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APRIL 2018  

Nr. 225  April     
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

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 

             
Anders kijken 

 
 
Wie op dit moment een wandelingetje 
maakt in het Stadspark, merkt al vlug dat 
er veel van de schoonheid verdwenen is : 
geen water in de vijver zodat de brug er 
een beetje troosteloos bij ligt, een grote 
werf waar een nieuw cafetaria moet ko-
men…Maar dan plots word je getroffen 
door een zee van paasbloemen, dat zich 
als een tapijt uitstrekt op vele plaatsen. 
Ondanks de sneeuw en de kou van de voor-
bije weken wriemelen deze bloemetjes 
zich door de harde grond en als de zon er 
even doorpriemt, zie je de mensen genie-
ten! 
 
Het is Paastijd en deze grootste feestdag 
voor christenen is niet toevallig in dit sei-
zoen gesitueerd. Het Paasgebeuren is mis-
schien wat vreemd geworden of vergeten, maar indien we er even bij 
stilstaan vertelt het iets over een essentiëel  element van hoop (wat 
we zo nodig hebben). 
Ook voor de leerlingen, die Jezus gevolgd waren en gegrepen door Zijn 
levenswijze, was het een harde periode geweest: de vernedering, het 
lijden en zeker de kruisdood van hun meester had hen met angst en 
stomheid geslagen. We kunnen hierbij ook denken aan al die plaatsen 
in de wereld waar volkeren vernederd en gebombardeerd, geslagen of 
vernietigd worden.  
 
Het is pas na een langere periode van zich terug trekken dat de eerste 
tekenen van een levende Jezus duidelijk werden. De ervaring van Ie-
mand die terug hoop=toekomst  geeft werd belangrijk, het gebeurde in 
het delen van brood en vis , in het mee op de weg van radeloosheid te 
gaan, in de omgang met vrouwen (die toen tweederangsburgers wa-
ren), in het mee opnemen van zieken en mensen ‘met een verleden 
van zondigheid’.  
Dan pas konden de leerlingen opnieuw vertellen over datgene wat hen 
zo enthousiast gemaakt had in die periode met Jezus en met meer 
overtuiging, begonnen ze deze tekenen ook te ontdekken in het dage-
lijks bezigzijn.  
 
Misschien is dat wel de diepe betekenis van Pasen voor ons: dat we op-
nieuw leren zien wat waardevol is en de moeite waard, dat we nieuwe 
levenskracht ervaren om liefdevol om te gaan met onze medemensen 
en dat we inspanningen voor vrede willen leveren ‘tot aan de uitein-
den der aarde’.  
 
 
Zalige Paastijd!!!       Annemie Luyten 
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Bachelorproef  studenten ergotherapie 
 
Zoals je kon lezen in de Kapstok van maart, maken drie studenten van Portugal en twee studenten van 
Thomas More Hogeschool in Geel een kookboekje voor de vrouwen van De Overzet en De Overstap in 
kader van hun bachelorproef ergotherapie. 
 
Op 12 maart hielden de studenten een kookworkshop voor de vrouwen. Ze gingen eerst samen naar 
filet Divers om producten te kopen en gingen dan samen koken. De workshop was een groot succes. De 
vrouwen kookten gerechten van hun cultuur en de studenten maakten een gerechtje met de hulp van 
de vrouwen. Ze sneden samen groenten, proefden van elkaars gerechten en kruiden bij met speciale 
kruiden van hun cultuur. Nadien hebben de vrouwen en de studenten samen gegeten. 
 
De studenten gingen ook op bezoek bij drie ander vluchtelingeninitiatieven en onderzochten welke 
plaats voeding inneemt in het integratieproces 
van asielzoekers. Ze situeerden deze  
bachelorproef  in de hele context van empo-
werment (versterking) van vluchtelingen  
 
Op 20 maart hebben de studenten met trots 
hun kookboek voorgesteld aan enkele vrijwil-
ligers. De studenten hebben een mooi resultaat 
neergezet. De vrouwen kunnen gezonde ge-
rechtjes maken vanuit verschillende culturen 
met allerlei producten van Filet Divers. 
 

 
Nieuwe vrouwen  

 
 
 

Zowel in De Overzet als in De Overstap hebben 
we deze maand een nieuwe bewoonster verwel-
komd  
 
In De Overzet verwelkomden we Helen. Helen is 
in verwachting en verwacht deze maand nog 
haar eerst kindje. We kijken allemaal vol onge-
duld aan naar de geboorte.  
 
In De Overstap  verwelkomden we Sabrina met 
haar 8 maand oude dochtertje. We zijn blij dat 
er nog eens een meisje in het huis is. Zo heeft 
Hukeima (1jaar) een vriendinnetje om mee te 
spelen.  

Stagiaire Jill  
Ondertussen ben ik (Jill), al twee maanden stage 
aan het lopen binnen De Loodsen. Stilletjes aan 
ben ik helemaal geïntegreerd binnen de pro-
jecten en binnen De Loodsen zelf.  
 
Ik ben met open armen 
ontvangen, zowel door de 
vrijwilligers als door de 
vrouwen. Ik word over-
spoeld door dankbaarheid 
en dat geeft een warm en 
fijn gevoel. Zelf ben ik 
heel dankbaar dat de 
vrouwen hun hart open-
stellen voor mij en me in 
vertrouwen nemen. Ik 
kijk heel erg uit naar de 
volgende twee maanden 
van mijn stage.  
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Wat gaat de tijd vlug  !  

De Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen heeft het bureau vrij gemaakt dat we 
deelden met Jan De Cock; nu is de ACJCB ook zelf ‘Without Walls’. 
 
De volledige bibliotheek van de Antwerpse Contactgroep is verhuisd. Wij zijn  naar het TPC gegaan en 
vanaf april kan men ons vinden in de Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. De service voor mensen 
in het onderwijs, voor de studenten en voor gelijk wie zal daar verder uitgebouwd worden. Daar zullen 
de boeken die zij zoeken nu verder ter beschikking staan op bredere momenten in de week (zie daar-
voor de site van de bibliotheek van het TPC).  Daarbij zit zowel wat makkelijk leesbaar is als wat meer 
technische uitleg. Een echte permanentie zoals op De Loodsen wordt losgelaten. Wel kan men ons nog 
altijd bereiken via het telefoonnummer van de Antwerpse Contactgroep  0472.172892 en kunnen we op 
het TPC afspreken. Ook het mailadres blijft: acjcb1@gmail.com . En de website: www.acjcb.be . 
 
De bedoeling van de ACJCB is om elkaar in de stad wat 
beter te leren kennen. Er wordt veel gesproken over 
elkaar maar weinig met elkaar. Om dat mogelijk te ma-
ken en een basis daarvoor te geven zijn wat weetjes 
nodig. In onze boeken staat dat allemaal duidelijk maar 
we hebben nooit geweten dat dat alles bij elkaar zo ge-
wichtig was (!?). De dozen alvast wogen wel zwaar.  
Aan de mensen van De Loodsen een hartelijke groet, en 
we zien elkaar nog wel eens. 
 

Danny Rouges 

In de maand december schreven we nog een vijftig tal nieuwe mensen in voor de lessen. De groepen 
werden opnieuw samengesteld. Niet iedereen daagde opnieuw op in januari.( allerlei redenen), maar 
de integratie verliep vlot.  
 
Dankzij de enthousiaste instelling van onze 14 vrijwilligers is het een heel fijn gebeuren met onver-
wachte momenten van dankbaarheid langs beide zijden.  
Zo klonk er plotseling een ‘Hip hip hoera’ in het Nederlands voor 2 leerkrachten die verjaard waren 
(zij zelf wilden dit ongeweten laten!)en daar hoort ook een geschenk bij. Of iemand anders die ge-
vraagd werd om meter te zijn bij het doopsel van twee kinderen van een lesganger.  
 
Soms ook kan men zijn hart eens uitstorten omdat men in zulke penibele situatie zit of begrip vragen 
voor het voortdurend ‘lange wachten’ . En dan is er weer de luide lach omdat men hardop moet ver-
tellen wat ‘ik hou van A’ betekent… 
En zo groeit er ook de interesse voor een bredere kijk op cultuur, op onze stad.  
 
Zo bezocht een groep vorige week het Museum Plantin , 
dit staat ook op het programma van andere groepen na 
Pasen.  
 
Tevens wordt er een  soort zoektocht door de binnenstad 
gedaan, met bezoek aan Grote Markt, kathedraal, Steen…  
en het valt ons telkens op hoe de meesten nooit op die 
plaatsen geweest zijn.  
 
Er groeit een plan om binnenkort eens ’n soort  verwendag 
voor de cursisten te organiseren en ook zullen we de hulp 
vragen van een aantal studenten of docenten om onze cur-
susinhoud nog wat te verbeteren.  
Doorheen de taal groeien er echte vriendschapsbanden en 
wordt gastvrijheid concreet ingevuld. 

Wat gebeurde er  ondertussen op de eerste verdieping ?  

mailto:acjcb1@gmail.com
http://www.acjcb.be


 
 

Oproep Goede vrijdag tocht !  

30 maart “ Hoopvol op weg “   

 

We vragen de deelnemers een bloem mee 
te brengen !  

 
16u30:   inzingen in kathedraal 
16u45:   bezinningsmoment  
17u.00:   vertrek langs Groenplaats naar de  
  Meir 
17u15:   halte bij het beeld van de hand 
17u35:   slotbezinning in  Sint-Jacob  
18u10:   einde 
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Op stap met het  

‘t Vlot naar Averbode 

Van 2 mei tot 4 mei   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘t Vlot en Jambo gaan drie dagen naar de abdij 
van Averbode  
 
Van woensdag 2 mei tot vrijdag 4 mei 
 
Interesse om mee te gaan ?  
Stel je dan kandidaat tijdens de selectiegesprek-
ken op  
 Dinsdag 20 maart  
 Donderdag 22 maart  
 Dinsdag 27 maart  
 Donderdag 29 maart  
     Van 14u tot 16u  
 
Waar :  
‘t Vlot - Lange Beeldekensstraat 20  
2060 A’pen  

Groene Pluim voor Fiets– en 

Eco kerk Sint-Anna-ten-Drieën 

Felicitaties vanuit de Loodsen !    

De parochiekerk Sint-Anna-Ten-Drieën op de Ant-
werpse Linkeroever is de eerste Fietskerk van 
Vlaanderen. Ze heeft een picknickplaats, fiets-
rekken, een waterfontein, een vuilbak en op-
laadpunten voor elektrische fietsen. 

Het is ook een ecokerk met zonnepanelen op het 
dak, met zeer moderne toiletten gespoeld met 
regenwater... De kerk draagt voorbeeldig zorg 
voor de schepping, voor onze planeet. Bovendien 
is ze gastvrij: ze stelt een ruimte ter beschikking 
voor moslims op de Linkeroever. Sint-Anna-Ten-
Drieën noemt zich een fairtradekerk, want op 
recepties serveert ze producten uit de wereld-
winkel. 
 
Daarom geeft Groen district Antwerpen pastoor 
Herman Augustyns en zijn team graag een Groe-
ne Pluim. 
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Agape Festival  

Maandag 2 april  
Gastvrij Antwerpen 

27.04 - 28.04   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTVRIJ ANTWERPEN 5 - Kom luisteren, zingen 

en dansen met Lokale Helden! 
 

vr 27 apr: 16h30 – gratis – Madam Fortuna 
za 28 apr: 19h15 – gratis – De Roma 

    
   
 
 
Paasbuffet - dans - 

drama - gospel  
 

Interactief kinder-
theater en veel 

geschenken  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waar : Parkloods - Parkspoor Noord - 2060 A’pen  
Wanneer : maandag 2 april van 13u tot 17u  
Info : info@koinonia.be - 0498/81 61 56 

Mag ik stemmen ?   

Picknick  Plein Public 

Vrijdag 4 mei    

Op vrijdag 4 mei 2018 vindt Picknick Plein Pu-
blic reeds voor de 4e keer plaats op het Thea-
terplein in Antwerpen! Picknick Plein Public is 
niet zomaar een picknick: ongelijkheid, solidari-
teit en voedselverspilling staan centraal. Maak 
kennis met de werking van Broederlijk Delen en 
Oxfam wereldwinkel tijdens een heuse taarten-
bingo en geniet ondertussen van live straatthea-
ter en muziek. Daar wil je toch bij zijn, niet?  
 
Wanneer : vrijdag 4 mei van 12u tot 14u  
Waar : Theaterplein , Antwerpen  
Info : eten & drinken: bestel vóór 27 april 2018 
fairtradepicknickpakketen (€5) via het inschrij-
vingsformulier op onze website of neem eigen 
brooddozen mee. Ter plaatse kan je genieten 
van een drankje aan de stand van Broederlijk 
Delen of Oxfam wereldwinkel. 

 
Je bent geen Belg. Toch kan ook jij, als onder-
daan van een EU of niet-EU lidstaat, stemmen 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 
14/10/2018. Laat jou registreren als kiezer bij 
je gemeente. Hoe doe je dit ?  
 
Je gaat nu, maar zeker voor 1 augustus 2018, 
naar de bevolkingsdienst van de gemeente waar 
je gedomicilieerd bent. Je neemt een bewijs 
van je identiteit mee. Je zal daar gevraagd wor-
den om een document in te vullen en te onder-
tekenen.  
 

www.ikstemook.be  
info@ikstemook.be  

https://broederlijkdelen.us7.list-manage.com/track/click?u=b5ebb81cfdd6d3b6db7e692d7&id=f6e4858f08&e=5eeb47aea6
https://broederlijkdelen.us7.list-manage.com/track/click?u=b5ebb81cfdd6d3b6db7e692d7&id=f6e4858f08&e=5eeb47aea6


 
 

DE LOODSEN          WETEN WAARD  

De Vleugel  

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

Datum  Titel  

07/04 Vonken van licht - speuren naar en 
sporen van het goddelijke  

14/04 

21/04 Mediteer en leef - samen medite-
ren  

28/04 Kome wat komt, bijbellezing van 
de zondag  

Sint Paulus  -Barokjaar  

Begeester (en) de barok  
 
En we gaan al vroeg van start, met in april:  
 
17 april 2018: Nicolas De Troyer: de basisprin-
cipes van de barokmuziek  
Na een korte inleiding door Wilfried Van den 
Brande, intendant Muziekkapel Sint-Paulus vzw, 
verdiept onze titularis-organist Nicolas De Troy-
er zich samen met u in de basisprincipes van de 
barokmuziek. Dit jaar worden immers heel wat 
zondagdiensten opgeluisterd met Italiaanse, 
Franse, Vlaamse, Engelse en Duitse (zie kalen-
der op de website, www.sint-
paulusparochie.be).  
 
24 april 2018: Justin Glorieux: het mysterie 
van J.S. Bach’s ‘Hohe Messe’  
Op 20 mei 2018, Pinksteren luisteren de Sint-
Paulus Camerata en Sint- Paulus Sinfonietta 
o.l.v. Ivo Venkov deze hoogmis op met de ‘h-
Moll- Messe’ of ‘Hohe Messe’ van J.S. Bach. Een 
magistraal werk van bijna twee uur dat Bach op 
het einde van zijn leven schreef en vermoede-
lijk nooit als mis werd opgevoerd. Bovendien 
gaat het om een katholieke mis terwijl Bach 
voordien voor protestantse heersers schreef. 
Kortom, één en al mysteries die Justin Glorieux, 
violist bij de Sint-Paulus Sinfonietta, zal probe-
ren op te helderen.  
Wil u er graag bij zijn? Geef ons een seintje via 
sintpaulusvrienden@proximus.be  

50 jaar Teledienst  

 
 
We wensen een dikke proficiat 
voor hun 50-jarig bestaan. Sa-
men met al hun vrijwilligers, 
sympathisanten vieren zij dit in 
een groot dankfeest.  
 
In de volgende kapstok vertel-
len wij meer over hun werking.  

Betoverd door God.  

Een getuigenis door Piet Raes over 

Madeleine Delbrel  

Piet Raes schreef het eerste Nederlandstalige 
boek over deze veelzijdige Française, verpleeg-
ster, maatschappelijk werkster, getalenteerde 
schrijfster en christelijke mystica. Ze trok in 
1993 bewust naar Ivry, een communistisch bol-
werk aan de rand van Parijs. Haar leven daar 
beleefde ze als‘een les’ om dat ze er dertig jaar 
lang in slaagde om haar atheïstische omgeving te 
beleven als ‘een school’ een leerhuis voor toege-
past geloof; ze schreef ze zelf kort voor haar 
dood in 1964. Haar leven en inzichten kunnen 
inspiratie bieden voor ons leven van vandaag in 
een geseculariseerde wereld.  
 
Deze namiddag is een initiatief van Adem-Tocht 
Antwerpen. U kan meer informatie bekomen 
over de beweging op de website : 
www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-
vlaanderen.  
 
Wanneer : dinsdagnamiddag 24 april om 14u  
Waar : TPC aan de Groenenborgerlaan 149 te 
Wilrijk  
Inschrijven : vooraf en uiterlijk op 16 april in-
schrijven en betalen - inschrijven bij Hugo Van 
Aken via 03 448 11 01 of 
hulie.vanaken@gmail.com 
Prijs : 7 euro per deelnemer en te storten voor 
16 april op BE64 4190 1330 1152 van Adem-Tocht 
Bisdom Antwerpen  



 
 

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 

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

APRIL 2018 

 
Een kleine inleiding in het boeddhisme       
Edel maex - uitg. lannoo      isbn 9789401448581 
             
 
Het boeddhisme is goed op weg om een van de invloedrijkste 
levensbeschouwingen in de Westerse wereld te worden. De vele verschillende 
stromingen binnen de boeddhistische traditie maken het echter niet altijd 
eenvoudig het hart van deze leer te vatten.  

Zenbeoefenaar Edel Maex voelde de nood aan een bevattelijk en handig 
basisboekje over het boeddhisme. 
Zowel lezers die voor het eerst kennismaken met de boeddhistische leer als 
beoefenaars van het boeddhisme die meer inzicht willen krijgen in de wortels en 
basisbegrippen van hun beoefening vinden in Een kleine inleiding in het 
boeddhisme een handige gids.          
           14,99€ 

 
Overleven na de dood    Isbn 9789085284611 
Ilse cornu , johan van de vloet     
Uitgeverij halewijn   
            
               
 
De dood is onze enige zekerheid. Heel wat mensen vinden dat een vreselijke 
gedachte, voor anderen is het dan weer een geruststelling: in de dood zijn we 
allemaal gelijk. In dit ‘magaboek’ zoeken we naar nieuwe wegen om met de dood 
om te gaan. We hebben het over rouwen en rituelen en luisteren hoe concrete 
mensen worstelen met de dood. We verkennen ook hoe de oude antwoorden van 
religies en wijsheden inspiratie kunnen bieden. Zo wil dit ‘magaboek’ een steun 
zijn in de zoektocht waar we allemaal mee te maken hebben: die naar de zin van 
leven en dood.            
              8,95€ 

 
Open geest, open hart      Isbn 9789085284390  
Basiswerk medidatief gebed  
Thomas keating , uitg. halewijn   
  
            
Het gebed ontdekken als iets dat reeds plaatsvindt in jezelf, is één van de 
diepste menselijke ervaringen. Je kan het vergelijken met een geschenk. Alleen 
als je het openmaakt, zie je wat er in zit. Pas wanneer een mens zich 
toevertrouwt aan het gebed, kan het hem helemaal omvormen van binnenuit. De 
trappist Thomas Keating reikt, in dit verband, de methode van centering prayer 
aan als een veilige weg om te groeien vanuit je diepste wortels.  
 
In dit boek helpt hij je op weg om een vrijer mens te worden. Hij geeft 
achtergrond en tips bij moeilijkheden die je op de weg naar binnen kan 
ondervinden. Het boek toont de weg naar een leven met open geest en open 
hart. Thomas Keating (1923, woonachtig in de Sint-Benedictusabdij in 
Snowmass, Colorado) wordt beschouwd als de grondlegger van ‘centering 
prayer’, een toegankelijke vorm van mediterend gebed. Hij is een van de 
bekendste geestelijke leraren in onze tijd. Van ‘Open geest, open hart’ werden 
wereldwijd reeds meer dan 500.000 exemplaren verkocht, in meer dan tien 
talen.        
           17,95 € 
 



 
 

Hoe bestellen: 
 

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

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 
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van 10 tot 17u 
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Kwaliteit van leven        Isbn 9789492183392 
Het humanisme van martin buber 
Theo witvliet, uitg. skandalon uitg.  
  
Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot 
zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het 'ik' veroorzaakt veel 
teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de 
samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), 
die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers 
uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, 
Chassidische vertellingen en Godsverduistering - boeken die wereldwijd 
generaties hebben bezield. 

In "Kwaliteit van leven" laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme 
ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: 
werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. In dit essay 
volgt Witvliet Bubers levensweg en gaat met deze godsdienstfilosoof in gesprek. 
Het resulteert in een spannende, intensieve ontmoeting. 
           19,95 € 

 
Een gebroken wereld heel maken   Isbn 9789492183347 
Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 
Jonathan sacks, uitg. skandalon uitg  
          
           
De auteur pleit voor het nemen van verantwoordelijkheid, ieder in zijn eigen 
omgeving. 'Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid.' 

In 'Een gebroken wereld heel maken' onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn 
Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek 
biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, 
traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. 
Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' 
mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de 
kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en 
toegankelijke stijl. 

           29,95€ 

 
Je mag vertrouwen hebben    Isbn 9782808101110  
Woorden van troost in tijden van ziekte  
Anselm grün , uitg. eramme     
  
De omgang met ziekte – bij jezelf of iemand anders – is een flinke uitdaging, 
vooral wanneer het gaat om een chronische of levensbedreigende ziekte. 
Anselm Grün wijst in dit boek een weg om mentaal, maar ook praktisch, met 
behulp van rituelen en meditatie met ziekte om te gaan, ze te leren accepteren 
en ermee te leven. 
Dit boek kan ook gezins- en familieleden erbij helpen om goed om te gaan met 
de zieken, zonder hen te bemoederen, maar hen te troosten. 

Anselm Grün op zijn best: trooster voor de zieken      
     
           15,90€ 


