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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! 

KAPSTOK 

Over de grenzenOver de grenzenOver de grenzen………   
 
Misschien hebben jullie vorige week ook gedacht, bij het volgen van de her-
denkingsplechtigheden van 22 maart: waar halen deze mensen de kracht 
vandaan om te getuigen. Hoe is het mogelijk dat enkelen van deze mannen 
en vrouwen, die zoveel leed meegemaakt hebben, zulke aangrijpende en 
verzoenende woorden kunnen uitspreken. Mensen  die doorheen het diepe 
dal van verdriet, afscheid, pijn en onmacht tot de diepste kern komen, kun-
nen zich toch gedragen voelen. Al strompelend en stamelend staan ze op en 
openen voor ons nieuwe horizonten. 
 
Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven. Liefde, de basis, de 

sokkel waarop ieder geloof moet rusten… 
Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn. 

Liefde kent alleen genade en vergeving… 
Liefde is niets dan delen en aanvaarden. 

Het hart van ieder mens is groot genoeg om heel de mensheid te omvatten. 
We hoeven het alleen open te stellen zonder vrees. 

( Mohamed El Bachiri in ‘ Een Jihad van Liefde’) 
 
Het doet ons denken aan het Paasgebeuren, dat we binnenkort vieren. Je-
zus’ leerlingen waren gedurende verschillende jaren vol hoop in een nieuwe 
dynamiek gestapt. Mensen ,die niet goed gezien waren, werden betrokken 
in een kring van bezorgdheid, solidariteit werd over de grenzen van eigen 
volk doorgetrokken, wetten die vernederen of mensen klein houden werden 
doorbroken… en dan kwam er de diepe ontgoocheling. De man in wie ze alle 
vertrouwen gesteld hadden, werd als een misdadiger gekruisigd.  
 
En toch zullen ze later 
een nieuwe kracht voelen. 
Over de grenzen van de 
dood, ontdekken ze te-
kens van nieuw leven, van 
de aanwezigheid van Je-
zus in vormen van samen 
delen.  
Tot op vandaag zijn er 
flitsen van dit Paasgebeur-
tenis. Wij wensen dat je 
deze kunt ervaren, ook al 
wordt er zoveel verdeeld-
heid gezaaid.  
Pasen doorbreekt het 
‘begrensd’ zijn! 

 
    Annemie Luyten 

Vreugde in de samenwerking van het Housing Café  
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Caritas International en  

 Housing Café    

            
Hoe vind je een woning op 2 maanden tijd als je net je vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming 
kreeg? Waar moet je naartoe? Hoe begin je te zoeken? Hoe kun je een afspraak plannen wanneer je de 
taal niet of moeilijk begrijpt? Zonder woning krijg je geen uitkering, en zonder uitkering geraak je niet 
aan een woning. De families en alleenstaanden die met deze tegenstelling geconfronteerd worden, 
hebben hulp nodig. Bij Caritas International ontwikkelden we daarom de Housingcafés, een project 
waarin zowel professionals als vrijwilligers mee op zoek gaan naar een woning.  
 
Sinds de start van ons project in april 2016 kwamen iets meer dan 100 erkende vluchtelingen 
(alleenstaanden en families) naar het Housingcafé in Antwerpen voor hulp bij de zoektocht naar een 
duurzame, eerste woning. Onze vrijwilligers proberen hen de nodige tools aan te leveren om de zoek-
tocht zelfstandig verder te zetten. 1 keer per week komt ons team van vrijwilligers bij elkaar om sa-
men met de vluchtelingen via internet en andere bronnen op zoek te gaan naar een woning.  
Het Housingcafé zou niet staan waar het nu staat zonder de inzet van ons geweldig vrijwiligersteam! 
Zij staan elke week weer paraat en zetten alles op alles om de erkende vluchtelingen zo goed mogelijk 
bij te staan in hun moeilijke zoektocht naar hun eerste woning. 
 
Het zoeken van een woning voor onze cliënten blijft altijd een ontzettend grote uitdaging. Spijtig ge-
noeg beschikken we niet over een mirakel-oplossing die de zoektocht makkelijker maakt.  Net daarom 
is het zo belangrijk dat deze mensen ondersteund worden en ergens terecht kunnen met hun frustra-
ties en hun zorgen. Door samen de last te dragen, hopen we de mensen te kunnen helpen.  
We ontvangen hen steeds met een lekker kopje koffie of thee, en hopen hen zo een plaats te bieden 
waar ze even tot rust kunnen komen en steun kunnen krijgen van onze vrijwilligers. Zo vinden ze vaak 
de motivatie om er terug tegenaan te vliegen! 
 
Omdat de zoektocht naar een huis niet altijd de makkelijkste opdracht is, merken we dat het ook be-
langrijk is om met onze vrijwilligers buiten het Housingcafé leuke activiteiten te organiseren. Zo nodig-
den we op 10 maart de vrijwilligers en medewerkers van Housingcafé Luik en Brussel uit voor een ge-
zellig dagje Antwerpen. Na een hartelijke ontvangst kreeg het hele team een korte rondleiding van het 
bureau en werd er wat meer uitleg gegeven over Caritas International in Antwerpen en de andere 
vzw’s die zich in hetzelfde gebouw bevinden: De Loodsen en Within Without Walls.  
We genoten van een lekkere, Syrische lunch van ‘From Syria with love’ en vervolgens trokken we met 
de groep de stad in.  De vrijwilligers van Antwerpen kozen hun favoriete plekjes in Antwerpen en zo 

maakte de rest van de groep kennis met 
onze stad. Gelukkig was de regen van de 
vorige dagen net voorbij en werd het een 
zonnige en mooie dag. Van het bureau 
wandelden we naar het Falconplein, door 
het Felix Pakhuis naar het MAS. Daar ge-
noten we van het prachtige uitzicht en 
namen we een groepsfoto. Deze kan je 
hieronder bewonderen! Daarna trokken 
we verder de stad door en eindigden on-
ze tocht op de Groenplaats met een wel-
verdiend Antwerps bolleke of een ander 
drankje, van zo veel wandelen krijg je 
dorst! 

Joke en Valerie 
Caritas International 
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Remember Us :  

herdenkt de straatdoden van Antwerpen  

Goede Vrijdag tocht      

De TvH staan open voor al wie interesse heeft in de 
problemen van onze samenleving. Iedere tocht eindigt 
met een getuigenis van een  ervaringsdeskundige, of 

een vrijwilliger die aan één van onze  

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 

 
Schrijf je  vlug 
Individueel in !   

 
 
   
  Eco-tocht van Hoop  
  Donderdag 20 april om 14u 
 
  2060 op een ander spoor   
  Zaterdag 22 april om 14u  
 
   Meer info over deze tochten   
   www.deloodsen.be 

Tochten van Hoop  

 
Vanuit  ’t Vlot organiseerden we voor het eerst, in samenwer-
king met partners van het Straatoverleg, een herdenkingsritu-
eel  voor de overleden dak- en thuislozen en drugsverslaafden 
van onze stad.  
 
De zon kwam even uit zijn schuilplaats gekropen, precies om 
16u op die vrijdagmiddag 24 februari. Op het Hendrik  
Conscienceplein waren een tachtigtal mensen verzameld rond 
een pop-up kunstwerk , een Mexicaans altaar. Enkele spee-
ches, ontroerende gezangen, bloemen, foto’s, kaarsjes, … en 
een beklijvende stilte toen 128 namen van de overledenen 
van de voorbije vijf jaar genoemd werden. Het begin van een 
nieuwe traditie werd ingeluid.   
 

 

Dit gebeuren betekende ook het begin van een samenwerking met Hilde Dewindt, een journaliste van de VRT. 
Zij pleegde reeds enkele mooie artikels over ‘Remember Us’ en over ‘Leven en dood op straat’  op de digitale 
krant van deredactie.be, en er volgen er nog een aantal. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2901293 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/levenendoodopstraat/1.2912977 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/levenendoodopstraat/1.2926249 

16u30:  inzingen in kathedraal 
16u45:  bezinningsmoment  
17u.00:   vertrek langs    
  Groenplaats naar de Meir 
17u15:  halte bij het beeld van de  
   hand 
17u45:  slotbezinning in  Sint-Jacob  
18u15:  einde 

Wij vragen de deelnemers om een  
bloem mee te brengen.  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2901293
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/levenendoodopstraat/1.2912977
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/levenendoodopstraat/1.2926249


 
 

BBINNENSTEINNENSTE                              

 

Kleine zuster oma Mieke 
 
Oma Mieke, buddy in de Overzet, is een Kleine Zuster van Naza-
ret. Het rijmt. 
 
“We leven volgens de spiritualiteit van de vriendschap. In de spi-
ritualiteit van Charles de Foucauld die stelde dat “elke mens de 
moeite waard is om bemind te worden” en van Cardijn: ‘Elke 
mens is kind van God’”, zegt Mieke Devriendt. Ze wordt 71. Vijf 
kajotsters startten de Vlaamse stichting Van de Kleine Zusters 
van Nazaret in 1966. Eén daarvan was haar oudste zus. “Ik kwam 
met de tweede groep binnen in 1967.” Vijftig jaar geleden.  
 
Vijf jaar geleden werd Mieke buddy van Samia uit Eritrea. Die 
was in verwachting. Mieke mocht mee naar Kind & Gezin, de gy-
naecoloog,… Een Somalische vriendin vertaalde heen en weer. 
“We bouwden een goede band op”, glimlacht Mieke die aanwezig 
was bij de geboorte van het dochtertje, Rahma, ‘de barmhar-
tige’. Toen de kleine een jaar was, vonden Samia en de vader 
elkaar weer en drie jaar geleden verhuisden ze naar Lanaken. 
“Nu verwachten ze samen hun derde kindje.” Rahma wordt straks 
vijf jaar. “Aan de telefoon zegt ze: ‘Dag Oma’.” 
 
Toen werd Mieke buddy van Mariam en haar zoontje Moussa. Ze 
spreekt enkel Frans en enkele woordjes Nederlands. Communice-
ren is moeilijk. Mariam was in de winteropvang terecht gekomen 
en via Dokters van de Wereld naar de Overzet geloodst. Moussa 
wordt nu vijf. “’t Liefst gaat hij voetballen in het stadspark met 
de andere jongens.” Zeker ééns per week, soms twee keer per 

week trekt Mieke naar de Overzet.  
 
Mariam kreeg onlangs voor één jaar papieren toegekend en volgt nu al twee weken een intense begeleiding 
in de Stobbe, een Centrum voor Integrale Gezinszorg. De begeleiding -voor haar eigen weerbaarheid en de 
relatie met Moussa- zal zes maanden duren. Mariam volgt nu ook de inburgeringscursus Nederlands. “Maar 
ze wil liever Engels leren. De andere vrouwen in de Overzet spreken Engels. Mariam heeft een druk pro-
gramma. Ze zal ook werk zoeken, samen met de Overzet, IVCA en de Stobbe,…” 
 
“Ik blijf me focussen op Mariam en Moussa. Ik laat ze niet vallen.” Mieke bezoekt Mariam maar gaat ook 
verder naar de Overzet. Moussa gaat immers nog steeds naar dezelfde school. Daar heeft ze contact met de 
andere vrouwen en kinderen: Malika, Tina, Darartu, Najima… “Zij spreken Engels. Ik ken geen Engels. Maar 
ik ben er wel.” Ze helpt er ook met praktische zaken. “Hoe leer je hen papier sorteren en glas voor de con-
tainer? Hoe breng je hen wat ‘orde’ bij?” Ze lacht nog na als ze terugdenkt aan die keer dat ze samen met 
Najima aan de slag ging. De ene vrouw na de andere stak een handje toe. “Uiteindelijk moest ik Geert vra-
gen om spullen naar het containerpark en de Paardenmarkt te rijden.”  
 
Eindelijk een meisje 
 
“Het zijn allemaal jonge mensen die nog veel moeten leren.” Maar ook zij leert van hen. Over cultuurver-
schillen. “Een kind wordt in sommige culturen niet louter door de ouders opgevoed maar in en door het he-
le ‘dorp’.” Fernand en Ann, het buddies-duo van Elisabeth en David, nemen Moussa ook al eens onder de 
arm. “Het is toch ongelooflijk hoe papa Fernand -als man- er een vaderfiguur is. Moussa mocht eens meerij-
den in de auto van papa Fernand. En glunderen dat ie deed.” 
 
De Overzet ondergaat nu op korte tijd een generatiewissel. Nieuwe, jonge vrouwen met babies. “Dat zal 
een aanpassing zijn”, weet Mieke. Azzeddine is 8 of 9 maanden. Jabir (‘Belleke’) is nu 6 à 7 weken. Volgen-
de week wordt er een meisje geboren. “Eindelijk een meisje.” De Overzet was tot nu toe enkel met 
‘jongens’ gezegend. 
 
Het komt Mieke voor dat de achtergrond van de nieuwe bewoners nog complexer is dan vroeger. 
“Soms kan ik er niet bij hoe die vrouwen opgesloten zitten in hun pijn die we vaak niet kunnen doorgron-
den.” Psychische pijnen die ‘duren’ en hen in de greep houden. “Je kan alleen openstaan en veel respect 
opbrengen voor hen.” 
 
Roeping 
 
Als zuster stapte Mieke in het spoor van de priester-arbeiders. Ze werkte 15 jaar bij Bell Telephone, in de fabriek 
in Hoboken. In 1986 werd ze afgedankt. Ze mocht de cursus van Gezinszorg -Villers- volgen en ging daar dan aan 
de slag. Poetsen, boodschappen doen, contact met de mensen,… “Ik deed mijn stage in Merksem, tussen de 
schippersvrouwen. Villers zette me in ’t Stad, op ’t Eilandje. Allemaal ouwe mannen.   



 
 

BBUITENUITEN                              

Dat vond ik niet makkelijk.”  
 
Is het een roeping? “Ja”, antwoordt Mieke. “Ik was echt op zoek.” Ze klopte aan bij drie kloosters en com-
muniteiten. Dat ze geen diploma had, bleek een struikelblok. Mogelijkheden voor studie waren er niet thuis. 
“We waren met negen. Rita, mijn oudste zus, en ik, draaiden thuis mee op het tuinbouw- bloemenbedrijf.” 
Cyclamen, ficussen, philodendrons, draecenae,… “We mochten van vader wel een goede avondschool vol-
gen. Drie keer per week van Lokeren naar Gent, dus. We deden het lang met de trein maar later met een 
oude auto.” Mieke zocht verder. Haar oudste zus was één van die eerste vijf kajotsters die de Vlaamse 
‘Kleine zusters van Nazaret' oprichtten. “De startdag greep me zo aan dat ik onmiddellijk besliste om in te 
treden.” 
 
Als zuster volgt ze een ‘tamelijk’ streng programma. Ochtend- en avondgebed, elke dag een uur persoonlijk 
gebed dat wij aanbidding noemen in onze rustige huiskapel, evangelische bespreking, geestelijke lezing,… 
“We weten wel wat gedaan”, lacht Mieke. Van bij de start was het de bedoeling ‘handenarbeid’ te doen 
met het oog op het evangeliseren van medearbeiders. “Nu doe je het beroep dat je wilt.” Aanvankelijk -25 
jaar lang- droeg ze een uniform. “Je moest wel ‘in leek’ naar het werk om dan thuis het uniform aan te 
doen.” Het uniform werd hier afgeschaft. Maar in Libanon blijven de zusters het dragen. “Het beschermt 
hen.”  
 
Ze woont met een medezuster in een gewoon huis in de Antwerpse Dambruggestraat. Het is er sinds 1982. 
Tot vorig jaar woonden er drie zusters. “De derde trok naar Gent. Nu wonen hier nog Ria en ik.” Het is de 
bedoeling er een eerste gastvrij contact te zijn voor mensen. “Ik woon enorm graag in Antwerpen.” Even 
werd ze naar Gent geroepen om iemand te helpen die ziek was. “Ik werkte er in de thuiszorg maar ook in de 
buurt. Mensen kwamen er makkelijk over de vloer voor een babbel en een koffie. Ook veel Turkse gezinnen. 
Het liep er heel spontaan allemaal.” 
 
Toen ze terugkwam naar Antwerpen bleek het contact met de buurt moeilijker geworden. De buurman was 
gestorven, het huis verkocht. Ook met de andere nieuwe buren was er nog geen contact. “Tot deze och-
tend. Voor het eerst spraken we een paar woorden”, zegt ze blij. Ze glimlacht. “Ooit staken we aan de an-
dere kant een kaartje in de bus voor het Offerfeest. Sindsdien krijgen wij ‘n kaartje in de bus op Kerstdag.” 
 
Elke mens is waard dat men er zijn leven voor geeft 
 
“Vandaag vallen we met onze werking terug op een armenwereld. Op vluchtelingen, eigenlijk.”  
Het is niet altijd makkelijk. Mieke beschrijft hoe erg de buurt leed op het eind van de jaren 90. Er was veel 
nood. De fraterniteit zorgde voor voedselpakketten. Mieke deed alle inkopen met de fiets. Na een tijdje 
stelde ook de buurman voor om met zijn auto naar de Colruyt te rijden. “We hadden een prijs vastgesteld 
van 100 frank per voedselpakket. Daarin zat brood, smeerkaas, spaghetti, visconserven,… Een jongen vroeg 
wat saus bij de spaghetti. Dat stopten we er dan ook 
maar bij.”  
 
De toevloed was echter niet bij te houden. Velen eis-
ten zelfs geholpen te worden. “Jullie zijn van de kerk 
en jullie moeten ons helpen, weet je wel.” De andere 
medezusters gingen overdag uit werken terwijl Mieke 
het huishouden en de voedselbedeling verzorgde. 
Eerst beperkte zich dat tot voedsel. Dan werden er 
ook kleren uitgedeeld. Later deed ze er ook de was. 
Mieke kreeg het allemaal niet meer georganiseerd. 
“Op een half jaar tijd was ik ‘perte totale’.”  
 
Toen ging ze te rade bij Annemie Luyten van De Lood-
sen die haar meegaf dat ze moest ‘afbouwen’. Dat er 
genoeg georganiseerde voedselbedeling was. “We 
hebben toen geleidelijk afgebouwd. We deden er wel 
tien jaar over. Annemie leerde me dat ik mij niet 
schuldig moest voelen.” In 2009 volgde Mieke een jaaropleiding ‘presentie’ bij de Loodsen. “Ik herontdekte 
er onze spiritualiteit van de vriendschap. Ik leerde er dat ‘aanwezig zijn’ voldoende is. Er ‘zijn’ en 
‘luisteren’.” Geleidelijk viel het eisende geklaag over eten, kleren en papieren van haar schouders. 
 
Een jaar later volgde ze een ‘terugkomdag’. “Annemie vroeg me of ‘de Overzet’ niet iets voor mij zou zijn.” Mie-
ke werd op het nieuwjaarsfeest van de vrouwen uitgenodigd. “Er ging voor mij een licht op. Die vrouwen, op de 
vlucht, in crisis en dan met één van hen samen de weg mogen opgaan… Toen ik startte als vrijwilligster, als 
buddy, was dat voor mij een ‘bevrijding’.” 
 
We trekken de tuin in om wat foto’s te nemen. Elke plant, elke bloem heeft er wel een verhaal. ’t Is mooi lente-
weer en er is veel werk… 
 

Luc De Smet 
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Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Harry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

DDEE  VVLEUGELLEUGEL     

Open algemene  
vergadering op  

woensdag 26 april 
om 20u    

 

Op de Open vergadering vertellen we 
over de evolutie in onze verschillen-
de projecten. Wie geïnteresseerd is, 

is heel welkom, we sturen het programma op aan-
vraag. 

Datum Voorganger  Thema  

01/04 Marijke Verrelst  Op het kompas van de 
vreugde  

08/04 Willy Bertiau  Mediteer en leef  
Samen mediteren  

15/04 Bert Lodewijckx  Opstandig leven - Pasen  

22/04 Hilde verbeuren  
Edwig Abrath  

Zingen is jezelf uitlaten  
Liedavond  

29/04 Paul Eylenbosch  De taal van de christelij-
ke mystiek  

Gastvrij Antwerpen in de RomaGastvrij Antwerpen in de RomaGastvrij Antwerpen in de Roma   

   

 

Bronzen Pagadder   

 

Passio  

Een gelovige en muzikale ontdekking 

van de mattheüspassie    

Liefdeskoorts en Minnepijn  

Zondag 23 april om 15u   

Berchem Groenenhoek:  Liefdeskoorts en Minnepijn 
een middag liefdesliederen uit de hele wereld door 
de groep Pandoer op 23 april 2017 om 15 u in de 
kerk van het Heilig Sacrament te Berchem - Groenen-
hoek.  
U kunt reserveren telefonisch 0489/327.810, via mail 

sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com 
of bij de zusters Apostolinnen op de Diksmuidelaan. 
de toegangsprijs is in voorverkoop € 10,- aan de kassa 
€ 12,- en voor kinderen onder de 12 jaar : € 6,- De 
opbrengst van dit optreden gaat naar de plaatselijke 
parochiale Sint Vincentiusvereniging: deze vereniging 
helpt kansarmen  
met voedsel, basisproducten enz... Hartelijk dank . 

Vrijdag voor de Goede Week 
begint, bekijken en beluiste-
ren we de Mattheüspassie 
van Johann Sebastian Bach 
aan de hand van een filmop-
name van de Amerikaanse 
regisseur Peter Sellars.  
We staan stil bij het lijdens-

verhaal en bij andere teksten die Bach verwerkte in 
de Mt-passie en leggen die teksten op ons eigen le-
ven. De sobere ritualisering van Peter Sellars maakt 
dat de Mt-passie niet alleen een te bewonderen mo-
nument is, maar een 
gebeuren wordt waarin we kunnen binnentreden.  
De dag verloopt in een klimaat van verstilling en ge-
bed. Bij begin en einde is er tijd voor ontmoeting.  
Wanneer : vrijdag 7 april om 9u30 tot 17u30 
Waar : Hof Zevenbergen vzw,Kasteeldreef 22 te 2520 
Ranst 
Prijs : 40 euro (middagmaal inbegrepen )  

Op dinsdag 23 mei gaat er weer een 
feestelijke avond door in de Singel , 
georganiseerd door Bewegen. Net om 
vrijwilligers in de bloemetjes te zet-
ten. Het programma delen we vol-
gende keer mee of kunt u al terug-
vinden op hun website. Op die avond 
worden er drie organisaties genomi-
neerd en krijgt er één de Bronzen 
Pagadder. Wij kunnen nu al meede-
len dat ons project van Parochie So-

ciaal (Onthaal St. Joris) genomineerd is. Binnenkort 
(vanaf 21 april) moeten we dus goed de Visie of ATV 
in het oog houden om te stemmen. Het zou heel fijn 
zijn mochten de vrijwilligers van Parochie sociaal in 
de bloemetjes gezet worden. 

    
 

Zaterdag  
29/04 om 17u  
 
Het evenement voor 
en door mensen met 
een goei hart  
 
Op het programma:  
 
 
 
 

17u tot 20u: kunst, (kinder)animatie, kortfilms, 
    optredens, kosmopolitisch buffet                 
    met vrije bijdrage,…….  
20u tot 21u: zing met mij  
21u tot 24u: feest  

mailto:sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com


 
 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 
E-mail: dedriele-
lien@kerknet.be 

Website: 
www.de3lelien.be 

Open van maandag tot za-
terdag  

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

APRIL 2017 

 
Dragende woorden      
A. Grun - uitgeverij averbode  
             Isbn 9789089721549 
 
Het geheim van de geloofsbelijdenis 
De uitspraken in de geloofsbelijdenis lijken niet alleen obscuur en moeilijk te 
verstaan. Ze voelen gedateerd aan en schijnen irrelevant voor het leven van een 
moderne mens. Veel mensen vinden het vandaag niet vanzelfsprekend om deze 
woorden te begrijpen, laat staan te belijden. 
Anselm Grün nodigt ons uit om het credo met nieuwe ogen te ontdekken. Hij brengt 
de leer achter de geloofsbelijdenis tot leven. De helende effecten van de oude 
woorden winnen daardoor aan duidelijkheid voor de mens van vandaag.  
Een boek over de beelden achter de woorden - beelden die een gelovig leven kunnen 
helen. 
Anselm Grün (*1945) is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterschwarzach. Zijn 
spiritueel leiderstalent en psychologische counseling maken hem tot een van de 
wereldwijd meest gekende auteurs over spiritualiteit en psychologie. Hij inspireert 
gelovigen van alle denominaties en ook ongelovigen lezen zijn boeken met voldoening.  
             
            17,90€ 

 
Dansen met verdriet      
Sophie sabbage - Uitgeverij Lev.  
 
          Isbn 9789400508002 
 
Kun je winnen, zelfs als je verliest? In oktober 2014 werd er bij Sophie Sabbage 
longkanker vastgesteld. Dansen met verdriet verhaalt over de manier waarop zij 
omgaat met angst, woede, ontkenning en verdriet. Sophies vastberadenheid om in 
plaats van het gevecht de dialoog met haar ziekte aan te gaan is de basis voor wat zij 
‘kankerfluisteren’ is gaan noemen: naar de kanker luisteren, ervan leren en je eigen 
reactie erop vormen. Sophie biedt lezers een compleet nieuwe manier van naar de 
ziekte kijken, zowel mentaal als praktisch.        
      
            18,99€ 
 
 

 
De grondwet voor geluk  
Hein stufkens  - Uitgever edicola/bres  
     
          Isbn 9789492199935 
 
Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies wat hen gelukkig maakt. 
Dat zei de Romeinse filosoof Seneca al in de eerste eeuw. Maar in diezelfde eeuw was 
er een leraar die haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt: Jezus van Nazareth. 
In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat samengevat.  
Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft 
geïnspireerd, onder wie de Russische schrijver Tolstoj en de Indiase mysticus en 
politiek leider Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op veel weerstand 
stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de 
inhoud ervan onschadelijk te maken.  
 
                  17,95€ 
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Het leven van bernadette     
Een verhaal van kwetsbaarheid en macht  
Jean - Paul Vermassen  - Uitgeverij Halewijn  
          
          Isbn 9789085284178 
             
Wie zal het geheim van Bernadette Soubirous ooit doorgronden? Het portret dat Jean-Paul 
Vermassen in deze uitgave naar voren brengt, is geschilderd vanuit het enthousiasme over 
de ontdekking van de persoonlijke notities van Bernadette in Nevers. De visie van de 
auteur is dus geënt op haar eigen getuigenis, op haar eigen woorden en ook op andere 
getuigenissen en publicaties over haar leven. 

Bij elke etappe van het leven van Bernadette geeft Jean-Paul Vermassen een aanzet tot 
actualisering en stelt hij een paar vragen om de brug te maken naar ons eigen leven. Elke 
episode wordt ten slotte afgerond met een korte bezinning of gebed. 

De Bernadette die we in dit boek op haar levens- en geloofsweg volgen, is een Bernadette 
die ons persoonlijk iets te zeggen heeft. Ze zal ons aanmoedigen om krachtiger verder te 
gaan op onze eigen weg van kwetsbaarheid en kracht.      

            15,95 € 

 
Bijbelse vrouwen van nu       
Kolet jannsen - uitgeverij pelckmans pro  
         
          Isbn 9789463370431 
 
Over Maria, Lea, Susanna en de anderen. De vrouwen in deze bundel hebben het Bijbelse 
stof van zich afgeschud. Ze leven in onze tijd en onze samenleving en toch worden ze 
geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zusters. Wie de 
Bijbelverhalen kent, zal verrast zijn over de actuele invulling. Wie zich herkent in de 
vrouwen uit deze verhalen, zal nieuwsgierig worden naar de Bijbelverhalen aan de 
oorsprong. 
Het zijn verhalen voor iedereen die inspiratie zoekt om zijn of haar plek in het leven te 
vinden. 

 

 
Stilte  
Shusaku endo - uitgeverij kok                                           
 
           
          Isbn 9789043527897 
 

In de zeventiende eeuw komt na een aanvankelijke bloeiperiode een eind aan het rooms-
katholicisme door de zeer wrede vervolging van priesters en gelovigen. De Portugese 
priester Sebastian Rodrigo begeeft zich op een levensgevaarlijke speurtocht naar zijn 
oude leermeester Ferreira, die naar verluidt zijn geloof heeft afgezworen. De ont
moetingen met Japanse christenen en hun nietsontziende vervolgers hebben ingrijpende 
gevolgen voor het leven van de jonge priester.        

           19,99€ 
          


