigheidsstraat  39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

 
 

   

  

Een nieuw ritme 

De speeltuin staat er verlaten bij, de appelen val-
len bijna van de boom. Het is een warme zomer 
geweest en de herfst doet nu heel vlug zijn intre-
de.  
Hopelijk hebben heel velen in de voorbije maan-
den extra tijd kunnen maken voor het samenzijn 
met familie, kinderen, vrienden, maar ook zie-
ken, ouderen, mensen die alleen zijn. Nieuwe 
energie opgedaan om er weer in te vliegen.  
 
Misschien hebben we  bij tochten door de natuur, 
of genietend van een frisse zwempartij, of na 
keuvelend tijdens de lange avonden gefilosofeerd 
over ons levensritme, onze tijdsverdeling.  
 
Misschien hebben we tijdens bezoeken aan 
mooie kunstplekken de waarde herontdekt van 
traditie en bewonderend gestaan over de intense 
arbeid van het verleden.  
 
Misschien ervaarden we ook  een verlangen om 
wat meer aandacht te besteden aan onze binnen-
kant, aan onze diepere spirit en ons niet langer te 
laten meedrijven door stress en drukte. 
 
Maar dan zijn er al heel vlug de wekker, de files, 
de timing, …. 

Kunnen we mekaar helpen om iets van die 
‘frissigheid’ te behouden? 
 
Kunnen we meer waardering uitspreken voor 
allen die dagelijks begaan zijn met kinderen 
op alle niveau’s van begeleiding, onderwijs 
en vorming?  
 
Ondersteunen  we  de zorgverleners in de 
diversiteit van gezondheidszorg, welzijns-
voorzieningen, mag de gewone warme men-
selijkheid daar de bovenhand halen boven het 
economische rendement? 
 
Moedigen we degenen die hun beroep op een 
verantwoordelijke wijze uitvoeren voldoende 
aan zodat ze fier zijn over hun inzet? 
 
Laten we voldoende plaats in ons hart en 
onze samenleving om de vluchteling een 
plaats te geven. Het kan zo verrijkend zijn , 
dat ontdekken velen tijdens hun exotische 
vakanties. Angst en zogenaamde veiligheid 
overheersen hier de gesprekken.  

De vakantie energie overstijgt vele 
grenzen. Laat ons deze koesteren. 
 

A.luyten 



 
 

VAKANTIE OVERZET– OVERSTAP 
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21 tot 24 augustus 

De 2de dag van onze vakantie in De Kleppe stond er een dagtocht gepland. Om 10.30 uur konden we met 
de “grootste”( ook twee 4 jarige) kinderen onze tocht van 8 km aanvatten. Iedereen had zijn rugzak 
gevuld met boterhammen, een appel en een drankje. Langs een smal pad volgden we de Kleppebeek. 
We kwamen langs weides met koeien en paarden. De 2 jongste stappers van 4 jaar zagen voor het eerst 
een levende koe. Begrijpelijk dat het niet van harte was dat zij daar langs wandelden. Maar aan de 
hand of op de rug van een vrijwilliger lukte het wel. 

Na een uur stappen werden we door Jill verrast met 
een heerlijke koek. Even rusten en nog wat drinken en 
weer verder. Tijdens de volgende rustpauze was het 
tijd voor een spelletje.  Na 4 km was het tijd voor de 
picknick. Onder de schaduw van een boom en in een 
grote cirkel aten we.  
Van de oudste jongens leerden de vrijwilligers hoe je 
een perfecte bottle flip maakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 2 km van ons einddoel “De Kleppe” kwamen enkele 
mama’s ons tegen , sommigen vonden een binnenweg. 
Toch wel fier en voldaan nagenieten van zo’n grote 
trip!!!! 

Kris   

 



 
 

VAKANTIE OVERZET– OVERSTAP 

Samen eten: is een ervaring, die voor ons vanzelf-
sprekend is, maar voor de kinderen en vrouwen 
ongewoon. Verschillende eetgewoontes, dagelijks 
alleen  zorgen voor eigen kind, een andere daginde-
ling zijn de oorzaak. Daarom is zo’n vierdaagse 
vakantie wel een heel boeiend gebeuren!!!  

Spelen      Op de schommel gezelschapspellen 

Ook iets dat je kunt leren op 
vakantie, na een tijdje hebben 
de mama’s er ook plezier in. 

Voetbal blijft het grote succes 

Gewoon samenzijn doet het meeste deugd. Met heel veel dank aan de vrijwilligers die dit mee mogelijk 
maakten, vast en zeker ook onze koks!          Annemie  



 
 

DE LOODSEN               PROJECTEN  

 
 
 
 
 
 
 

Van 9 tot 12 augustus waren we met 9 gezinnen weer 
te gast in Avebode. Ook dit jaar organiseerde de abdij 
samen met Gezinsspastoraal bisdom Antwerpen de ge-
zinsvakantiedagen. Het thema van deze vakantiedag 
was ‘koning David’.  
Met een aangepast programma voor volwassenen en 
voor kinderen, kon ieder zijn gading vinden. Woensdag-
avond werd iedereen verwacht en konden we samen 
genieten van een Potluck: ieder bracht een beetje eten mee en dat werd op een grote tafel neergezet 
om samen op te smikkelen. En voldoende was er zeker! Of hoe delen iedereen ten goede komt. 
Na een korte kennismaking gingen de volwassenen en kinderen elk hun eigen weg. Een inleiding op de 
verhalen over David voor de volwassen wilde de nodige achtergrond bieden om de volgende dagen de 
gekozen teksten beter te verstaan. Ook de kinderen werden door een kundige ploeg kinderanimatie 
ingeleid in de verherhalencyclus rond David, de kleine rosse. Na een dagsluiting zat de eerste sessie er 
al op. 
De volgende dag werd geopend met een huppelmoment: even de armen en benen los gooien om fris 
aan de activiteiten te beginnen. Ook het themalied werd onder leiding van pater Jos aangeleerd. In de 
voormiddag stond de roeping van David centraal. We leerden dat we soms verder moeten kijken dan 
onze neus lang is: niet de grote broers zijn geschikt om de nieuwe koning te worden, maar de kleinste, 
de rosse met blauwe ogen… We kunnen naar de roeping kijken met verschillende brillen op: de bril van 
Samuël, de bril van God, de bril van Isaï… 
In de namiddag speelden we een één tegen allen: David tegen Goliath. Een leuk spel waarin we alle-
maal samen 20 opdrachten moesten volbrengen. ’s Avonds volgde nog een werkblok rond vriendschap 
(David en Jonathan) en jaloezie (Saul en David). 
Op vrijdag stonden de activiteiten in het teken van Davids vlucht: waarvoor gaan we zelf wel eens op 
de vlucht? Wie vlucht weg van mij? Waarom vlucht ik weg... In de namiddag gingen we dan zelf op 
tocht naar het boswachtershuisje in Westerlo. ’s Avonds was er een interessante en tegelijk licht ver-
teerbare conferentie over David in de kunst. Dankjewel pater Raymond! 

Davids trouw en de intocht van de Ark van het ver-
bond waren de thema’s voor zaterdag. Ieder gezin 
knutselde in de namiddag zijn eigen gezinsark: 
waar willen wij trouw aan blijven, wat vinden wij 
belangrijk in ons gezin. En omdat de intrede van de 
Ark een feest was, hebben we ’s avonds dan ook 
samen genoten van een heerlijke BBQ! 
Dat vele psalmen aan David toegeschreven worden, 
is geen geheim. Maar wat zijn psalmen en hoe kun-
nen we daar iets mee? Pater Jos gaf ons achter-
grond en tips. 
Na de gezamenlijke eucharistie volgde een laatste 
middagmaal en werd er afscheid genomen: naar 
mijn bescheiden maning het einde van een weer 
geslaagde Gevada. 

Frank Morlion 
 

 
Is iedereen er?  
Verwachten we nog iemand?  
Rita komt wat later want het was weer druk op het 
onthaal. Lieveke steek jij de kaarsjes aan… 

 

Vanaf 5 september start de woensdagmiddag bezinning weer! Tijd maken voor inspiratie en spirituali-
teit vinden we belangrijk. De meeste medewerkers/vrijwilligers doen hun werk vanuit een evangeli-
sche bewogenheid, vaak impliciet. Soms willen we die evangelische inspiratie ook expliciet naar voor 
brengen en dat kan tijdens de bezinning. 
De bezinning en de maaltijd staan open voor iedere geïnteresseerde: elke woensdag om 12.30 uur. 
Welkom! 

Woensdagmiddag Bezinning  
start weer op 5 september 

Gevada 2018 

David, de kleine rosse! 



 
 

 DE LOODSEN    25 JAAR SOLIDAIR 

 

In de Presentie is het ‘goed waarnemen’ een heel 
belangrijk gegeven, een echte kunst. Tijdens de 
vormingsvoormiddag willen we graag werken met 
een film en met voorbeelden van ieder; willen 
we samen nadenken over de relatie tussen het 
persoonlijk op stap gaan met mensen en het wer-
ken op structureel vlak. 
 
Zaterdag 22 september van 9.30u tot 
12.30u met kans om een boterhammetje te blij-
ven eten.( wel verwittigen) 
Plaats:de Loodsen, begeleid door I.Koeman en 
A.Luyten 
Vlug inschrijven per mail of telefonisch 

De Loodsen 25 
 

Solidariteit 

Presentie is een ambacht 
Waarnemen is een kunst 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Op 14 september 2018 (van 9 tot 13 uur) organi-
seert USAB in samenwerking met het Werk der 
daklozen een nieuw netwerkevenement. 
 

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkie-
zingen peilen we naar de visie van de politieke 
partijen op het woon- en thuisloosheidsbeleid.  
Locatie 
Stadscampus U.A., aula C.204 (ingang via Hoofd-
ingang Prinsstraat 13 Inschrijven is gratis, maar 
wel verplicht, via onze website: www.usab.be 

De Loodsen 25 
 

Solidariteit 

 

 
‘HOE GEVEN WE VORM AAN SOLIDARITEIT  
VANDAAG?’  
 
De voorstellingsreeks (hiernaast) wordt in de 
Arenberg voorafgegaan door een debatavond:  
op 2 oktober om 20.30u.  
met korte inbreng van enkele getuigenissen 
(waaronder ook de loodsen), muziek en gesprek 
met de zaal.  
Plaats: Arenberg, Antwerpen (Kleine Zaal)-gratis  
 

 opening avond door Jorre en Thomas:  
kritische stem: is solidariteit nog van deze tijd, 
het waarom van deze avond en van de gelijkna-
mige voorstelling. — ong. 10 min. 
 

 4 concrete cases van solidariteit id praktijk 
(telkens 10 minuten — tot. ong. 40 min.) 

 Humanity and Inclusion : Eric Weerts 

 De Loodsen : Annemie Luyten 

 ArmenTeKort : Theo Vaes 

 4e organisatie TBC 

 Steffie zingt 2 nummers uit de voorstelling — 
ong. 10 min. 
 

 Panelgesprek: Hoe geven we vorm aan soli-
dariteit vandaag ? — ong. 50 min. (met Stijn 
Oosterlynck + moderator tbc, wss Mohamed 
El Khalfioui van Kif Kif) 
 

 Vragen van het publiek — ong. 25 min. 
(doel van de avond: duiding en inspireren tot 
concrete actie) 

Als jij het woord solidariteit hoort, wat roept 
dat in je op? En als iemand je zou vragen 'wat is 
solidariteit vandaag?', wat zou je daarop ant-
woorden? 
Heeft het woord vandaag nog betekenis? Moeten 
we het weggooien? Vervangen door een ander 
begrip? Anders invullen? 
Waar zie jij vandaag echte solidariteit – of het 
nieuwe begrip – in actie? 
 

Dat is de zoektocht die 
we samen met jou willen 
doen in deze voorstelling 
van MAELSTROM. 
Publiek, bevragen en 
met de antwoorden een 
voorstelling maken. 
De voorstelling wordt 
een theatraal reisverslag 
van een zoektocht naar 
de kern van solidariteit. 
Een driedimensionale 
longread, waar je mid-
denin zit. 

 

Deze voorstelling wordt aangeboden in het kader 
van 25 jaar Loodsen. Alle vrijwilligers en sympa-
thisanten zijn uitgenodigd. 
 

De inhoud: het zoeken naar de betekenis van 
echte solidariteit past immers perfect in onze 
missie. 
De kleine zaal van de Arenberg is op  
vrijdag 12 oktober voor ons gereserveerd. 
De voorstelling begint om 20.15u. 
Kaarten kunnen vanaf nu op de Loodsen besteld 
worden aan 11 euro.  
Bedrag met vermelding van hoeveelheid en naam 
op rekeningnummer: BE33 0012 7977 4146 De 
Loodsen. (omniostatuut: 3 euro) 
De kaarten zullen aan de ingang ter beschikking 
liggen. Een versnapering en verder gesprek. 
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https://ecampus.crm.uantwerpen.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=16804&qid=


 
 

HET WETEN WAARD 

 
 

Eén week voor de verkiezingen zeggen we met 
12.000 Antwerpenaren aan elkaar, aan de stad, 
aan de politiek en aan onze volgende beleidsma-
kers: Wij zijn PRO een menselijke, gezonde, 
gastvrije stad. 
 
Wij zien Antwerpen graag, en iedereen die hier 
woont: klein en groot, rechts en links, met en 
zonder papieren. Voor de toekomst is iedereen 
een schakel. 
Daarom omarmen we samen onze stad. 
We roepen onze achterban vooral op om aan te 
sluiten bij het Platform Noodhulp onder Protest 
en Gastvrij Antwerpen. Concrete informatie op 
http://www.planvoora.be 
 
 

 
- In een heel mooie viering met 
prachtige muziek en zang van koor 
Waelrant, werd afscheid genomen 
van Carmen, de echtgenote van 
Jan Kint. De talrijke aanwezigheid 
van familie en vrienden zal voor 
Jan en de kinderen zeker een steun 
zijn. 
 

‘Doe mij binnengaan in het 
oord van rust en vrede,  

dat genoemd wordt  
met Uw naam.’ 

 

- Patrick Flo, diaken in Wilrijk en 
trouwe aanwezige op de Bijbel-
avonden, overleed op 11 augustus. 
 

De Grote Omarming 
zondag 7 oktober 2018 

Meeleven 
Aandenken Pax Christi 

Vredesweek 

BEGEESTERENDE BAROK 

18 september: Jan Dismas Zelenka en 
zijn “Missa Omnia Sanctorum” 

Nicolas De Troyer, titularis-organist Sint-
Pauluskerk Antwerpen  
 
Op 1 november sluiten we het muzikale barok-
jaar 1018 af met de ‘Missa Omnia Sanctorum’ 
van Zelenka. Deze tijdgenoot én vriend van Bach 
werd in zijn tijd geprezen, nu is hij een nobele 
onbekende.    Net daarom is hij voor musicolo-
gen een interessant onderzoekdomein. Onze or-
ganist Nicolas De Troyer brengt u de laatste 
stand van zaken. 
 

 
‘Mantelzorgers, onmisbaar en onvervangbaar in 
onze samenleving’. 
De 60ste verjaardag van Streepje Zon wordt ge-
vierd met een voordracht van Nahima Lanjri op 5 
september 2018 in de parochiezaal van Sint-
Michiel (Amerkalei 165 A, 2000 Antwerpen). 

Bijdrage: € 10,- storten op BE89 7509 0144 
2885 met mededeling ‘Jaarlijkse voordracht 
met desserten buffet’ 
 

Op 16 september 2018 is er om 10.30 uur ook 
een plechtige eucharistieviering met muzikale 
omlijsting in de Heilige Geestkerk 
(Mechelsesteenweg 135, 2018 Antwerpen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 21 september 
tot 2 oktober 
2018 gaat de 
29ste Vlaamse 
Vredesweek door. 
 
Waar je ook woont, vandaan komt of terecht-
komt: iedereen wil een plek waar hij zich thuis 
kan voelen.  
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het ver-
schiet ijvert de campagne voor de versterking 
van het beleid om een thuis voor iedereen mo-
gelijk te maken. 

Streepje Zon  
60 jaar jong! 

@GVA 



 
 

Hoe bestellen: 
 

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

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

SEPTEMBER 2018 

 

In de leer bij de monnik      ISBN 9789085284833 
Erik Galle - uitg. Halewijn   
 
De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, 
maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te 
zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid.  
Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren 
we het monastieke leven op een andere manier kennen.  
Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten 
opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de 
werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en 
de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken. 
 
 

25,50 €      

 

Secularisatie        ISBN 9789463723206  

Herman Paul - Amsterdam University Press   
     
In Secularisatie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal gaat Herman 
Paul de opkomst, achtergronden en lotgevallen van secularisatie na.  
Het boek bespreekt voorbeelden uit allerlei landen en religieuze tradities en zet 
zowel gelovigen als ongelovigen aan het denken. 
 
‘Dit boek is een meesterwerk van nuance, intelligentie en volledigheid.  
U dacht dat u er op het gebied van de secularisatiethese wel een beetje was 
met Max Weber, Peter Berger en Charles Taylor - en dan nog het meest van 
horen zeggen? Paul vertelt u het complete verhaal met namen en nuances waar 
u nog nooit van gedroomd had.'  
         - Wolter Huttinga, Trouw 
 
 

 9,99 € 

 

De wolkenschilder en het sterrenmeisje  
ISBN 9789089318398             

Gilles Weyns- Borgerhoff & Lamberigts      
Een krachtig voorleesverhaal over elkaar vinden in verlies 
 
‘De wolkenschilder en het sterrenmeisje’ vertelt het symbolisch liefdesverhaal 
van Nuago en Stella. Nuago – de wolkenschilder – wil heel graag een sterrenwolk 
schilderen, maar als kind van de Dag kan hij niet naar de Nacht. Hij kan zijn 
moeder, de Zon, en zijn vader, de Maan, overtuigen om toch één keer de 
wonderlijke wereld van de sterrenkinderen te bezoeken. 
Daar wordt hij verliefd op Stella, het sterrenmeisje. Zij schittert feller dan alle 
andere sterren van de Nacht. Stella’s ouders zijn elkaar aan het verliezen op 
aarde door haar plotse dood, waardoor zij alleen maar feller wil stralen. Terwijl 
de liefde tussen Nuago en Stella bloeit, vinden Stella’s ouders elkaar beetje bij 
beetje terug op aarde. 
 

19,99 €   



 
 

Hoe bestellen: 
 

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

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

SEPTEMBER  2018 

 
 Ongelofelijk        ISBN 9789044633016 
Yvonne Zonderop—Uitg. Prometeus        
 
In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van 
een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween tot achter de voordeur.  
Seculier werd de norm. 
Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen.  
Als stelsel van zingeving kent het eigenlijk geen serieuze concurrent.  
Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en ongeloof.  
In de politiek duikt de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze 
cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen.  
Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle 
windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en 
spiritualiteit. 
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel 
dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als meisje verliet ze stampvoetend 
de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke 
cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, 
aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer 
de andere kant op - voor wie open genoeg is om dit te zien.     19,99 € 

 

 God weer vinden                ISBN 9789089722263                  

Zacharias Heyes—Abdij Van Berne                                  

 
Dit boek wil aan de hand van bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens 
vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel 
gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren 
komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde 
deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen 
daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen 
wordt.  
Zacharias Heyes werkt veel samen met zijn medebroeder Anselm Grün. Hij is 
benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach, en werkzaam als 
godsdienstleraar en pastor. 
 

16,90 €  

 Ware vrede      I      SBN 9789025906573                 

Thich Nhat Hanh  -  uitg. Ten Have  
      
Behalve grondlegger van de mindfulness is Thich Nhat Hanh ook voorvechter van 
geweldloze vrede.  
Mindfulness is voor hem de weg naar vrede.  
In dit boek laat hij zien hoe we kunnen omgaan met het geweld in onszelf en in 
de ander. Hij helpt ons de weg van de vrede te ontdekken in elke denkbare 
situatie. Met een combinatie van moed, vriendelijkheid en innerlijke rust 
kunnen we het verschil maken voor onszelf, onze naasten en de wereld. 
Oefeningen maken het boek uiterst praktisch en toegankelijk. 
 

18,99  €  


