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Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

 

FEBRUARI 2017 

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

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

Nr. 213 februari 2017 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

 

 
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! 

KAPSTOK 

 
 

Hernieuwd licht! 
 
 
In het prille nieuwe jaar, zat er tussen de 
nieuwjaarsmail een vraagje: ‘ik word bin-
nenkort 18 jaar; op die dag is er geen 
school en ik zou graag mijn verjaardag vie-
ren met mensen die het moeilijk hebben. 
Ik zou me op die dag ergens willen inzet-
ten.” Op de valreep kon er in het Onthaal 

St. Antonius iets afgesproken worden. En het werd zo’n verfrissend gebeuren, 
echt aangrijpend en bemoedigend voor al wie ‘als oudere’ denkt dat er in 
jonge mensen nog heel veel inzet aanwezig is.  De toon voor het nieuwe 2017 
was gezet, ondanks alle onheilspellende wereldgebeurtenissen die ons omrin-
gen. 
 
En die goede hartverwarmende contacten hebben we nodig als we ons willen 
handhaven in de zwartgallige en platvloerse uitspraken, die we niet alleen in 
Amerika, maar ook in onze omringende landen of in eigen streek horen. Zoals 
we onze vitaminen D kunnen verhogen bij het vermeerderende zonlicht dat 
de dagen wat langer maakt en blij kunnen zijn dat we niet meer in de duis-
ternis op pad moeten  ’s morgens, zo ook zijn positieve ervaringen met men-
sen van allerlei culturen en achtergronden levensnoodzakelijk.  
 
Elke dag mogen we jonge of iets oudere mensen tegenkomen, die deugd bele-
ven aan diverse en gastvrije ontmoetingen, of het nu is om de taal te leren, 
om voedsel te delen, om mee een woning te zoeken, om samen te bidden, te 
zingen, op stap te gaan in de mallemolen van de administratie, kortom om 
gewoon medemens te zijn in deze veelkleurige stad. 
 
Zo konden we nog enkele dagen geleden een formidabel kleurrijke maar voor-
al aangrijpende  religieuze plechtigheid mee maken van de Orthodoxe Ethio-
pische en Eritrese gemeenschappen uit de Benelux. N.a.v. het feest van Jo-
hannes de Doper hielden 
ze een echt familiefeest 
met honderden aanwezi-
gen gedurende twee da-
gen op het T.P.C. Wat wa-
ren we ( met een tiental) 
‘witte’ mensen blij om dit 
mee te maken en hoe spij-
tig dat dit geen nieuws-
waarde kreeg.  De zon 
straalde op die  winterse 
dag , van buiten maar ze-
ker ook van binnen. 
 
Annemie Luyten 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                         ONZEONZE  PROJECTENPROJECTEN        

Nieuw opslag- en distributiecentrum  voor voedselhulp in  
Antwerpen  

 
Zoals  inmiddels door velen geweten, was de stad al een hele tijd 
bezig met de opstart van een opslag– en distributiecentrum voor 
de verdeling en stockage van voeding. We zijn benieuwd naar de 
eerste ervaringen van leveringen en logistiek en kijken er naar uit 
om dit met jullie te bespreken op onze volgende PNOP vergade-
ring. Hopelijk kunnen we binnenkort ook eens een kijkje gaan ne-
men in het centrum.  
 

Het O&D centrum is gevestigd in de Havanastraat 5,  
2030 Antwerpen.  

 
 

Naar aanleiding van de campagne ‘Noodhulp is geen cadeau’ 
van Stop armoede.nu, kregen we de kans om met de verschil-
lende politieke fracties samen te zitten en uit te wisselen over 
het thema noodhulp, versterken van de inkomens, meer kwali-
teit voor de hulpvragers etc. 
 
Over dit overleg willen we jullie graag informeren op de vol-
gende bijeenkomst.  
 
Alvast tot dan!  

PNOP   

De Overzet   

            
Hoe het jaar beter starten dan met de verwelkoming van nieuw leven.  
 

Mama Naomi was nog maar een weekje bij ons gesetteld en daar was de kleine spruit al! Ja toch 
wel...opnieuw een jongen! Beiden stellen het zeer goed.  
 

Welkom Amissah Jabir—kortweg ‘Belleke’!  

Volgende PNOP vergadering  
31 januari 14h—16h 
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Oproep   

    
 
 

Wie kan ons praktisch helpen Overzetten? 
 
Ons ‘Mama’s house’ in de L.Leemstraat is vanaf 
de opstart, nu 8 jaar geleden een veilige maar 
ook druk bezette plaats geweest voor vrouwen en 
kindjes. In het laatste jaar hebben we, dankzij 
de steun van velen  al heel wat meubilair kunnen 
vervangen. Maar de kamers staan eigenlijk bijna 
nooit een dagje leeg. En hier en daar gaat er wel 
eens iets stuk en kunnen we het niet direct ver-
vangen.  
 
Wij zoeken nu vrouwen of mannen, die een aan-
tal uren per maand een soort klusjesploeg willen 
vormen, onder leiding van Harry Harding om een 
aantal voorzieningen echt op te knappen. Ze zul-
len zeker een  Afrikaanse traktatie krijgen van 
onze vrouwen en voor ons zou het een geweldige 
steun zijn. We kunnen dan zelf wat meer tijd ma-
ken voor de bewoonsters zelf. En mensen met 
praktische handen die een huis gezellig kunnen 
maken zijn zeker ook een meerwaarde in het  
geheel. 

Rouwzorg Vlaanderen – in samenwerking met De 
Loodsen – biedt je een kans om jouw verdriet 
met lotgenoten te komen delen. Je wordt er met 
open armen ontvangen. Al is het bedoeling dat je 
zoveel mogelijk komt, er is geen verplichting: het 
is een OPEN rouwgroep. We bieden je een mooi 
lokaal, de nodige begeleiding bij het delen, bij 
een kop koffie of thee of een glas water met een 
versnapering. Elke eerste en derde woensdag van 
14u tot 16u in de maanden februari tot juni 2017. 
1 en 15 februari , 1 en 15 maart, 5 en 19 
april, 3 en 17 mei, 7 en 21 juni 

Prijs : 2 euro per namiddag  

Inlichtingen : Wil je er graag bij zijn ? Geef dan 
een seintje aan één van de rouwbegeleiders : 
Geert Willems (0484-402482) 
geert.willems@hotmail.com , Rudy Janbroers 
(0475-268710) rudy.janbroers@telenet.be  

Waar :  
De Loodsen , Sint Jacobsmarkt 43 te 2000 Ant-
werpen , 03/234.05.11 of info@deloodsen.be  
 
Meer informatie : info@rouwzorgvlaanderen. be 

Rouwzorg    

‘t Vlot    

Individueel inschrijven TVH 

    Eco-tocht van Hoop  
  Donderdag 20 april om 14u 
 
   2060 op een ander spoor   
  Zaterdag 22 april om 14u  
 
   Meer info over deze tochten   
   www.deloodsen.be 

De TvH staan open voor al wie interesse heeft in 
de problemen van onze samenleving. Iedere tocht 
eindigt met een getuigenis van een  ervaringsdes-
kundige, of een vrijwilliger die aan één van onze  

projecten werkt. 

Heb je interesse in één van deze tochten, 
schrijf je dan zo vlug mogelijk in -  
tochtenvanhoop@deloodsen.be of bel naar 
03/234.05.11 tussen 9u en 12u30.  
 
Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en 
kost 5 € per persoon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remember Us  
Gedenkritueel Straatdoden 

Op vrijdag 24 februari 2017 zal om 16u op het 
Hendrik Conscienceplein een Gedenkritueel 
Straatdoden plaatsvinden.  
 
We willen nabestaanden de kans geven eer te 
brengen aan de mensen die ze missen. We wil-
len een signaal de wereld insturen dat er in de 
Stad Antwerpen anno 21ste eeuw nog veel te veel 
mensen te vroeg sterven ten gevolge van een 
uiterst moeilijk leven.  
 
Organisatie: Straatoverleg Antwerpen. Meer info 
bij Niek Everts via straatoverleg@gmail.com  

mailto:straatoverleg@gmail.com
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BBINNENSTEINNENSTE                              

 

Harmattan 
Duobaan in 2017 met de geest van ’68 
 
Magda Wouters (65) en Jeannine Weyers (73) geven nu vier 
maanden samen taalles aan nieuwkomers, aan mensen 
zonder papieren, aan absolute beginners. Bij Harmattan 
zit hun duoklas met twintig mannen en vrouwen tjokvol. 
De gewezen leraressen kennen elkaar al veertig jaar en 
spelen vlot op elkaar in. Eén woord volstaat om iets af te 
spreken. Ze vinden inspiratie voor hun vrijwillige inzet in 
een kritische reflectie over de maatschappij en hun zorg-
zaamheid voor de wereld én de mens. De jeugd van ’68 is 
weer aan de slag? 
 

“Dat we het samen zouden doen, was heel vlug beslist”, zegt Magda. “Er was een grote vraag van be-
ginners om les te krijgen. Dus dat kwam goed uit.” De vraag naar taallessen is groter dan het aanbod. 
Bij een kennis, die les geeft aan Marokkaanse vrouwen, vonden ze een taalcursus waarmee ze van start 
gingen. “We beginnen van nul met het alfabet. En dan woordjes vormen met hoogstens tien letters”, 
zegt Jeannine. “Het is net zoals bij mijn kleinzoon in het eerste leerjaar.”  
 
Die cursus wisselen ze af met het ‘Riedel en Ritme’-boek. De leuke alliteraties of stafrijmen en de rit-
miek van de taalriedels zorgen meer dan eens voor grappige situaties.  De Congolese dame lacht: “Ah! 
We gaan weer dansen!” Jeannine werkte ondertussen ook rond de getallen. Eerst van nul tot tien en 
dan tot honderd. “Nu gaan we over de klok -het uur- iets doen.” Ze halen er een wijzerwerk voor kin-
deren bij. Op het ritme van de ‘verjaardagskalender’ bouwen ze een feestje telkens er iemand ver-
jaart. Feestdagen -Sinterklaas en Kerstmis- zijn een goede reden om een liedje aan te leren. Later 
gaan ze ‘formulieren’ onder de loupe nemen, hun mensen leren telefoneren en de woordenschat rond 
‘het vinden van een woning’ bijbrengen. Allemaal dit jaar nog. 
 
En het lukt. Tegen Kerstmis vormden de cursisten al kleine zinnetjes. Bij een recente vaardigheids-
toets waren de resultaten ‘fantastisch’. De cursisten bouwen dialoogjes op en beantwoorden eenvoudi-
ge vragen. De mannen dagen elkaar al fijntjes uit in het Nederlands. “Ah, jij hebt een ‘schatje’. Oh, 
jij komt alleen naar het feest en je hebt een schatje?” Waarop de ander: “Ja, dat mag toch!” 
 
Niets is de inval van het moment 
 
Het duo overlegt week per week over wat het behandelt. Alles is voorbereid. “Niets is de inval van het 
moment. We beginnen elke les met een herhaling”, zegt Jeannine. “Per twee overhoren de cursisten 
elkaar hiermee gedurende vijf minuten.” Daarna een dicteetje aan het bord en nieuwe leerstof.  
 
“Bij Harmattan zit het goed in elkaar”, geven ze aan. Er zijn twaalf lesgroepen -op maandag, dinsdag 
en woensdag, voor- en namiddag en dan nog een expressiegroep. Met de andere lesgevers bereidden ze 
samen het Kerstfeestje van Harmattan voor. Een uitwisseling over hun ervaring met methodieken is er 
nog niet geweest. “We geven elkaar tussendoor wel tips. Maar het zou wel de moeite lonen om eens 
samen te zitten om over de inhoud te spreken. Dat komt er zeker aan,” verwacht het duo. Beiden vin-
den de samenwerking op De Loodsen bijzonder. Nieke helpt ze al eens praktische zaken op te lossen. 
“Heel fijne mensen.” 
 

Er is maar één wereld en die is van iedereen 
 
Magda:  “Bij De Loodsen ervaren we een heel grote bekommernis om écht nood te verhelpen en on-
dersteuning te bieden.” 
Jeannine:  “We lenigen dan nog niet eens de grootste nood.” 
Magda: “De onmacht blijft bestaan. Wat je doet is een druppel op een hete plaat.” 
Jeannine:  “Wat er gebeurt is helemaal geen ‘ver van ons bed’ show. Het is allemaal heel dichtbij. Ik 
ben boos op de EU die geen serieus spreidingsplan kan uitwerken. Het sociaal aspect van de EU bete-
kent niks als dat niet kan. Ik vond Merkel heel moedig met haar ‘Wir schaffen es’. Zij stak haar nek wél 
uit en hield ook voet bij stuk. Maar wat er in Griekenland gebeurt, getuigt alleen van de onmacht. En 
dan is wat wij hier doen…” (Zucht) “Vaak gaan we teveel om met gelijkgezinden om te weten wat er 
echt aan de gang is. Soms wordt er over vluchtelingen gesproken alsof het geen mensen zijn. Als ik 
daar tegen in ga, voel ik me dan tot een kleine minderheid behoren die tegen de bierkaai vecht.”  
Magda: “Je hoeft niet met iedereen overeen te komen maar ieder heeft recht op respect. Er is 
maar één wereld en die is van iedereen. Dat vind ik sterk terug bij de filosofe Hannah Arendt die op-
kwam voor kritisch denken en politiek engagement. Naast het ‘persoonlijke’ leven is het belangrijk om 
samen voor de wereld zorgen. De ‘zorg voor de wereld’ is essentieel.” 
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BBUITENUITEN                              

De jeugd van ‘68 
 
Eind van de zeventigerjaren werden Magda en Jeannine collega’s in de humaniora school Mater Dei in 
Brasschaat. Jeannine gaf er Latijn en Magda Nederlands en Engels. 
 

 
 
 
Jeannine begon haar lescarrière in 1966. Een jaar later trok 
de jongere Magda naar de universiteit waar het ‘vrijheid-
blijheid’ was. Vier jaar later stond ook zij les te geven. “Die 
vrije, anti-autoritaire geest trokken we door naar de school. 
Wij vonden het belangrijk -ook al waren wij de lesgeefsters- 
de leerlingen centraal te stellen, in de les, in klassenraden,
…” Op school voerden beiden actie voor een democratischer 
school. Al dat jonge geweld leidde al eens tot conflicten met 
andere leerkrachten en zelfs met de directie “maar we heb-
ben dat overwonnen.” Samenwerken ging beiden heel goed 
af.  
 

Jeannine ging op 55 en Magda op 56. “Ter beschikkingstelling of TBS heet dat dan.” Jaren later zijn bei-
den gegrepen door de vluchtelingencrisis. “We waren verontwaardigd over de situatie van de vluchtelin-
gen in Europa. Dat er zo weinig mensen hun nek uitsteken om een oplossing te zoeken. En de ‘onmacht’ 
wanneer je met zo’n groot probleem geconfronteerd wordt. Wat kan ik als individu voor deze mensen? 
Wat zijn mijn sterktes?” schetst Magda.   
 
Jeannine trok eerst naar het CAW om er de handen uit de mouwen te steken maar voelde dat ze er wei-
nig kon aanbrengen. “Van papieren, verblijfsvergunningen en woningen helpen zoeken, ken ik niks.” Op 
TV zag Jeannine toen Annemie Luyten die aan de Sint-Jorispoort voor de Roma-zigeuners opkwam. “Ik 
kende haar van naam en engagement en nam contact met De Loodsen.” Ze solliciteerden er voor een 
‘duobaan’ in wat ze goed kunnen: lesgeven.  
 
Leergierige cursisten 
 
Meestal zijn hun cursisten met vijftien of zestien. Wie een les afwezig is, krijgt naderhand de papieren. 
De groep is heel verscheiden naar leeftijd en herkomst -ze komen uit Kazakstan, Servië, Ethiopië, Bu-
rundi, Senegal, Cuba, de Filippijnen, Marokko, Oekraïne, Ivoorkust,… “Maar dat lukt heel goed. De 
meesten zijn heel ijverig. Ze willen de taal kennen. Ze kiezen hiervoor”, zegt Jeannine. Twee cursisten 
zijn -ook in hun eigen taal- analfabeet. “De ene is wat ouder en spreekt nu al een mondje Nederlands 
maar schrijven lukt niet. Toch komt hij telkens naar de les ook al is het ver”, zegt Magda. 
 
In de klas zijn er geen vaste plaatsen. Man en vrouw vinden het leuk naast elkaar te zitten. Vriendin-
nen, ook. “Maar is dat niet zo -de leerlingen schuiven aan naargelang ze binnen komen- dan vinden ze 
dat ook okay”, merkt Jeannine op. “Ieder werkt toch veel samen met zijn of haar buur.” Tijdens de 
pauze is er water, koffie of thee. Eén keer, bij de start, is met de leerlingen afgesproken dat zij het 
afwasje doen. “Dat is altijd prima in orde. Een aangename verrassing”, ervaart Magda. 
 
Zij ervaren een gretigheid, een leergierigheid bij hun cursisten. In maart bezoeken ze het Rubenshuis. 
“Dan gaan we samen op stap. Gewoon eens in een museum binnengaan, een ruimte waar ze anders niet 
komen”,  zegt Magda. “Het is ook een ontmoeting met onze cultuur, met de pracht van de schilder-
kunst”, vult Jeannine aan. “We betrekken hen in onze 
taal en cultuur en laten hun zien dat we het hun gun-
nen hier iets op te bouwen”, zegt Magda.  
 
 
Jeannine merkt op dat Annemie Luyten eveneens aan-
geeft dat er hier maar weinig mensen ‘vriendelijk’ zijn 
voor vluchtelingen en dat het hun ‘deugd’ doet naar de 
lessen van Harmattan te komen. “De les elke week, 
biedt regelmaat maar ook een gezellige break,… Het is 
een zekerheid en het helpt hen zich beter te oriënteren 
in deze maatschappij.” 
 
       Luc De Smet 
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WWETENETEN  WAARDWAARD                                

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

DDEE  VVLEUGELLEUGEL     LLIKEIKE  & & SHARESHARE       

Oproep Wzc  Sint Maria Oproep Wzc  Sint Maria Oproep Wzc  Sint Maria    

Ideeen voor de 21ste 
eeuw  
 

Soldiers of love  
Woensdag 1 februari om 20u  

Dit is het eerste initiatief in een zesdelig traject 
waarmee beweging.net Antwerpen haar ideeën 
voor de 21ste eeuw sprokkelt.  
Drie experten gaan telkens vanuit hun achter-
grond op een thema in. Nadien is er ruimte voor 
dialoog tussen de sprekers en het publiek.  
 
In gesprek met:  
 Bhleri Lleshi, filosoof, schrijver en mens-

rechtenactivist  
 Filip Balthau, coördinator jeugd en Stad in 

Antwerpen  
 Evelien De Pauw, onderzoeksgroep 

‘governing & policing security’ 
 
Over nabijheid en veiligheid  
Investeringen in buurtwerk en ontmoetingskan-
sen worden teruggeschroefd. In plaats daarvan 
evolueren we naar een samenleving met een har-
de aanpak.  
Gastvrouw : Saskia Van Nieuwenhove  
 
Locatie: Het Bolwerk, Fort 5 binnenfort, Ves-
tinglaan 55 te 2650 Edegem  
Programma : www.beweging.net/Antwerpen  
Inschrijven: gratis deelnemen na inschrijving  
antwerpen@beweging.net of tel 03 220 12 22 

   

 
Een vrijwilligersgroepje van het WZC Sint Maria, 
Vredestraat , Berchem, moet dringend aangevuld 
worden met nieuwe leden. Zij zorgen er reeds 17 
jaar voor dat ong. 50 bewoners iedere zondag 
een eucharistie/gebedsviering kunnen bijwonen 
in de cafetaria van het WZC.  
 
Zij gaan de mensen ophalen in hun kamer, bren-
gen hen terug, zorgen ook voor goede, vriendelij-
ke contacten met de bewoners, helpen in de vie-
ringen, zetten de zaal klaar enz. Zo leveren zij 
een belangrijke meerwaarde aan het leven in het 
centrum!  
 
Dit mooi gebeuren speelt zich af tussen 9.30 u. 
en 11.30 u. Nadien praten we nog een beetje na 
met een kopje koffie. We werden er zelf alle-
maal vanbinnen rijker van!  
 
Kom eens kijken op zondag.  
 
Inlichtingen:  
Eric Vandewinckele 0472/40 19 44. 

Theatermonoloog  
Franciscus door  
Jenne Decleir  
 
In 2014 herschreef Dario 
Fo zijn theater-
werk  “Franciscus, jong-
leur van Assisi”  naar aan-
leiding van de nieuwe 
paus. Dario Fo schrijft 
met humor, zelfspot en 
toespelingen over ons 
leven vandaag.  
Jenne speelt en zingt met 
brio: hij is verteller, 
Franciscus, een boer, 
paus, kardinaal of een 

van de broeders van Franciscus.  
Wanneer : zaterdag 11 februari 2017 
Waar: Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hane-
graefstraat , 205 Antwerpen , deuren 19u30, 
start 20u - www.ticketsanna3.be 

Da-
tum 

Voorganger  Thema  

04/02 Paul Kevers & 
Mieke van 
Steelandt  

‘Op-lichten’ op de wij-
ze van Levinas  

11/02 Bert Lodewijckx  Ongemakkelijke woor-
den van Jezus  

18/02 Jan De Meulder 

25/02 Hugo Vereeck  Een sobere broeksriem
– vasten  

Concert op zondag 26 maart 2017 om 15u.  
Met di concert willen we een bonte mix van na-
tionaliteiten en talen op Linkeroever samenbren-
gen en iedereen mee de Nederlandstalige liedjes 
te laten zingen. Meer volgt in onze Kapstok van 
maart.  
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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 

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

FEBRUARI 2017 

 
Geloof aleen     
Protestanten in belgië - een verhaal van 500 jaar  
Gottlieb blokland - Uitgeverij Garant          
           Isbn 9789044133981 
 
In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze 
reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. 
Maar weinigen weten dat het huidige België van meet af aan nauw bij deze godsdienstige 
omwenteling betrokken was. In het buitenland beroemde namen als Guido de Brès, Jacob 
de Keirsmaeker en Petrus Dathenus zijn hier nauwelijks bekend. Dit boek beschrijft in 
grote lijnen de geschiedenis van het protestantisme en de protestantse kerken in België. 
Het schetst de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen in 
België, maar waar relevant ook daarbuiten, van het begin in de zestiende eeuw tot in 
onze tijd. Ook het gedachtegoed van de protestantse kerken komt aan bod, zowel op 
theologisch als kerkelijk-praktisch en persoonlijk gebied. Hierbij zijn steeds zoveel 
mogelijk vertegenwoordigers van protestantse kerken uit België zelf aan het woord 
gelaten. De titel verwijst naar een bekende slagzin van de reformatie: naast het Sola 
scriptura, alleen door de Schrift, en het Sola gratia, alleen door genade, is er het Sola 
fide, alleen door geloof. Samen vormen ze de basisovertuiging van protestanten in al hun 
verscheidenheid: God kennen wij alleen door de Schrift, niet door menselijke traditie of 
filosofie, met God verbonden zijn is alleen mogelijk door de genade die Hij ons in Christus 
geschonken heeft, niet door enige vorm van menselijke verdienste, en deze genade 
ontvangen wij alleen door geloof, door het vertrouwen in Christus alleen. Het boek wil 
bijdragen tot meer begrip voor de waarde die dit vertrouwen heeft in het leven van velen. 
Bovendien biedt het een waardevolle oriëntatie voor iedereen die kennis wil maken met 
het protestantisme in België. 
 

            33,00 € 

 
God ervaren     
De kracht van christelijke meditatie  
Joachim Vreeman - kok         
          Isbn 9789043527040 
 
 
'God ervaren' van Joachim Vreeman is een inspirerend en praktisch boek over de kracht 
van christelijke meditatie. Voor veel mensen is meditatie een manier om rust en balans in 
het leven te bereiken. Maar er is wel een groot verschil tussen 'gewoon' mediteren en 
mindfulness, en christelijke meditatie. Joachim Vreeman legt uit wat het verschil is en 
beschrijft vervolgens de zeven stappen die bij christelijke meditatie horen aan de hand 
van zeven Bijbelse verhalen. In het laatste deel van 'God ervaren'gaat hij in op de 
uitwerking in het dagelijks leven.         
            15,00 € 

 
Tijd van je leven      
De kracht van christelijke meditatie  
Anselm grün , rijk schipper - ten have          
          Isbn 9789025905606 
 
Anselm Grün osb, geboren in 1945 en doctor in de theologie, is monnik en econoom van 
de benedictijnenabdij in Münsterschwarzach. Hij werkt daarnaast als pastoraal adviseur 
en als cursusleider. Hij behoort tot de succesvolste spirituele auteurs van onze tijd.  
             
 

            16,99 € 
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

FEBRUARI 2017 

 
God en de kunst van het vissen     
Marc-alain quaknin - uitgeverij lannoo         
          Isbn 9789401438537 
 
De persoonlijke zoektocht naar God van een eigenzinnig Joods filosoof God en de 
kunst van het vissen... U heeft dit boek niet weggelegd bij het lezen van de titel. Mooi 
zo. Maar zag u ook het omgekeerde vraagteken? Misschien is dat wel de echte titel van 
dit boek. De bekende joodse filosoof Marc-Alain Ouaknin gaat de uitdaging aan om te 
antwoorden op de vraag 'En dus, wie is God?'. Hij doet dat in de tradities van de 
meesters van de Talmoed door een verzameling van citaten, verhalen en gedachten te 
bundelen waarin je op het eerste gezicht lijkt te verdwalen. Waarom speelt God 
drum? Waarom oefen je best om lang op één been te staan en wat heeft jeuk met 
wijsheid en wijsheid met een visser te maken? God is een vraag, een 'peut-être', een 
kan-zijn. Dit boek is een uitnodiging om op zoek te gaan.  
          

            17,99 € 

 
Tasten naar het geheim     
Huub welzen - abdij van berne       
          Isbn 9789089720993 
 
Huub Welzen neemt ons mee op een ontdekkings-reis door de Bijbel. Op de tast 
proberen we via lees-oefeningen het grote Geheim, het mysterie van God aan te 
raken. Daarmee is dit boek een leerboek in Bijbelse spiritualiteit. De auteur is 
hiervoor - als medewerker van het Titus Brandsma Instituut - een goede leermeester. 
De grote thema's in dit boek zijn: gerechtigheid, liefde, genade, de aanwezigheid van 
God en het Geheim dat ons overstijgt. Uitgangspunt hierbij zijn evangelielezingen die 
op zon- en feestdagen in de r.-k. liturgie klinken. 
Tasten naar het Geheim laat zien welke inspiratie er van Bijbelse teksten uitgaat en 
hoe mooi het is om bezig te zijn met de Schrift. 
Passende natuurfoto's sieren dit boek om de zoektocht naar het Geheim te 
ondersteunen. 

                     19,95€ 

 
Martelaar      
Leven en dood van de vermoorde priester  
Jan de volder - uitgeverij halewijn        
          Isbn 9789085284024 
 
Op 26 juli 2016 gaat er een ware schokgolf door de wereld. Priester Jacques Hamel 
wordt door jihadisten vermoord in de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray nabij Rouen. 
Verbijstering en verontwaardiging heersen alom. Jan De Volder reconstrueert 
nauwgezet de omstandigheden van deze tragedie. Hij voert gesprekken met de andere 
slachtoffers, met inwoners en parochianen, met beleidsmensen. Dit boek laat je 
kennismaken met het leven en de roeping van deze priester. Hij die ervoor koos nooit 
in het centrum te staan, is de eerste Europese martelaar van deze eeuw. Zijn 
testament is meer dan de moeite waard om bij stil te staan. 

Jan De Volder is universitair docent en expert interreligieuze dialoog. Hij is historicus 
en romanist van opleiding. Hij bekleedt de Cusanus Leerstoel Religion, Conflict and 
Peace' aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. 
 
                  14,95€ 


