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Verlangen en hunker. 
 Het gebeurt wel eens in het kader van de Nederlandse lessen dat ie-
mand één van de brochures, die op tafel liggen, wil lezen. Zo ook een boekje 
van de advent. “Wat staat daar geschreven: een tijd van verlangen en hun-
ker”?  Wat betekenen deze woorden? 
Het heeft me een gans weekend bezig gehouden. Waarnaar hunkeren wij 
mensen;  kunnen we dat diepe verlangen nog uitdrukken en beleven? Decem-
ber moet nog komen en de pakjes onder de kerstboom zijn al gevuld of uitge-
pakt? Op ontelbare plaatsen in de wereld klinkt er protest en komen mensen 
op voor fundamentele vrijheid en gerechtigheid.  Ze hebben er veel voor over 
en door de kracht van de gemeenschap houden ze het ook heel lang vol.  

 Maar wij, we weten precies niet goed wat met onze 
vrijheid te doen. Onze innerlijke kracht tot meer warm-
hartigheid, basisvertrouwen, behulpzaamheid, trouw, lijkt 
ondergesneeuwd door harde taal, struggle for life, platte ge-
vechten en pesterijen, die de bovenhand halen.  
Al te gemakkelijk worden er in ons discours mensen ‘weg-
gezet’, de armoede niet aangepakt, te weinig geïnvesteerd  
in goede zorg, te vlug  geoordeeld over leven en dood, mi-
granten of vluchtelingen als een bedreiging ervaren, de kli-
maatactivisten als naïef beschouwd enz. De enorme gericht-
heid op het eigen ‘ik’ ontneemt de mogelijkheid tot mede 
dogen met de ander.  
  En toch, hier en daar klinken andere stemmen.   
In zulke turbulente tijdsspanne kunnen de lezingen van de 

advent misschien weer een nieuwe betekenis krijgen. ‘Nu ligt de bijl aan de 
wortel’: nu moet het gebeuren. ‘De zwaarden worden omgesmeed tot ploeg-
scharen’: een nucleair-loze wereld zegt paus Franciscus’.  
 We krijgen een riem onder het hart, misschien beginnen we er aan met 
knikkende knieën, maar die zullen kracht krijgen. We zullen begeesterd zijn 
met wijsheid en inzicht en met veel aandacht voor de zwaksten. We begeven 
ons op het pad naar een geheelde wereld, met een gordel van gerechtigheid 
en mededogen om de heupen. Dat is onze gezamenlijke hunker voor een 
nieuwe wereld. (of lees er Jesaja 11,1-10 nog eens op na). 
             Annemie Luyten 

  

 Beste lezer, 
 
 We zitten met dit nummer weeral aan de laatste Kapstok van het jaar.  
 Vandaar het strookje hierbij gevoegd. We hopen hierop vele reacties te ontvangen.  
 Elke maand trachten we een verzorgd nummer aan te bieden. U kunt zelf steeds  
 voorstellen insturen. We willen dit graag blijven doen.  
 Indien u toch niet meer geïnteresseerd zou zijn, gelieve ons dit te laten weten.    
 
Indien u een grotere gift ( meer dan 40 euro) wil overmaken met fiscaal attest, gelieve dit dan te doen 
op het nummer : IBAN :BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brus-
sel.  Met vermelding: project 8369.  
   ENKEL OP DIT NUMMER KUNNEN FISCALE ATTESTEN GELEVERD WORDEN. 
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Harmattan 
 Ondanks verkoudheden, trams die niet rij-
den, guur weer en andere zorgen, blijft er in de 
verschillende groepen van de Nederlandse les een 
grote aanwezigheid en een zeker enthousiasme. 
Dit zowel bij de cursisten als de lesgevers.  
Er wordt zelfs al geoefend en voorbereid voor een 
gezellig samenzijn op het einde van de trimester. 
 
 Er werd beslist om geen nieuwe inschrij-
vingsdatum in december te houden. We hebben 
immers al 12 groepen die ijverig bezig zijn.  
We starten wel een nieuw project op, samen met 
enkele studenten in samenwerking met de Kleine 
Jacob. Voor ouders, die het Nederlands nog niet 
zo machtig zijn, willen we graag enkele thema’s, 
die in het dagelijks leven belangrijk zijn, verder 
uitwerken.  
 Indien hiervoor geïnteresseerde vrijwilligers 
zijn, mogen ze het altijd laten weten. Misschien 
groeit dan de goesting om volgend jaar mee in te 
stappen.!!! 

Diaconie blijvend op de agenda? 

Woensdagmiddagbezinning 

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

gezellige drukte voor de stilte.  
 
 Iedere (of toch bijna iedere) woensdagmid-
dag is er in De Loodsen een bezinning, stiltemo-
ment.  
Om half één komen we boven in het vaste lokaal: 
het is een pleisterplaats, een pleistermoment in 
De Loodsen. Een ‘harde kern’ en een aantal wis-
selende bezoekers nemen tijd om even stil te 
staan. Midden in de stad, midden in de week, 
midden in de dag. 
 We staan stil bij de actualiteit, de liturgi-
sche tijden, de besognes van mensen en de we-
reld. We luisteren naar muziek, zingen een lied, 
wisselen van gedachte, geven woorden aan onze 
gevoelens bij de gebeurtenissen. In een sfeer van 
openheid en respect. Verstaan is niet altijd aan 
de orde, inleving wel. 
Afsluiten doen we met een gezamenlijk gebed en 
daarna volgt de broodmaaltijd. Na praten over de 
bezinning, bijpraten over onze bezigheden en 
veel lachen en plezier. 
 Vanuit De Loodsen vinden we het belangrijk 
tijd te maken voor inspiratie en spiritualiteit. De 
meeste medewerkers/vrijwilligers doen hun werk 
vanuit een evangelische bewogenheid, vaak im-
pliciet. Soms willen we die evangelische inspira-
tie ook expliciet naar voor brengen en dat kan 
tijdens de bezinning. 

De bezinning en de maaltijd staan open voor  
iedere geïnteresseerde: Welkom! 

 In het nieuwe samenwerkingsverband, dat 
gegroeid is tussen de parochies van Deurne en 
Borgerhout extra muros, werd er een ontmoe-
tingsvoormiddag georganiseerd: ‘Als armoede 
vragen oproept: samen onderweg blijven’. 
Voor de meesten onder de aanwezigen, die alle-
maal al heel wat jaren dienst op hun teller heb-
ben staan, was de kennismaking met de welzijns-
schakels van Borgerhout en Deurne, SOS Hamin, 
ziekenzorg, de sociale werking van de scholen, 
vluchtelingenopvang, enz. heel verrijkend. 
 A. Luyten kon ook de sociale kaart toelichten, 
die dankbaar onthaald werd door de verschillen-
de aanwezigen.  
 In het tweede deel kwam er een heel boei-
ende toelichting van de werking van Wereldmis-
siehulp, die zich helemaal toegewend hebben 
naar de recycling van producten, voornamelijk 
katoen, dat bij de productie heel verontreinigend 
is. Daarom is het belangrijk om de kleding, even-
tueel ook kapotte stukken te laten verwerken tot 
nieuwe producten in een gesloten circuit. Met de 
opbrengst worden zinvolle projecten gesteund in 
het zuiden. Getracht wordt om nog op enkele 
plaatsen in de pastorale eenheid containers of 
wereldmissiehulp- bakken te plaatsen. 
 Als opdracht naar de toekomst wordt er al-
vast getracht om meer in te spelen op de noden, 
die zich stellen van mensen die het meest uit de 
boot vallen. 
 

We wensen ook proficiat aan George Fleere, die 
verantwoordelijk is en die binnenkort tot diaken 
wordt gewijd!!! 
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 Wij, De Loodsen vzw, zullen hieraan deelne-
men ten voordele van de projecten ‘De Overzet’ 
en ‘De Overstap’. Er zal geld ingezameld worden 
om de infrastructuur te verbeteren, zodat onze 

bewoners weer een frisse douche kunnen nemen. 
 

 Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen om 
samen met ons de Warmathon te stappen/

lopen. Als je niet mee kan stappen/lopen mag 
je ons zeker komen aanmoedigen.  

 

 Indien je wenst mee te lopen kan je jezelf 
online inschrijven tot 20 december 23u00. Ver-
geet onze organisatie niet te selecteren.  

 Je kan ons goede doel ook nog op twee an-
dere manieren een warm hart toedragen.  
- Door een eigen actie op te zetten om geld in te 
zamelen ten voordele van onze projecten. Deze 
actie dien je steeds te registreren via de website 
van De Warmste Week (https://
mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/
nieuw/inschrijven).  
 
- Maar je kan ook, op ons kantoor (adres: Sint-
Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen) een financiële 
bijdrage doneren in een collectebus. Dit kan elke 
werkdag van 9u00 tot 17u00.  
Wie door alle werken in de stad niet tot bij ons 
geraakt kan steeds een storting doen op het reke-
ningnummer van De Overzet: BE88 0016 5218 
5741 met als mededeling ‘De Warmste Week’.  
 

Jouw inzet voor 
een warme sa-
menleving laat 
ons niet koud.  
Wij hopen jou 
dan te mogen 
verwelkomen! 
 
Warme groet-
jes, 

Team  
De Loodsen vzw 

21 december Warmathon in Antwerpen.

 Welzijnszorg voert dit jaar campagne rond 
solidariteit met de boodschap om ons te vereni-
gen in de strijd tegen armoede. Om elkaar te 
ontmoeten en de noden in de samenleving in te 
zien.  
 Welzijnszorg organiseerde daarom naast de 
gebruikelijke startmomenten ook een ontmoe-
tingsdag interculturele solidariteit. We creëer-
den een veilig forum waarbinnen de ruimte werd 
gemaakt om in gezellige sfeer met elkaar in dia-
loog te gaan.  
 
 Deze activiteit vond plaats op zaterdag 
9/11 en er verzamelden maar liefst een 74tal 
deelnemers in het Oude Badhuis in Antwerpen. 
Het was een warme namiddag vol onverwachte 
ontmoetingen, inspirerende gesprekken, boeien-
de sprekers,  heerlijke koekjes en hapjes en 
hartverwarmende thee. 
 
 Ook hier hebben we opnieuw de oproep 
gedaan aan iedereen, om samen de strijd tegen 
armoede aan te binden en voor solidariteit te 
kiezen! 

 

Voor meer info contacteer/  
Samira Amyay – Project Interculturele Solidariteit 

samira.amyay@welzijnszorg.be   
of 03/217.24.98 – 0479/43.14.05 

ONTMOETINGSDAG  
INTERCULTURELE SOLIDARITEIT 

INTERCULTURELE 
SOLIDARITEIT 

https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven
mailto:samira.amyay@welzijnszorg.be


 
 

10 JAAR OVERZET 

 In juni 2009 openden we in de Lange 
Leemstraat de deuren om een zestal vrouwen op 
te vangen. Ze waren allen afkomstig uit Afrika, 
vier met een kindje, twee zonder.  
Het ging om vrouwen in een precaire situatie –
geen papieren, dakloos, ziek, met kind- tijdelijk 
op te vangen. Voor elk van hen gaf iemand zich 
op als buddy en vanuit de Loodsen iemand als 
contactpersoon.  
 Het ging om een tijdelijk verblijf, startend 
met zes maanden, maar al vlug werd duidelijk 
dat die termijn veel te kort was. De administra-
tie in orde maken, zicht krijgen op de toekomst-
kansen, zelfstandig leven, een huisvesting vin-
den… het vraagt veel tijd en ondersteuning.  
 
 Sindsdien hebben er zich onafgebroken 
vrouwen aangeboden en hebben we het grote 
avontuur om samen een toekomst te zoeken op 
gang gebracht. We kregen de steun van het Fonds 
van de Gasthuiszusters om het gebouw in goede 
staat in gebruik te nemen. 
 Voor het statuut van de vrouwen hadden 
we de ondersteuning van  het PSC (later ACM) en 
voor de medische implicaties: Dokters van de we-
reld.  

 

 Wanneer de vrouwen het adres in de Lange 
Leemstraat hadden, kwam er voor de eersten 
meestal een steun van het OCMW. Zo konden ze 
zelf iets bijdragen in de onkosten. Aanvankelijk 
kregen enkelen van hen  een erkenning om medi-
sche redenen, of vonden een partner waarmee ze 
een nieuw leven konden uitbouwen.  Maar sinds 
een aantal jaren wordt dit bijna nooit meer toe-
gekend. Het is dus zoeken om samen na te den-
ken over de toekomst en hen te begeleiden in 
het uit putten van hun rechten op wettig ver-
blijf. 
  
 De laatste vijf jaren evolueerde de werking 
dan ook. De vrijwilligers namen meer taken op 
voor het geheel: iemand zorgt mee voor de hui-
selijke orde, anderen voor de klusjes, gaat mee 
op vakantie of zorgt wat mee voor ontspanning, 
begeleidt een vrouw naar bepaalde diensten. 
 

We ontdekten dat het voor hen een hemels-
breed verschil was: een veilig onderdak te 
hebben, mensen die hun verhaal wilden ho-
ren, een vriendschapsband uitbouwen.  
In lief en leed werd er heel veel gedeeld en 
vele mensen sprongen mee op de kar. Soms 
is het heel moeilijk om door alle weerstan-
den en ontgoochelingen vol te houden. 



 
 

 
 

10 JAAR OVERZET 

 In de loop van de voorbije jaren mochten 
we zo reeds een 40 tal mama’s met een dertigtal 
kindjes leren kennen. We gingen met hen een 
hele weg of blijven nog steeds met hen delen in 
vreugde en verdriet. Drie vrouwen keerden terug 
naar hun land, de anderen  zijn bezig of op weg, 
hopen we, om een zinvolle toekomst hier op te 
bouwen.  
 Dat is niet altijd gemakkelijk. Na een lange 
periode van totale afhankelijkheid zelfstandig 
voor alles zorgen: huisvesting die bijna niet te 
vinden is, zorg voor de kinderen, werk en een 
inkomen verzekeren, heel de administratieve 
rompslomp zelf aanpakken...daarom openden we 
in 2017 een tweede huis: De Overstap, waar we 
meer aandacht kunnen besteden aan bovenstaan-
de problemen.  
 We zijn zo dankbaar voor allen, die op een 
of andere manier hiertoe (hebben) bijgedragen, 
de partners die we leerden kennen: de Kristusge-
meente v/d Bexstraat, Kind en Gezin, de ver-
trouwde medewerkers van OCMW, Dokters van de 
Wereld, advocaten, maar zeker ook al die stille 
ondersteuners op materieel vlak, op solidariteits-
vlak, als medewerker of vriend .  
Soms zijn we ontmoedigd door de sfeer in de 
maatschappij en de gevolgen hiervan, maar de 
dankbaarheid van de mama’s, de ogen van de 
kinderen en vooral de mensen die blijven zoeken 
naar alternatieven helpen ons om voort te doen! 

 

 Dat betekent dat we op dit ogenblik 
niet alleen een aantal mama’s in de Overzet 
met hun kindjes begeleiden, maar ook de zorg 
hebben over een vijftal die de Overzet reeds 
verlaten hebben. Ze wonen in verschillende 
systemen, maar we betalen voor hen: een 
deel van de huishuur, een lijnabonnement, 
soms ook nog bijkomende medische kosten.  
 En we delen vooral hun zorgen  
 en onzekerheid.  

Op de volgende 10 jaren ... 



 
 

   WETEN WAARD 

 
 
 
 
 

 

Welzijnszorg strijdt 50 jaar tegen armoede  Gemeenschap van Villers     
Uitnodiging voor een Spiritualiteits-

namiddag 

Wij nodigen u uit voor een spiritualiteitsnamiddag 
bij de gemeenschap van Villers op zaterdag 7 de-
cember 2019 van 14 u tot 16 u in zaaltje 
‘Melania’ op het begijnhof. Nodig - als het voor 
je kan - ook anderen uit! 
 

Aansluitend bij de Advent leidt priester Frans 
Van Steenbergen voor ons de bezinning. 

 
 

'Dankbaarheid is de toegangspoort tot de advents-
beleving'. In de dankbaarheid komt heel ons leven 
samen: nu, vroeger en later. 
Dankbaar leven is bewust leven. 
Dankbaarheid brengt ons op het spoor van Gods 
werk in ons leven  
 

Om 16u30 Eucharistieviering in de begijnhofkerk 
 

Inschrijven kan tot 4 december 2019  
Tel 03/231 98 45    
of gemeenschap.villers@gmail.com  
of  Gemeenschap Villers, Rodestraat 39 bus 2501 
2000 Antwerpen. 
  
Gelieve  € 6  te storten op rk. nr.   BE 32 4098 
5766 0102 , Sociaal Opleidingscentrum tot Ge-
zinsleven vzw met vermelding: Spiritualiteitsna-
middag 7 december 2019. 

Angèle De Schutter 

 

 

Zondag, 08/12/19, Roma, Antwerpen,  
Info/tickets:www.dewerft.be 

 

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & 
migratie. Samen met mensen, organisaties en 
overheden zetten we in op: interlevensbeschou-
welijke ontmoeting rechtvaardig migratiebeleid   

te verkrijgen bij De Loodsen 

mailto:gemeenschap.villers@gmail.com


 
 

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

DECEMBER 2019 

ISBN-nummer: 9789026623202 

Teken het kerstverhaal, Smallman, Steve uitg: Kok boekencentr. 
 

 In "Teken het kerstverhaal' legt Steve Smallman uit hoe je stap voor stap 
het kerstverhaal kunt tekenen. Je tekent Maria en Jozef, de engel Gabriël, de 
herders, de drie wijzen en de dieren in de stal. Met voorbeeldtekeningen, 
duidelijke stap-voor-stap instructies van illustrator Steve Smallman en een 
schetsblok om op te tekenen en de figuren te oefenen.  
Ook wordt het kerstverhaal verteld, om samen te lezen na het tekenen. 

 
€ 14.99  

   ISBN-nummer:  9789403148502 

De bijbel – J. Barton, Het boek, de verhalen, de geschiedenis, 
   De Bezige Bij 
 
 De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor 
gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is 
het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. De verzameling teksten 
waar de Bijbel uit bestaat, maakt deel uit van onze geschiedenis en identiteit 
en is op unieke wijze verweven met onze taal en ons denken. 
In De Bijbel. Een geschiedenis beschrijft John Barton minutieus hoe de 
verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de 
Bijbel tot stand kwamen en wat we weten - en niet kunnen weten - over hun 
auteurs. Hij behandelt de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit 
bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd. 
Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar deze vaak 
voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende 
evolutie. Meer nog dan een heilig wetboek voor grote wereldreligies is het een 
in en in menselijk document - inspirerend maar ook inconsequent, weerbarstig 
en soms zelfs misleidend.  

€ 49.99  

ISBN-nummer:  9789463820394  

het goede in de mens –N. Christakis, uitg: Balens 
 
 In een wereld vol toenemende politieke en economische polarisatie 
is het verleidelijk om de positieve kanten van de menselijke samenleving 
te negeren. Toch is er welbeschouwd meer wat ons verbindt dan wat ons 
verdeelt. De donkere kant van onze biologische erfenis, ons talent voor 
agressie, wreedheid en het najagen van eigenbelang, is genoegzaam 
onderzocht en bekend. Maar de evolutie heeft ons óók voorzien van 
sociale eigenschappen: een talent voor liefde, vriendschap, samenwerking 
en kennisoverdracht.  
 
In dit baanbrekende, erudiete en tegelijk meeslepende boek werpt Nicholas 
Christakis het fascinerende idee op dat onze genen niet alleen ons lichaam 
beïnvloeden, maar ook ons gedrag en de manieren waarop we samenleven. Hij 
laat overtuigend zien dat wij, ondanks een geschiedenis die is doordrenkt van 
geweld, niet kunnen ontsnappen aan de genetische blauwdruk voor goedheid.  

€ 27.50 

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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B O E K E N K A S T  

DECEMBER 2019 

ISBN/ 9789403180007 –  

De odyssee van Mohamed – Mohamed el Bachiri  uitg: bezige Bij 
 
 Drie jaar na de aanslagen in Brussel waarbij hij zijn vrouw Loubna 
verloor, 
klinkt de stem van Mohamed El Bachiri scherper dan ooit. Met grote 
precisie vertelt hij over zijn jeugd in Molenbeek, zijn leven als vader 
van drie kinderen na de dood van zijn vrouw en zijn visie op verbroedering 
als basis voor de toekomst. 
Daarbij is hij even kritisch voor witte onverdraagzaamheid als voor 
islamitische kwezelarij. Eigenhandig schetst hij de contouren van een 
moderne, open samenleving waarin verschil mag bestaan en menselijkheid 
prevaleert. Vanuit zijn eigen, bodemloze verdriet geeft hij een 
indrukwekkende getuigenis vol wijsheid en liefde.  
Zijn taal is eenvoudig, zijn boodschap is groots.  

€ 9,99  

ISBN: 9789085285427 –  

Een boom geplant aan het water – A. Jansen uitg: Halewijn 
 
 Franciscus van Assisi is vooral gekend als iemand die de schepping 
bezongen heeft in zijn Zonnelied. Minder geweten is dat hij naast dichter ook 
schrijver is. Hij heeft heel wat teksten geschreven, eerst en vooral gericht tot 
zijn volgelingen, maar ook tot een breder publiek. Een bijzondere plaats daarin 
hebben zijn Wijsheidsspreuken. Alhoewel geschreven in de 13de eeuw zijn die 
nog altijd fris en actueel. Hun uitgangspunt is heel concreet. Telkens leggen ze 
aan de hand van een spits gezegde de vinger op de ‘wonde’: onze wonde van 
geheime angsten, begeerten en dubbelzinnigheden. 
Franciscaan André Jansen legt zich al heel lang toe op de geschriften en de 
spiritualiteit van Franciscus. Hij helpt ons de diepe waarheden van de 
wijsheidsspreuken beter te doorgronden.  
 

€ 24,95 

ISBN: 9782808107921 
DE LAATSTE CHRISTEN - Marcel Verhelst 
 
 Is het christelijk verhaal voorbij? Of kan de moderne en seculiere mens 
een christelijke spiritualiteit herontdekken als een zinvol levensproject? In zijn 
vroegste publicaties trachtte Marcel Verhelst die vragen te beantwoorden voor 
jongeren. In dit boek brengt hij een synthese van zijn zoektocht, die zowel de 
seculiere als de joods-christelijke traditie respecteert. Een uitgebreid gesprek 
tussen een seculiere en ‘de laatste christen’ zet aan tot nadenken over de 
grote vragen van het leven en over de plaats van het christelijke geloof in de 
wereld van vandaag. 'In dit boek staat niets nieuws. Het is allemaal al duizend 
keer geschreven, door grote denkers, theologen en filosofen. Waar het nodig 
is, vermeld ik ze wel. Maar ik wilde dat het allemaal ook eens kon doordringen 
tot elke man en vrouw, gelovig of ongelovig. Samen zouden we wel iets kunnen 
veranderen.'         

€19.50 

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 


