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JULI-AUGUSTUS 2019 

Nr. 238 juli-augustus 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

MAANDAG– VRIJDAG 

8.30—12.30 U. 

NAMIDDAG: 

OP AFSPRAAK 

 

 
Wenst u één van  

deze  
projecten te  

steunen?   
Dat kan!  

 
En wel via rek.  

IBAN BE33 0012 7977 
4146 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  
IBAN BE80 7765 9023 

3377  
van Caritas Hulpbetoon 

vzw –
Liefdadigheidsstraat  39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

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

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

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

 

Vakantie- Vrijheid  
 

Op een van de laatste zonovergoten school-
dagen mochten de kinderen van de Kleine 

Jacob alle knutsel-  en ander gerief, dat nu 
nog in de kelders van de school stond, mee 

onderbrengen in de grote kelder van de 
Loodsen.  

De school start immers werkzaamheden om 
de school te verfraaien en de klassen meer 

aangepast te maken.  
Met heel veel papperassenwerk en einde-
loos geduld heeft het bestuur de plannen 

uitgetekend, dromend om nog beter te be-
antwoorden aan de opvoeding van heel die 

kleurrijke bende kinderen in al hun ver-
scheidenheid. 

 
Het mag gezegd worden: de inzet, de crea-

tiviteit, de professionaliteit en de grote 
aandacht van leerkrachten, niet alleen in 

deze school maar op zovele plaatsen, mag 
onze waardering wegdragen.    

Ze verdienen vast en zeker hun vakantie.  
 

Vakantie-tijd:   vrijheid?  
 
Wat zou het fijn zijn mocht ieder de kans 
krijgen om in de maanden die volgen  tijd 
te hebben om de eigen vrijheid te ontdek-
ken. Loskomen van ‘al wat zogezegd moet’.  
 Het is een van de grootste troeven die we 
als mens hebben: de vrijheid om te kiezen 
voor de liefde, voor de vreugde, de schep-
ping, de solidariteit en de trouw. In de 
tredmolen van elke dag, bij de impact van 

de sociale media, de dwingelandij van de reclame, de stress om te presteren, de 
angst voor de ander ...verliezen we deze menselijke eigenschappen.  
 
We hopen dat iedereen de kans krijgt om te verwijlen bij het schone, het plezier 
van het kleine, de tijd om te vertellen, de zorg voor wie aan de kant staat, de 
uitdaging van een sportprestatie, de ontdekking van de a(A)nder. 
Dan komt er zeker opnieuw tijd vrij om te weten waarvoor je leeft, waarvoor je 
werkt, wat je vanuit je 
eigen vrijheid wil opbou-
wen, welke je beperkingen 
maar ook je dromen zijn.  
De vrijheid van de kin-
deren Gods: zo mooi be-
schreven in de brieven van 
Paulus. Het is een waarde-
volle traditie in het Chris-
tendom. Geen onderwer-
ping aan de courante wet-
matigheden maar levend 
volgens een persoonlijk ge-
weten.    ( A.Luyten) 
  



 
 

 

 
 
 
 
 

 

Gastvrij Antwerpen 

 
Op donderdag 20 juni organiseerde Beweging.net 

samen met het brede middenveld, voor de zeven-
de maal ‘Gastvrij Antwerpen’. Ditmaal waren zij 

te gast op de Dageraadplaats, waar de wolken 
verdwenen en de zon het plein verlichtte.  

Er werd lekkere gegeten, kinderen konden knutse-
len en zich laten schminken, er werd gelachen en 

gedanst. Maar bovenal gaf ‘Gastvrij Antwerpen’  
een krachtig  signaal dat Antwerpen solidair, gast-
vrij, … is (en hoort) te zijn. Dit op wereld vluchte-

lingen dag. Want zoals wij zeggen:  
“Refugees are welcome”. 

 

 
De studenten van de Thomas More Hogeschool, die 

de basiscursus Nederlands herwerkten, kwamen 
hun cursus voorstellen en maakten reclame voor 

Harmattan. Zo wordt er voor gezorgd dat alle 
plekken voor de Nederlandse les in September vol 

zitten. Maar eerst mogen de lesgevers genieten 
van een welverdiende vakantie.    

 Vorige zondag werd één van de kinderen uit 
de Overstap 2 jaar. Behalve voor het kind en de 
mama, niet zo’n belangrijk gegeven.  
Maar wat ons zo geweldig blij maakte, is dat de 
mama’s zelf een echt feest in mekaar gestoken 
hadden en daarop ook de andere bewoonsters van 
de Overzet en van enkelen die er vroeger gewoond 
hebben, uitgenodigd hadden. Zo spontaan, zo 
vreugdevol…  
En dan zeggen dat de meesten in Afrika nooit ver-
jaardagen vieren. Van integratie gesproken…  
’s avonds kreeg ik de foto’s al doorgestuurd en de 
volgende morgen een smsje: ‘er staat cake in de 
koelkast’, gelieve die te verdelen in de Loodsen.  
 
 Dat geeft energie te midden van alle romp-
slomp van papieren en procedures.  
En ondertussen pakken we in en bereiden we ons 
voor op de gezamenlijke vakantie.  
 
Een klein steuntje is nog altijd welkom: BE88 0016 
5218 5741 van De Loodsen /De Overzet. 

Overzet– Overstap 



 
 

DE LOODSEN   SOLIDARITEIT 

 
 
Ben je ook druk 
bezig met mensen 
aan de rand van de 
samenleving? 
Wil je meer leren 
over hoe je met 
allerhande vragen 
en situaties kunt 
omgaan? 
Kun je wel wat versterking gebruiken? 
Maak ‘s tijd voor jezelf 
zodat je toegerust verder kunt! 
 
De Loodsen en Protestants Sociaal Centrum or-

ganiseren: Vorming  
“Versterking voor basiswerkers” 

 
Wat komt er zoal aan bod? 
* Sociale kaart van organisaties in Antwerpen 
* Goed samenwerken 
* Basisvaardigheden onthaal en presentie 
* Omgaan met je grenzen 
* Motivatie, spiritualiteit, ruggengraat en  
  ondersteuning 
 
Waar en wanneer? 
In De Loodsen, St.Jacobsmarkt 43, 2000 Antwer-
pen (vlak bij Rooseveltplaats en het Centraal 
treinstation) 
Zaterdagen: 21 september, 26 oktober, 9 no-
vember en 7 december 
Telkens van 9.30-13u00: we 
sluiten af met een broodmaal-
tijd 
 
Inschrijven bij Annemie Luy-
ten, anne-
mie.luyten@deloodsen.be   
of bij Petra Schipper, 
p.schipper@telenet.be  
 
Kostprijs: € 32 voor de hele 
reeks, € 10 per  keer 
(maar de hele reeks volgen 
verdient de voorkeur) 

 
Bij het lezen van de jaarverslagen van de verschil-
lende voedsel verdelende organisaties stellen we 
vast, zoals we ook in de programma’s van de ar-
moedeverenigingen voor de nieuwe regering le-
zen, dat er nog steeds een groeiende tendens is.  
 Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich 
met veel respect en inzet blijven engageren om 
iets te doen aan de basisrechten van ieder. Gezon-
de voeding is daar één van. Een groot deel van de 
voeding, die verdeeld wordt, komt uit Europese 
middelen. Daar is dit jaar wat fout gelopen en het 
heeft wel op verschillende momenten tot tekorten 
geleid. Overleg hierrond is op gang gekomen.  
Deze week ondertekenen de organisaties hun con-
tract met het OCMW en zullen dan ook al hun vra-
gen en verzuchtingen kunnen uitdrukken. 
 Er is in heel de maatschappelijke context 
ook veel aandacht voor het verdelen van over-
schotten. Op zich is dit interessant maar in de 
praktijk soms heel moeilijk te verwezenlijken we-
gens transport, voedselveiligheid enz. Toch zetten 
ook hier weer vele vrijwilligers zich in om over-
schotten uit winkels, grootwarenhuizen en andere 
op te halen en op een veilige manier uit te delen. 
Ongelooflijk veel werk steekt er in heel dit sys-
teem.  
 En natuurlijk blijven we ons dan de vraag 
stellen: moet er structureel niets veranderen? 
Hoeveel mensen hebben recht op een menswaar-
dig leven en kunnen dat nu niet beleven. Daar wil-
len we blijvend voor opkomen. Gesprekken met 
het nieuwe bestuur van OCMW en Stad zijn hier-
over op gang gekomen. 

 

Platform Noodhulp onder protest 

Elke dag opnieuw helpen jullie de wereld 
vooruit, creëren jullie een plek die voor ie-
dereen aangenamer wordt.  
Bedankt voor jullie inzet!!! 
Geniet van de vakantie en een snel weer-
zien.  
 

De Loodsen en Protestants Sociaal Cen-
trum organiseren: Vorming  
 
“VERSTERKING VOOR BASISWERKERS” 
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BELANGRIJKE VORM ING          

Vrijwilligers zijn helden! 



 
 

HARMATTAN  LAATSTE WEEK 

 

Dinsdaggroepen 

Zoo bezoek 

De laatste schooldag van de dinsdagnamiddag stu-
denten werd afgesloten met een bezoek aan de 
zoo. Een 20-tal studenten verzamelde om 10u30  
aan de zoo, onder een stralende zon. 
 
Zoals verwacht, werd er lang stilgehouden bij het 
apenpaviljoen.  De dieren waren erg actief, tot 
groot jolijt van de studenten.  Maar ook de  
vlindertuin, de giraffen, olifanten, leeuwen.... 
konden op veel bijval rekenen. 's Middags werd er 
in de schaduw van bomen gepicknickt.   
Daarna ging de wandeling dan verder. 
 
Over de dieren hebben we heel wat geleerd. Maar 
ook wat gastvrijheid wil zeggen: Sueli uit Brazilië 
bracht in een grote koeltas voor iedereen ijsjes en 
fruitsap mee,Touria uit Marokko deelde fruit en 
wafels uit... 
 
Kijkend naar de dieren kwamen ook vele verhalen 
los. 
 
Madeleine uit Congo leerde ons dat apen-
vlees, maar ook slangenvlees in  
haar thuisland echte delicatessen zijn. Uran ver-
telde dat in de bergen  
van Kirgizië op takin wordt gejaagd om er een 
feestmaaltijd mee te  
bereiden. En Mohammed kwam een landgenoot uit 
Tanzania tegen en heeft er  
lang mee staan palaveren. 
 
Het was een geslaagde dag, er werd veel gelachen 
en in beginnend  
Nederlands veel gepraat met elkaar. De tientallen 
foto's zullen de goede  
herinneringen aan deze mooie dag levend houden. 
 
Kris en Marja 

Wat werd er op dinsdag gedanst en gezongen! 
De ‘eindejaars activiteit’ is steeds een gelegen-
heid om andere mensen te betrekken bij onze 
‘doelgroep’. En meestal is dat een wederzijdse 
verrijking. 
Hierbij een sms-je van de accordeonist, die ieder-
een aan het zingen kreeg: 
“Dag, Ik wil je nogmaals bedanken voor de moge-
lijkheid die ons geboden werd. 
Ik heb er deugd aan beleefd. 
Wat liedjes betreft zeker voor herhaling vatbaar. 
De champagne zullen we lekker opdrinken. 
Maar bij een eventuele volgende maal hoeft dat 
echt niet. Laat onze inzet een kleine bijdrage 
zijn. Een peulschil in verhouding met jullie weke-
lijks engagement. Waarvoor mijn appreciatie. 
Tot nog eens, 
     Armand    
 
En na het dansen, was er een ijskarretje en dat 
had heel lekkere ijsjes in petto! 

In de loop van het voorbije schooljaar hebben 
ongeveer 120 mensen van alle nationaliteiten de 
Nederlandse lessen gevolgd. Sommigen zijn in de 
loop van het jaar weggevallen (ongeveer met 150 
begonnen), we kennen niet steeds de reden. 
Maar de vriendschap doorheen al die samenkom-
sten groeit steeds en dat ondervinden de lesge-
vers vooral wanneer ze een speciale activiteit 
opzetten.  
En ieder is daar heel creatief in. Zie hier een 
kleine weergave.  Bedankt!!! 



 
 

Bezoek Red Star Line Museum 
 
 Wat al lang op het verlanglijstje stond, lukt 
voor de groep van woensdag: een bezoek aan het 
museum waarin oude en herkenbare eigen verha-
len samenkomen. 
 
 We werden verwelkomd door de gids: Colet-
te, die ons mee op reis nam. Door konkrete verha-
len en foto’s deed Colette ons inzien dat migratie 
van alle tijden is. Dat migratie toen en nu veel 
moeilijkheden meebrengt: pijn om het afscheid, 
angst voor het onbekende, onbegrip, andere taal, 
niet die hartelijke welkom waarop men eigenlijk 
wel hoopte… 

 
 Zoals de vluchtelingen toen aan de toekomst 
van hun kinderen dachten, moedigde Colette de 
cursisten aan om de kansen te grijpen die er zijn 
en niet te blijven stil staan bij de moeilijkheden, 
om steeds vooruit te kijken en te blijven geloven 
in een betere toekomst voor hun kinderen. Natuur-
lijk moet onze samenleving, die steeds harder 
wordt hier ook een steentje toe bijdragen.  
Dank je wel, Colette, ook voor de verstaanbare 
taal voor onze cursisten. 
 Velen herkenden sommige situaties uit eigen 
ervaring en luisterden heel aandachtig, vroegen 
nog een beetje meer uitleg. We hopen echt dat 
deze rondleiding hen helpt om moed te blijven 
houden.  
 
Na deze leerrijke rondleiding hadden we samen 
een gezellig half uurtje in het cafetaria van het 
museum alvorens afscheid te nemen. 
Tot september! 
 
Carla 

FEESTELIJKE EN CREATIEVE AFRONDING 

Woensdaggroepen  Zoektocht in de stad 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN 
Dinsdag 10 september 2019 
Van 10.00u. tot 15.00u  (énige datum) 
 

Kandidaat vrijwilliger? 
Neem contact op.  
Het is een fijne ploeg. met Jeannine, Magda, Joris, Vic, 
Charline, Paula, Rita, Kris, Carla, Marja, Marina, Eric 



 
 

   WETEN WAARD 

 
 
 
 
 

 

Wandelzoektocht in de Seefhoek  

Op zondag 7 juli organiseert het district Antwer-
pen – naast een grootst feest in het Stadspark ter 
gelegenheid van de Vlaamse Feestdag – ook een 
reeks gratis gegidste wandelingen. 
Eén van de wandelingen wordt verzorgd door een 
gids van Vormingplus in eenvoudig en goed ver-
staanbaar Nederlands.  

Op zondag 16 juni opent in de Sint-Anna-ten-
Drieënkerk te Linkeroever de tentoonstelling 
“BEVROREN LAND & GRENZENLOOS WATER” met 
een 60-tal werken van de jonge Antwerpse foto-
graaf Christian Clauwers. 
 Het thema is klimaatopwarming en de im-
pact van de mens op de natuur in de poolgebieden 
en de oceanen. Vlaams Bouwmeester Leo Van 
Broeck zal zijn zienswijze op dit thema geven bij 
de opening. 
 Christian Clauwers kan niet aanwezig zijn 
vermits hij nu op expeditie is met een zeilschip. 
(Vanuatu en Nieuw-Caledonië). We laten hem via 
een video-verbinding aan het woord. Toch gaf 
hij goede instructies aan zijn vriendin om sa-
men met ANNA3 een prachtige tentoonstelling 
op te bouwen met indringende beelden van 
Antarctica, Spitsbergen (Global Seed Vault in 
Svalbard) en de Zuid-Atlantische Oceaan. 
 “Ik hoop dat mijn werk de bezoeker 
doet stilstaan bij de ingenieuze schoonheid 
van de natuur en datgene wat nu op het spel 
staat wanneer de mens niet ingrijpt in zijn 
CO2-uitstoot, de plastiekvervuiling van de 
zeeën, de exploitatie van de mijnindustrie in 
ongerepte gebieden.” 
 
De eco-kerk van Linkeroever is de perfecte 
locatie voor dit werk: een moderne kerk die 
resoluut kiest voor duurzaamheid: zonnepane-
len, verlichtingsarmaturen door LEDs, gebruik 
van regenwater en weldra de installatie van 
een energiezuinig verwarmingssysteem.  
     
  

 

Don Boscokapel—– 27 juli 2019 
 
In het kader van 'De Zomer van de Vleugel' orga-
niseren enkele mensen van de Vleugel, de Don 
Boscokapel en het Ontmoetingshuis de Blauwe 
Poort, samen een WANDELZOEKTOCHT.  
  
Vertrek tussen 13:30 uur en 14:30 uur in de Don 
Boscokapel – Lange Stuivenbergstraat 74 
(garagepoort) – 2060 Antwerpen.  
 
Wandeling duurt ongeveer 2 uur.  
 
Deelnameprijs 10 euro, waarvan de helft naar 
Broederlijk Delen en de helft naar de Don Bosco-
kapel (herstellingswerken) gaat.  
Inschrijven bij magda.vingerhoets@gmail.com of 
0499 85 85 21 of 03 263 22 64.  
 
Tocht eindigt met een hapje en een drankje ter-
wijl je oplossingen nagekeken worden. Welkom!  

Botanische Tuin 

Deze zomer bevroren land op Linkeroever  

   De kerk was ook de eerste fietskerk in Bel-
gië met picknickbanken, een drinkwaterfontein, 
een eigen fietsroute langs de beide Schelde-
oevers en in de zomer een te bezoeken tentoon-
stelling. 
 
PRAKTISCH: 
De tentoonstelling “BEVROREN LAND & GREN-
ZENLOOS WATER” van Christian Clauwers is te 
bezoeken tot en met 25 augustus, op zaterdag 
van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. 
   Gratis toegang 
 
FOTOMATERIAAL voor uw publicatie zal op een-
voudig verzoek bezorgd worden mits vermelding 
“©Christian Clauwers”. 
  
MEER INFO: www.anna3.be  



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  
JULI—AUGUSTUS 2019 

EENZAAMHEID Hans Stolp      ISBN 9789020215403 

 

Hans Stolp belicht in Eenzaamheid, troost door inzicht zijn bijzondere en 
tegelijkertijd hoopvolle visie op eenzaamheid.  

Meer dan een miljoen mensen voelt zich structureel eenzaam, een op de 
drie Nederlanders af en toe.  

Eenzaamheid kan zwaar drukken op een mens. De esoterische of 
spirituele traditie stelt dat eenzaamheid ook gezien kan worden als een 
noodzakelijke ervaring op onze inwijdingsweg en dat wij zonder 
eenzaamheid geen geestelijke groei kunnen ervaren.  

Hans Stolp staat in dit boekje op zijn eigen kenmerkende en warme wijze 
stil bij de verschillende aspecten van eenzaamheid. 

 

Euro 13,50 

FLUISTERING OP DE STILTE   Martin J.S. Schaik ISBN 9789402188479 
 
In ‘Fluistering op de stilte’ vertelt de hoofdpersoon van haar toevallige 
ontmoeting en een onverwachte treinreis naar ‘de Stilte’.  
Het verhaal speelt in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de 
roep naar innovatie en creativiteit, opponenten zijn van een burn-out en 
creatief-block. Stilte en bezinning bieden ruimte tot ondefinieerbare 
verbindingen bij het zoeken naar inspiratie. ‘Fluistering op de stilte’ verhaalt 
van een actuele gebeurtenis waarin grafisch vormgeefster Lisa een ontmoeting 
heeft met een toevallige medereiziger.? Haar creatief-block blijkt het 
herkenningspunt in hun ontmoeting. Sifir wijst haar een weg dat hem als sleutel 
tot creatieve inspiratie, innovatief denken en authenticiteit heeft gediend. Zijn 
ervaring met het wonder van stilte, legt hij tijdens een enerverende treinreis 
uit. Dit opent voor Lisa een geheel nieuw universum waardoor zij anders gaat 
kijken naar de wereld waarin zij is vastgelopen.? De intermezzo’s geven een 
meerwaarde aan de stellingname door praktische voorbeelden. Dat daarbij de 
kracht van de ervaring en de zwakte van het oordeel, de balans vormen in mens
-zijn, geeft ruimte aan de lezer? en is tegelijkertijd confronterend. 
 

Euro 18,50 

HET GEHEIM VAN LEONARDO DA VINCI  F. Fioretti   ISBN 9789022586020 
 
Een spannende historische roman over Leonardo da Vinci, een inkijk in de 
Italiaanse renaissance Milaan, 1495. Leonardo da Vinci werkt aan zijn nieuwste 
meesterwerk: de muurschildering Het laatste avondmaal. Hij probeert zich op 
zijn taak te concentreren, maar een reeks verontrustende gebeurtenissen leidt 
hem af: bij de kathedraal-in-aanbouw, vlak bij Leonardo’s studio in de Corte 
Vecchia, vindt zijn leerling een afgehakte hand, en niet veel later wordt in een 
franciscaans klooster een monnik gevonden die duidelijk met geweld om het 
leven is gekomen. Da Vinci en zijn leerling Gian Giacomo, beter bekend als 
Salaì, raken steeds verder bij de zaken betrokken. Vooral als het portret van 
Luca Pacioli, een goede vriend van Leonardo en een beroemde wiskundige en 
pupil van Piero della Francesca, daarin een rol lijkt te spelen. Het portret lijkt 
een aantal geheimen te verbergen die onlosmakelijk met de gebeurtenissen in 
de stad zijn verbonden. Tijdens zijn zoektocht naar de waarheid, kan Leonardo 
het niet laten tal van aanwijzingen in zijn eigen kunstwerk te verwerken. 
Daarmee maakt hij van Het laatste avondmaal zijn meest mysterieuze creatie 
ooit             Euro  19,99 

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 



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  
JULI-AUGUSTUS 2019 

BRENG MIJ DIE HORIZON! Jos de Mul   ISBN 9789024426454 
 
Dit boek laat zien wat er gebeurt als een filosoof een vliegticket boekt.  
Jos de Mul, wereldreiziger in hart en nieren, neemt de lezer mee op een 
adembenemende reis langs boeddhistische monniken op sportschoenen, 
communistische catwalks, gamende indianen en psychedelische cyberhippies. 
 
Hoe wij de wereld ervaren, wordt in belangrijke mate bepaald door de plaats en 
tijd waarin wij leven. Deze ‘ervaringshorizon’ is echter geen gevangenis.  
Reizen is een van de uitdagendste manieren waarop we onze beperkte horizon 
kunnen verbreden, verstrooien en laten versmelten met andere vergezichten. 
Jos de Mul is een echte kosmopoliet: hij bekleedde gasthoogleraarschappen in 
de Verenigde Staten, China en Japan en is wereldwijd een veelgevraagd 
spreker. In deze reisverhalen laat hij ons kennismaken met de wonderlijkste 
verschijnselen: BoeddhaBots in Japan, pratende laarzen in Helsinki, Alice in 
Acidland, fonkelnieuwe tradities in Bali en de zen-kunst van het 
duikbommenwerpen. 
 

Euro 24,90 

ONBEMINDE GELOVIGEN  Guido Van Heeswijck     ISBN 9789463104388 
 
Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen 
ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. 
Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met ‘beminde gelovigen’. 
Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de 
inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden. 
 
Onbeminde gelovigen legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in 
Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke) 
gevolgen zijn.  
Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde gelovigen’ weer op.  
Als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken, en 
lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om dat juist nu weer vanuit een 
religieus perspectief te doen. 
 

Èuro 20,00 

SOEFISME  William C. Chittick    ISBN 9789062711550 
 
Wie wil weten uit welke bron Elif Shafak putte bij het schrijven van ‘Liefde kent 
veertig regels’ komt bij Chittick terecht! Velen zijn inmiddels bekend met de 
namen Roemi of Shams, maar over de wijsheid van het soefisme heerst nog 
steeds verwarring en onwetendheid.  
William Chittick leidt zijn lezers binnen in de wereld van het soefisme door 
terug te keren naar de bronnen van de traditie. De auteur laat bekende en 
minder bekende auteurs aan het woord, zoals Jami en Baha Wahad.  
Hun getuigenissen verwoorden de essentie van de islamitische 
levensbeschouwing. 
Deze kennismaking met het soefisme biedt overtuigende inzichten in de 
oorsprong, de context en de centrale thema’s van deze spirituele beweging. Het 
biedt een toegankelijk en herkenbaar perspectief op de leer en de praktijk van 
het soefisme en zijn belangrijkste vertegenwoordigers. Het behandelt niet 
alleen de geschiedenis van het soefisme, maar staat ook stil bij haar plaats en 
positie in de hedendaagse tijd en cultuur. 
 

Euro 24,95 

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 


