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MAART 2019 

Nr. 234 maart   
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 

Wanneer je vast, 
trek dan geen somber gezicht, 
maar zalf je hoofd. 
Wanneer je vast zwaai dan de luiken  
van je strakke denkbeelden wijd open 
en laat een frisse wind  
naar binnen stromen. 
 
Wanneer je vast speur naar de wortels 
die je grond verharden. 
En hak ze uit tot je eenieder 
grootmoedig tegemoet kunt komen. 
Wanneer je vast 
bedenk  hoe onvoorspelbaar  
leven blijft verschijnen. 
En koester deze aarde 
tot in het kleinste dat ze voortbrengt. 
 
Wanneer je vast 
besef hoezeer je  
hoeder van je broeder bent. 
Duld niet dat iemand iets ontbeert. 
En word een mens van hoop 
Die onvermoeibaar, onvoorwaardelijk 
een weg aanlegt naar opstanding.    
   (K. Gelaude) 

Wij zijn heel dankbaar voor  alle grote en 
kleine financiële  steuntjes,  

die we mochten ontvangen!!! 

Periode om na te denken: een toe-
komst van hoop voor onze wereld? 

 
De laatste weken hebben jonge 
mensen ons een signaal gegeven om 
het ernstig te nemen met de gevol-
gen van de opwarming van de aarde 
en de gevolgen voor het klimaat. Op 
korte tijd zijn ze er in geslaagd om 
dit over grenzen heen te vertalen 
naar jong en oud. Er kan kritiek zijn 
over het spijbelen, over de snelheid 
waarmee ze oplossingen willen zien 
enz.  Feit is dat  ze er in slagen om 
in heel veel geledingen van de sa-
menleving gesprekken op gang te 
trekken, wetenschappers op te spo-
ren, politici aan hun vel te zitten 
om daadkracht te tonen voor de 
toekomst voor de volgende genera-
ties. 
In onze turbulente wereld van van-
daag is het zeker nodig dat er weer 
een woord van HOOP kan gesproken 
worden, een houding die in de 
kiemkracht en de kracht van liefde 
geworteld is. Onze overtuiging is 
dat deze Christelijke inspiratie 
weer relevant kan worden in deze 
samenleving. J.Moltmann schrijft in 
zijn recent boek: “Christelijke hoop 
is iets anders dan geloven in het 
economisch groeimodel”. Het Rijk 
Gods staat voor een rechtvaardige 
wereld, voor vrede en heelheid van 
de schepping. We worden uitgeno-
digd om aan dat visioen mee te 
werken. Er is veel verbeeldings-
kracht en overleg nodig om stappen 
te zetten. Dat vraagt tijd en medi-
tatie persoonlijk en in groep.  
De periode van de Vasten kan daar-
in een sterke tijd zijn. De bijbelle-
zingen in die periode, de inspiratie 
van Broederlijk delen, de getuigenis 
van mensen uit het Zuiden, de jon-
ge ‘signaalgevers’ van het kli-
maat….; ze geven ons voeding om 
geloofwaardige gemeenschappen op 
te bouwen.  A. Luyten 

 
Of zoals K. Gelaude het verwoordt: 

Wanneer je vast... 

LenteLente——      vastenvasten  
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KOFFIESTOP 

Overzet- Overstap 

Dagdagelijks blijven we op stap gaan met vrouwen 
en kinderen, die zo hoopvol uitkijken naar een 
gewoon verblijf in ons land, onze stad. Maar het 
wachten op een normaal leven duurt, o, zo lang. 
En soms hebben we het gevoelen te vechten tegen 
de bierkaai, maar dan zijn er weer die enorm 
hoopvolle gebeurtenissen. 
 
Een prachtige doop van Azariah in de Ethiopische 
gemeenschap. Het kindje wordt helemaal onder-
gedompeld in Gods droom voor dit kind en zijn 
familie. Hoe blijven we als gemeenschap deze 
mensen omarmen? 

Azzah vertelt zo gelukkig dat ze een sociaal ap-
partement kan bekomen, waar ze met haar kind-
jes en partner gelukkig wil zijn.  
Ze vertelt wat het verblijf van twee jaar in de 
Overzet betekend heeft. Ze had niemand toen ze 
hier aankwam en nu heeft ze een hele familie 
achter zich. Ze vraagt of ze toch regelmatig mag 
langs komen want wij zijn haar mama’s. 
 
Twee vrouwen kregen een voorlopige oranjekaart. 
Hoe hunkeren ze ernaar om werk te vinden en zo 
te kunnen bewijzen dat ze een bijdrage willen 
leveren in deze maatschappij. 
Voor de anderen blijft het natuurlijk weer wach-
ten, we proberen hen te versterken, Nederlands 
te oefenen, in een netwerk te betrekken…  

 
 
En ondanks hun moeilijkhe-
den zijn we getroffen door 
de gastvrijheid die ze toch 
kunnen bieden.  
Zo konden we twee dagen 
geleden weer een nieuwe 
mama met een kleine jon-
gen van 3 jaar die al dagen 
op straat verbleef en ziek 
was een warme kamer be-
zorgen.  
Tranen van vreugde. 

Ook dit jaar zal er een Goede Vrijdagtocht door-
gaan met als thema: “De grond van de zaak”. 
De start is zoals de traditie in de kathedraal met 
inzingen om 16.30u, daarna gebedsmoment en 
vertrek om 17u vanuit de kathedraal richting 
Meir met halte aan de hand. Daar wordt er een 
tijdje stilte gehouden en trekt de tocht verder. 
In de volgende Kapstok krijg je meer informatie. 

 Doorheen dit gebeuren voelen we ons verbon-
den vanuit het Lijden van Christus met alle lij-
denden in dichte of wijdere omgeving. Christus 
zegde: “Ik ben de wijnstok, jij zijt de ranken”. 

DON BOSCO KAPEL  
Lange Stuivenbergstraat 

74 
2060 Antwerpen  

op donderdag 28 maart 
2019  

tussen 14 uur en 16 uur 
ingang langs de garage. 

              
Doorlopende film over de 

projecten van Broederlijk Delen in Guatemala. 

Goede Vrijdagtocht 
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Sociale kruidenier 

Extra vrijwilligers gezocht! 
 
 In sociale kruidenier Kiel kunnen mensen in 
armoede en kwetsbare groepen voeding, verzor-
gings- en huishoudproducten kopen aan een lage 
prijs. Klanten kunnen er terecht na doorverwij-
zing door een sociale dienst. De sociale kruidenier 
is ook een ontmoetingsplaats. Naast de winkel 
vind je koffie en gezelligheid en ontstaan nieuwe 
sociale netwerken. 
 
 Vrijwilligers zorgen voor de goede organisa-
tie van de sociale kruidenier. Er zijn verschillende 
taken mogelijk, zoals de aankopen doen, de voor-
raad beheren, voedseloverschotten ophalen en/of 
sorteren, de rekken aanvullen, aan de kassa staan 
en het onthaal verzorgen. Het vrijwilligerswerk 
gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Vooral voor de aankopen en het stockbeheer op 
dinsdag zoekt de sociale kruidenier op korte ter-
mijn helpende handen! 
 
Kan jij je terugvinden in één van deze taken en 
wil je meebouwen aan een project dat een echte 
steun betekent voor mensen in nood? Neem dan 
contact op met: 
 

Catherine Evrard 
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be 

03 220 12 18 

Geloven in tijden van een veranderend klimaat 
 
We leven allemaal 
in een veranderend 
klimaat. De 
verandering raakt 
alle levensdomei-
nen, ook de kerken 
en de planeet. De 
vastenconferenties 
willen een onder-
steuning zijn 
voor jonge en ou-
dere generaties om 
met geloof, hoop 
en liefde te blijven 
werken aan liefdevolle rechtvaardigheid, barm-
hartigheid en zorg voor de Schepping. 
 
Plaats: Xaveriuscollege lokaal C01 - ingang via de 
kerk—Collegelaan 32 – Borgerhout. 
(Tram 24 Melkmarkt - Centraal Station - Silsburg (halte 
Joe English)). 
Toegang: 3 euro/avond | toegankelijk voor mensen 
met een beperking. 
 
 Maandag 11 maart 20u “Een Hele(nde) 
Kunst” Ronald Sledsens (deken van Antwerpen) 
mediteert bij kunstwerken om de weg te blijven 
vinden naar Nieuw Leven, naar Pasen. 
 
 Maandag 18 maart 20u 
“Uit de Schaduw” Els Van Doren (proost Chiro 
Jeugd-Vlaanderen) 
Hoe kunnen we meewerken aan de preventie van 
suïcide en psychische kwetsbaarheid vanuit ons-
zelf, jeugd- en volwassenenverenigingen, kerkge-
meenschappen? 
 
 Maandag 25 maart 20u 
“Bijbelse vrouwen van nu” Kolet Janssen (auteur) 
Over Maria, Lea, Susanna en de anderen. Deze 
vrouwen hebben het Bijbelse stof van zich afge-
schud. Ze leven in onze tijd en in onze samenle-
ving en toch worden ze geconfronteerd met de-
zelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zus-
ters. (Met steun van het Vlaams Fonds voor de 
Letteren). 
 
 Maandag 1 april 20u 
“Van Antwerpen over Algerije tot de Amazone” 
Johan Bonny (bisschop van Antwerpen) 
Hoe kunnen we als christenen dialogeren met an-
dersgelovigen en met ‘Moeder Aarde’? Vanuit een 
reisverslag n.a.v. de zaligverklaring van Charles 
Deckers in Algerije, de komende synode rond het 
Amazonegebied en een ontmoeting met Belgische 
missionarissen (waaronder Filip Cromheecke) die 
werken in Brazilië. 
Dit is ook koffiestop-avond voor Broederlijk De-
len! 
  

VASTENCONFERENTIES 2019 
 Borgerhout / Franciscus Xaverius 

 

https://filetdivers.us18.list-manage.com/track/click?u=3115dbd92680cb1922675706d&id=e135b0cd89&e=a55d8690dd
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Catechumenaat        Frank Morlion 
 Als lerarenopleider heb ik enige ervaring met de geloofsbeleving van jongvolwassenen.  
Mijn studenten zijn kandidaat godsdienstleerkrachten (r.k. godsdienst) voor het secundair onderwijs. 
Die studenten zijn (meestal) reeds gedoopt en hebben een (vaag) vermoeden van wat het geloof in-
houdt, ze verstaan het jargon behoorlijk goed. 
 
 Sinds kort begeleid ik een jonge vrouw op weg naar het doopsel. Het is voor mij ook nieuw ver-
mits het de eerste keer is dat ik met een volwassene deze weg bewandel.  
De weg met een doopkandidate is toch van een andere orde dan wat ik gewoon ben met de studenten. 
Het gaat niet om verder begeleiden, maar eerder om inleiden in het christendom, het rooms-katholiek 
geloof.  
 Vanuit de reeds aanwezige noties probeer ik elementen aan te reiken over ons geloof. Het weten 
over (katholieke) christendom is vooral gericht op waardenkaders. Ik wil proberen om aan te brengen 
dat het om meer gaat dan alleen die waarden en normen. Christendom gaat ook over de relatie tussen 
mens en God, het voorbeeld van Jezus, zijn lijden en sterven… en verrijzen. De boodschap van Christus 
was de moeite waard, is de moeite waard en nog altijd actueel ook voor jonge 21ste eeuwers. 
We gaan samen op pad (ook letterlijk) en praten, kijken rond, Kaatje stelt vragen, ik antwoord zo goed 
en kwaad als ik kan. Ik verwonder me over de openheid van Kaatje, hoe ontvankelijk ze is voor wat we 
bespreken en onbevangen reageert. Ik geef literatuur mee waar ik zelf veel deugd aan beleefd heb en 
hoop dat we daarmee dan ook weer verder kunnen.  
 Het is een boeiende en tegelijk ook uitdagende tocht. Als catechist word ik telkens opnieuw be-
vraagd: waar sta ik zelf? Hoe zie ik dat? Op welke manier kan ik geloofsinhouden verstaanbaar verwoor-
den? Tijdens de paaswake in april zal Kaatje gedoopt worden in de Sint-Pauluskerk. Ik hoop dat ze er 
dan helemaal klaar voor is. 
 
Kaatje aan het woord. 
  
 Mijn naam is Kaatje Bruynseels, ik ben 20 
jaar en ik zit nu in het proces om me te laten 
dopen.  
Zelf ben ik niet heel katholiek opgevoed, we 
leerden thuis wel de waarden en normen van 
het christendom kennen en respecteren, maar 
daar bleef het bij. De Bijbelverhalen en al het 
achterliggende bleef voor mij een raadsel.  
 
 Het mysterie van de verhalen en de essen-
tie van het christelijk geloof werden mij pas 
een beetje duidelijk toen ik begon aan mijn 
studie. Mijn nieuwsgierigheid en interesse is 
hierdoor enorm gegroeid en heeft me aangezet 
om me te laten dopen.  
 
 De afgelopen weken heb ik al een aantal gesprekken gehad met pastoor Paul en Frank. Deze ge-
sprekken hebben me enorm geholpen om me van de enge visie van het christelijk geloof af te helpen. 
Mijn kijk op geloven is enorm veranderd en mijn interesse is nog meer gegroeid.  
 
Vroeger vond ik geloven iets voor oude mensen, omdat ze een houvast nodig hadden. Nu vind ik geloven 
juist iets prachtigs, iets dat je leven kan veranderen. Ik besef dat geloven niet iets is van 70 jaar gele-
den, maar ei-
genlijk iets is 
van alle tijden.  
 
De verhalen 
waar ik vroeger 
niets van be-
greep worden 
beetje bij beet-
je duidelijk en 
krijgen eindelijk 
een betekenis.  
  
 



 
 

  DE LOODSEN  

Kristina als tochtgenoot   Eric Bochar 
 
 
 
 
 

 

Het is een bemoedigend teken dat er mensen zijn 
die er opnieuw bewust voor kiezen christen te 
worden. Ze zijn als het ware de ‘verkenners’ voor 
de wegen van het christen worden in een maat-
schappij die niet langer christelijk is. Zo worden 
zij zelf verkondigers van het geloof. 
Zo’n nieuwe verkondigster die vorig najaar mijn 
pad kruiste is Kristina, afkomstig uit het voormali-
ge Oost-Duitsland waar geloofsbeleving geen evi-
dentie was.  
Kristina woont reeds enkele jaren met haar man 
Timothy in de Oudemansstraat in de buurt van de 
Sint-Pauluskerk. 
 Geloof was dus niet aan de orde in de toen-
malige Heimat, maar de kiemen van een onstuit-
baar verlangen om christen te worden waren 
reeds onmiskenbaar aanwezig. Toen ik Kristina  
voor het eerst ontmoette en ze mij vertelde hoe 
groot haar verlangen was om christen te worden, 
merkte ik meteen hoe de kiemkracht van de 
graankorrel zich had geopenbaard, kwetsbaar en 
broos, maar tegelijkertijd heel vruchtbaar en rijk. 
Na de verkennende fase vatten we onze tocht aan 
en ontmoetten elkaar vanaf dan een tweetal keer 
in de maand.  
 Het catechumenaat is een gefaseerd en li-
turgisch geritmeerd traject dat ongeveer een jaar 
duurt, al is er geen vast begin- of eindpunt, het 
verlangen van de zinzoeker om Jezus op het spoor 
te komen kent immers geen structuur. 
Cruciale momenten worden in de Kerk doorgaans 
omkaderd door een ritueel gebeuren. 
Op de tweede adventszondag werd Kristina voor 
het eerst binnengeleid in de plaatselijke gemeen-
schap van de Sint-Paulusparochie. Deze opneming 
in het catechumenaat waarbij Kristina haar ver-
langen aan de gemeenschap kenbaar maakte was 
een bijzonder zinvol en deugddoend liturgisch ge-
beuren waarin priester Paul Scheelen voorging. 
Een belangrijke stap die haar zielsgelukkig maakte 
en dat was haar aan te zien. 
Na de opneming volgt een intensieve periode van 
pastorale begeleiding met een grondige verdieping 
van het geloof en een inwijding in het liturgisch 
vieren. 
 
 De boodschap van het evangelie begint met 
de oproep: Keer om! En Kristina liet zich omkeren 
en dat heeft gevolgen voor haar leven. 
De catechese is des te rijker wanneer ze wordt 
toegesneden op het levensverhaal, de vragen en 
twijfels van de geloofsleerlinge. Vanwaar het ver-
langen? Wat drijft Kristina echt? Welke gebeurte-
nis heeft er voor gezorgd dat zij haar leven anders 
wil oriënteren? Een ontmoeting waardoor zij zich 
bewust geworden is van datgene wat ze werkelijk 
zoekt? Ommekeer betekent verandering, maar 
moet telkens weer opnieuw nagestreefd worden. 
Ommekeer veronderstelt ook nieuwe verbonden-
heid met mensen. De ontdekking dat ook de ande-
re belangstelling heeft voor haar verhaal en ze 
daarvan mocht getuigen doet haar enorm deugd. 
Er ontstaat een gevoel van solidariteit en empa-
thie voor de andere en men houdt op vreemdeling 
te zijn. 
 

Als doopleerling er-
vaart Kristina ge-
meenschap en ver-
standhouding in een 
samen gedragen en-
gagement. Hoopvolle 
momenten en ont-
goochelingen delen 
we samen. 
  
De Schrift staat cen-
traal in de cateche-
semomenten. Geen 
“geloofscursus”, 
maar een wederzijds 
getuigenis van bege-
leider en catechu-
meen met betrekking 
tot een thema. Het is nooit belerend, noch mo-
raliserend.  
We vertrekken van doopverhalen uit de Schrift 
die we lezen volgens de methode van de Lectio 
Divina. Een zeer oude vorm van schriftlezing en 
een spirituele praktijk waarbij Gods Woord aan-
dachtig wordt gelezen. Daardoor ontstaan spon-
taan nieuwe geloofsimpulsen voor ons leven. 
 Telkens we proberen tot de bron terug te 
keren en de oorspronkelijke frisheid van het 
evangelie te herontdekken, duiken nieuwe we-
gen, creatieve methoden en andere uitdruk-
kingsvormen op die rijk zijn aan betekenis voor 
de wereld vandaag. 
We mogen dan ook aan elkaar vertellen wat de 
tekst voor onze persoonlijke geloofsgroei bete-
kent. Door deze uitwisseling mocht ik ook veel 
van haar leren en dat werkte telkens erg be-
moedigend. 
We beginnen met een gebed of lied, een geko-
zen evangelielezing, kort ingeleid. Dan volgen 
lectio, meditatio, oratio, contemplatio en eindi-
gen doen we ook biddend.  
 Zaterdag , de eerste zondag van de 
40dagentijd, 9 maart komen alle doopkandida-
ten, vergezeld door hun begeleider(s) en peter 
en meter, samen in Antwerpen voor een ont-
moetingsdag die eindigt met de viering van de 
uitverkiezing in de kathedraal. 
De kandidaten motiveren hun intentie en de 
kerk ‘kiest hen uit’. 
De overdracht van het Credo tijdens de uitver-
kiezingsviering en de zalving met catechume-
nenolie op Witte Donderdag, zijn twee bijzonde-
re ritten tijdens het catechumenaat als over-
gang naar de twee grote liturgische sleutelmo-
menten: het doopsel in de Paaswake in de plaat-
selijke parochiegemeenschap en het vormsel 
door de bisschop met Pinksteren als diocesaan 
gebeuren in de kathedraal. 
 
 Ik ben Kristina erg dankbaar omdat zij het 
is die mij dichter bij Jezus brengt en mij hem 
nog beter leert kennen. Haar intense gebedsle-
ven is mijn inspiratiebron, uit haar moed en vol-
harding put ik kracht. 
Brandde ons hart niet toen wij samen onderweg 
waren…(Lucas 24, 13-35) 
      Eric Bochar 
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GEMEENSCHAP VAN V ILLERS 

  

Zat.  30 maart van 14u tot 16u 
 

MARTHA HOFFENKAMP en ELLES VERHAAR 
 

Pelgrimeren– een reis van je voeten  
of een reis van je hart. 

 
Inschr.: tot 27 maart 032319845 of  
     gemeenschap.villers@scarlet.be 
Storting: €6  op rekeningnr.  BE32 4098 5766 0102 

Staan de Antwerpse kerken leeg? 

Orbit Antwerpen presenteert 
 

Een fototentoonstelling van Brandpunt 23 ( ge-
ëngageerde fotografen) in de ruimte van Campus 
National, Kronenburgerstraat 62 2000 Antwerpen.  
 
In deze fotoreeks krijgt men een onthullende 
weergave van de talrijke en kleurrijke vieringen. 
Zo kan men ontdekken dat de kerken helemaal 
niet leegstaan. 
Mogelijkheid voor bezoek van klasgroepen, indivi-
dueel, combinatie met gebedsplaatsen, later ont-
lenen van de fotoreeks. 
  Ter info: antwerpen@orbitvzw.be 



 
 

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

MAART 2019 

Bid, vecht en heers  - Machteld Allan  Promotheus isbn  9789044639421 
 
Allahs Wet is zowel oorsprong als doel van de islam. De islam begon veertien eeuwen geleden als 
een gedragscode die de profeet Mohammed namens Allah oplegde aan zijn volgelingen, en de 
religie zal pas vervolmaakt zijn wanneer alle mensen zich aan Allahs Wet hebben onderworpen.  
 
Bid, vecht en heers; De geschriften van de islamitische rechtsgeleerde Ibn Taymiyya (1263-1328) 
regeren in overeenstemming met Allahs Wet. Schilderen de ideale islamitische staat als een 
geoliede slavenmachine waarin iedereen zich deemoedig kwijt van de taak die hem of haar van 
godswege toevalt. Ook de leider, de kalief of de sultan is slechts een huurling van Allah, wiens taak 
het is om de schurftige schapen weg te houden van de schapen die al zijn behandeld, zoals Ibn 
Taymiyya schrijft. Doet hij dat goed, dan zal zijn beloning groot zijn, zowel in deze wereld als in 
de volgende. 
 
Ibn Taymiyya’s stem klinkt zeven eeuwen later nog altijd door, niet in de laatste plaats omdat 
salafistische bewegingen als de Moslimbroederschap en IS graag een beroep op hem doen om hun 
acties te rechtvaardigen. Bid, vecht en heers is daarom onontbeerlijk voor iedereen die van 
binnenuit wil begrijpen wat salafisten bezielt.        
Het is voor het eerst dat een Nederlandse vertaling van een islamitisch-juridische tekst verschijnt 
die ook voor niet-moslims toegankelijk is. Daarmee draagt de tekst ook bij tot een beter begrip van 
de islam in het algemeen.  
             € 24,99   

Met eigen woorden- Piet van Midden- Boekencentrum  isbn 9789023955672  
 
 
In De lichtvoetige Bijbel hertaalde Piet van Midden een groot aantal bijbelteksten op een 
verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus. De 
Bijbel heeft een zeggingskracht die boven alle boeken uitgaat. Sommige teksten doen iets met je. 
Dat geldt nog sterker wanneer ze opnieuw verwoord worden. Je kunt de teksten lezen voor jezelf, 
bij de opening van een bijeenkomst, in een viering, of ze gebruiken om iemand een hart onder de 
riem te steken.  
 
             € 17,99   

Dichter bij Jezus    Miranda Middag   MMT               isbn  9789082912302  
 
Wil jij je op een laagdrempelige manier (opnieuw) verdiepen in het leven en de leer van Jezus 
Christus? Dat kan aan de hand van dit berijmde Mattheüs-evangelie. Het is geschreven in een frisse 
stijl, trouw aan de oorspronkelijke tekst. Zo brengt het je dichter bij Hem! 
 
’Kijk eens hoe de vogeltjes 
van dag tot dag begaan. 
Ze zaaien niet en maaien niet, 
bewaren ook geen graan. 
 
Van je Hemelse Vader 
krijgen deze tóch te eten. 
De vogels, wel, die ga jij 
ver te boven, moet je weten. 
 
Maak jij je ongerust? 
Dat heeft geen enkele zin. 
Je leeft er geen dag langer door… 
Nee, dát zit er niet in. 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
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Tob jij over kleding? 
Bedenk hoe bloemen groeien. 
Hoe ze zonder inspanning 
zo schitterend staan te bloeien. 
 
Ze zwoegen niet en spinnen niet 
maar hun kleed is magistraal; 
mooier dan dat van Salomo, 
met al zijn pracht en praal…’ 
 
-Naar enkele woorden van Jezus 
Christus (Mattheüs 6:26-29)  

 € 19.95 
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De sjamaan en ik  Willemijn Dicke  Promotheus         isbn: 9789044639698 
 
 Het grootste deel van haar leven is Willemijn Dicke militant atheïst. Als wetenschapper is 
ze, net als haar collega’s en vrienden, een scepticus pur sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een 
gezin en een grote vriendenkring. Maar dan besluit ze dat ze genoeg heeft van het leven op de 
automatische piloot. Tot verbazing en verontwaardiging van de mensen om haar heen begint ze een 
spirituele zoektocht. Nu ze zich openstelt voor mystieke gewaarwordingen, volgen ervaringen 
elkaar op die even intens als intiem zijn. 
 Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes voorbij, van zenboeddhisten, 
sjamanen, handopleggers en swami’s tot een Dominicaanse priester. Haar ontmoetingen en 
herontdekking van zingeving hebben ook hun keerzijde: in een opwelling zegt ze haar baan op en 
ze raakt vriendschappen kwijt. Maar de grootste verandering is dat ze niets meer zeker weet, of het 
moet zijn dat ze onmiskenbaar religieus is geworden. 
Willemijn Dicke schrijft eerlijk, nuchter, intelligent en met humor over haar tien jaar durende 
queeste. Ze werkte als universitair hoofddocent aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland.  
 ‘Zelden zal een zoektocht naar zingeving zo veel hilarische momenten van vertwijfeling 
hebben opgeleverd als in dit angstaanjagend eerlijke boek van Willemijn Dicke.’ (Ilja Leonard 
Pfeijffer) 
             € 19,99  

Gastvrijheid is heilig   Pierre-François De Béthune   Editions Erasme   isbn: 9782808102056  
 
In elke religie is gastvrijheid heilig. Nochtans leert de geschiedenis dat de onderlinge gastvrijheid 
tussen de verschillende religies op een laag pitje draait. Angst voor elkaar en onzekerheid inzake de 
verschillen die er tussen religies zijn, zorgen veeleer voor blokkeringen dan voor ontmoetingen.  
Het Concilie Vaticanum II opende de deur om kloven te dichten en diepgaand contact met elkaar te 
zoeken. “Maar we moeten veel verder gaan” zegt Pierre-François de Béthune, secretaris-generaal 
van de commissie voor de Monastieke Interreligieuze Dialoog (MID). Als gast in Japanse zen-
kloosters en geïnspireerd door zijn ervaringen aldaar, besloot hij om de weg van de interreligieuze 
dialoog verder uit te bouwen via de gastvrijheid, zowel in praktijk als in reflectie. Hij is ervan 
overtuigd dat in het hart van elke godsdienst, en zeker in het evangelie, een spirituele energie 
aanwezig is die toelaat om mekaar te ontmoeten in een heilige gastvrijheid. In dit boek vertelt de 
auteur op een toegankelijke wijze over zijn ervaringen tijdens spirituele uitwisselingen tussen het 
boeddhisme en het christendom en hoe deze uitwisselingen hem dieper binnengebracht hebben in 
zijn eigen christelijke traditie.  
 
             € 18,50 

Wees lief voor jezelf       Luise Hay        Unieboek     Het Spectrum     isbn: 9789000366071 
 
  
Elke dag positieve, inspirerende woorden van de koningin van zelfliefde: Louise Hay. Louise Hay 
inspireerde met haar werk miljoenen mensen over de hele wereld. Ze spoorde je met haar boeken 
als Heel je geest, Spiegelwerk en Een gelukkige geest in een gezond lichaam aan om van jezelf te 
houden, en leerde dat je de regie over je eigen leven hebt. Louise Hay is in 2017 op negentigjarige 
leeftijd in haar slaap overleden. Ter ere van haar leven zijn haar mooiste affirmaties gebundeld in 
Wees lief voor jezelf. Een verzameling met 365 van Hays meest inspirerende affirmaties, een voor 
elke dag, zodat je het hele jaar de wijsheden van de grande dame bij de hand hebt. 
Louise Hay (1926-2017) is bekend van haarwereldwijde bestsellers. Met haar inzichten en positieve 
filosofie heeft zij wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar een fijner en positiever 
leven. Louise Hay wordt gezien als een van de grondleggers van de zelfhulp en schreef lang voordat 
het gangbaar was al over de onlosmakelijke connectie tussen lichaam en geest.  
Haar boeken worden in meer dan 33 landen uitgegeven en zijn in 25 talen vertaald. 
             € 17,99   
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