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APRIL 2019 

Nr. 235 april   
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 

Wij zijn heel dankbaar voor  alle grote en kleine financiële  steuntjes,  
die we mochten ontvangen!!! 

Dreiging 
 
In deze periode kleuren heel 
vaak donkere wolken ons 
luchtruim , en tussendoor 
priemt de zon er door. Het 
geeft prachtige kleureffecten. 
In  de bomen merk je dat de 
lente aanbreekt. En ’s mor-
gens vroeg klinkt er opnieuw  
de lokroep van een aantal vo-
gels . Zelfs in de stad! 
Ook in ons dagdagelijks bezig 
zijn en in de media en politiek 
voelen we dreigingen en on-
rust. Gebrek aan veiligheid in 
vele buurten, wantrouwen om-
wille van drugnetwerken, jon-
geren op de dool  en wacht-
lijsten in de  opvangstruc-
turen. Ouderen die zich over-
bodig voelen en tekort aan 
personeelsomkadering in Woon 
en zorg centra, armoede cij-
fers die maar niet naar bene-
den gaan… In onze grotere we-
reld dramatische natuurver-
schijnselen en honger. Grote 
groepen vluchtelingen omwille 
van de klimaatopwarming en 
dictatoriale systemen. Als wij 

deze feiten en ervaringen diep in ons laten doordringen, worden we er 
soms mistroostig van. Het kan ons te neer drukken.  
In deze vastentijd, waarin we naar Pasen toegroeien, kan het zelfs ons 
geloof in de opstanding en de weg van Jezus van Nazareth doen wanke-
len. Wat kan onze christelijke basis en evangelische levenswijze bijbren-
gen in deze wereld in 2019? Het is niet zo vanzelfsprekend. 
Het zijn vragen, die ook klonken bij de volgelingen van Jezus na zijn 
dood. Toegepast op onze tijd:  Wie en wat is de moeite waard om voor te 
leven? Hoe kunnen we jongere generaties er in laten delen?  Het is een 
meditatie voor Goede Vrijdag: zoveel lijden, persoonlijk of in een brede-
re wereld. 
De leerlingen, de vrouwen, die Jezus volgden, hebben stilaan een nieuw 
perspectief ontdekt in de kleine gebaren, die ze opmerkten, wanneer ze 
heel attent leefden: het mee aan zitten aan tafel, de gastvrijheid, breken 
van brood, doorbreken van grenzen, zachte handen opleggen, getuigen 
van hoop enz. 
In deze Kapstok willen we verschillende mensen aan het woord laten, die 
iets vertellen over leven gevende contacten, vooral ook hoe we over de 
generaties heen hoop kunnen ontdekken en solidariteit.  
We wensen ieder van jullie een Zalige Paastijd, waarin je niet blijft ge-
bukt gaan onder die dreigende mistroostigheid, maar waarin je leven 
moogt ontdekken in diep menselijke ontmoetingen. 

Annemie Luyten 



 
 

DE LOODSEN      SOLIDARITEIT 

 
 
 
 
 

 

Vastentijd – zaaitijd! 

Vanop de eerste rij 
aan het onthaal zie 
ik sinds september 
2018 van dinsdag 
tot donderdag ge-
motiveerde studen-
ten binnen lopen. 
Hun droom en doel  
is om zoveel moge-
lijk Nederlands te 
leren via ons initia-
tief Harmattan. 
Met een knipoog, 
een glimlach, een 
duim of een hand-
zwaai laten ze me 
weten dat ze er zin 
in hebben. En ge-
loof me, ondanks 
hun administratieve 
toestand die soms 
niet zo rooskleurig 
is, blijven ze in hun 
kansen geloven en 
de lessen volgen.  
 

Elke lesdag opnieuw krijg ik het gevoel dat de 
ganse wereld bij ons aanwezig is in de mensen van 
heel diverse nationaliteiten.  
 
Ik zie niet alleen studenten maar ook vele vrijwil-
ligers die elke dag opnieuw aanstekelijk hun ken-
nis willen overdragen en de werking dragen. Hier-
door leren  ze onze studenten de basis van het 
communiceren in het Nederlands. Vanaf januari 
zijn er twee nieuwe groepen opgestart en ook de-
ze hebben de positieve Harmattanwind in de zei-
len. 
 
Met een warme verwelkoming en opvolging van 
hun aanwezigheden tracht ik hun motivatie en 
doel mee richting te geven en hen te ondersteu-
nen in hun tocht van hoop op een beter leven. 
 
Ik zou onze werking in deze vastentijd willen ver-
gelijken met  grote pakketten zaaigoed. 
Een mix van diverse bloemen en dromen die over-
al gezaaid kunnen worden op vruchtbare akkers.  
Zo zijn er al heel wat studenten die op korte tijd 
grote vorderingen gemaakt hebben. Het maakt me 
gelukkig om dit vanop de eerste rij mee te kunnen 
maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een deel 
van Gods droom is over onze kleine wereld hier in 
Antwerpen bij de Loodsen.  
 
Dat de zorg voor de ander de eigen zorgen mini-
maliseert. Dat het geluk van de ander zorgt voor 
het eigen geluk. Harmattan is zoveel meer dan 
het overbrengen van onze Nederlandse taal! 

Luc Jespers 

Onlangs nodigden verantwoordelijken van verschil-
lende Protestantse gemeenschappen christenen 
van allochtone afkomst uit voor een eerste ont-
moeting in de kerk van de Bexstraat. 
Uit Kameroen, Eritrea, Sierra Leone, maar ook uit 
Turkije, Syrië, Nederland en Antwerpen … vormden 
we met een dertigtal mensen een grote kring.  
Er was zeker een verbazing te merken dat er men-
sen die Arabisch spreken niet altijd moslims 
zijn.  En als Antwerpenaren leerden we te besef-
fen dat iemand met een diep religieuze achter-
grond zich heel verloren kan voelen. In een aantal 
landen is er de beeldvorming dat België een chris-
telijk land is. Als men dan hier aankomt, botst 
men op onverschilligheid of soms wel op een zeke-
re agressie. En hoe kan men in een vreemde omge-
ving een kerkgemeenschap ontdekken? Soms is er 
het contact op de tram, aan de schoolpoort of in 
een grootwarenhuis dat bepaalt naar welke ge-
meenschap men gaat.We voelden ook hoe belang-
rijk deze vieringen, samenkomsten, gebedsmomen-
ten zijn in de nieuwe gemeenschappen, die ze dan 
hier vormen. Het samen zingen, bidden, bijbel le-
zen geeft kracht. Maar het beperkt zich dan soms 
tot een overgrote aanwezigheid van dezelfde na-
tionaliteiten, ook al zou men graag met anderen 
samen vieren. Zo drukte de vertegenwoordiger van 
de Eritrese gemeenschap bvb. uit hoe blij  hij was 
om  andere mensen te zien, die ook vieringen or-
ganiseren. Dat was voor hem de eerste keer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze avond was slechts een aanzet om meer con-
tacten uit te bouwen: mogelijke aanzetten zoals 
een gezamenlijke viering, verdere ontmoetingen, 
uitwisseling rond de manier van bijbellezen enz. 
zullen uitgewerkt worden.  
Zoals we reeds enkele jaren proberen in onze ka-
tholieke gemeenschappen om banden te smeden 
met de vele andere katholieke gemeenschappen, 
waarmee we ook meer en meer onze kerken delen, 
ligt er een levensgrote opdracht om stappen ver-
der te zetten.  
Hoe komen we met christenen van diverse oor-
sprong verder dan in aparte vieringen  ruimtes te 
delen, maar wel tot een echte gemeenschap, die 
meer beantwoordt aan de diverse metropool die 
we zijn?  Dat is ook de vraagstelling bij de tentoon-
stelling: Staan de Antwerpse kerken leeg? , die 
vanaf nu te bezichtigen is in Campus National (info 
en reservering: antwerpen@orbitvzw.be 

A. Luyten 

Onze christelijke medeburgers vanuit 
vele landen. 

mailto:antwerpen@orbitvzw.be
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Jongereninvasie 
We krijgen regelmatig groepjes studenten over de 
vloer. Ze moeten voor school een proefwerk schrijven 
over solidariteit, godsdienst, armoede enzovoort.  
Ik vind het altijd fijn als er studenten langskomen. Nog 
niet zo lang geleden was ik zelf nog student en kan me 
daarom goed vinden in hun manier van denken en hun 
mentaliteit. Er hangt dan ook een ontspannen sfeer in 
de lucht. Ik vind dit persoonlijk heel belangrijk.  
Studenten komen voornamelijk om hun vragen rond het 
proefwerk beantwoord te zien. Ik wil hen vooral doen 
nadenken hoe zij zelf tegenover deze thema’s staan en 
wat hun beeldvorming hierrond is. 
Sommige studenten die langskomen, komen namelijk 
met een totaal vervormd of fout idee langs.  
Er was bijvoorbeeld een groep studenten die langskwa-
men voor een werkstuk rond godsdienst. Ze moesten 
een christelijk geïnspireerde organisatie bezoeken. 
Toen ze binnen kwamen dachten ze dat het personeel 
op hun knieën aan het bidden zouden zijn. Ze waren 
heel zenuwachtig toen ze binnenkwamen, want ze wis-
ten niet wat ze te zien zouden krijgen. Na een tijdje 
voelden de studenten zich op hun gemak en kreeg ik ze 
bijna niet meer buiten. Ik kreeg verhalen over diverse 
docenten te horen.  
 
Zelf, haal ik er veel uit omdat dit prettige ervaringen 
zijn. Ik krijg er op werkvlak zelfvertrouwen door omdat 
ik de jongeren mee kan krijgen in onze visie en ons ver-
haal. De studenten houden er ook positieve ervaringen 
aan over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik kreeg recent een beoedigend mailtje van studenten 
die op bezoek waren geweest (zie foto). Mooi, dat on-
bekende mensen na een korte ontmoeting elkaar zinvol-
le zaken kunnen bijbrengen die nog een tijdje blijven 
nazinderen.         
        Jill  

Dat Harmattan zoveel meer is dan taalles Nederlands 
voor nieuwkomers zonder papieren, bewees het war-
me sfeermoment op vrijdag 15 juli in de Loodsen. 
Sinds januari dit jaar mag ik een groep beginners uit 
alle windstreken niet enkel binnenleiden in onze 
taal, maar ook in de warme leefkring van Harmattan 
die voor hen zorg draagt.   
Hun leergierigheid en inzet inspireren en sterken mij 
in de overtuiging dat deze mensen ons veel te bieden 
hebben. Zij vechten voor een betere toekomst voor 
hun kinderen en hun veerkracht verrast mij telkens 
weer. In zekere zin zijn zij ook mijn leermeester.  
   Waarom niet samen eten, bedachten we dan. Door 
samen te eten ontstaat er een hechte band, groeit 
het vertrouwen en leren mensen ook om op een an-
dere manier met elkaar in gesprek te gaan. Zo’n ge-
meenschapsmoment samen beleven laat ons ook toe 
even de hectiek van de dag te ontvluchten. Zoë en ik 
lieten hapjes en fruit aanrukken en Claud, de mama 
van het Syrische gezin had een heuse kaastaart ge-
bakken. Of hoe menselijke verbindingen ontstaan 
over grenzen en verschillen heen… Frodita uit Mace-
donië had haar dochtertje meegebracht, een dot van 
een kind dat iedereen vertederde en blij maakte.  
Want daarover gaat het, betrokken zijn op het ver-
haal van de ander, het schept verbondenheid en 
geeft mensen een goed gevoel. Het maakt hen geluk-
kig, zomaar. 
   Respectvol omgaan met het anders-zijn van de an-
dere en bereid zijn om je hart erbij te brengen. Het 
is een proces in wording. Ontgoocheling en verbitte-
ring, maar ook hoop en geloof in nieuwe toekomst-
plannen, hoe onzeker ook. De angst om uitgewezen 
te worden of niet begrepen, blokkeert zo vaak het 
samenleven. Het werd een uitwisseling waarin we 
elkaar ‘begrepen’ Vaak heb ik het gevoel dat ze mij 
naar mijn diepere kern heenleiden waar het echt op 
aankomt. 
   Dit eetinitiatief was een eerste stap. Ik wil met 
hen verder borduren op het ingezette pad. En dan is 
er nog de paradox, eigen aan dit leven. Er is nabij-
heid en er is afstand. Er is verbinden en ooit weer 
loslaten. 
Zo gebeurt aan ieder van ons het beste en het mooi-
ste wanneer we een stukje leven kunnen toevoegen 
aan het wisselende tij van vasthouden en loslaten. 

Eric Bochar 

Een begenadigd moment van  
ontmoeting bij Harmattan 

Beste Jill 
 

We wilden u nog even een bedankje geven voor uw gastvrij-
heid en voor het feit dat u ons echt heel erg op weg heeft ge-
holpen.  
Wij vonden het echt een positieve ervaring en zijn blij dat we 
De loodsen als onze organisatie hebben gekozen. 
Met vriendelijke groeten 
Lien, Sien, Dhama 

GOEDE VRIJDAG TOCHT      thema: “De grond van de zaak”. 

16.30u. Inzingen  in de kathedraal  
16.45u. gebedsmoment  
17.00u. Vertrek langs Groenplaats naar Meir. 
17.15u. Halte bij beeld van de hand 

17.35u. Slotbezinning in Sint-Joris 
18.10u. Einde 
  Wij vragen de deelnemers om een 
  lentetak mee te brengen 
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Klimaatrechtvaardigheid verbindt jong en oud 

Hartverwarmend is het. De Grootouders voor het Klimaat juichen de voorbijstappende Klimaatspijbe-
laars toe en die reageren enthousiast met high fives. We wisselen duidelijk energie en hoop uit. We zijn 
blij en fier als onze kleinkinderen, neven en nichten mee opstappen. Iets dat we soms op Facebookver-
slagen pas merken. We zijn volwassenen die niet zeggen: ga naar school, studeer en dan zal je kunnen 
bijdragen tot oplossingen.   
Neen, de Grootouders voor het Kli-
maat begrijpen de angst van de 
scholieren voor de toekomst, voor 
de klimaatchaos. Er zijn wel inter-
nationale klimaattoppen met ron-
kende verklaringen. En ministers 
kloppen zich op de borst en zeggen 
“we doen al veel, maar jullie we-
ten dat niet”. Maar de scholieren 
en wij nemen de klimaatweten-
schappers ernstig. Hun rapporten 
worden steeds meer alarmerend.  
De jongeren en wij weten dat de 
uitstoot van broeikasgassen blijft 
toenemen. De spijbelaars hebben 
terecht angst voor hun toekomst en 
wij voor die van onze kleinkin-
deren.  
Veel Grootouders voor het Klimaat 
denken terug aan de angst die zij 
voelden voor een kernoorlog: bij de 
crisis rond Korea, rond Cuba, bij de 
plaatsing van kernwapens die mas-
sale betogingen op de been bracht…  
Ze denken terug aan hun acties voor vrede in Vietnam, voor rassengelijkheid, voor de onafhankelijkheid 
van de Portugese koloniën, tegen de apartheid in Zuid-Afrika… Aan mei ‘68. En spontaan zingen ze 
weer het hoopvolle “We shall overcome”. 
Wij hebben onze angst omgezet in een strijd voor een betere wereld. Dat doen ook de voortrekkers van 
deze generatie. Anuna en Co vinden het niet cool om bij de pakken te blijven zitten. Neen, in de geest 
van Maarten Luther King en Gandhi stellen ze een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze spijbe-
len. Om iedereen wakker te schudden: de politiek, hun (groot)ouders en hun generatie. En dat lukt. Ze 
hebben een sterk maatschappelijk debat op gang getrokken. 
Opmerkelijk is dat de internationale Klimaatgeneratie “Climate Justice” als sleutelwoord gebruikt. De 
jongeren beseffen dat de armen bij ons en in de Derde Wereld het eerste slachtoffer van de klimaat-
verstoring zijn. Ook dat solidariteitsgevoel delen ze met ouderen. Wij weten dat heel wat ouderen heel 
veel last hebben van de hittegolven die schering en inslag worden, omdat hun woningen slecht geïso-
leerd zijn. Er zijn ook mensen die werken en toch moeilijk rond komen. Vandaar het protest van de ge-
le hesjes. Met de Klimaatgeneratie willen ouderen strijden voor meer gelijkheid. 
De Grootouders voor het Klimaat zijn opgestart vanuit GroenPlus, de ouderenwerking van Groen. Maar 
we hebben geluisterd naar de verbindende oproepen van de jongeren. Anuna en Kyra schreven een 
“brief aan iedereen”. We hebben ons partij-onafhankelijk opgesteld. Iedereen die de jongeren wil 
steunen is welkom. Zowel OKRA, S-Plus, de ouderenwerking van de Gezinsbond en de Vlaamse Ouderen-
raad hebben daar positief op gereageerd. Bij het eerste Klimaatprotest waren de jongeren met 3000 en 
wij met 12. Nu zijn ze soms met verschillende tienduizenden en wij met enkele honderden. 
Anuna en Kyra eindigen hun boekje met een pleidooi voor immateriële waarden en dat pleidooi willen 
de Grootouders voor het Klimaat ook graag met hen en iedereen delen:   ‘De werkelijke groei die we 
nodig hebben is de groei van liefde, de groei van daadkracht, de groei van de verbinding en vooral van 
de verbeelding, de groei van hoop, de groei van de passie voor het leven, de groei van respect voor de 
natuur, de groei van het bewustzijn. En vooral: de groei van de moed.’ 
 

Hugo Van Dienderen, co-voorzitter van  Grootouders voor het Klimaat 
 
 

‘Wij zijn het klimaat’, Een brief aan iedereen, Anuna De Wever & Kyra Gantois,  
opgetekend door Jeroen Olyslaegers, De Bezige Bij, Amsterdam, 2019. 

Grootouders voor het Klimaat op Facebook: https://www.facebook.com/
GrootoudersvoorhetKlimaatBe/ 



 
 

- CONTACTEN 

In het onthaal St-Antonius komen vele helpende 
handen langs: vrijwilligers, stagiairs, studenten, 
mensen in soms moeilijke situaties … 
Als ze vertrekken laten ze ons soms mijmeringen 
na. We kozen er een aantal uit voor u. 

“Ik vond het heel interessant om dit te doen en te 
zien hoe alles werkt !  Het is mij heel hard opge-
vallen dat de meeste mensen die hier komen heel 
vriendelijk en goed gezind zijn ! (ook de vrijwil-
ligers). 
Het interessantste vond ik het gesprek dat de 
mensen hun verhaal deden. Ik vond het heel leuk 
om dit eens te doen en wens jullie nog veel suc-
ces !” 
 Groetjes Sam 
 
“We willen jullie eerst al bedanken voor het war-
me onthaal dat we gekregen hebben, we voelden 
ons direct welkom. We hebben veel bewondering 
voor wat jullie doen voor alle mensen, jullie ma-
ken echt een verschil. 
Het is heel fijn om te zien dat er toch nog mensen 
zijn die zich inzetten voor anderen en we willen 
zo goed mogelijk jullie voorbeeld proberen te vol-
gen.” 
 Bedankt ... 
 
“Met veel plezier hebben wij hier gestaan. Onze 
ogen zijn hier opengegaan en we hebben de nood 
gezien. 
Jullie doen hier een prachtig werk! 
 
De sfeer is vriendelijk en rustig. Iedereen pro-
beert zo veel mogelijk dingen te doen en zelfs als 
er niet veel te doen is kun je nog altijd beginnen 
te praten met de mensen die daar werken. Ik heb 
misschien niet lang gewerkt maar er was een 
goeie sfeer.” 
 
“Ik vond het heel leuk en interessant om hier een 
dag te helpen. Het is leuk om mensen te helpen 
die het minder goed thuis hebben. De mensen die 
ik hier gezien heb zijn ook heel beleefd en vrolijk 
ondanks dat ze het toch niet zo breed hebben. 
Eén van de dingen die ik interessant vond waren 
de gesprekken bij de sociale werker. Het was een 
toffe dag !” 

 WOUT BOVEN 
 
Wie?   Leeftijd? 19 jaar 
Waar?  Wuustwezel 
Wat?   Student Toegepaste Taalkunde Frans 
en Spaans 
(Engagement: Broederlijk Delen en Bouworde) 
  
“Ik was twaalf jaar toen ik tijdens de voorberei-
ding op mijn vormsel een flyer in handen kreeg 
over de 20 kilometer van Brussel ten voordele 
van Broederlijk Delen. Dat leek me wel wat. En 
ik begon te trainen en sponsors te zoeken. Het 
was het grootste wat ik ooit ondernomen had. 
Ik ging van deur tot deur bij ons in het dorp om 
over mijn engagement te vertellen. Beetje bij 
beetje sprokkelde ik een aardige som bijeen. 
Sindsdien ging er geen jaar voorbij of ik nam 
deel, zodat het op de lange duur vanzelfspre-
kend werd. In het dorp spraken mensen me aan: 
“Wout, laat maar weten wanneer je dit jaar 
loopt, dan sponsoren we je? Of nog: “Wout, 
wanneer organiseer je je brunch ten voordele 
van Broederlijk Delen?” Want ja, ondertussen 
vernam ik dat Broederlijk Delen fietsinleeftoch-
ten organiseert. Dat triggerde me. Ik besloot 
mee te fietsen doorheen Burkina Faso. Dan 
spreek je meteen van een nog grotere betrok-
kenheid. Om voldoende sponsorgeld te verza-
melen, organiseerde ik een brunch. Er kwam 
best veel volk op af. Op de terugkomdag nadien 
kwamen wel honderd mensen luisteren naar 
mijn verhaal. Ook de lokale krant tekende pre-
sent. Dat was best spannend. 
Ik getuigde ook in de dorpsschool, van de derde 
kleuterklas tot het zesde leerjaar, net toen 
leerlingen een sponsortocht ondernamen ten 
voordele van projecten van Broederlijk Delen. 
En dat maakt toch wel een verschil, zeker om-
dat ik zelf nog jong ben. Je staat dichter bij de 
leerlingen dan de leerkrachten. En als je dan 
nog vertelt over iets dat je zelf meegemaakt 
hebt, heeft dat best wel effect. Mijn fietstocht 
door Burkina Faso was immers een beklijvende 
ervaring, fysiek zwaar, maar mentaal woog het 
nog meer door. Het is confronterend om met 
eigen ogen te zien hoe hard het leven is voor de 
mensen ginds. Onderweg bezocht ik heel wat 
projecten van partners met wie Broederlijk De-
len samenwerkt. Dan weet je meteen waarvoor 
je het doet. 

Broederlijk Delen Onthaal St-Antonius 
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Maskers op, maskers af 
 
2 april 
 
 
Voor het 
eerste 
worden 
foto’s van 
14 vergul-
de staties 
van de 
Holy An-
gelskerk, 
Hoar Cros
(UK), 
naast hun 
originele 
eikenhou-
ten versie 
in de 
kruisweg- 
kapel van 
de St.- 
Paulus-
kerk ge-
plaatst. 
 
 
* 17u00 Sint-Pauluskerk, ingang Sint-Paulusstraat, 
monumentale poort naast nr. 22.  

Broodjes en niet-alcoholische dranken 
worden aangeboden. 

• 18u30 Welkomstwoord door Mevr. Nabilla Ait 
Daoud, schepen voor Cultuur (stad Antwerpen). 
• 18u40 Een verhaal over liefde, geloof en 
schoonheid, verteld door Armand Storck.  

Hij neemt u mee op reis in 1894, met een Engels 
zeiljacht naar Antwerpen en vandaar terug naar 

Hoar Cross in de Engelse Midlands. 
• 19u45 Opening van de tentoonstelling,  
waarbij u het tweetalig (Nl en Eng) tentoonstel-
lingsboekje als herinnering ontvangt. 
 

Voor slechts 10 euro (inclusief broodjes, drankje 
en tentoonstellingsgidsje) kan u er bij zijn. 

Inschrijvingen kunnen enkel per e-mail aan de Sint
-Paulusvrienden vzw.  

sintpaulusvrienden@proximus.be.  
U ontvangt een e-mail terug ter bevestiging, met 
de betalingsgegevens.  
De tentoonstelling loopt tot Pinkstermaandag 
2019. 

Sint-Paulusvrienden vzw 

De Vleugel 

Zaterdag 6 april :  "De spankracht van het voor-
lopige" 18.00u. 
Wat we allemaal gemeenschappelijk hebben is 
onze voorlopigheid.  Die spankracht noemde 
broeder Roger Schutz: "La dynamique du provisoi-
re".  Augustinus zegde ooit: " Heb lief en doe dan 
wat je wilt". Jan De Meulder gaat voor, Jan Ver-
achtert doet de toelichting. 
 
Zaterdag 20 april :  Paasviering: 'Het lied van 
de Mensenzoon' 17.30u. 
De Paasviering is opgebouwd rond  'Het lied van 
de Mensenzoon':  een hymne van Paulus en twee 
liederen van Huub Oosterhuis. De weg die iedere 
authentieke mens kan en moet gaan.   
Voorganger: Jan De Meulder. Toelichting:, Paul 
Kevers  

Gezinsweekend in abdij Averbode 
 
Van 1 tot 3 maart kwamen ook dit jaar weer een 
7-tal gezinnen samen om te bezinnen en te ge-
nieten van het abdijleven. Het carnavalsweek-
end kreeg een bijzondere invulling op deze ma-
nier.  
Onder het thema ‘maskers op, maskers af’ werd 
er nagedacht over carnaval en de betekenis er-
van als overgang naar de vasten. We kregen een 
inleiding over de oorsprong en evolutie van car-
naval en over de betekenis van maskers door-
heen de geschiedenis. Daarna werd er nagedacht 
over de manier waarop wij maskers dragen om 
onszelf te vermommen, maar ook om onszelf te 
beschermen. Welke maskers zet ik soms op? Wel-
ke maskers beschermen mij? Welke maskers be-
angstigen mij? 
In een tweede sessie dachten we aan de hand 
van de evangelielezing van Aswoensdag na over 
wat Jezus zegt over vasten en ook wel een beet-
je over maskers dragen. ‘Wanneer gij vast, zet 
dan geen somber gezicht zoals de schijnheili-
gen.’ Geen masker? ‘Maar als gij vast, zalf dan 
uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de 
mensen te laten zien dat gij aan het vasten 
zijt…’ Wel een masker? 
Tenslotte werd de vastenbrief van Mgr. Bonny 
aandachtig gelezen en van commentaar voor-
zien. 
Terwijl de volwassenen hierover reflecteerden, 
werkten de kinderen op hun eigen niveau aan de 
betekenis van maskers en vasten. 
Hoogtepunt was natuurlijk de carnavalstoet door 
het klooster op zondag: er was niemand als pa-
ter verkleed… 
 
Misschien kunnen we jullie een volgende keer 
ook begroeten? 
 
Meer info en inschrijving: https://
sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom  

De Boeck en Van Wint 
Londen en Antwerpen ontmoeten elkaar 

Open rouwgroep 

Voor al wie op zoek is om in een beschermde sfeer 
iets te delen over eigen rouwproces, is er een mo-
gelijkheid om aan te sluiten bij de  
Open Rouwgroep op: 
 
Woensdag namiddag op 3 en 17 april/ 8 en 22 mei 
    Contact: Geert Willems 0484/40 24 82 
    Plaats: St.-Jacobsmarkt 43 van 14.00u. -16.00u. 

https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom
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Het vervallen huis van de islam Ruud Koopmans   Prometheus   ISBN : 9789044634099  
 
De islamitische wereld bevindt zich in een steeds dieper wordende crisis. Terwijl de rest van de 
wereld democratiseerde, nam het aantal democratieën in de islamitische wereld alleen maar verder 
af. Met de rechten van vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheden is het nergens zo slecht 
gesteld. Van Mali in West-Afrika tot de Filipijnen in Oost-Azië woeden tientallen burgeroorlogen 
met islamitische betrokkenheid die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Duizenden komen 
jaarlijks om bij aanslagen van terreurorganisaties als ISIS, Al-Qaeda en Boko Haram. Economisch 
raakt de islamitische wereld steeds verder achterop. Geen wonder dat velen elders een goed 
heenkomen zoeken. Maar ook wat integratie betreft zijn migranten uit moslimlanden 
hekkensluiters. Met een indrukwekkende hoeveelheid feitenmateriaal toont dit boek de diepte van 
de islamitische crisis aan, en onderzoekt de oorzaken. Westers kolonialisme, inmenging van 
buitenaf en discriminatie bieden geen steekhoudende verklaring. De wortels van het probleem zijn 
religieus en liggen bij de groeiende invloed van het fundamentalisme, dat de islamitische wereld in 
een wurggreep houdt. Ruud Koopmans (1961) is hoogleraar sociologie en migratie aan de 
Humboldt Universiteit en onderzoeksdirecteur aan het Wissenschaftszentrum (WZB) in Berlijn. Hij 
is auteur van boeken en opiniestukken in binnen- en buitenland over migratie, sociale bewegingen 
en Europese integratie.  

€ 24,99  

Christenen in de samenleving  D. Melè – Betsaida    Isbn: 9789062570751  
 

Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel wordt genoemd ‘de 
grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer. 

De sociale leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan ‘het algemeen 
welzijn’, en heeft zich systematisch ontwikkeld vanaf het eind van de 19de eeuw. Ze heeft 
betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het gezin, 
economie en arbeid, de ontwikkeling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzovoort. 

In dit boek behandelt de auteur het sociale denken van de moderne pausen - waarvan Leo XIII de 
eerste is - en van het Tweede Vaticaans Concilie. Naast bovengenoemde thema’s komen aan de 
orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, het algemeen welzijn, solidariteit, 
subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle goederen), alsmede criteria 
voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen. Met haar sociale leer richt de 
katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en spoort hen aan om bij alles 
wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun geloof. Tegelijk nodigt de Kerk alle 
mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een mensvisie bieden die 
een verrijking is voor het maatschappelijke leven.  

€ 19,50 

 'Wat zag Jezus vanaf het kruis?'   Jeroen Smith pr. Katholiek Alpha Centrum 
Isbn:  9789062570751  

 
Wat zag Jezus vanaf het kruis? Dit boek bevat een overweging. 
Een lijdens-meditatie. Het is geen theologische uiteenzetting. 
De heilige Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan het kruis. 
Passie-relieken vullen deze gegevens aan. 
Vanaf het kruis zag Jezus de stad Jeruzalem, de tempel, Getsemane en de bovenzaal van het laatste 
avondmaal. Hij zag de voorbijgangers, de apostelen, Maria en de vrouwen.  
Maar ook de soldaten en de twee misdadigers naast Hem.  
Hij zag alle mensen die lijden en voor wie Hij lijdt. 
Hij schouwde de hemelse Vader en de Kerk.  
Hij zag ieder van ons. 
 

€ 7,50 
 

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
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Wie ben jij, o liefde  Verzameld werk van Pater Frans  Uitgever: Kok  Isbn:  9789043529877  
 
Het boek "Wie ben jij, o liefde' bevat het verzamelde werk van pater Frans van der Lugt (1938-
2014). Pater Frans is een inspiratiebron voor velen, vanwege zijn inzet voor de onderdrukte 
Syrische bevolking. In de jaren '90 schreef hij verschillende teksten over de liefde, die nu zijn 
vertaald vanuit het Arabisch. Hij schrijft over de vele vormen van liefde: liefde voor God, voor je 
naasten en voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandachtig luisteren, de weg naar binnen en 
de goddelijke dimensie. Een indrukwekkend boek, geschreven vanuit het hart.  
 
Frans van der Lugt zond in januari 2014 een inmiddels beroemde videoboodschap op YouTube uit 
waarin hij hulp vroeg voor de achtergebleven bevolking in Syrië. Hij werd in 2014 in Homs 
vermoord en wordt sindsdien wereldwijd herdacht.    
 
 
 

 € 19,99 
 

Christenen in de samenleving – D. Melè – Atlas Contact, Uitgeverij    Isbn: 9789062570751 
 
"Wormen en engelen' van Maarten van der Graaff is een eigentijdse zoektocht naar de betekenis 
van geloof, geschreven in het kraakheldere proza van een van de meest getalenteerde auteurs van 
nu. 
Bram Kortewegs gereformeerde jeugd op Goeree-Overflakkee lijkt ver weg in het Utrecht waar hij 
studeert. Maar dan laat zijn vader zich dopen en wordt zijn vriend Paul dominee op het eiland. Wat 
vinden zij in het geloof? En waarom houdt Wilfried hem zo bezig, een oudere man die in een 
katholieke woongemeenschap leeft? Bram besluit op zoek te gaan naar antwoorden. Niet om af te 
rekenen met het geloof, maar juist om er dichterbij te komen. 
"Een tastend boek over wat religie nog kan betekenen in een seculier land. Mede door zijn 
beeldende stijl en fantastische observaties weet de auteur de menselijke hunkering naar 
gemeenschap goed over te brengen.' **** – "de Volkskrant'  
"Wormen en engelen' staat bol van ideeën, is geweldig geschreven en blijft broeien in het hoofd van 
de lezer.' ***** – "NRC Handelsblad' 
"Authentieke zoektocht, flonkerende taal.' – "Trouw' 
"Rijke, broeierige tekst. Een verademing.' – "De Groene Amsterdammer'   €  20.99 

Als God renoveert  James Mallon   Adveniat    isbn: – 9789492093776  
 
Dit is een boek dat iedere kerk kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder 
was er zo’n urgentie voor kerken om na te denken over de toekomst en te investeren in 
geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere 
plekken in de wereld. Alpha Centrum Nederland en Parochie Spiritualiteit juichen dit boek toe als 
hét modelboek voor de komende tien jaar. Voor iedere geloofsgemeenschap die wil investeren in de 
toekomst, voor iedere kerk die een toekomst met Christus voor zich ziet, voor iedere christen om 
geloof en kerk te verinnerlijken. Een internationale aanrader voor kerken en 
geloofsgemeenschappen. • Wereldwijd hét standaardwerk in geloofsopbouw • Eerder vertaald in 
Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Tjechisch, Lets. Verschijnt ook in Portugees en Chinees • 
www.divinerenovation.net • www.alphanederland.org Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris 
voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in 
Canada. Hoewel hij geen pastoor meer is van de Sint-Benedictusparochies in Halifax, is hij nog 
steeds sterk verbonden met deze gemeenschap. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat 
ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap. Hij werd 
in Schotland geboren, verhuisde in 1982 naar Canada en werd in 1997 r.k. priester gewijd.  

€ 25.00 

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 


