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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Maart 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. 202 maart  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! 

‘Jullie kunnen ons veel leren’. 
 

 
Wat deed het deugd die uitspraak 
van de Paus  te horen na meer dan 
500 jaar achterstelling en verdruk-
king van de indianenbevolking in La-
tijns Amerika.’ Indianen begrijpen 
hoe ze harmonisch kunnen omgaan 
met de natuur’, zegde Franciscus.  
 
Duizenden jaren hebben ze de ber-
gen bewerkt , verbonden geleefd 
met Moeder Aarde. Maar zeker na de 

kolonisatie werd hun cultuur, hun tradities, hun waarden en gods-
dienst als inferieur beschouwd. De paus sprak in de verschillende 
plaatselijke talen, wat een belangrijk symbool van waardering was. 
 
Zeker nu we onze grote verantwoordelijkheid beseffen ten aanzien 
van heel onze aardbol, het veilig stellen van de toekomst van de vol-
gende generaties op het vlak van de ecologie, is het belangrijk dat 
we kansen geven aan de inheemse bevolking om de eigen gronden te 
bewerken. Broederlijk delen roept ons op om de boeren bevolking in 
Colombia te steunen in hun strijd tegen grootschalige mijnbouw. 
Door geweldloos verzet proberen ze hun ‘Moeder aarde’ te bewer-
ken, er groenten en gewassen op te telen zodat ze in het voortbe-
staan van hun dorpsgemeenschappen kunnen voorzien. 
 
De liefde tot de grond, verbindt de mens met heel de kosmos, met 
voorouders en met alle levenden. In een recent verschenen boek 
‘Liefde in tijden van angst’ stelt Bleri Leshi  een politiek van de lief-
de voor. Er is meer en meer angst en geweld in de samenleving. Dit 
komt onder meer omdat de mens beschouwd wordt als een product, 
de ander, de nieuweling als een bedreiging.  Laten we naar de ander 
kijken met een respectvolle en waarderende aandacht. Wanneer een 
leerkracht of pedagoog op een liefdevolle manier ten aanzien van 
kinderen kan staan, groeien er kansen.  
 
Wanneer we in de media meer aandacht zouden geven aan het echte 
verhaal van mensen in plaats van de kleine feiten van geweld te verg-
roten, zou er minder haat zijn.  
We kunnen van mekaar veel leren, indien we zelf met een liefdevolle 
blik bekeken worden  en dit 
vertrouwen ook aan ande-
ren kunnen schenken. Een 
werkpunt voor deze vasten-
tijd. 
 

 

Annemie Luyten 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                         SOLIDARITEIT SOLIDARITEIT          

Platform Noodhulp  

Onder Protest  

Goede Vrijdagtocht   

‘t Vlot 

 
Naar aanleiding van de start van 
een nieuw werk jaar voor het 
Platform, waarbij de nadruk 
vooral ligt op betere communi-
catie en meer efficiënte door-
verwijzing, hebben we ons 
boekje ‘Geen Kruimels maar 

Rechten’ volledig aangepast.  
 
Er zijn meer categorieën die op een duidelijkere 
manier zijn opgesplitst. Het vertrekpunt van dit 
boekje blijft dat het gebruik enkel als handreiking 
dient voor vrijwilligers en doorverwijzers. Het is niet 
de bedoeling dat kopieën aan hulpvragers worden 
verspreid.  Dit om zo concreet mogelijk mensenhulp 
te kunnen organiseren.  
 
Wil je graag onze ver-
nieuwde leidraad be-
stellen, contacteer ons 
dan snel. 
 
Prijs: € 4/stuk  

 
Keep calm because I’m finally going 
home.  
 
We kennen Derek al tien jaar in ‘t 
Vlot. We zagen een stevige hardwer-
kende altijd lachende kerel verande-

ren in een hopeloze verslaafde. Hij hield, al was het 
vaak vluchtig, wel steeds een warm contact met ons. 
Hij kwam oneindig veel kaarsjes branden in onze ka-
pel.  
 
Na tien jaar straatleven maakte hij een ‘klik’.  
Ervan overtuigd dat hij absoluut wil ‘leven’ , terwijl 
hij moest afscheid nemen van zoveel overleden vrien-
den, besliste hij af te kicken en terug te keren naar 
zijn geboorteplaats, naar Aberdeen in Schotland. Een 
zeer spannende en riskante grote stap.  Samen met 
een collega van de Free Clinic mocht ik hem uiteinde-

lijk naar de luchthaven 
brengen en… laten gaan 
en hopen op werkelijk 
nieuw leven. De eerste 
signalen die ons via te-
lefoon en internet  
bereiken klinken  
positief. Fitness, com-
putercursus, een CV 
maken, een rijbewijs 
hernieuwen,…  
We duimen van harte 
dat Derek het volhoudt 
en dat er voor hem 
nieuw leven in over-
vloed zal zijn !  
Niek 

Tochten van Hoop    

 
Individuele tochten van hoop in 
de kijker  
 
In de maand april en mei willen we 
graag een aantal tochten in de kijker 
zetten:  

Je kan individueel inschrijven !  
 
Wil je meer informatie over deze tochten - kijk dan 
op onze website www.deloodsen.be  
 
Heb je interesse in één van deze tochten,schrijf je 
dan in door te mailen naar  
tochtenvanhoop@deloodsen.be of bel naar 03/234 
05 11 tussen 08u30 en 12u30. Elke wandeling duurt 
ongeveer 2 uur.  
Prijs : 5 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede vrijdagtocht 25 maart 2016 

Eerste halte: ‘Jezus’ kruis meedragen’  
Tweede halte: ‘Het kruis van de wereld dragen’ 
Slothalte: ‘Elkaars kruis dragen’  

 
Wij vragen de deelnemers om een bloem mee te 

brengen !  
 

16u15 Inzingen in de kathedraal  

16u45 Bezinningsmoment  

17u00 Vertrek langs Groenplaats naar de Meir  

17u15 Halte bij het beeld van de hand  

18u00 Slotbezinning in Sint-Joris (Mechelseplein)  

18u15 Einde  

16 april om 14u  2060 op een ander spoor  

21 mei om 10u  Babelse Mozaiëk  
Bewogen mensen vroeger en nu  

28 mei om 14u  Koffer vol hoop  
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     INSPIRATIE  INSPIRATIE      

Open Algemene vergadering  

Caritas zoekt vrijwilligers                                                   

Open Gebed Villers     

 
Palmzondag, 20 maart om 15u  

 
Bij de gemeenschap van Villers in het  

Begijnhof, Rodestraat 39  
(ingang ‘Melania’)  

 
Van verdrukking naar Bevrijding: Pasen tegemoet 

Poëzie, verhalen en liederen over  
‘Passie en Verrijzenis in onze dagen’  

Tekenen van hoop 
 

Agnes Bruneel, verhalen en zang  
Judith Bruneel,dwarsfluit en zang  
Geert Valcke, synthesizer en zang  

 
Inschrijven kan tot 15 maart  

6 € te storten op rek.nr. BE 32 4098 5766 0102 
 

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

Word vrijwilliger bij 
het Housing Café en  

draag zelf je steentje 
bij in de integratie van erkende vluchtelingen ! 

Vrijwilligers bij het Caritas Housing Café bieden indi-
viduele ondersteuning aan erkende vluchtelingen die 
op zoek zijn naar een woonst. 
 
De activiteiten zijn gevarieerd en duidelijk omkaderd: 
het zoeken naar huisvesting (via internet, lokale kran-
ten, telefonisch), de aanwezigheid en ondersteuning 
tijdens de huizenzoektocht van de erkende vluchte-
ling, het contacteren van verhuurders, de aanwezig-
heid bij het bezoeken van huizen, het ondersteunen 
bij de installatie van de begunstigden.  
 
Vrijwilliger zijn bij het Housing Cafe is niet altijd even 
gemakkelijk. Niet alle poorten openen zich meteen 
voor vluchtelingen met een laag inkomen. Maar: de 
onvergetelijke ontmoetingen, de sfeer van wederzijd-
se hulp en solidariteit in het team maken het vrijwilli-
gerswerk zeer waardevol en leerrijk. 
Het Housing Café is een project boordevol nieuwe uit-
dagingen.  
Mensen uit verschillende culturen ontmoeten elkaar en 
maken samen deel uit van een vriendelijk en gemoti-
veerd team. 
 
Waar: De Loodsen vzw, Sint-Jacobsmarkt 43, eerste 
verdiep  

 
 
Contactpersoon:  
Wens je meer infor-
matie, neem dan 
contact op Joke Dil-
len:  
 
 
 
 
 

housingcafeantwerpen@caritasint.be of via 0473/78 16 

Presentie Terugkomdag      

 
Donderdag 28 april om 13.30u  

 
12.oou :  

gelegenheid om broodje te eten  
13.30u :  

start terugkomdag  
 

Begeleiding Ina en Annemie  
 
Deelname: stuur een mail naar info@deloodsen.be  
Prijs : 5 € 

 
 
Woensdag 16 maart  
om 20u  
 
Wie interesse heeft, 
laat het weten. We stu-
ren je dan een uitnodi-
ging toe.  
 
info@deloodsen.be 
Of bel naar  
 
03/234.05.11 
 

Solidariteitsmaaltijd                                                    

Zondag 20 maart om 12u30 
 
Solidariteitsmaaltijd t.v.v. Oegandees project 
‘Angel’s Center for Children with Special Needs.  
 

Soep, stoofvlees met frietjes,ijs of veggie-
alternatief  

Waar: zaal Eeninghe, Provinciestraat 108A, 2018 Ant-
werpen  
 
Prijs: 17 € , - 12j: 9€ 
In samenwerking met Raad en Daad - vzw Angel’s 
Center support group Belgium  
 
Inschrijven:  
voor 7 maart via kris_houben@hotmail.com 
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                         BINNENSTE  BINNENSTE    

Fernand Cooreman, vrijwilliger bij de Overzet 
Je hoeft geen held te zijn om er te zijn 
 
“Er ligt een fase van mijn leven achter mij. Een nieuwe 
vóór mij”, zegt Fernand Cooreman (66), jong gepensioneer-
de en vrijwilliger bij de Overzet. Hij is er de ene helft van 
het eerste buddy-duo. De andere helft, zijn levensgezellin 
Anne, loodste hem naar binnen. 
 

Samen met zijn vrouw runde Fernand 22 jaar lang een apotheek. Vervolgens werkte hij in 
Nederland terwijl zijn vrouw met de cello de muzikale richting volgde. Helaas stierf zij na 
een langdurige ziekte een jaar voor zijn pensionering… Daarna sloot hij zijn professionele 
leven bewust af. “Ik had al lang zin om het over een andere boeg te gooien en mensen en 
dingen anders te benaderen.” De ziekte van zijn vrouw dwong hem stil te staan bij de le-
vensvragen. Hij had nood aan meer bezinning. Wat doen we hier? “Je kan de ogen dicht 
doen maar als je eenmaal ziet dat niet iedereen evenveel geluk heeft,… Ik kwam tot het 
besluit dat het eigen geluk verbonden is met anderen gelukkig te maken.”  Wij doen dat 
samen 
 

Fernand ging echt op zoek naar vrijwilligerswerk om de dag een zinvolle invulling te geven. Aanvankelijk dacht hij aan 
het ‘Mercy Ships’-initiatief. Als apotheker op een hospitaalschip naar Afrika… “De kans bestaat dat ik dat ook nog wel 
eens voor enkele maanden doe” maar sinds 2014 steekt hij de handen uit de mouwen in de voedselbedeling op het Ont-
haal -bij Rita Somers- aan de Paardenmarkt.  
 
“Ik zocht meer dan dat.” Hij ‘solliciteerde’ bij de Loodsen “maar daar kwam niet onmiddellijk iets uit”, herinnert hij 
zich plots verwonderd. Ondertussen leerde hij via het Onthaal Anne kennen die nu zijn levenspartner is. Ze was maat-
schappelijk werker geweest. “Sterk gemotiveerd als zij is, ging ook zij praten met Annemie Luyten.” Geen week later 
startte Anne als buddy bij de Overzet. “Voor Anne was het evident buddy te zijn.” Zij is vrouw en kende op dat ogen-
blik een grotere beschikbaarheid dan Fernand die toen nog zijn baan afrondde. “Anne zei echter: ‘Wij doen dat sa-
men.’ Ze begon mij zaken te delegeren. Ik heb die opgenomen. Ze loodste me binnen in de Overzet. Niemand vroeg 
me. Niemand stelde me aan. Plots was ik erbij.” 

Overgezet 
 
Elisabeth en David zijn ondertussen ‘overgezet’. Zij heeft nu een inkomen, is erkend als vluchteling, heeft een pas-
poort, de ‘ziekenkas’ is in orde. De inburgering is achter de rug. Ze volgt nog Nederlandse les. Straks kijkt ze uit naar 
werk. Ze wil graag in de zorg aan de slag. Maar er blijft een band bestaan. “Ze kan altijd op ons een beroep doen”, 
zegt Fernand. Hij denkt aan praktische zaken in verband met de woonst, de onderhandelingen met de eigenaar, de aan-
vraag voor een sociale woning, het begeleiden van die ‘intake’, het zoeken naar een school voor David,… Maar ook om 
er af en toe eens samen op uit te trekken op de fiets. “Pas op, we houden haar niet vast. Ze moet haar eigen leven 
opbouwen en op eigen vleugels kunnen vliegen. Maar… ze is een vriendin geworden. Vrienden helpen vrienden. Ons 
nummer staat in haar telefoon. 
Wij zijn ‘grandma and grandpa’ van David. Een stuk van hun netwerk hier.” 
 
Wat een weg hebben ze samen afgelegd sinds juli 2014! Het PSC (Protestants Sociaal Centrum) bracht toen moeder en 
de pasgeborene naar de Loodsen. Die eerste ontmoeting werden ze geconfronteerd met een gebroken vrouw met een 
prematuur kind. “Je kreeg er nauwelijks een woord uit. En zie hoe ze nu straalt. Dat is mooi. Een leven vol verwachting 
en hoop. Als buddy kan je hoop geven aan mensen die anders volledig verloren zijn, zonder papieren, niet erkend,…” 
Fernand is ‘trots’ op Elisabeth. “Ze heeft visie en wil hier haar toekomst maken. Ze is verstandig, assertief,… dat helpt 
in de integratie.” Ondertussen loopt en tatert David voluit. “Ik hoop dat we nog lang mogen leven”, lacht Fernand. “We 
zijn betrokken bij het welzijn van dat kereltje.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buddy-koppel 
 
Aanvankelijk vond Fernand het raar dat de Overzet enkel een vrouwenaangelegenheid was. Alle gasten zijn vrouwen 
met kind(eren). Dat was ook zo bedoeld. Velen waren door mannen misbruikt. De Overzet biedt ze ‘rust om te helen’ 
en weerde daarom bewust mannelijke vrijwilligers. Alle buddies waren eveneens vrouw. Maar blijkbaar merkte men 
gaandeweg dat er van een man een zekere aantrekking uitgaat naar de kinderen van de Overzet. Het zijn allemaal 
jongetjes. “Ik kan een vaderfiguur voor ze zijn”, meent Fernand die er een ‘win-win’ in ziet.  
 
De synergie van het koppel -met twee buddy zijn voor één vrouw- valt Fernand goed mee. Je kan elkaar aflossen, ta-
ken verdelen. Je deelt ook je ervaringen met de andere buddies in de Overzet. Die denken oplossingsgericht mee “en 
vinden het fantastisch dat we als koppel ‘buddy’ zijn”, meent Fernand die met Anne eerst de Nigeriaanse Elisabeth en 
haar zoontje David begeleidde. En nu ook een tweede Afrikaanse vrouw.  

Rode draad  
 
Fernand, die op zoek ging naar een voltijdse sociale invulling van zijn leven, startte in 2014 bij het Onthaal en De 
Overzet. Na een opleiding in 2015 is hij nu ook een halve dag per week actief in de palliatieve zorg. Via Symbiose 
vzw coacht hij twee Afrikaanse studenten van 12 en 16 met wat leerproblemen op school. “Het zijn goede voet-
ballers. Ik moet ze wel bij de les houden.” Af en toe op zondagochtend vervoert hij revaliderende patiënten bij 
Revarte. Hij is ook lid van een serviceclub. “s’ Avonds kijk ik geen tv. Ik werk wat met cijfers op de computer. Ik 
ben graag actief bezig.” 
 
Hij had zelf geen kinderen in zijn huwelijk. “Nu deel ik met Anne haar vijf kinderen en zeven kleinkinderen.” Op 
vrij korte tijd weefde hij een rode draad door zijn leven: “Mensen In alle fasen van het leven ontmoeten die ik 
een steuntje kan geven. Vaak kan ik maar kleine dingen bieden. Een woord, een gebaar,… Je hoeft daarom geen 
held te zijn om iemand te laten voelen dat je er bent voor hem of haar. Tegelijk draagt het bij tot jezelf. Je 
wordt er zelf beter van.” 
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BUITEN  BUITEN                                                                         

Nederlands voor anderstalige analfabeten 
 
De laatste week van januari startte Harmattan lessen Nederlands 
voor anderstalige analfabeten. Vijf leergierigen gingen met Nieke 
Van Vracem (21) de uitdaging aan. 
 
“We merkten al langer die nood”, zegt de enthousiaste stagiaire 
gezinswetenschappen bij de Loodsen. Kunnen lezen noch schrijven 
maakt het moeilijker om een nieuwe taal op te nemen. Mensen 
die niet kunnen lezen of schrijven vragen extra aandacht van de 
leraar en dat vertraagt de voortgang van de anderen. “Onze me-
deleerlingen zijn eerder behulpzaam voor elkaar maar het gebeurt 
al eens dat leerlingen die niet kunnen lezen of schrijven uit de 
boot vallen omdat ze dat zélf lastig vinden voor de groep.”  
 

Harmattan is al 18 jaar actief. Het was het al langer duidelijk dat analfabeten een eigen aanpak vergen. Nieke 
stapt hiermee in de voetsporen van Magda Van Der Maat, een van Harmattans vrijwilligsters van het eerste uur 
die nu door ziekte geveld is. De grote bevraging van de organisatie zorgde ervoor dat deze fakkel nu pas, enkele 
jaren later, weer opgenomen kon worden. Het ‘alfabetiserings’-initiatief kwam er “ook al vinden we dat begrij-
en’ en ‘spreken’ het belangrijkst is om je plan te kunnen trekken in onze samenleving.” 

Fier 
 
“Ik zie mensen opleven en ‘fier’ worden wanneer het tegen het einde van de les toch ‘lukt’. Dat is heel mooi en 
geeft mij voldoening.” Niekes wekelijkse les op donderdag begint om 15:00 u. Haar groepje heeft er dan al een 
uurtje ‘Basis Nederlands’ op zitten bij Vic of Carla. Steevast begint ze de les met het herhalen van wat vorige 
keer geleerd werd. “Herhaling is super belangrijk. De les duurt maar één uur maar is intensief.” Tijdens de les 
spreekt ze enkel Nederlands. “Ik dompel ze onder en spreek niks anders 
om te voorkomen dat ze ‘taallui’ worden.” 
 
Er zijn geen ‘eindtermen’. Nieke hoopt de komende maanden wel alle 
letters van het alfabet de revue te laten passeren. “Ik wil mijn leer-
lingen vooral ‘redzamer’ maken hier. Ik verwacht niet dat ze straks vol-
ledige zinnen kunnen lezen, wel dat ze woorden kunnen vormen en le-
zen.”  
 
Dans 
 
Niekes stage bij de Loodsen loopt vier dagen op vijf gedurende bijna 
een geheel schooljaar. Eenmaal per week gaat ze naar de Overzet “om 
er met de kinderen te spelen.” Haar grote passie is ooit ‘dans’ te ge-
bruiken in de sociale sector. “Dansen doet me wat. Ik zie dat ook bij 
anderen. Toen ik op de kerstbrunch met de vrouwen van de Overzet aan 
het dansen ging, kwamen ook zij in beweging. De meest timide vrouw 
ontpopte er zich tot een heuse Beyoncé. Gelukzalig. Daarom, dus.” 
 

Tips en tricks 
 
Nieke gebruikt zoveel mogelijk internationale woorden: ‘starten’ 
in de plaats van ‘beginnen’, bijvoorbeeld. Ze praat steeds in de 
tegenwoordige tijd. Ze hanteert eenvoudige constructies en ge-
bruikt volop gebaren. Ze laat zich niet verleiden tot ‘foute’ zinnen 
of kromtaal. “Kort en bondig. Duidelijk en correct.” 

Hoe begin je aan zoiets? 
 
Toen de vraag bij Harmattan concreet gesteld werd, aarzelde Nieke even. Ze was al even op zoek naar lesme-
thodieken en was nog niet klaar, vond ze. “Maar mijn stage ging vooruit en ik moest er aan beginnen. Voor me-
zelf. Ik leer nu al doende. Het is ook een mooie opdracht.” Ze staat midden een diverse groep: mannen en vrou-
wen tussen 30 en 50, uit Oost-Europa, Nigeria, Marokko,… Twee van de vijf leerlingen schrijven Arabisch. Twee 
anderen gingen nog nooit naar school en namen hier voor het eerst een balpen vast. Een vrouw schrijft al wat in 
het Nederlands maar kan die woorden niet uitspreken. 
 
“Ik begon met klankverschillen -tussen de ‘a’ en de ‘o’- en zette de letters op het bord.” En dan een eerste 
woord. Nieke stak een ‘lat’ in de lucht. Waarvoor dient een lat? “Heel visueel allemaal. Maar ook taakgericht.” 
Ze zette de letters op het bord. Hoe schrijf je het? Met de letters en de klanken gaan de leerlingen puzzelen. 
“Mensen moeten tegelijk nadenken. Gewoon na-apen is niet de bedoeling.” En dan ‘tas’. Dat kan zowel kop of 
mok om uit te drinken betekenen als iets dat je over de schouder gooit. Ze schudt weer letters door elkaar en 
vraagt haar leerlingen de juiste er uit pikken en in de goede volgorde te zetten. Het verschil tussen ‘s’  en ‘z’? 
Ken je een woord met ‘z’? 
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DE LOODSEN DE LOODSEN             WETEN WAARD WETEN WAARD    

De Vleugel  

Datum  Voorganger  Thema  

05/03/2016 Jan de Meulder   
Ver-dragen   
   

12/03/2016 Paul Eylensbosch  

19/03/2016 Marijke Verrelst   
Sta op. 
Vrees niet.  
Door de dood 
heen.    26/03/2016 Bert Lodewijckx  

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

De pastoriegesprekken    

De dood van de Zoon                                                   

Dinsdag 15 maart 2016 
Het bijbelse scheppingsverhaal in het boek 

genesis   
 

Wat: vijfmaal per jaar richten zij gesprekken in, over 
thema’s van filosofische, culturele en religieuze 

aard. Hier worden sprekers uitgenodigd.  
 

Wie: Professor dr. Hans Ausloos  
Verbonden aan de faculteit Theologie van de UCL   

 
Waar: in de ontmoetingsruimte van de 

St.Laurentiuskerk. Inkom : 6 euro  

Theologische Conferentie     

Identiteit, in beweging ?  
15-16 maart 2016 

 
Jaarlijkse tweedaagse conferentie 
voor predikanten, pastores, kerke-
lijk werkers, catecheten en een 
ieder die zich wil verdiepen in de 
relatie van Jodendom en Christen-
dom.  

 
Waar: Huize Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8 te 2390 
Westmalle - 03/312 14 14  
 
Contactpersoon: De heer D.K. Wielenga -  
dkwielenga@onsbrabant.nl  
 
Deelname prijs: één dag kost 60 € 
 
Meer informatie :  www.kerknet.be/theologische-
conferentie-identiteit-beweging 

De Grote Parade     

 
Kom naar Brussel, samen tonen we dat deze samen-
leving anders kan! 
Zoveel mensen en verenigingen brengen elke dag 
zoveel concrete alternatieven in de praktijk: van re-
pair cafés tot mensen in de zorg, van jeugdwerkers 
tot energiecoöperaties, van wereldwinkeliers tot 
openbare diensten. 
 
Eén dag voor de lente laten we ons allemaal samen 
opmerken! Onze kleurrijke optocht wordt een 
stroom van alternatieven voor een samenleving 
met een plus! Die ‘plus’ staat voor verbinding en 
meer-waarde boven winst, als alternatief voor het 
minnetjes-beleid van besparen en polariseren. 

 
http://www.hartbovenhard.be/de-grote-parade-

Zaterdag 12 maart  
van 20u tot 23u  

 
‘De dood van de Zoon’ is een 
avondvullend, intiem en indruk-
wekkend muziektheater. Door 
middel van een verteller en alter-
natieve, rauwe popmuziek wordt 
het verhaal van de laatste uren 
voor Jezus’dood ten gehore ge-
bracht.  
 
 

Waar: Kapucijnenkerk, Ossenmarkt 14 te Antwerpen  
Prijs: 16,50€ en 12€ voor studenten  

Conferenties                                                     

 
Donderdag 31 maart om 19.00u   

 
Emilio Platti op, islam tussen vertrouwen en 

vrees  
 
Dominicanen brengen in Antwerpen een reeks confe-

renties.  
 
Waar:  
Sint-Pauluskerk, Sint-Paulusstraat 22 te Antwerpen  
Prijs:  
5 € via  
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Uit liefde voor gerechtvaardigheid · ellen van stichel · pelckmans  
          Isbn 9789028983649 
 
Een halve eeuw na het einde van de kolonisering lijkt er nog niet veel veranderd op de 
wereld: een rijk Noorden en een Zuiden. Moet het welvarende Noorden iets doen om 
het zoekende Zuiden te helpen? Wat dan wel? 
Dat we iets mogen doen lijkt vanzelfsprekend. Maar moeten we ook iets doen? Is het 
een kwestie van liefdadigheid of van rechtvaardigheid? Vanuit de confrontatie met 
wereldwijde ongelijkheid en armoede buigen filosofen zich al enkele decennia over 
deze vragen. Ook theologen willen een stem in dat debat.  
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is duidelijk dat het 'sociale vraagstuk' niet langer 
nationaal is (zoals in de tijd van de encycliek Rerum novarum), maar door de 
globalisering een mondiaal karakter heeft gekregen. Met het moraalfilosofische debat 
op de achtergrond, schetst Ellen Van Stichel de belangrijkste inhoudelijke lijnen van het 
katholieke sociale denken, met als hoofdvraag: hoe worden christelijke naastenliefde, 
liefdadigheid en rechtvaardigheid geïnterpreteerd in een geglobaliseerde context? 
 
Het antwoord op die vraag heeft ook concrete gevolgen voor het denken over de 
praktijk, en met name onze kijk op ontwikkelingssamenwerking. Bovendien onthult deze 
sociale leer ook verschillende opvattingen over de publieke rol van de kerk: ligt haar 
kernopdracht in liefdadigheid of kan zij ook promotor zijn van rechtvaardigheid? Moet 

De naam van god is genade · paus franciscus · berne  
Een gesprek met andrea tornielli      Isbn 9789044350616 
 
Paus Franciscus richt zich in dit boek persoonlijk tot elke man en vrouw ter wereld, 
binnen en buiten de kerk. Via een intieme dialoog wil hij een inspiratie zijn voor 
iedereen die op zoek is naar een betekenis in het leven. Op elke bladzijde zindert het 
verlangen om vooral het onrustige, gekwelde deel van de mensheid te bereiken dat 
erom vraagt te worden omarmd in plaats van weggeduwd: vluchtelingen, gevangenen, 
armen, en mensen aan de rand van de samenleving.  
 
Via jeugdherinneringen en ontroerende anekdotes legt Franciscus uit wat zijn redenen 
zijn voor het door hem ingestelde Heilig Jaar van Barmhartigheid. Hij benadrukt dat de 
kerk voor niemand haar deuren mag sluiten. Wars van uiterlijk vertoon en corruptie 
verkondigt deze meest populaire paus ooit zijn boodschap - dwars over alle grenzen 
heen.  
 
De naam van God is genade wordt in 82 landen tegelijk gepubliceerd. 

En dan nog dit · nico ter linden · balans   
          Isbn 9789460031274 
 

Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en 
gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Hij 
schreef meeslepend en ontroerend over zijn vele pastorale ontmoetingen. In zijn 
zesdelige bestseller Het verhaal gaat… hervertelde hij de bijbel. Voor kinderen deed 
hij dat nogmaals in het prachtige geïllustreerde Moet je horen. 

Maar hoe staat het eigenlijk met zijn eigen verhaal? Hoe ontwikkelt zich een geloof in 
al die jaren, door al die ontmoetingen? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging 
onderweg verloren en wat werd verworven? Werd zijn geloof wel eens aangevochten, 
werd hij ooit overmand door de gedachte dat de beelden die wij op het wolkendek 
projecteren een illusie zijn, dat het daar achter die wolken een lege boel is? 
 
Twijfel en ongeloof, zeker, Ter Linden kende het. Maar hij schrijft ook: ‘Theologen die 
gedesillusioneerd hun geloof aan de wilgen hangen en daar in woord en geschrift 
verslag van doen, raken mij niet erg, ik zeg het maar eerlijk.’ 

"En dan nog dit" is een zeer persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boek, een kleinood 
voor wie nadenkt over de rol van het geloof in zijn leven. 
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Het centrum is gelegen in hartje Antwerpen, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen 

Het centrum biedt materiaal aan voor elke zinzoekende mens – jong en oud – en levert voor de parochies en vica-
riaten van het bisdom Antwerpen, gevraagde ondersteuning.  

 
Meer informatie vindt u op onze website http://www.de3lelien.be/ 

 
Vzw Interparochieel Secretariaat zoekt voor haar liturgisch centrum – religieuze boekenwinkel 
 
Een vrijwilliger (m/v) 

 voor assistentie in de winkel, 

 voor dienstverlening aan klanten en bezoekers, 

 voor behartiging van de zaak door aanwezigheid van 1 dag per week of meer (en als mogelijk 1 zaterdag in 
de maand). 

 
takenpakket (in functie van de eigen mogelijkheden en belangstellingen) o.a.: 

 opvolgen bestellingen/ leveringen en verzendingen, 

 kassaverkoop, 

 administratieve en logistieke ondersteuning. 
 
Wat bieden we u: 

 een team van vrijwilligers die samen zorg dragen voor de winkel, 

 een aangename en zinvolle tijdsbesteding om mensen in hun zoektocht naar levensbeschouwing en religie 
in het bijzonder het christendom te begeleiden, 

 een vrijwilligersvergoeding. 
 
Wij verwachten: 

 voeling en achtergrond bij zingeving en levensbeschouwing of bereid zijn zich hierin te verdiepen, 

 notitie hebben van wat in de pastoraal van het bisdom Antwerpen aan de gang is of bereid zijn zich hierin 
te verdiepen, 

 zich in te werken in het digitale kassasysteem, 

 geen vrijblijvend engagement. 
 
De kandidaten nemen contact op met mevrouw Els De Vos, winkelverantwoordelijke en afgevaardigd –bestuurder 
op het nummer 03 231 03 39 of via mail dedrielelien@kerknet.be . Na een intakegesprek komen beide partijen 
tot een gezamenlijke overeenkomst. 

Vacature vrijwilliger gezocht  

God is een vluchteling · david Dessin · Polis  
De terugkeer van  het christendom in de lage Landen   Isbn 9789463101103 
 
God is terug en woont in Europa. Meer nog, ruim de helft van de migranten in de 
Europese Unie behoort tot het christendom. 13 miljoen van hen zijn afkomstig van 
buiten Europa – tegenover 12 miljoen moslims. In Vlaanderen is die ontwikkeling zeer 
zichtbaar. David Dessin beschrijft het verhaal achter de verborgen herkerstening. Zijn 
zoektocht naar de nieuwe christenen is een wereldreis door duizenden jaren 
geschiedenis.  
 
David Dessin ontmoet Syrisch-orthodoxen uit het Midden-Oosten, mormonen, Seventh-
day Adventists uit Ghana en Filipijnse pentecostals, die enkele van de jongste én snelst 
groeiende bewegingen binnen het christendom vormen. Wereldwijd is het christendom, 
dat wij nog steeds vooral als een Europese godsdienst zien, aan het groeien. De 
nieuwe, springlevende christelijke gemeenschappen in Vlaanderen houden 
geseculariseerde Europese christenen een ongemakkelijke spiegel voor. God is een 
vluchteling toont hoe het geloof weer een plaats zoekt in onze samenleving. 

http://www.de3lelien.be/
javascript:void(0)

