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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 

 

Hoelang kunnen, mogen, zullen we de stad Hoelang kunnen, mogen, zullen we de stad Hoelang kunnen, mogen, zullen we de stad 

en haar inwoners omarmen?en haar inwoners omarmen?en haar inwoners omarmen?      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorig week-end was er het feestelijk samenzijn met duizenden sportievelin-
gen en hun supporters. Perfect georganiseerd, we mochten fier zijn op onze 
stad. 
 
Volgend week-end wordt de aftrap gegeven om alle positieve krachten in 
deze stad bijeen te brengen. Dit gebeurt vanaf vrijdag met een grote tocht 
op de fiets, in allerlei creatieve werkwinkels en evenementen. (zie Plan A). 
Op zaterdagavond worden onze kleurrijke stadsgenoten verwelkomd in de 
Roma vanuit Gastvrij Antwerpen. En zondagnamiddag wordt heel de stad 
vanop de Singel omarmd, men verwacht meer dan 10.000 deelnemers. 
Hiermee willen de organisatoren  het signaal geven dat er in de toekomst 
veel meer moet samengewerkt worden om mensen bijeen te brengen, tegen 
alle angstgevoelens en bedreigingen in. Er zijn vele uitdagingen voor onze 
stad en daar hebben we iedereen voor nodig.  
 
We hopen dat de reeds op gang zijnde dynamiek, kan behouden blijven. We 
kunnen in deze periode van bloeiende lente en een feest als Pinksteren ze-
ker een nieuwe ‘Spirit’ gebruiken. Elke dag ervaren we hoe meer en meer 
mensen buitengesloten worden ,ook letterlijk, dit is zeker niet de samenle-
ving die we willen omarmen. Gelukkig mogen we zelf in onze projecten, sa-
men met velen een ander accent leggen. Om dit vol te houden is het best 
de handen te reiken  
 
We wensen dat ook de vele kinderen, die dezer dagen hun Vormsel doen 
mogen doordrongen worden van de Geestdrift om hun schouders te zetten 
onder een zorgzame samenleving. 
         Annemie Luyten 
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*NIEUW PROJECT* 

Een kleine stap verwijderd van een zelfstandig leven  

Parochie sociaal en de  

Bronzen Pagadder  

De Overzet is inmiddels 8 jaar gelden opgestart. De nood aan opvang voor zeer kwetsbare 
vrouwen blijft, na een klein decennium, nog steeds ruimschoots aanwezig in onze stad. 
Het gaat om vrouwen die niet beschikken over wettige verblijfsdocumenten, in erbarmelij-
ke omstandigheden leven, weinig netwerk hebben, vaak met ernstige medische aandoenin-
gen en/of kinderen hebben. In een vorige editie las je al dat het extreem moeilijk wordt 
om een legaal verblijf te verkrijgen in ons land. Gelukkig zijn er toch enkelen die wel posi-
tief nieuws krijgen! Het gaat om prille en alleenstaande mama’s die erg snel alles op de 
rails moeten krijgen om een inkomen te kunnen ontvangen en daarbij op zoek moeten 
gaan naar een eigen woonst wat geen sinecure is in onze stad. Deze vrouwen moeten op 
zoek gaan naar opvang voor hun kindje, Nederlandse lessen en inbur-
gering volgen, een woonst zoeken,… Kortom zeer veel werk voor een 
vrouw die vaak nog moet wennen aan het prille moederschap. Om 
deze nieuwe nood te kunnen opvangen kregen we als bij wonder een 
aantal maanden geleden de kans om een huis in gebruik te nemen 

van VZW Emmaüs in de Korte Leemstraat, op een boogscheut van De Overzet. En zo werd 
een nieuw project geboren: De OVERSTAP. In De Overstap kunnen we vrouwen met kin-
deren tijdelijk huisvesten in de aanloop naar een zelfstandig leven. We begeleiden deze 
dames niet alleen bij de praktische en administratieve zaken die vaak op korte tijd in orde 
gebracht moeten worden, maar we leren hen ook omgaan met een inkomen en wennen 
aan een leven in onze stad op een andere manier dan ze voordien gewend waren. De over-
levingsmodus waarin ze jaren vertoefden, maakt plaats voor structuur en veerkracht. Na 6 
tot 8 maanden willen we hen laten ’overstappen’ als sterke vrouwen die klaargestoomd 
zijn voor een zelfstandig leven in onze stad. Bij het lezen van de Kapstok hopen we de 
eerste dames te hebben ontvangen in huis. Volgende maand kan je de eerste ervaringen 
hierover lezen! Er is zelfs een tuintje waarin ondertussen al veel gewerkt is om deze zo-
mer te genieten van de zon!  

Stefanie De Ryck  

Vanuit Bewegen.net wil men elk jaar vrijwilligers in de bloe-
metjes zetten (n.a.v.  Rerum Novarum). Dit gebeurt door 3 
vrijwilligersorganisaties te nomineren, en één ervan krijgt 
het beeldje van de Bronzen Pagadder. Dit gaat gepaard met 
een groot vrijwilligersfeest in de Singel op 23 mei. Wie deze 
prijs wint, wordt bepaald door stemming door verschillende 
groepen.  
 
Eén van de organisaties is PAROCHIE SOCIAAL, een onthaal-
project gesteund door de parochies St.Joris en St. Paulus in 
Antwerpen. De vrijwilligers onthalen er twee maal per week 
gezinnen (vaak alleenstaande mama’s) met kinderen, meestal 
afkomstig uit de Balkan. Hun levenssituatie is dikwijls heel 
schrijnend. De kinderen kunnen naar school gaan en ze krij-
gen een minimum aan medische verzorging, maar voor het 
overige is hun bestaan hier onzeker. In de zoektocht om iets 
te doen voor de mensen die het meest uit de boot vallen, 
kozen enkele vrijwilligers van de parochie om speciaal voor 

deze mensen iets te doen, vooral omwille van de toekomstkansen voor de kinderen.  
 
Een fonds werd opgericht  en een deel van de pastorie van St. Joris kan ervoor gebruikt worden. De vrijwilligers 
hebben vooral een luisterende en onthalende houding, waardoor ze deze men-
sen laten voelen dat ze hier mogen zijn en ook op een vriendelijke manier kun-
nen aangesproken worden. Er wordt doorverwezen naar andere hulporganisa-
ties, zoals Dokters van de wereld, teledienst enz., of getelefoneerd met scho-
len, ziekenhuizen of energieleveranciers om de rekeningen te kunnen bijwer-
ken. 
Dankzij giften van geëngageerde parochianen en sympathisanten kan er ook 
een kleine financiële steun gegeven worden voor luiers, babymelk, medicatie, 
lijnkaarten, bijwerken van water- of energiefactuur…  
 
Het zou zeer fijn zijn, mocht Parochie Sociaal de Bronzen Pagadder winnen, 
daar kan er door u mee voor gezorgd worden door te stemmen op dit project 
langs het tijdschrift Visie van 21 april of op de website van Bewegen.net. 
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3 - daagse in Averbode 

Goede Vrijdag tocht      

Aanvankelijk zou de tocht niet doorgaan, maar geluk-
kig kregen we op het laatste moment toch een toela-
ting om volgens de gevraagde route, van kathedraal, 
langs de hand naar St. Jacobs te gaan.  
 
Het werd een heel ingetogen gebeuren, met een lan-
gere halte aan het beeld van de hand. We vroegen de 
deelnemers om wat feed-back te geven over dit ge-
beuren. Heel vlug kregen we heel wat reac-
ties.  Praktisch iedereen vindt het een heel zinvol ge-
beuren en zou het spijtig vinden indien de Tocht niet 
meer zou doorgaan. Het is voor hen de beste invulling 
van de Goede Vrijdag. Vooral de verbinding van het 
lijden van Jezus met de actualiteit wordt als positief 
ervaren. Het langer halte houden en de goede opstel-
ling op de Meir wordt geappreciëerd omdat het voor-
bijgangers even doet nadenken. Sommigen sloten zelfs 
daarna aan bij de verdere tocht. 
 
Omwille van het feit dat er meer ‘gekleurde’ mensen 
deelnemen, en ook door het internationaal karakter 
van onze stad, werd er wel gesuggereerd om de op-

schriften in verschillende talen te maken en ook de 
liederen aan te passen. De verjonging van het publiek 
is wel moeilijker, in die zin werden er ook wat voor-
stellen gedaan, maar het is erg wisselend of het va-
kantie is of niet.  
 
Samengevat: zonder Goede Vrijdagtocht missen  we 
een heel belangrijke dimensie van de Goede Week.  
Er werd vooral opgeroepen om de bekendmaking te 
verbeteren. Communicatie is een belangrijk punt. Wie 
nog wel reageren of zich eventueel wil opgeven om 
mee te werken: annemie.luyten@deloodsen.be 
 

Op Witte Donderdag mochten we weer een grote 
groep jongeren met hun catechisten ontvangen op de 
Loodsen. Ze kwamen helemaal vanuit Mol en namen 
eerst deel aan de Chrismaviering in de kathedraal., 
waarin de bisschop de nieuwe olie zegende .  
 
Na hun picknick verorberd te hebben, namen Stefanie 
en Helene hen mee in een boeiende activiteit waar-
door ze meer te weten kwamen over armoede en ook 
over onze werking. Een hele uitdaging…  
Een andere groep, vanuit Laakdal verkende de wer-
king van het Onthaal St. Antonius, de kinderen had-
den hun rugzakjes volgestopt met producten om te 
delen met kinderen of baby’s in armoede! 

 
Langs deze weg willen wij alle catechisten en natuur-
lijk ook de jongeren, die de volgende weken de stap 
zetten naar hun Vormsel hartelijk proficiat wensen. 
Hopelijk behouden zij hun geestdrift om op een ge-
eigende manier de toekomst van het christendom in 
onze contreien waar te maken. 

Witte donderdag  

Kinderen bereiden zich voor op het 

vormsel      

Het is bijna zover.. Van 2 tot 4 mei gaan we  met  ’t 
Vlot, Jambo en Pastel naar Averbode. 
15 gasten, 15 vrijwilligers en 5 ondersteuners. Een 
hele groep dus. 
Ons thema?  
fo_kussen op ver_zoenen...  
We gaan op zoek naar te verzoenen eindjes in ons ei-
gen leven. 't Wordt spannend. 
Dit alles is alleen maar mogelijk omdat we door zoveel 
mensen worden gesteund (dankzij een oproep in de 
Kapstokje), omdat Saskia de marathon van Rome heeft 
gelopen en omdat 't stad ons een beetje steunt. Heel 
erg bedankt allemaal. 
 
Wil je ons mee op weg zenden ? Van Antwerpen naar 
Averbode … en de derde dag van Averbode te voet 
naar Scherpenheuvel ?  
Dat kan door naar de Zendingsviering te komen op 
maandag 1 mei om 18u in de Kapel van de Heilig Hart-
parochies, Lange Beeldekensstraat 20, 2060 Antwer-
pen. Welkom ! 
Je kan onze belevenissen ook volgen op http://
tvlotjamboinaverbode.blogspot.be 
Joepie, Paters… we komen eraan ! 
 

Woensdag 19/04 genoten we met iedereen in en rond 
de Overzet van een lekker diner in Colmar.  

mailto:annemie.luyten@deloodsen.be
http://tvlotjamboinaverbode.blogspot.be
http://tvlotjamboinaverbode.blogspot.be
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Een vrijwilligersverhaal 
 
Twaalf jaar geleden rolde Monda Mariën (69)  het 
vrijwilligersleven in. Jarenlang was ze betrokken 
bij de projecten van De Loodsen. Ze woonde er 
boven op de zolder en met haar levenspartner Bell 
was ze er huisbewaarder. Tot ze drie jaar geleden 
verhuisden. “Ik geef getuigenissen voor de Toch-
ten van Hoop, in De Loodsen of de parochie van 
Sint-Antonius waar ik meewerk in de kerk en de 
zondagsvieringen maak.” 
 
Monda is er nu lid van het parochieteam. Ze maakt 
de lectorenlijst, zingt mee in het koor, schrijft de 
dopelingen in en verzorgt er uitvaarten. “Met een 
mandaat van de bisschop.” Daar volgde ze zes jaar 

geleden een opleiding voor: rouwbegeleiding, de viering, de uitvaart en de opvolging van de familie. 
Eventueel verwijst ze naar de rouwbegeleiding bij De Loodsen. Vandaag nemen rouwcentra echter 
veel uitvaarten voor hun rekening. “Mensen moeten dan niks doen. Alleen de rekening betalen.” 
 

Dienstbaarheid 
 
“Je kan niet Christen zijn en enkel in de kerk zitten”, zegt Monda. Ze is katholiek en daar fier op ook. 
Dienstbaarheid vind ze belangrijk. “Ik probeer mensen nabij te zijn.” Dat zet ze nu in de praktijk bij 
het Onthaal Sint-Antonius. Het Onthaal deelt vier dagen per week -voormiddagen van dinsdag tot vrij-
dag- voedsel uit aan Belgen, nieuwe-Belgen, niet-geregulariseerde vluchtelingen, daklozen,… “Het 
voedselpakket is belangrijk. Daarvoor komen de mensen. Maar de doelstelling van de werking reikt 
verder. Het gaat er ook om ieders waardegevoel te ondersteunen.” Want armoede rukt daar hard aan. 
‘Arm zijn’ betekent luisteren, wachten, frustratie en zoveel andere ondermijnende dingen. “We pro-
beren naast de mensen te staan, naast hen te zitten, contact te leggen en een band op te bouwen.” 
 
Monda schrijft de mensen in die een voedselpakket ophalen. Die komen niet noodzakelijk van harte 
langs. Ze hebben een gène. Sommigen lopen wel vier keer voorbij voor ze aanbellen. “Op een door-
snee voormiddag komen een 40-tal alleenstaanden of gezinnen langs. Soms meer. Soms minder.” 79 
verschillende nationaliteiten. Syriërs en Afganen zijn er de nieuwste groep. Die hebben een eigen pro-
blematiek. Ze hadden een huis. Het is gebombardeerd. Ze hadden een job. Maar ze moesten gaan lo-
pen. “Meestal kennen ze onze voeding niet. Of is het ‘minderwaardig’.” 
 
Het Onthaal heeft voedselpakketten van Europa. Zo’n basispakket bevat spaghetti, suiker, olie,… “Dat 
is jaar in jaar uit hetzelfde.” Voorts zijn er overschotten van de voedselbank die opgebouwd wordt 
o.a. door de giften van mensen in het grootwarenhuis. En dan is er ook voedsel dat vrijwilligers aan-
dragen. Verse groenten die net iets te lang in de winkel lagen. Een bakker die  tegen een factuur van 0 
euro gisteren-brood brengt. Een mecenas betaalt wekelijks voor fruit. 
 

Onze ‘zakkenrollers’ 
 
“Tijdens de koffiebabbel -na de voedseluitdeling- is het vaak met handen en voeten uitleggen. Het is 
leerrijk en opbouwend. Voor ons betekent het ‘integreren’, weg en weer. De basis voor verstandhou-
ding.” Contact vind ze belangrijk. Velen hebben maar weinig contact met anderen. En al zeker niet 
met andere culturen.” Monda legt uit dat sommigen in hun land van herkomst in oorlog zijn met el-
kaar. “Het Onthaal heeft als regel dat iedereen welkom is en respect heeft voor elkaar.” Dat is ook de 
invalshoek van de vrijwilligers. “We hebben een goeie groep van vrijwilligers. In het Onthaal werken 
ook moslims en moslimas mee.” Rita Somers, pastor, coördineert het Onthaal dat los staat van, maar 
verbonden is met de parochie. 
 
“Tijdens de koffiebabbel werken we op hygiëne. Sommigen wassen zich niet. We leren mensen hoe het 
er hier aan toegaat.” Scholen zamelen rond kerstmis toiletgerief in voor het Onthaal:  zeep, shampoo, 
tandenpoets en -borstel,… “We krijgen gratis vuilzakken van de stad. Gepensioneerde missiezusters 
maken er rolletjes van -we noemen hen ‘onze zakkenrollers’- en die geven we ook mee met uitleg.” 
Tegen september zamelt het Onthaal rugzakken en schooltassen in. “Als de vormelingen langskomen, 
vragen we om hun oude schooltas.”  
 
Elk jaar organiseert het Onthaal een Sinterklaasfeest. Mama’s en oma’s krijgen een snoepje en een 
speelgoedje die ze aan de kinderen kunnen geven. “Een mama kwam op een dinsdag langs met haar 
zoontje. We vroegen of hij dan niet naar school moest. Zij antwoordde dat ze moest kiezen: ‘Hier 
eten of zonder eten naar school. We zijn naar hier gekomen.’ Spontaan kreeg het kind van iedereen -
allemaal arme mensen- tot hij achter een berg snoep verdween.” 



 
 

BBUITENUITEN                              

Eéns per jaar trekt het Onthaal in de zomer met de hele doelgroep naar de zoo. Voor velen is dat de 
enige uitstap in de grote vakantie. Dan wordt ‘vakantieparticipatie’ aangevraagd en kost een ticket 
minder. Toch nog meer dan de meeste mensen kunnen betalen. “Wij passen bij. Nu hebben we een 
aanvraag lopen voor 500 mensen.” Het is een familiegebeuren. Allen samen voorbij het loket. Eenmaal 
binnen trekt ieder zijn plan. “Vorige keer wou een Afrikaans kindje daar absoluut weg. Omdat… alle 
dieren er opgesloten waren. De oma nam het mee naar huis.” 
 

Schrijnende armoede in Antwerpen 
 
Om de twee maanden is er een Sint Antonius Shop. Daar kunnen arme gezinnen van de doelgroep kle-
ding kopen. Voor één euro krijgt een volwassene drie stuks, kinderen zes stuks. “Voor sommigen is 
zelfs één euro te veel. Er is schrijnende armoede in Antwerpen.” Ze vertelt van een Syrische jongen 
van zes die naar het eerste leerjaar moest. Hij had nog nooit schoenen aangehad. “Toen hij schoenen 
moest aandoen werd er nogal gebruld. Uiteindelijk was hij er wel fier op.” Ze vertelt van een Syrische 
familie -uit kampen te voet naar hier gevlucht- die geen bedden had. In de shop stond er een hoge kin-
derwagen waar de kleine in kroop en in slaap viel. De mensen namen de kinderwagen mee. 
 
Aan de shop, onder een afdakje, staat huishoudgerief dat gratis is. “Van de kringwinkel krijgen we af 
en toe schoenen. We krijgen alle dagen kleren binnen. We hangen niets op dat we “onze eigen klein-
kinderen niet aan zouden doen.” De rest gaat in zakken voor Missio. “Op een typische shop-dag gaan er 
tussen de 1.600 en 1.800 kledingstukken buiten. Dat doen we nu 2,5 jaar. Mensen die regelmatig ko-
men, zijn proper.” 
 
“Het contact met mensen van andere nationaliteiten en zeker vluchtelingen ligt in Antwerpen gevoe-
lig. Wij moeten ons voor hen openstellen. Veroordelen is zo gemakkelijk. Samenleven is veel moeilij-
ker. Ons klein werk geeft een meerwaarde in hun leven.” Via het Platform Noodhulp onder Protest is 
Monda ook nog verbonden met De Loodsen. Om de twee maanden is er een coaching vergadering voor 
het 20-tal vrijwilligers. “We leggen op tafel wat ons bezwaart. Wat we meemaken. Hoe de werking 
loopt, En we eten samen een boterham.” 
 

Via De Loodsen 
 
Haar ouders stierven vrij kort na elkaar. Toenmalige pastoor Jan Dehond op St Willibrordus raadde haar 
een rouwbegeleidingscursus aan om het verlies te plaatsen. Die volgde ze bij De Loodsen. En inder-
daad. Algauw zocht ze na uitvaarten zelf mensen op om te vragen hoe het ging. Zo leerde ze ook de 
andere projecten van De Loodsen kennen. Gedurende twee jaar ving ze in de kapel van ’t Vlot mee 
daklozen en druggebruikers op. Ze kwam er in contact met de Sint Antonius-parochie. “Ondertussen 
waren we bij De Loodsen gaan wonen. Ik leerde er Rita van 
het Onthaal kennen.” 
 
Bij De Loodsen ving ze mensen op en gaf ze getuigenis. Over-
dag, ’s avonds en in het weekend. “Maar we worden ook ou-
der.” Vandaag weet ze haar inzet beter af te bakenen. “In de 
voormiddag ben ik bezig. En dan is er in de namiddag ‘mijn 
kleine dochter’ Anouk. Ook belangrijk. Drie dagen per week 
haal ik ze na de school op en komt ze naar ons. We eten sa-
men.” En de toekomst? “Als de gezondheid meewil en ik 70 
wordt, hoop ik op een iets ‘contemplatiever’ leven.” Maar ze 
woonden er heel graag. Bell, die er trouwens nog zijn schil-
dersatelier heeft, zorgt er voor de foerage. Op woensdagmid-
dag, het bezinningsmoment in De Loodsen, is Monda er nog 
steeds bij. Daarna een boterham. “Dat is een rustpunt.” 

 
        Luc De Smet  
 

Mijn grote droom 
 

“De Loodsen staan voor een open kerk. Mijn grote droom 
is de diaconie in de kerk te brengen. Het zou tof zijn dat 

mensen in onze kleine parochiegemeenschap andere mensen 
aanvaarden zoals ze zijn. Arm, vreemd, groot of klein. 

Het klinkt vanzelfsprekend in de katholieke kerk maar dat 
is het niet.” 
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Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Harry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

DDEE  VVLEUGELLEUGEL     

Datum Voorganger  Thema  

06/05 Paul Kevers &  
Mieke Van 
Steelandt  

En de taal van zen  

13/05 Marianne Van de  
Graaff   

Om Handen   
20/05 Marrijke Verrelst  

27/05 Bert Lodewijckx  Van Hemelvaart naar  
Pinksteren, een mysterie  

Dialoog tussen Christenen en Moslims. 
Het nieuwe voltijds  

Een 30– uren werkweek 

Studievoormiddag met  
Ilse De Vooght - Beleidsmedewerker Femma  

 
 
Zaterdag 13 mei   
10u tot 12u30  
 
 
Vrouwenbeweging 
Femma timmert al 
langer aan de weg om 
een collectieve ar-

beidsduurvermindering met behoud van loon opnieuw 
op de politieke agenda te zetten. Zij pleit voor een 
werkweek van 30 uur als de nieuwe ‘standaard’ voor 
alle werknemers. ‘Het nieuwe voltijds’ opent volgens 
Femma het perspectief op een samenleving waar 
mannen en vrouwen gelijker worden, de combinatie 
arbeid en gezin vlotter verloopt, werk beter verdeeld 
wordt, stress en burn-out verminderen, de milieu-
impact kleiner wordt, mensen terug meester van hun 
tijd worden en als actieve burger aan de slag kunnen.  
Te gek voor woorden? Of realistisch en betaalbaar?  
 
Waar: in Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Ant-
werpen 
 
Organisatie: Christenen voor het Socialisme (CvS) 
Info en inschrijvingen: CvS, Belgradestraat 80, 2800 
Mechelen. christenen.v.h.socialisme@skynet.be, 
015/41.64.84 
 
Prijs : € 5. 

Voordracht door  Johan Vrints  
 

Dinsdag 16 mei om 14u  

Johan Vrints is godsdienst-
wetenschapper en arabist 
en gedreven stafmedewer-
ker bij ORBIT. Thuis in de 
wereld van diversiteit en 
migratie (het vroegere 
Kerkwerk Multicultureel 
Samenleven) waarover je 

meer informatie vindt op http://www.orbitvzw.be/. 

Johan is vlot ter taal, kan boeiend spreken en zal op 
16 mei in woord en beeld meer vertellen over zijn 
contacten met moslims en ook over de kansen tot dia-
loog tussen christenen en moslims. Hij woonde een 
tijd lang in Jeruzalem. Op 16 mei hebt u een unieke 
kans om hem aan het woord te horen.  

Waar: TPC, Groenenborgerlaan 149 te Wilrijk  
 
Wanneer: 14u in het auditorium, afsluiting rond 
16u30 
Vanaf 13.30 uur staat er een tas koffie klaar in de hal 
van het gebouw S.  
 
Prijs: 7 euro per deelnemer , voor 9 mei storten op 
BE64 4190 1330 1152 van Adem-Tocht Bisdom Antwer-
pen - inschrijven uiterlijk op 9 mei bij secretaris Hugo 
Van Aken via 03 448 11 01 of 
hulie.vanaken@gmail.com 
 
Deze namiddag is een initiatief van Adem-Tocht Ant-
werpen. U kan meer informatie bekomen over de be-
weging op de website www.kerknet.be/organisatie/
adem-tocht-vlaanderen en bij voorzitster Mia Ver-
banck (0495 28 65 38 – mia.verbanck@skynet.be). 
 

Oproep  vrijwilliger …….. natuurlijk  ! 

 
Je bent tussen de 18 en 70 jaar en wilt je inzetten 
voor je medemens. 
Je kan mee voor 5 dagen naar Banneux, een bede-
vaartoord in de Ardennen.  
Je zet je mee in voor een 150-tal gehandicapte en/of 
bejaarde mensen. 
Je kunt goed luisteren en je inleven in anderen.  
Je wordt aangesproken in je creativiteit en talenten. 
Je komt terecht in een groep enthousiaste vrijwil-
ligers.  
Je bent welkom!! 
 
Waar: Banneux   
 
Wanneer :   
van donderdag  27 juli tot maandag 31 juli   
van donderdag  7 tot maandag 11 september 2017 
 
Organisatie en inlichtingen 
Het Antwerps Ziekenwerk voor Banneux, vzw 
Maya Van Trier, voorzitter 
René Carelsstraat 40 – 2140 Borgerhout 
03 663 43 61  of  0479 57 44 68 
vantrier.maya@hotmail.com 

mailto:christenen.v.h.socialisme@skynet.be


 
 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 
E-mail: dedriele-
lien@kerknet.be 

Website: www.de3lelien.be 
Open van maandag  

tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

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

MEI 2017 

 
Geen dag zonder maria 
desiree krikaar - Uitgeverij wbooks 
      
 
          Isbn 9789462581791 
 

Maria. Een naam met vele verschillende connotaties. Mens, mythe, moeder. Voor 
sommigen een symbool, voor anderen zo echt als vlees en bloed. Maria is van ons 
allemaal. In de religieuze geschriften is zij de moeder van Jezus, maar haar betekenis 
reikt verder. Zij is een wereldomvattend icoon voor vrouw-zijn, gezin- en 
moederliefde, vreugde en verdriet, troost en bescherming. Niet voor niets steken 
zoveel mensen, ongeacht hun cultuur of religie, een kaarsje op voor Maria als zij 
tijdens hun vakantie een kerk bezoeken. Er zijn ongetwijfeld veel mensen voor wie 
geldt: geen dag zonder Maria. 

            24,95€ 

 
Bijbelse vrouwen van nu  
Kolet janssen - uitgeverij pelckmans pro   
     
          Isbn 9789463370431 
 
Maria, Lea, Susanna en de anderen. De vrouwen in deze bundel hebben het Bijbelse 
stof van zich afgeschud. Ze leven in onze tijd en onze samenleving en toch worden ze 
geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zusters. 

Wie de Bijbelverhalen kent, zal verrast zijn over de actuele invulling. Wie zich 
herkent in de vrouwen uit deze verhalen, zal nieuwsgierig worden naar de 
Bijbelverhalen aan de oorsprong. Het zijn verhalen voor iedereen die inspiratie zoekt 
om zijn of haar plek in het leven te vinden.       
           
 

 

Donderdag 11 mei 2017 om  
14h 30 en 16u 30 

 
 

signeersessie en inleiding door jean-paul vermassen bij  
“Het leven van bernadette” -  

een verhaal van kwetsbaarheid en kracht.  
 

Ontdek bijzondere vrouwenverhalen  
 

Onze winkel zal tijdens de maand mei een bijzondere plek zijn om  
maria en andere vrouwen te ontdekken.   



 
 

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 
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Dvd van teresa van avila  
          
 
Teresa was één van de grote vrouwen uit de geschiedenis van de Kerk. Haar werken 
behoren tot de klassiekers van het religieuze leven en vormen een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Spaanse literatuur. 
 
Teresa van Ávila 
 
Met een uitzonderlijke historische nauwkeurigheid voert deze miniserie de kijker binnen 
in het Spanje van de Gouden Eeuw. 
 
Gebaseerd op bronteksten wordt het leven van doña Teresa de Ahumada y Cepeda, de 
heilige Teresa van Ávila verteld vanaf haar eerste mystieke ervaringen tot aan haar dood. 
 
De topcast maakt deze tijdloze film, opgenomen op historische locaties, tot een unieke 
en onvergetelijke kijk ervaring. 
 
3 DVD; speelduur 450 minuten           
             
              
            22,50 € 

 
Dvd de dag waarop de zon danste  
fatima        
 
Tekenfilm voor jong en oud - "De dag waarop de zon danste" - Leverbaar begin april 
2017 is een bijzonder jaar: 100 jaar geleden verscheen Maria in Fatima (Portugal) aan 
drie herderskinderen.  
Speciaal voor dit jaar is er een tekenfilm op dvd uitgekomen over deze drie kinderen en 
de verschijningen van Maria in Fatima. 
In 30 minuten wordt de geschiedenis verteld, met humor, met spanning en met een 
duidelijke boodschap.  
De dvd is Nederlands gesproken en ondertiteld.  
Bij de dvd is een mini-brochure gevoegd met uitleg bij de film en foto’s van de echte 
kinderen.De dvd is een mooi geschenk bij de 1e H. Communie. Zeker in dit Fatima-
jaar.  

        
           
            5,00 € 

 
Bijbel voor meiden  
Melissa alex - ark media                                            
           
           Isbn 9789033833304 
Bijbel voor meiden. De Bijbel staat vol verhalen over hoe God door de eeuwen heen 
mensen inzet voor zijn grote plan. In deze prachtig geïllustreerde kinderbijbel leer je 
moedige vrouwen als Ruth, Esther en Maria beter kennen. Lees wie ze waren, wanneer ze 
leefden en hoe God hen gebruikt heeft. Dit inspirerende boek richt zich speciaal op jonge 
tienermeiden. Het bevat een breed scala aan verhalen en extra informatie over de 
bijzondere vrouwen die tot grote dingen in staat waren door Gods kracht. Bijbel voor 
meiden is een begrijpelijke kinderbijbel om zelf te lezen door meiden die willen groeien 
in geloof. Zeer geschikt om weg te geven als afscheidscadeau.  

              
            17,50€ 

          


