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Wenst u één van deze  
projecten te steunen?   

Dat kan!  
 

En wel via rek.  
IBAN BE33 0012 7977 

4146 
 

 

KAPSTOK 

Kiezen 
 
Wanneer we ’s morgens onze radio aanzetten, krijgen we voortdurend de vraag 
om een keuze te maken. Afhankelijk van de zender gaat het over het mooiste 
concert, de beste zanger, het interessantste programma, … en ook in tijdschriften 
worden er lijstjes gemaakt: de beste film, de lekkerste kok, de populairste politi-
cus, de strafste voetballer, de frivoolste presentatrice, het goedkoopste luxe-
oord… 
 
In de maand december wordt het jaar ‘afgerekend’. Er moet gescoord worden en 
alhoewel het een spel lijkt, haalt de economie er haar profijt uit. 
In onze kerken begint de adventstijd; ook daar worden we uitgenodigd om keuzes 
te maken. Maar eerst worden we uitgenodigd om na te denken, om waakzaam te 
zijn. We mogen ons de vraag stellen wie wij 
op ons lijstje zetten. Welzijnszorg zegt ons’ 
Eén op de zeven haalt de meet niet’. Kiezen 
wij voor deze mensen? Behoren ze tot onze 
kennissenkring? Krijgen zij een prioriteit in 
het ijveren voor structurele veranderingen? 
 
In deze tijd zijn er gelukkig velen, die gevoe-
lig zijn om te ijveren voor een beter samen-
leven, om degene die uitgesloten wordt niet 
te vergeten. Denk maar aan de vele bene-
fietconcerten, de acties van Music for life, de 
gastvrije feestmaaltijden in Kerst en Nieuw-
jaarsperiode. Hopelijk zijn ze een aanzet om 
blijvend de stap te zetten naar de ander en 
om samen een hoopvollere toekomst uit te 
bouwen. Dankzij jullie hulp verlangen wij dit 
zeker verder te zetten. 
                                                                                       Annemie Luyten 

Bijna een jaar voorbij!Bijna een jaar voorbij!  
 
Bij deze Kapstok vind je weer zo’n blaadje: een overschrijvingsformulier, tegen-
woordig bijna een antiquiteit, maar wel een herinnering om jullie te vragen een 
steuntje te geven voor dit tijdschrift of om onze werking mee te dragen. Heel de 
Loodsen wordt gedragen door vele kleine beetjes… waar we enorm dankbaar voor 
zijn. Tot nu toe kiezen we ervoor om ons tijdschrift op gerecycleerd papier af te 
drukken en mooi te verzorgen in kleur. Velen willen dit liefst zo houden.  

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

Heeft u graag een fiscaal attest ? Dan kan dit enkel op rek.  
IBANBE80 7765 9023 3377 

Van Caritas Hulpbetoon vzw - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 
met vermelding ‘project 8369’ - Welbedankt !!!!!!  

Mona Verhas en Markiyan Popel 
(Nocturne )  
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Platform Noodhulp  onder 

Protest  

5 december   

Cursus presentie 

De rol van presentie in een  

begrenzende maatschappij   

Harmattan  

Nederlandse lessen  

 
Wegens ziekte hebben 
we onze vorige cursus 
Presentie moeten onder-
breken. Daarom richten 
we deze opnieuw in, 
nieuwe deelnemers kun-

nen nog aansluiten. Wie er de eerste keer bij was, ver-
wachten we in ieder geval.  Laat het ons dan vlug we-
ten. 

Wanneer : vrijdagen 12,19,26 januari 2018  
telkens van 9.30u tot 12.30u.  
 
Waar : De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43, 2000 Ant-
werpen, tel. 03/234.05.11 
 
Met wie :  
Ina Koeman en Annemie Luyten 
 
Geïnteresseerd? Vraag naar onze  
folder  
   

De koude en donkere maanden kunnen we niet de 
meest favoriete maanden van onze cursisten noemen, 
maar december en januari brengen gelukkig ook leu-
ke activiteiten met zich mee.  
 
Zo kijken we uit naar het jaarlijks bezoek van Sinter-
klaas en zwarte Piet die de Nederlandstalige kennis 
van onze cursisten onder de loep nemen. Leerlingen 
die met glans en glorie de vragen van Sinterklaas en 
zwarte Piet kunnen beantwoorden, worden welver-
diend beloond met chocolade en speculaas. Oefenen 
is dus de boodschap! 
 
Om af te toetsen of ze de les over de verschillende 
kleuren hebben begrepen, kregen ze de opdracht om 
iets persoonlijk en kleurrijk te tekenen. Hieronder zie 
je enkele voorbeelden van tekeningen die onze cur-
sisten maakten. De creatieve opdracht geeft tegelij-
kertijd een aanzet tot een informeler gesprek over 
zichzelf en hun interesses. Twee vliegen in één klap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast heeft onze kunstenaar, Bram Van Breda, 
het koenstproject voorgesteld op de uitreiking van de 
Arts in Society Award. “In samenwerking met vzw De 
Loodsen ging hij aan de slag met volwassenen van 
buitenlandse origine met of zonder een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning die Nederlands komen leren op 
vrijwillige basis. Samen met hen ging de kunstenaar 
op zoek naar nieuwe woordenschat en boodschappen 
die men via kledij wenst uit te dragen. De collectie is 
in beeld gebracht via een portrettenreeks.” De voor-
stelling van het project zal in januari tentoon worden 
gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten slotte willen we iedereen op de hoogte 
brengen van de 2de inschrijvingsdag voor 
onze Nederlandse lessen op  

18 december 2017 van 10u – 15u 
Sint-Jacobsmarkt 43 - A’pen  

Plaatsen zijn beperkt dus we raden aan om 
zo vroeg mogelijk te komen. 

 
 

 
 
Op dinsdag 5 december om 14u.zijn alle leden van 
het Platform weer uitgenodigd inde Loodsen. 
Op de agenda staat alvast: 
 

 informatie over ‘verhoogde tegemoetkoming’, 
Omniostatuut enz. 

 hoever staat het met het digitaliseren van de 
sociale kaart: wanneer is het een hulp voor 
onze organisaties? 

 standpunt t.a.v. Noodhulp: conclusies denkdag 
Welzijnsschakels 

 winteropvang, kerst- en nieuwjaarsperiode: 
uitwisseling 

 
 
We hopen dat velen kunnen aanwezig zijn.  
 
Wanneer : 5 december om 14u  
Waar : De Loodsen vzw - Sint Jacobsmarkt 43 te A-
pen  
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Winteropvang  

Weihnachtsoratorium  

Dinsdag 26 december   

 
Ook dit jaar steunen de winoos de 

Loodsen . Ze maakten 5 nieuwe kerst 
en nieuwjaarskaarten. Ze zijn vanaf 

nu verkrijgbaar bij de loodsen.  
 

1 pakje met 5 unieke kerst en nieuw-
jaarskaarten kost 10 € 

 
Interesse in die van vorig 

jaar , 
Kijk dan even op  

 
www. Winoos.be  

 
 
Concert van Hoop  
 
 
Benefietconcert voor de 
Humanitaire Corridors 
door SANT’EGIDIO en 
voor de begeleiding en 
ondersteuning van gezin-
nen in precaire omstan-
digheden door de LOOD-
SEN.  
 
 

Waar : Sint Pauluskerk Antwerpen / ingang Vee-
markt  
Prijs : tickets 30€ - rek. BE77 0689 0676 7242  
Reservaties & info via de organisatoren  
Emma Van der Kaden - 0478 34 65 56  
emmavanderkaden@skynet.be  
Roger Van Praet - 0478 09 80 27 -  
Roger.van.praet1@telenet.be  
Uw kaarten wachten op u aan de balie van de 
Sint-Pauluskerk op de dag van het concert.   

Ook dit jaar wordt er tijdens de periode van 1 decem-
ber tot 31 maart een speciale winteropvang georgani-
seerd.  
 
De opvangplaatsen zijn er voor dak- en thuislozen die 
geen opvang kunnen krijgen in hun eigen sociaal net-
werk en voor de start van de winterwerking op het 
grondgebied van Antwerpen verbleven.  
Het gaat zowel voor mensen met als  zonder wettig 
verblijf, ook gezinnen. De aanmelding gebeurt wel op 
verschillende manier. (stedelijke dispaching of bege-
leidende dienst) De nachtopvang gebeurt  voorname-
lijk in het Victorgebouw op de Desguinlei en ook in de 
Biekorf. 
 
Tijdens de dag wordt de capaciteit van de bestaande 
opvang uitgebreid, zowel qua uren als qua aantallen. 
Verschil met vorig jaar is wel dat er geen dagopvang 
is in de St. Walburgiskerk.  
 
Voor meer informatie kan men het draaiboek consul-
teren, waarin er ook foto’s en nuttige adressen opge-
nomen zijn.  

 
Hiervoor kan 
je ook op de 
Loodsen ver-
dere info 
verkrijgen. 
 
 

De Overstap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Overstap is er alvast begonnen met het vrucht-
baar maken van de tuin: een aantal stenen eruit en in 
de plaats goeie grond. Op Afrikaanse wijze werd de 
zwarte aarde vervoerd . Binnenkort volgen de planten 
en de zaadjes … Benieuwd wat er in de lente zal uitko-
men. De vrouwen dromen al van de ‘fruitpluk’ in de 
zomer! 



 
 

 

 
Sinterklaas actie in Onthaal  

St. Antonius 
 
Reeds maanden van tevoren gonsde het in de St.- Antoni-
usshop van de bedrijvigheid. Allerlei speelgoed werd er 
ingezameld, gesorteerd, geprobeerd, en ingepakt door de 
dames van de shop. 
Uit onverwachte hoek kwam er hulp van de lieve mensen 
van Katrinahof, firma’s Amadeus en Parker, onder de 
deskundige leiding van Veerle en Rita. De dozen stapel-
den zich op. Onthaal St.-Antonius telt dan ook een 400-
tal kinderen die allemaal iets verwachten van de Sint en 
Piet. En dan was het zover! 
 
Twee weken, van 7/11 t/m 10/11 en van 13/11 t/m 
17/11, werden de zakken speelgoed iedere dag uitge-
deeld per leeftijd aan     mama’s en oma’s. Het was dan 
ook de bedoeling dat de Sint bij de kinderen thuis speel-
goed brengt. 
 

Met lekkere mandarijntjes van Vawi, en snoepjes die 
werden meegegeven, waren er vele gelukkige gezichten 
bij de mama’s en oma’s. En tussendoor stond de koffie 
klaar, met een luisterend oor van Pater Ghislain, Zr Lena 
en andere vrijwilligers. 
 
Het was een gezellige drukte in het Onthaal en het doet 
ons, vrijwilligers, deugd aan het hart om iets te kunnen 
doen voor de kinderen. Daarom is een bedankwoord op 
zijn plaats aan de gulle gevers. Jullie hadden die blije 
gezichten moeten zien! 
 
En nu gaan we in de “adventstijd” weer verder, vol van 
hoop, op weg naar “Kerstmis”… we maken er iets moois 
van… 

Monda Mariën  

Twerk lanceert : iedereen Sinterklaas ! Iedereen mag 
Sint krijgen.  
Iedereen kan Sint zijn. Dankzij twerk - een sociale plaats 
voor mensen met autisme produceren en verpakken 
FairTrade chocola, speculaas en marsepein. Maar twerk 
wil ook sintpakjes maken voor kinderen en mensen bij 
wie de sint misschien niet langskomt. Daarom lanceert 
twerk iedereen sinterklaas: via een webshop kan ieder-
een dat dat wil sinterklaas worden voor iemand die geen 
sinterklaas krijgt.  

De opbrengst van deze actie gaat naar De Loodsen en 
Spaak 

 
Sinterklaasfeest Kiemma 

 
 
Binnenkort verwachten we met z’n allen de Goed-
Heilig-man weer met zijn heerlijke snoeperijen en 
de mooie cadeautjes. Helaas zijn er ouders die niet 
de middelen hebben om van deze gelegenheid een 
feest te maken voor hun kinderen.  
 
Dit jaar hebben we geluk om de kinderen van De 
Overzet en De Overstap mee te nemen naar het 
Kiemma-Sinterklaasfeest. Ook 30 kinderen van Paro-
chie Sociaal krijgen de kans om mee te feesten. Het 
wordt een namiddag met spel-, knutsel- en zangac-
tiviteiten.  
 
Daarenboven worden er pannenkoeken voorzien en 
krijgt elk kind een schitterend cadeau. Dit zal voor 
de kinderen en de ouders een onvergetelijke mid 
dag worden. 
 

Woensdag 6 december 
van 14u tot 17u  

 
Raad en Daad - Provinciestraat 108a te 

2018 Antwerpen  

DDECEMBERECEMBER  FEESTMAANDFEESTMAAND             



 
 

 

Tussen kerst en nieuw gaan we er even tussenuit.  
We sluiten de deuren tussen 26 december en 2 januari 2018.  

Op woensdag 3 januari toosten we al reeds om 12u30 met een glaas-
je op het nieuwe jaar 2018 ! Iedereen is welkom ! 

In de Kerst en Nieuwjaarsperi-

ode verlangen vele mensen om 

gezelligheid en feestelijke 

vreugde te delen met hen die 

het moeilijker hebben. Soms is 

dit een vluchtig gebeuren met 

veel glitter. Hopelijk is het 

voor de meesten een écht ge-

baar van gastvrijheid en door-

leefde solidariteit.  

We geven hiernaast alvast en-

kele voorbeelden van plaatsen 

die op een eigen manier men-

sen met minder kansen echt 

welkom heten. En gelukkig we-

ten we dat er nog heel vele 

plaatsen zijn in onze stad, 

waar dit gebeurt, ook al komen 

ze niet in de krant. 

                          DDECEMBERECEMBER  FEESTMAANDFEESTMAAND             



 
 

WWETENETEN  WAARDWAARD                                

 
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     

Datum Voorganger  Thema  

06/01 Bert   
Digitale informatie :  
Vloek of zegen   13/01 Marijke  

20/01  Van tijd tot tijd— even 
stilstaan  
Tussen gisteren en mor-
gen  

27/01 Paul en Mieke  Actualiteitsviering  
Zingen is jezelf uitlaten -  
Liedeavond  

TrefdagTrefdagTrefdag   

“Bij “Bij “Bij ---   EEN EEN EEN –––zaamzaamzaam      

Eenzaamheid is van alle tijden en alle generaties, 
maar in onze huidige samenleving neemt eenzaam-
heid sterk toe. Dat stelt psychiater Dirk De Wachter 
vast. Hij komt dit op  zaterdag 9 december tijdens 
de Trefdag van Attent in Malle toelichten. Lea Ver-
stricht vertelt hoe de bijbel er ons op wijst dat we 
“mekaars hoeders zijn”. 
 
Maar wat kunnen we dan doen tegen eenzaamheid? 
In de namiddag leggen 9 werkingen uit hoe zij een-
zaamheid in hun buurt ontdekken én tegen gaan. 
 
Zo wordt de Trefdag “Bij-EEN-zaam” een dag vol 
inhoud en goede ideeën. 
 
Wanneer : zaterdag 9 december  
Waar : TPC, Groenenborgerlaan 149 - Wilrijk  
Prijs : 12 euro ( broodjeslunch inbegrepen )  
Meld je komst – voor 1 december e.k. 
via: antwerpen@ccv.be 

SOEP OP DE STOEP SOEP OP DE STOEP SOEP OP DE STOEP    

dinsdag 19 december dinsdag 19 december dinsdag 19 december    

Van 11u30 tot 14u30Van 11u30 tot 14u30Van 11u30 tot 14u30   

Op de hoek van de Lange Op de hoek van de Lange Op de hoek van de Lange 

Beeldekensstraat en de Beeldekensstraat en de Beeldekensstraat en de 

Offerandestraat. Offerandestraat. Offerandestraat.    

De opbrengst gaat De opbrengst gaat De opbrengst gaat    

volledig naar Welzijnszorg. volledig naar Welzijnszorg. volledig naar Welzijnszorg.    

Samenwerking van de Don boscokapel Samenwerking van de Don boscokapel Samenwerking van de Don boscokapel 

samen met het Open Huis en het Buurt-samen met het Open Huis en het Buurt-samen met het Open Huis en het Buurt-

wijk De Wijk wijk De Wijk wijk De Wijk    

 
 

 
SVKA huurt in de stad Antwerpen zo veel mogelijk be-
taalbare, goede woningen en verhuurt deze door aan 
maatschappelijk kwetsbare mensen. Het begeleidt 
zijn huurders om hun zelfredzaamheid in functie van 
het wonen te versterken. Het werkt samen diverse 
partners aan structurele oplossingen voor de hoge 
woonnood.  
 
SVKA zoekt een nieuwe dynamische huurbe-
geleider die de dienst kan versterken en de 
werking mee verder wil uitbouwen.  
 

https://www.svka.be/vacatures 

VVACATUREACATURE  

Kerstmis is speciaal. Onze kerstavond start met een 
religieuze dienst opgeluisterd door koor en samen-
zang. Met huiselijke gezelligheid vieren we dit feest 
van “vrede voor alle mensen van goede wil” verder 
met warme soep en smakelijke hapjes. Nadien deelt 
de Kerstman zijn pakjes uit. Meer dan 250 zeelieden 
brengen we zo op deze dag samen in onze club.  
 
Waar : Italielei 72 - 2000 A’pen  

Apostolatus Maris vzw Apostolatus Maris vzw Apostolatus Maris vzw    

Bea  Castillon  Bea  Castillon  Bea  Castillon     

De Staat van de welvaartstaat De Staat van de welvaartstaat De Staat van de welvaartstaat    

Uitgebouwd na de tweede wereldoorlog, omvat de 
welvaartstaat het geheel van voorzieningen om tege-
moet te komen aan sociale noden: sociale uitkerin-
gen, gezondheidszorg, pensioenen, …  Van de wel-
vaartstaat wordt reeds lang gezegd dat hij niet houd-
baar is.  Toch blijft hij bestaan.  Hoe kunnen we dit 
begrijpen, en hoe ziet de toekomst van de welvaart-
staat er uit?  Bea Cantillon zal het in haar antwoord 
hebben over de rol van de staat, de markt en veran-
derende sociale risico’s. 
Bea Cantillon is hoogleraar aan de Universiteit Ant-
werpen en Directeur van het Centrum voor Sociaal 
Beleid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer : dinsdag 12 december om 20u  
Waar : St.Laurentiuskerk te Antwerpen (ingang via 
de Van Schoonbekestraat 155 - 2018 A’pen )  
Info en reservering : via Bert Kwaspen - 03/238 18 
78 - Bert.kwaspen@skynet.be  

mailto:antwerpen@ccv.be


 
 

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

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

DECEMBER 2017 

 
Geloven op de tast 
Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten  
Anselm Grün en thomas halik - Boekencentrum     
 
           
          Isbn 9789021144931 
             
Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen kennen het 
gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe worden twijfelende 
gelovigen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij een spititualiteit die zich wapent 
tegen stilstand en fundamentalisme. 

In dit boek gaan Anselm Grün en Thomás halík, twee van de bekendste religieuze 
schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring van de afwezigheid 
van God voor ons geloof van vandaag.         
    
             20€ 

 
Taoistische meesters       
Spirituele meesters  
Johannes Schiettecatte - Carmelitana    
         
          Isbn 9789492434111 
Een stier in stukken hakken zonder enige moeite. De vreugde van vissen contempleren. 
Een wijze die kan rijden op de wind... Het zijn allemaal beelden en uitdrukkingen uit de 
wereld van het taoïsme die tot onze verbeelding spreken en ons laten vermoeden dat hier 
diepe wijsheid te vinden is.  
 

Niet voor niets oefent het Chinese denken in het algemeen en het taoïsme in het 
bijzonder een diepe aantrekkingskracht uit op veel mensen in het Westen. In tijden van 
overprikkeling en verwarring lijken wijzen die van de eenvoud van de natuur spreken en 
van het zich meebewegen daarmee ons een uitweg te bieden. Het taoïsme biedt een 
levensfilosofie met een religieuze diepte en toch zonder te geloven leerstellingen. Het 
biedt ook een weg tot fysieke en psychische zelfcultivering om zich die wijsheid eigen te 
maken. En het biedt tenslotte de belofte dat het dagelijkse praktische leven door die 
wijsheid en dat psychofysieke inoefenen een heel stuk voller en bevredigender kan 
worden.           

            14,95 € 

 
Veertig vrouwen uit de bijbel   
Gedichten  
René van loenen - boekencentrum            
          Isbn 9789023950165 
 

"René van Loenen schrijft heldere poëzie, waarin hij met subtiele middelen een 
verrassend beeld of perspectief oproept. Zo tekent hij veertig bijbelse vrouwen op een 
beslissend moment in hun leven – bij een belangrijke wending of een keuze met 
verstrekkende gevolgen. Hun verhalen getuigen van daadkracht en moed, van 
onvoorwaardelijke liefde en solidariteit  

            9,99 € 



 
 

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  

DECEMBER 2017 

 
Figuren van de gastvrijheid  
Naar een filosofie van de concrete herbergzaamheid 
Jacques De Visscher      
        
          Isbn 9789086871865 
          
 
Welke rol spelen de dingen in ons leven? Wat dromen we over huis en stad? Hoe 
ensceneren we ons bestaan? Waarom eerder subjectiviteit dan objectiviteit? Wat leren 
kinderen en ouderen ons over de werkelijkheid? Wat verwachten we van de politiek? 
Deze vragen vormen de rode draad in deze zoektocht naar herbergzaamheid die 
gastvrijheid als uitgangspunt neemt. 
Jacques De Visscher, auteur van talrijke boeken over mens en wereld, en over het 
begrijpen van kunst, exploreert in zijn wijsgerige antropologie al jarenlang de impact 
van het alledaagse, maar niettemin wondere leven. 

JACQUES DE VISSCHER (1943) was tot 2005 hoogleraar Filosofie aan het Hoger 
Architectuurinstituut Sint-Lucas (Gent) en is sinds 2008 emeritus hoogleraar Filosofie 
en Literatuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
            24,99€ 
 

 
Uitverkoren volk   
Bijbellezen met het oog op het israëlisch - palestijns conflict 
Walter brueggemann - Boekencentrum    
 
          Isbn 9789023951773 
 
Oudtestamenticus Walter Brueggemann stelt indringende vragen bij de complexe 
relatie tussen het Israël uit de Bijbel en het Israël van nu. Hij werkt dit uit in vier 
thema's: het Israëlisch-Palestijns conflict, de relatie tussen de huidige Israëli's en het 
bijbelse uitverkoren volk, de landbelofte aan Mozes, en het zionisme. Bij elk thema 
zijn gespreksvragen opgenomen, zodat parochies en gemeenten dit explosieve thema 
vreedzaam en constructief aan de orde kunnen stellen.  
             
            9,99€ 
 
 

 
Van wonde naar verwondering  
Hoe omgaan met innerlijke pijn ?  
Ria Weyens - Brave New Books  
     
 
De helende kracht van mededogen 
Dit boek is een volledige herziene versie van ‘Wonde naar verwondering’, 
gepubliceerd in 2000. 
‘Hoe omgaan met innerlijke pijn?’ Vanuit haar eigen ervaring, geworteld in de 
christelijke spiritualiteit en verrijkt door inzichten uit het boeddhisme en de 
psychotherapie, beschrijft de auteur een groeiweg van wonde naar verwondering. 
‘De auteur brengt de grote tradities van de spiritualiteit in bevruchtend contact met 
de hedendaagse psychotherapie, zonder het een door het ander te willen vervangen’. 
(Jozef Corveleyn, emeritus hoogleraar psychologie, KU Leuven) 

                   17,95€ 


