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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Februari 2016 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

Nr. 201 februari  2016 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KapstokKapstokKapstok   

 

 
Wenst u één van deze  
projecten te steunen?   

Dat kan!  
 

En wel via rek.  
IBAN BE33 0012 7977 4146 
 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  

IBAN BE80 7765 9023 3377  
van Caritas Hulpbetoon vzw 

-Liefdadigheidstraat 39,  
1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

 
Stel je voor dat je uitgenodigd wordt door Staatssecretaris Francken om 
mee een vorming op te stellen voor de integratie van vluchtelingen in onze 
samenleving. Zoals we reeds langs alle kanten vernamen heeft men wel de 
cursus klaar rond sexualiteit en man-vrouwverhoudingen. Maar wat zouden 
wij vertellen over onze waarden, over de diepere dingen van waaruit we 
leven. Ineens heeft men de mond vol over de zogenaamde Europese cultuur 
die we niet op het spel mogen zetten. De vraag is wel hoe deze mensen 
deze waarden kunnen ontdekken, waar zijn er vrijplaatsen waar we met 
mekaar in gesprek kunnen treden, waar we samen aan tafel kunnen gaan, 
waar we kunnen vieren, bidden, lief en leed delen? 
 
Het zogeroemde recht op gelijkheid tussen mensen ( of zoals we vanuit on-
ze bijbelse inspiratie zouden zeggen: elke mens is geschapen naar Gods 
beeld) lijkt plots vergeten. Eerst moet men aan alle voorwaarden voldoen 
om in aanmerking te komen om opgevangen te worden, vooraleer er iets 
van mededogen mogelijk wordt. Het meevoelen met het leed, dat mensen 
aangedaan wordt, het hopeloze vechten om te overleven, om over zee en 
land te trekken, om te ontkomen aan vernieling, om eten te vinden voor 
uitgemergelde kinderen, is dagelijkse kost geworden. Indien men aan gren-
zen van prikkeldraad wordt afgewezen, uitgemaakt, verkracht, in de kou 
ploetert, hoe kan men dan de waarde van onze christelijke gastvrijheid ont-
dekken?    
 
Zelfs wanneer men dan een plaatsje in onze samenleving veroverd heeft, 
blijft men toch nog vaak geïsoleerd of uitgesloten. En dat geldt niet alleen 
voor vluchtelingen. Toch 
hebben deze nieuwe landge-
noten ons zoveel waardevols 
aan te bieden. Zo pas moch-
ten we in de Loodsen nog 
een Ethiopisch trouwfeest 
meemaken. Wat een prachti-
ge ceremonie, hartelijkheid 
en warme gastvrijheid, sa-
men opgebouwde feestelijk-
heid. Hoe hunkert een mens 
dan om meer gelegenheden 
te hebben om tot een dieper 
niveau van delen te komen. 
Vanuit de Loodsen willen we 
in al onze projecten zulke 
plekken mee creëren. Vanaf 
nu zullen we in onze Kapstok 
enkele vrijwilligers of gasten 
uitgebreider aan het woord 
laten, deze interviews zetten 
we ook op de website. Een 
kleine bijdrage om samen 
een waardevolle toekomst te 
bieden voor de nieuwe gene-
raties. 
 

A.Luyten  
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DE LOODSEN DE LOODSEN                  

De loodsen namen dit jaar deel aan “ Music for Life “  
Van 23 november tot 24 december zijn dan ook  heel 
wat van onze parochianen aan het breien en haken 
geslagen.  Het resultaat ziet u op de bijgevoegde fo-
to . Er werden een 30- tal sjaals en een 15- tal mut-
sen gebreid en deze werden verdeeld aan de daklozen 
in onze kerk.  

BEDANKT ! 

Tijdens de voorbije weken mochten wij van vele kanten steun ontvangen voor onze werking of voor 
één van de projecten. Dat doet enorm deugd, vooral omdat het ten goede komt in de contacten met 
vele kwetsbare mensen. 
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Onder het motto ‘a pralineke a day keeps the docter 
away’ tijdens Music for life, verdeelden Geert Cuyc-
kens en Meike Verrycken honderden pralines in doos-
jes, zakjes…, en brachten ze naar vele vrienden en 
sympathisanten, allemaal ten voordele van de Lood-
sen. Het smaakte naar meer. Het bracht een mooi 
bedrag op en volgend jaar gaan ze het nog 
‘professioneler ‘doen.  
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De christelijke basisgroepen van Willebroek trokken 
weer op tocht met hun mooi liederrepertorium en 
kleurrijke uitdossing. Zij schonken  een deel van de 
opbrengst. 
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Langs één van de vrouwen van de Overzet leerde de 
pastorale dienst  van het Universitair Ziekenhuis  ons 
project van de Overzet kennen.  

Ze waren er zo door getroffen dat er een solidariteits-
band ontstond. Elke zondag tijdens hun oecumenische 
viering staat er een doos in de ontmoetingsruimte en 
daar wordt dan wel wat ingestopt. 
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Een van de omhalingen tijdens de Kersttijd in Be-
rendrecht, onder impuls van Riet Van Camp bracht 
ook een aardig bedrag bijeen voor onze Overzet. 

Bewegen.net organiseerde in het kader van de 
nieuwjaarsreceptie van ‘Bruisend Berchem’ een tom-
bola, waarvan de opbrengst ook rechtstreeks kon 
meegenomen worden door Annemie voor de werking 
van de Loodsen. 

Op 25 november gaven Stefanie en Nieke een uiteen-
zetting over onze verschillende projecten aan de 
vormelingen van de Maria Middelares parochie in Ber-
chem. Enthousiast vertrokken ze die middag op een 
Tocht van Hoop en besloten om een inzameling te 
doen van toiletspullen zoals tandenborstels, shampoo 
en zeep. Dankbaar mochten we dit in ontvangst ne-
men tijdens het Sterzingen! Hartelijk bedankt aan 
alle vormelingen en de Catechiste Isabelle.  
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT   

Terugblik                                                 

Noodhulp onder protest    

KoffieStop                                                   

     
          Vrijdag 4 maart  

 
De Koffiestop viert zijn tiende 

verjaardag! 
Schenk koffie op je school, in de 
parochie of op je werk, en vraag 

er een vrije bijdrage voor. 
Zo steun jij de boeren in hun strijd tegen armoede. 
Dé Koffiestopdag is 4 maart 2016, maar vroeger of 

later kan ook  
 
Waarom meedoen aan de koffiestop ?  
 

 Een koffiestop is eenvoudig te organiseren en 
vraagt weinig werk. Nodig je collega’s uit voor 
een gezellige koffiepauze. In ruil voor een kop-
je koffie, geven zij een een vrije bijdrage.  

 Met de opbrengst steun je Broederlijk Delen in 
strijd tegen ongelijkheid in Colombia.  

 Deze fijne solidariteitsactie kadert perfect 
binnen elke MVO-beleid.  

 Als kers op de taart staat de Koffiestop garant 
voor een warme sfeer en een gezellig samen-
zijn met de collega’s.  

 
Dinsdag 16 februari om  

14.00 uur  
Sint - Jacobsmarkt 43 

 
De verantwoordelijken van de verschillende organisa-
ties die noodhulp verlenen, een sociale kruidenier 
hebben een welzijnsschakel…in het Antwerpse  zijn 
weer uitgenodigd voor onze eerste vergadering van 
het jaar.  
 
Op deze bijeenkomst willen we graag wat langer stil-
staan bij de verschillende manieren van aanpak. In-
dien er dus al jaarverslagen of ‘optellingen’ gemaakt 
zijn van de werking van het voorbije jaar, gelieve die 
dan mee te brengen. Doorheen deze vaststellingen 
kunnen we misschien tot betere afspraken komen. 
Stefanie heeft ondertussen al verschillende plaatsen 
bezocht, zo kunnen we ons boekje van de Kruimels 
zeker weer up-to-date maken en helpen bij goede 
doorverwijzingen. 
 
Indien we tot goede afspraken komen, kunnen we ook 
meer ondersteuning van de Stad krijgen. 
De actualiteit zoals de aankomst van erkende vluchte-
lingen zal zeker mee ter sprake komen. 

 
 
Ook voor De Overzet is een 
nieuw jaar aangebroken. De 
laatste weken van vorig jaar 
waren  best intens. Zo hebben 

we afscheid genomen van één van onze dames wiens 
asielaanvraag in overweging wordt genomen, waar-
door ze opvang krijgt bij Het Rode Kruis op Linkeroe-
ver.  We duimen op een goede afloop. Ondertussen 
bekijken we de aanvragen om de lege kamer in De 
Overzet opnieuw te laten betrekken.  
 
Gelukkig zijn er ook feestmomenten waarop we onze 
positieve energie kunnen bundelen en even niet hoe-
ven na te denken over de uitdagingen waarmee een-
ieder geconfronteerd wordt.  
 
Op zaterdag 9 januari zetten we samen het nieuwe 
jaar in met een uitgebreide brunch. Hoewel het des-
sertbuffet even groot was als de maaltijd, probeerden 
we het toch gezond te houden. Niet enkel de huidige 
bewoonsters, maar ook vrouwen die vroeger hun in-
trek namen in De Overzet, waren talrijk aanwezig.  
 
Onder het motto : ‘Geen feest zonder cadeautjes en 
geen cadeautjes zonder opdracht’, stelden we  een 
muziekpakket samen. In een grote kring gaven we het 
pakket rond en degene die het pakje vasthield op het 
moment dat de muziek stopte, diende een opdracht 
uit te voeren en kreeg dan een cadeau. De opdrach-
ten werden vooraf zorgvuldig bedacht! Hilariteit alom 
en de samenhorigheid werd snel voelbaar. Dansen, 
zingen, babbelen en lekker eten stond centraal. Wat 
een fijne middag en hopelijk een voorbode voor een 
voorspoedig jaar!  

 
Hand in hand gaan we ook 
dit jaar samen op pad.   
 
 
Stefanie De Ryck  
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Harmattan 
Een goed gevoel krijgen via taal 
  
“Is er een mooi idee, dan moet je ervoor gaan”, zegt Rita Huysmans (60). Al 
anderhalf jaar geeft ze aan een dozijn anderstaligen Nederlands en expres-
sie. Soms zijn het er tien, soms vijftien. Niet iedereen houdt het vol. On-
dertussen is er een hechte groep gevormd die warm en vriendschappelijk 
met elkaar omgaat. “Het is zo belangrijk dat wie moeite doet om te komen, 
een goed gevoel krijgt met de taal die ze er leren.” 
Ze kennen Frans noch Engels. “In de eerste plaats proberen we Nederlands 
te leren”, zegt Rita, die dit jaar dezelfde groep begeleidt. Aanvankelijk 
kwam er nog een woordje Armeens tussen geslopen. Wie dat deed zou 20 
eurocent in een potje gooien, zo werd afgesproken. “Na drie maanden 
kochten we er een lekkere taart mee.” 
  
Genieten van het leven 
Rita gaf altijd al heel graag les. Aan het Sint-Annacollege, op Antwerpens 
linkeroever, gaf ze Nederlands en spreekvaardigheid. Nu is ze al twee jaar 
een EVG’er of een ‘Eeuwige Vakantie Genieter’. ‘Pensioen’ vindt ze een 
vreselijk woord. Drie jaar geleden organiseerde het college een sponsor-
tocht waarvan de opbrengst naar de Loodsen ging. Toen haar loopbaan er 
op zat, trok ook zij naar de Loodsen en Harmattan. “Ik geef er nu elke dins-
dagnamiddag Nederlandse expressie of taalvaardigheid. Luisteren naar el-
kaar, spreken, lezen, zinnen schrijven en lichaamstaal ontwikkelen.” 
  
De achtergrond van haar cursisten is zeer divers. Mannen en vrouwen, tus-
sen 28 en 60 plus, van vijf of zes verschillende nationaliteiten. Veel Armeni-
ërs en Georgiërs. “Ik ken hun achtergrond niet en hoef die ook niet te we-
ten. Het zijn in de eerste plaats ‘mensen’ die beslisten om op dinsdagna-
middag, tussen 13u30 en 15u30, naar de les te komen. Je mag er geen eti-
ket op kleven. Ik bewonder mijn ploeg. Ze verlieten hun land en passen zich hier aan.” 
  
Pittige dictie-oefeningen 
De groep zit in een kring. De les begint met het herhalen van wat de vorige les gezien werd. En dan schrijft ze woor-
den en zinnen op het bord en leest die stevig articulerend voor om ze vervolgens samen in groep uit te spreken. 
“Pas op: ik geef pittige dictie-oefeningen, hoor.”  Soms oefenen ze ‘jabbertalk’, taalkundige toonladders… zodat de 
klanken in het lokaal opstijgen waardoor hun spreekdurf groeit. “Nederlands blijft echter een moeilijke taal.” 
  
Ieder kiest een artikel uit de Wablieft krant of het A-blad en bereidt dit thuis voor. Dan volgen de inhoudsvragen: 
Waarover gaat het? Waarom kozen ze precies dat stuk. Welke moeilijkheden waren er bij het lezen? Rita maakt 
overzichten van de nieuwe woorden en geeft de jongeren, die trouwens al vlot Nederlands kunnen, de opdracht die 
te leren. Met Kerst pakten ze een sprookje aan: Het meisje met de zwavelstokjes. “Op Gedichtendag, 28 januari, 
gaan we gedichten lezen, bespreken, maar vooral spelen met klank en woord.” 
  
Ieder gaat op het einde van de les wel met een taak naar huis. Ook de oma’s die naar de les komen om hun kleinkin-
deren te verstaan. De volgende les vraagt ze hen of zij hun taak alleen hebben gedaan. “Als ze dan antwoorden 
‘Nee, met kleine kind’, zie ik die generaties samen aan tafel Nederlands leren”, glimlacht ze. Maar tegelijk is het 
een kans om wat bij te sturen: “Nee, met mijn kleinkind.” Geen rapporten, geen punten,… Gewoon gezellig samen 
aan taal werken. Elkaar creatief stimuleren tot een extra woordje Nederlands. 
  
Samenleving 
 “Twee jaar geleden bezocht ik Armenië en daarover vertelde ik in de les.” Herkenning. Erkenning. “Dat klikte on-
middellijk.” Het is niet louter lesgeven. “We hebben een vriendenkring. Zij voeden mij en ik hen. Ik bedank ze dan 
ook dat ze vandaag naar de les gekomen zijn. Ze geven me veel enthousiasme en energie, nu ik… Ik heb nog een 
doel. We hebben maar één leven. Laat ons lief zijn voor elkaar.” 
  
Een paar weken geleden, bij een nabespreking van het toneelstuk Babel dat ze in het Paleis bijwoonden, kwam 
‘samenleving’ naar boven als een van de moeilijke woorden. Toen ze hen vroeg ‘Wat is jullie doel nu in deze samen-
leving?’ bleef het even stil. Wat wil je bereiken? Toen antwoordde iemand: ‘Goed Nederlands leren.’ En een ander: 
‘Mijn papieren hebben.’ “Met die papieren kan ik niet helpen. Ik wil hen wel het gevoel geven dat als ze hier blijven 
een duidelijke, mooie, vlotte communicatie noodzakelijk is. Via het Nederlands wil ik de ziel van onze samenleving 
in de verf zetten. Mijn leerlingen mogen hier geen witte figuren zijn. Ze moeten kleur krijgen om hier iets moois te 
doen.” 
 
Mensen aan het dansen brengen met taal 
Rita Huysmans werkt nu met volwassenen. “Ik moet hen op een volwassen manier begeleiden en de smaak geven 
voor de Nederlandse taal.” Communiceren is een begin van integratie en dat is niet alleen samen eten en drinken en 
feesten. Er is oog voor nét iets meer. “Ik wil hen ook laten proeven van onze cultuur -dat ander voedsel- van 
schoonheid, elkaar aanvaarden, de glimlach, en elk ‘nu-moment’ tot een feest maken.” Daarom trekt ze met haar 
leerlingen naar het theater. Daarom stonden ze rond het standbeeld van dichter Paul Van Ostaijen om de alliteraties 
van zijn ‘Boere-charleston’ te laten rollen:  
  
Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen 
rozetuilen 
boererozen boerewangen boerelongen 
boerelongen ballen wangen… 
 
Zo wil Rita -via de taal- de mensen aan het dansen brengen. Daarna trok de gehele groep naar de  
Sint- Pauluskerk waar pastoor Scheelen een rondleiding gaf over de Armeense kunst in de kerk. Verrassend. “Zeer 
mooi.” Zalig, toch…               Luc De Smet 
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Open Gebed Villers     

 
Vrijdag 5 februari om 19.30u  

Eerstevrijdaggebed  
 

Bij de gemeenschap van Villers in het  
Begijnhof, Rodestraat 39  

(ingang ‘Melania’)  
 

Na het gebed kom Katrien Van der Steen, hoofbegelei-
der in de Grote Robijn, Emmaüs hierover uitleg geven. 

De grote Robijn is een Onthaal-,Observatie– en  
Oriëntatiecentrum dat 23 kinderen en jongeren bege-

leidt.  
 

Gelieve telkens om 19.25u aanwezig te zijn.  
Iedereen welkom !   

Heet vluchtelingen welkom  
 

Iedereen welkom op dit warm, winters en gastvrij 
evenement !  

 
Op het programma:  

 Kinderanimatie: vliegers maken, henna  

 Sfeervolle muziek: dj en muziekbandjes om 
17.30u / 18.30u / 19.30u  

 Vuurspektakel om 19u  

 Voorbeelden op zelf dingen te doen voor men-
sen op de vlucht  

 Lekkers om te eten en te drinken  
 
Voor :  

 Alle mensen die zich inzetten voor mensen op 
de vlucht en mensen in nood  

 Alle mensen die geloven in een gastvrije stad 

 Alle mensen op zoek naar inspiratie voor hun 
engagement  

 Voor alle mensen met een hart voor iedereen  
 
Wanneer:  
op woensdag 17 februari om 17u tot 20u  
 
Waar: Binnentuin van Sint-Paulus, ingang via poort 
Sint-Paulusstraat 22  
 
Een organisatie van beweging.net Antwerpen i.s.m. vele 
vrijwilligers, CAW Antwerpen, De Loodsen, Hart Boven Hard 
Antwerpen, Kids Parlement, Samenlevingsopbouw Antwer-
pen Stad, Variant, International Comité, Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen  
 

Opbrengst voor  Vluchtelingenwerk Vlaanderen  

Gastvrij Antwerpen  

F gaat er voor 
“Dakloos wil ik niet meer worden”, zegt F (50) tijdens 
het Winterfeest op het De Coninckplein. Sinds 2009 
woont hij in een sociale woning. “Die kwam er met de 
hulp van ’t Vlot en anderen.” Zes jaar was hij echter 
dakloos geweest. Met zijn diploma’s schrijnwerkerij 
en meubelbouw werkte hij in de bouw maar toen hij in 
2000 een open beenbreuk kreeg ging het bergaf. In 
2003 werd hij dakloos. “Bij ’t Vlot was ik even van de 
straat af.” ’t Vlot gaf hem gezelligheid, soep, koffie,… 
Toen kwam er vrij weinig volk over de vloer. “Tien of 
twintig mensen, misschien. Nu zit het er stampvol.” F 
komt er niet of nauwelijks meer. “Ik heb mezelf 
rechtgetrokken.” Vorig jaar verhuisde hij naar Linker-
oever. Daar stapt hij ’s maandags al eens naar Jambo, 
het jonge initiatief op Linkeroever dat verwant is met 
’t Vlot. ’n Koffie, kikkeren, bowlen,… 
 
Twee jaar geleden nam F nog deel aan de driedaagse 
retraite van ’t Vlot in Averbode en vorig jaar stapte 
hij helemaal alleen naar Scherpenheuvel. Hij vertrok 
’s avonds om zeven uur te voet in Antwerpen en kwam 
er -na een hele nacht stappen- aan, precies op het 
ogenblik dat ook de anderen van ’t Vlot arriveerden. 
Dat werd tegelijk de laatste keer. Hij heeft problemen 
met zijn been. En zijn heup. Of hij dit jaar van de par-
tij is met de driedaagse naar Drongen? Hij twijfelt. 
Sinds een maand heeft hij een nieuwe vriendin. Hij 
gaat ervoor. 
 
H wil een eenvoudig, stabiel leven 
“’t Vlot betekent voor mij veel goede herinneringen 
en veel hulp”, zegt H (48). “Mensen als Niek en Moni-
que bieden me hun tijd en hulp.” Ze leerde ’t Vlot vijf 
jaar geleden kennen door haar ‘compagnon’ die nu in 
Marokko is. Zij is er 17 jaar weg, was er gehuwd en 
gescheiden. Maar toen haar vader stierf, kon ze zich 
geen ticket veroorloven. “’t Vlot hielp me op zijn be-
grafenis te zijn. Zoiets blijft je bij.”  
 
“Ik had een arbeidsongeval en daarna… veel proble-
men.” Vroeger woonde ze in de provincie Luxemburg 
en reed ze van dorp naar dorp met de auto. Na een 
ongeval was de wagen kapot, kon ze nergens meer 
heen. “Ik kon er niet meer blijven en ben naar Ant-
werpen gekomen.” Tijdelijke invaliditeit werd gevolgd 
door werkloosheid. Hafida volgt nu een traject voor 
werkzoekenden. “Werk betekent veel.” Ze spreekt 
ondertussen een woordje Nederlands. 
 
’t Leven heeft haar niet verwend. Ze vindt het merk-
waardig. “Sommigen verbeteren hun leven, maar… het 
markeert je 
wel. Mijn 
toekomst is 
werk vinden. 
Ik hoef niet 
rijk te wor-
den. Ik wil 
gewoon een 
eenvoudig, 
stabiel leven 
leiden.” Op 
dinsdag- en 
donderdag-
namiddag 
komt H naar ’t Vlot. “Ik heb hier geen familie. Wel 
vrienden.” 
 
 
Kijk ook op onze website www.deloodsen.be  

Winterfeest 
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Vastenconferentie Borgerhout 

Versterk de hoop,de barmhartigheid en de 
gerechtigheid  

maandag 22/02 – 20 u 
Karel Malfliet (Ecokerk) | ‘Van Laudato Si 
naar  COP21-Parijs’  
 
Woensdag 2/03 om 20u  
Jacques Haers s.j. (prof en universiteitspastor van 
de KULeuven)  
‘Brood Breken’ | naar een theologie van de migra-
tie.   
 
maandag 07/03 om 20u  
Ellen Van Stichel (onderzoeker KULeuven) | ‘Uit 
Liefde voor Rechtvaardigheid’  
 
maandag 14/03 om 20u  
Kris Gelaude (auteur) | Een sprankel hoop! 
 
Plaats:  
parochiezaal Franciscus Xaverius – Collegelaan 32 – 
Borgerhout 
 
Toegang: 2,50 euro /avond |De lokalen en sanitair 
zijn toegankelijk voor mensen met een handicap. 

Orbit & Globant  

 
Theresia Berchem  
14 februari om 

14.30u  
Orbit & Globant  

 
 
De katholieke gemeen-
schappen van buitenland-

se origine vieren samen deze viering met kindezegen.  
De Poolse gemeenschappen zijn onze gastheer in de 
kerk van Sint-Theresia-van-het-kind-Jezus.  
 
Grotesteenweg 656, Berchem  IEDEREEN WELKOM !  

Integratie OCMW      

 
 

Zaterdag  
27/02 2016 

 
09.30u tot 14u 

 
 
 
 
 
 

 
Als het van de Vlaamse regering afhangt moeten de 
Vlaamse OCMW’s tegen 2016 opgaan in de gemeen-
ten. Einde van het sociaal beleid of ultieme kans ? 
Beweging.net Antwerpen, in samenwerking met Wel-
zijnszorg, organiseert een inspiratiedag rond deze 
thematiek.  
 
Waar: Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 
111, 2000 Antwerpen  

De Vleugel  

Datum  Voorganger  Thema  

06/02/2016 Paul Eylenbosch  Wie zijn de 
toverhazelaars 
in onze samen-
leving  

13/02/2016 Bert Lodewijckx   
Vasten  
Kunnen we le-
ven met minder   

20/02/ 2016 Hugo Vereeck  

27/02/2016 Paul Kevers en 
Mieke Van 
Steelandt  

Verdragen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Har-

Open rouwgroep  

Je leeft met een pijnlijk verlies dat je, gezien het al 
even geleden is, nog moeilijk kunt delen. 
Mensen zeggen zo makkelijk: het gaat wel over of hou 
moed, wees sterk enz. zeer goed bedoeld maar je zit 
ermee. 
Elke eerste en derde woensdag van 14u tot 16u in de 
maanden februari tot juni 2016, 3 en 17 februari, 9 
en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 8 en 22 juni—
Sint-Jacobsmarkt 43 te Antwerpen  
 
Contactpersonen:  
GeertWillems:0484 402482 geert.willems@hotmail.com 
Rudy Janbroers: 0475 268710 rudy.janbroers@telenet.be  

De pastoriegesprekken    

Dinsdag 16 februari om 20.00uur.  
Een Christen in en voor Europa  

 
Wat : vijfmaal per jaar richten zij gesprekken in, 

over thema’s van filosofische, culturele en religieuze 
aard. Hier worden sprekers uitgenodigd.  

Wie : Herman Van Rompuy, 
Gewezen voorzitter van de Europese Raad  

Waar: in de ontmoetingsruimte van de 
St.Laurentiuskerk. Inkom : 6 euro  
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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 

 
Rust in je hoofd · donna smallin · Forte p.176 · isbn 9789462501256 
 
500 manieren om je te richten op wat echt belangrijk is 
 
 
Ontdek te midden van alle drukte van je dagelijkse leven vele eenvoudige manieren 
om de ruis in je hoofd op te ruimen en vat te krijgen op hoe je je tijd en energie 
besteedt. In minder dan een paar minuten per dag leer je hoe je met de stress van 
alledag kunt omgaan. Veel onderwerpen komen aan bod: van kiezen voor 
authenticiteit tot het omgaan met je financiën. Met de praktische tips en ideeën 
creëer je rust in je drukke hoofd en verbeter je de kwaliteit van je leven. Rust in je 
hoofd: een prachtig boekje voor drukbezette mensen! 
 
Donna Smallin, ook wel bekend als de 1-minuut organizer, is professioneel organizer 
en de auteur van verschillende succesvolle boeken. 
 

 
 
Paulus, onze liefste vijand · karen armstrong · hollands diep ·  
          isbn 9789048825929 
 
In deze prachtige monografie wijdt Armstrong zich aan de apostel Paulus, die geldt 
als de eerste christelijke schrijver en auteur van veertien van de zevenentwintig 
boeken van het Nieuwe Testament. Armstrong laat zien dat hij meer invloed op de 
verspreiding van het Christendom heeft gehad dan enige andere historische figuur. 
Het leven van Paulus is een van een meest krachtige verhalen uit de geschiedenis 
van het Christendom, en veranderde de loop van de geschiedenis voorgoed. 

Moeders van de stilte · Birsen taspinar · uitgeverij de bezige bij b.v. ·  
         p 256 · isbn 9789460422560 
 
Drie vrouwen in een ander land  
 
In Moeders van de stilte brengt psychologe Birsen Tapnar een stille strijd onder 
woorden. Ze luisterde in haar praktijk naar de problemen en twijfels van moedige 
vrouwen en reconstrueerde hun levensverhaal. Pelin, wier ouders naar Belgie 
immigreerden voor zij geboren werd, verliest haar echtgenoot en twee kinderen in 
een brand, waardoor haar leven op zijn kop wordt gezet. Elif is een kersverse 
huwelijksmigrant. Wanneer er problemen opduiken in haar huwelijk, komt ze voor 
belangrijke dilemmas te staan. Hulya, die al tien jaar in België« woont, wordt zwaar 
ziek. Daardoor wordt zij gedwongen om keuzes die ze in het verleden heeft gemaakt 
te herzien.Drie vrouwen van dezelfde leeftijd staan op een kruispunt in hun leven. 
Ze worstelen met vragen over geslacht en etniciteit, maar worden vaak niet 
gehoord.Birsen Tapnar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel 
was dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan 
worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse 
werk ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven 
van mensen. Zij schrijft ook columns voor het magazine Mo*. 
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Kruis aan welke optie u kiest: 
 
 □ Ik kom mijn bestelling afhalen in boekhandel “de 3 Leliën”  
   □ Mijn bestelling blijft ter beschikking in de boekhandel tot uiterlijk 01/04/2016 
     daarna wordt ze via de post verzonden aan onderstaand adres  
  □ Wil mijn bestelling zenden aan onderstaand adres;  ik betaal na ontvangst en op basis van de factuur          
 (inclusief de verzend- en portkosten)  
 
Mijn gegevens: 

 
Naam:………………………………………………………………………………………………….Voornaam:……………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode…………………………….Plaatsnaam……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon / GSM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres………………………………………………………………………………………….…………………………... 

ISBN TITEL AUTEUR PRIJS AANTAL 

9789462501256 Rust in je Hoofd  Donna Smallin  14,95 €  

9789048825929 Paulus, onze liefste vijand  Karen Armstrong  19,99 €  

9789460422560 Moeders van de stilte  Birsen Taspinar    

BESTELBON 


