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MEI 2019 

Nr. 236 mei 
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 mochten ontvangen!!! 

Tussen Pasen en Pinksteren 
 Wanneer je op zaterdag in Antwerpen geniet van de verscheidenheid van 
de bezoekers en de veelkleurigheid van de  marktkramen  met daarnaast de 
prachtige, enigszins ‘wilde’ flora op het theaterplein, dan versta je niet dat di-
versiteit een probleem is.  
 En toch zijn we deze dagen als mensheid in ons diepste geschokt door wat 
er gebeurde in Sri Lanka: biddende en vierende volwassenen en kinderen ge-
dood. Met als gevolg dat alle religieuze gebouwen in dat land best een tijdje 
gesloten blijven. En dichter bij ons: een vermoord jongetje, dat samen met zijn 
moeder hier veiligheid zocht. Wat is dat toch dat mensen drijft tot zulke jam-
merlijke daden? 
 Op die momenten  kunnen we ons misschien ‘herkennen’ in de leerlingen 
van Jezus of in de reizigers van Emmaus: Weet je het dan niet… we zijn bang…
we moeten helemaal opnieuw beginnen.  
Stilaan ontdekken zij opnieuw de sporen van hoop: de zachte krachten tussen 
mensen.  
Kunnen we mekaar in deze periode helpen om deze levengevende krachten op te 
sporen? 
 

De vraag is immers: Kunnen de zachte krachten STERK worden?  
 

 Op vele plaatsen zetten kinderen, jongeren of volwassenen de stap om 
zich te laten dopen. De motivatie en de vreugde die ze uitdrukken werkt aanste-
kelijk voor degenen die het meemaken, anderen kijken alleen naar de vermin-
derde aantallen. 
Het blijvende engagement dat jong en oud opnemen om onze aarde te bescher-
men, om zelf te versoberen of consequenter te leven lokt bij de ene grote waar-
dering uit en bij de ander is het een afgezaagd thema.  
 De zorg die ouders aan kinderen geven, de creativiteit en het geduld dat 
leerkrachten besteden om met kinderen een schoolfeest op te zetten, het dege-
lijk begeleiden van studenten … Wordt het gewaardeerd omdat het volwassenen 
met toekomst vormt of kijkt men eerder naar financiering en opbrengsten? 
Het in praktijk brengen van gastvrijheid, van vriendelijkheid in de open ruimte, 
van fair-play, van goede zorg en zo meer; zijn het thema’s die zo belangrijk zijn 
dat ze doordringen in onze politieke keuzes?  
 Kunnen die zachte waarden, die in zovele kleine handelingen tussen men-
sen uitgedrukt worden STERK worden. ZO STERK dat ze de macht van de harde 
en egoïstische houdingen doen wegteren? 
Dan is er weer GEESTdrift en toekomst. 

Annemie Luyten 
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Open-algemene vergadering 

Zoals elke 
vzw hielden 
we onze jaar-
lijkse statu-
taire vergade-
ring; We 
mochten vast-
stellen, dat 
we dankzij de 
vele bijdra-
gen van gro-
tere en klei-
nere sponsors 
onze werking 
kunnen voort-
zetten; de 
Loodsen is 
immers voor 
de ganse werking afhankelijk van deze steun! 
 
Daarna mochten we de bijdrage horen van Kati 
Verstrepen: voorzitster Liga Mensenrechten en 
oprichtster advocatenkantoor Antigone, waarmee 
we heel veel mogen samenwerken. 
 Kati drukte eerst haar waardering uit voor al 
het werk en de inzet van de vrijwilligers. Zij sme-
den warme banden met mensen, die anders verlo-
ren lopen of uitgesloten worden in onze samenle-
ving. 
 Daarna gaf zij een vijftal grote knelpunten 
en mogelijke pistes voor een beleid op lange ter-
mijn. Op dit moment worden er immers meestal 
oplossingen getroffen op korte termijn. Deze krij-
gen veel bijval omdat mensen denken dat ze best 
beantwoorden aan hun gevoelen van onveiligheid, 
van ‘overspoeld’ te worden enz.  
Het heel strenge visumbeleid maakt bv. dat velen 
een asielaanvraag indienen, dat ze eigenlijk niet 
nodig hebben, maar een andere manier om voor 
korte tijd naar België te komen is er niet. 
Honderden sterven op zee; er is een gebrek aan 
een veilige corridor om in Europa asiel aan te vra-
gen. 
 De voorwaarden voor gezinshereniging wor-
den zo streng geïnterpreteerd dat het voor inwo-
ners van bepaalde landen bijna niet mogelijk is 
om hieraan te beantwoorden ; Dit brengt op lange 
termijn heel veel menselijke drama’s te weeg en 
zo lopen er misschien jongeren totaal verloren en 
zijn een gemakkelijke 
prooi voor extremis-
ten.  
De laatste maanden is 
ook het ontbreken 
van een duidelijk be-
leid rond humanitaire 
visa naar voor geko-
men.  
We kunnen hier maar 
kort een aantal ele-
menten weergeven, 
ze werden telkens 
gestoffeerd met con-
crete voorbeelden.  
 
Bedankt Kati! 
 
P.s tekst te verkrijgen 

 
 Op een zonovergoten Witte Donderdag, hiel-
den de bewoners van de Overzet en de Overstap 
hun Paasbrunch op de Loodsen.  
Gelukkig dat de paasklokken waren langs geweest, 
nog net in de schaduw gevallen! Na het zoeken en 
verdelen van al die eitjes schoof iedereen aan voor 
een feestelijk buffet: broodjes, groenten, fruit, 
toespijs… 
 Ook al heeft niet iedereen van de vrouwen 
op hetzelfde tijdstip in één van de huizen geleefd, 
toch overbruggen de kinderen de culturele ver-
schillen. Het werd een echt deugddoende ontmoe-
ting ,zeker ook voor de vrijwilligers: samenzijn 
zonder al te veel zorgen is zo ontspannend. 
En gelukkig was er ook net iemand 10 jaar gewor-
den en verscheen er een prachtige taart, die in 
heel veel stukken kon verdeeld worden. 
 Op die momenten ondervinden we hoe be-
langrijk het verblijf in de Overzet geweest is. De 
vrouwen hebben mensen uit deze samenleving le-
ren kennen op wie ze mogen vertrouwen, die de-
zelfde verlangens delen, ook al zijn we heel ver-
schillend en is onze uitgangspositie totaal verschil-
lend.  
Nu tellen we al af naar de vakantie begin juli. 
 

PASEN OP DE LOODSEN 
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Gezinsvakantiedagen in de abdij van Averbode 

Elk jaar organiseert de Norbertijnergemeenschap 
van Averbode (i.c. het bezinninscentrum) de ge-
zinsvakantiedagen (Gevada). Het is een alternatie-
ve vorm van vakantie, een andere manier om je 
tijd tijdens de zomer te besteden. 
 
 Gezinnen worden uitgenodigd om samen met 
de gemeenschap enkele dagen te leven en te den-
ken, te bezinnen. Voor paters gaat het leven ge-
woon verder, maar de deelnemers ervaren een an-
der ritme wanneer ze meegezogen worden in het 
abdijleven, een gans ander leven dan dat van alle-
dag. De tijd voor stilte, voor gebed en bezinning 
wil in de dagelijkse taken van wassen en plassen, 
werken en koken, zorg voor elkaar en kinderen, 
wel eens (vaak?) ontbreken. Je kent het wel, een 
teken van onze tijd: druk, druk, druk. Het lijkt een 
statussymbool geworden, kunnen zeggen druk, 
druk, druk. In de abdij valt dat helemaal weg.  
 
 Niet dat we niets doen, maar de druk en het 
gejaagde valt weg. Een schitterend team van vrij-
willigers zorgt voor de kinderopvang. Vanaf ’s mor-
gens 6.30 uur (!) kinderen bij de opvang terecht. 
Ouders kunnen nog even rustig blijven liggen of 
nemen de tijd om met een gerust hart deel te ne-
men aan het ochtendgebed.  
De kinderanimatie voorziet een volledig uitge-
werkt programma voor de kinderen. Terwijl de ou-
ders samen nadenken over het thema van de va-
kantiedagen, krijgen kinderen ook een inhoudelijk 
programma op maat voorgeschoteld. Ouders en 
hun kroost werken aan dezelfde inhouden en heb-
ben op die manier ook iets om over te praten, iets 
anders dan de ‘normale’ gespreksonderwerpen.  
 

De inhouden variëren. We 
werken zowel Bijbels als 
thematisch: het Bijbelboek 
Jona, Pelgrimeren, Maria: 
moeder met hart en ziel, 
Tobit, De lachende kerk… 
Voor de volwassenen zijn 
er conferenties (ze mogen 
ook gewoon consumeren), 
stille tijd, uitwisseling, 
duo-gesprekken…  
 
De naam gezinsvakantieda-
gen geeft duidelijk aan dat 
het ook om vakantie gaat. 
Natuurlijk zijn er ook ver-
schillende ontspannende 
activiteiten, gezamenlijk 
of per gezin. Tijdens de 
vakantiedagen is er vol-
doende ‘vakantietijd’ om 
er met het gezin op uit te 

trekken. Gezinsvrijetijd 
noemen we dat dan. 
 
 De Gevada richten zich tot iedereen die 
zichzelf als gezin ziet (en dat kan een hele waai-
er aan samenstellingen zijn). Het is een laag-
drempelige activiteit en iedereen is welkom. Je 
hoeft zeker geen doorwinterde kerkganger te zijn 
om deel te nemen. Enige bereidheid om mee ge-
meenschap te vormen is wel handig, gewenst. 
 
 Je kan dit soort activiteit nog het best om-
schrijven als een surplus-vakantie. Het is geen 
ontspanningsvakantie, geen culturele vakantie, 
geen actieve fiets- of wandelvakantie. Van dat 
alles is wel iets aanwezig in die periode in de ab-
dij, maar er komt nog iets heel specifiek bij: tijd 
voor bezinning, inkeer en gebed. Het heeft na-
tuurlijk ook wel iets om met 40 aan de ontbijtta-
fel te zitten of ’s middags in dat grote refectori-
um te eten bij de paters omringd door schilderij-
en en bas-reliëfs van belangrijke Norbertijnen. 
Het is eens een andere ervaring om door de pa-
ters bediend te worden, samen af te drogen met 
de paters, in het koorgestoelte plaats te nemen, 
te genieten van de spiegelvijver… 
 
 Gezinsvakantiedagen is vakantie en net dat 
ietsje meer. Een aanrader voor iedereen die de 
ratrace eens op een andere manier wil doorbre-
ken. 
 

Deze zomer Gevada  
van 10 tot 14 augustus 2019 

  

Meer info en inschrijving: https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom 

 

https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom


 
 

Tochten van hoop 
 
 
 
 
 

 
 
Gids aan het woord: Leven op straat 
 
Ik ben sinds een 4 tal jaren actief als vrij-
williger bij ’t Vlot, een plek waar dak- en 
thuislozen en (ex)-druggebruikers twee 
keer per week ontvangen worden in een 
“huiskamer”, een beetje zoals thuis. 
In ’t Vlot gebeurt ook het getuigenis tij-
dens de wandeling “Mensen op straat”, 
één van de tochten van hoop. Vanuit die 
betrokkenheid ben ik die tocht ook gaan 
gidsen.  
Mensen op straat is een soort verzamel-
naam voor mensen die al of niet verslaafd 
zijn, mensen die al of niet een dak boven 
hun hoofd hebben, mensen met of zonder 
wettig verblijf. Mensen die in de extreme 
marge van alles leven en ook daar nog 
vaak opgejaagd worden. 

Tijdens de wandeling tracht ik de leefwereld 
van de mensen op straat zo goed mogelijk op te roepen.  Wat betekent voor hen de fietsenstalling van 
het Centraal Station, het inloopcentrum De Vaart, de Permeke bibliotheek ? Het is voor de meeste 
deelnemers aan de gidsbeurt een confrontatie met een onbekende wereld. 
Leven op straat is vooral een kwestie van “overleven”. Het is hard en maakt ziek. Toch koesteren deze 
mensen dikwijls nog bewonderenswaardig veel hoop, ondanks alles. Dit blijkt uit het getuigenis in ’t 
Vlot. 

Paul Bats 
Gids aan het woord:  
armoede onder ons 
 
Deelnemers reageren dikwijls 
met: “we hebben veel nieu-
we dingen gehoord”, “we 
dachten dat we deze buurt 
kenden, maar dat was niet 
zo” – dat zijn reacties die een 
gids graag hoort. De menge-
ling van verhalen en info 
maakt het gidsen boeiend, je 
kunt heel menselijke verha-
len vertellen, over twee zij-
den van een medaille: de 
grote noden van mensen en 
de acties die ondernomen 
worden om te helpen. Getui-
genissen uit de praktijk van 
de hulpverlening maken de 
tochten extra-waardevol.  
 
Op onze wandelingen gaat 
het niet over fraaie gevels, 
mooie plaatjes, geschiedenis, 
maar over mensen. We ver-
tellen warme én informatieve verhalen over mensen die vaak met moeite over-leven in onze samenle-
ving. Een ander deel van onze verhalen gaat over mensen die initiatieven aanreiken om “het tij te ke-
ren” – over professionelen en vrijwilligers die actief zijn in vele aspecten van de hulpverlening.    
 

Maria Van den Eeden 

WAT ZIJN TOCHTEN VAN HOOP? 
Het zijn thematische en gegidste wandelingen, die de deelnemers meenemen naar een stukje van 
de stad, waar de aandacht gevestigd wordt op enkele merkwaardige gebouwen, maar vooral hoop-
volle plekken van solidariteit. Het biedt de gelegenheid om ook eens achter de muren te kijken en 
de getuigenis te horen van vrijwilligers, die zich inzetten voor degenen die het moeilijker hebben 
in onze samenleving. Hierbij vind je enkele foto’s van fotogroep Brandpunt 23 en getuigenissen van 
enkele gidsen. 

 



 
 

 

 
Getuigenis: armoede onder ons. 
 
 Regelmatig zijn er in De Loodsen groepen met jongeren en verenigingen die een Tocht van Hoop 
door Antwerpen lopen onder leiding van een gids, die hen wegwijs maken met de nodige uitleg. 
Dikwijls mag ik rond armoede een getuigenis geven in De Loodsen of in het Onthaal St. Antonius op de 
Paardenmarkt. 
 Ik doe dit met volle overtuiging. De jongeren laten kennis maken met wat armoede is en waar het 
leeft in Antwerpen is een unieke kans om mijn vrijwilligerswerk in het Onthaal door te geven. 
Wij geven de mensen van de doelgroep een druppel op een hete plaat, maar iedere geïnteresseerde jon-
gere of oudere is een meerwaarde in het werk. 
 Ik probeer hen te laten begrijpen dat arme geen paria ’s zijn maar volwaardige mensen, als vluch-
teling of andere die in een vicieuze cirkel zijn terecht gekomen. De band die ik opgebouwd heb met ve-
len in het Onthaal is uniek en een deel van mijn leven geworden. 
Dat te kunnen delen tijdens de getuigenissen is geweldig! 
En wanneer ik dan respons krijg, meestal van de jongeren, maakt dit mij heel gelukkig. Op deze manier 
kan ik een steentje bijdragen aan het vele werk, sinds jaren, dat Annemie Luyten in de Loodsen en Rita 
Somers in het Onthaal verwezenlijken. Ik doe de getuigenissen graag en met een ludieke anekdote tus-
senin wordt het nooit zwaar op de hand. 
 
 Niets is mooier als de jongeren en de ouderen met een tevreden gezicht verder gaan met hun 
Tocht van Hoop. 
Christen zijn in dienst van de “presentie” is een enorme verrijking in mijn leven. 
Mogen velen met mij en na mij verder gaan… 

Monda Mariën 

Tochten van hoop 

Mogelijke thema’s: 
 Sterke vrouwen 
 Mensen op straat 
 Babelse mozaïek 
 2060 op een ander spoor 
 Huishouden kost geld 
 Mensen met een misse vroeger en nu 
 Armoede onder ons 
 Nieuw: Hoopvol op zoek rond St. Pauluskerk 
 Vernieuwd en boeiend in het thema van de klimaatopwarming: :Ecotocht van hoop 

Een tocht kost 65 euro 
Maximum 25 deelnemers 

Duur: ongeveer 2 uur 
Aanvragen: liefst 4 weken op voorhand 
E-mail: tochtenvanhoop@deloodsen.be 
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QUIRIT:  HOE VANGT EEN CARTOONIST 
DE ACTUALITEIT 

 Tijdens de zomer 
van 1911, in wat we 
nu als ex- Joegosla-
vië kennen, startte 
(schoon)
overgrootvader Kris-
to een initiatief ter 
ondersteuning der 
kunsten op. Maar als 
soldaat kwam hij te 
overlijden tijdens 
den Grooten Oorlog. 
De mogelijke onder-
steuning die zich zou 
hebben ontpopt 
doorheen de 20ste 
eeuw, vertaalt zich 
in de nieuwe beel-
den van Kristo's ach-

terkleinzoon en achterkleinschoondochter, die te 
zien zullen zijn tijdens hun nieuwe solotentoon-
stelling: 'Kristo: 107 jaar ondersteuning der Kun-
sten' 
Humor, absurditeit en een goede dosis ondersteu-
nende redzaamheid, bevinden zich in zowel de 
beelden als de dragers van deze ongewone reeks 
van het anders zo wereld-ernstig kunstenaars kop-
pel. 
In hun hommage maakt deze ernst die tot uiting 
kwam in de afgewerkte beelden plaats voor het 
plezier van het doen ontstaan. Dat wat door de 
jaren heen in schuiven, hoeken, op planken of 
zelfs in de afvalhoek van het atelier was blijven 
liggen. 
Sint-Pauluskerk, ’t Schooltje 
27 april – 5 mei, van 14.00 tot 17.00 uur. 

Bronzen pagadder 

Naar jaarlijkse 
gewoonte organi-
seert bewe-
ging.net samen 
met haar part-
nerorganisaties 
de Bronzen Pa-
gadder, naar 
aanleiding van 
Rerum Novarum. 
Een awarduitrei-

king met een symbolische prijs om alle vrijwil-
ligersinzet stevig in de bloemetjes te zetten.  
 

Dinsdag 28 mei, in cultuurtempel deSingel.  
Desguinlei 25 in Antwerpen. Aanvang 20 uur stipt 

Verplichte inschrijving:  
bronzenpagader@beweging.net  Tel. 03 220 12 22  

Dinsdag 7 mei 
om 20 u. 

Misschien doet 
zijn naam niet 
meteen een 
belletje rinke-
len, maar wan-
neer u zijn te-
keningen ziet, 
zal u zijn stijl 
vast en zeker 
herkennen. 
Net zo hila-
risch als zijn 

cartoons, omschrijft hij zichzelf op zijn Face-
bookpagina: “Van alle cartoonisten is Quirit het 
slechtst geplaatst om iemand goede raad te ge-
ven. Hij kan maandenlang naar een wit blad zit-
ten staren. Dan trekt hij plots een streep, om 
even later weer in een semi-comateuze toestand 
weg te zakken. Tijdens zijn schaarse heldere 
momenten worden meer strepen op het blad ge-
krast. Vervolgens kwakt hij koortsachtig de in-
houd van een flesje Tipp-ex over zijn oeuvre: 
een Quirit cartoon ontstaat. Die wordt ingescand 
en gesaved als een Photoshop-document. 
Volleerd hacker als hij is, probeert Quirit via het 
internet in te breken in de lay-out van week- en 
maandbladen. Als een koekoek deponeert hij 
zijn hersenspinsel. Met een beetje geluk ver-
schijnt er weer een cartoon.” 
Graag onderhoudt hij ons over zijn werk als kriti-
sche observator van onze wereld. 
https://www.facebook.com/quiritcartoons/  
 
Info en reservering: Via Bert Kwaspen. 03 238 
18 78 of bert.kwaspen@skynet.be of https://
goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2  
 
Locatie: St.-Laurentiuskerk te Antwerpen 
(ingang via Van Schoonbekestraat 155, 2018 Ant-
werpen) Prijs: € 6 (ter plaatse te betalen) 

KRISTO: 107 JAAR ONDERSTEUNING  
DER KUNSTEN 

Picknick Plein Public Antwerpen 

De lentezon… 
 
Kom dan op vrijdag 3 mei 2019 naar Antwerpen 
voor de 5e editie van Picknick Plein Public! 
Picknick Plein Public is niet zomaar een picknick: 
ongelijkheid, solidariteit en voedselverspilling 
staan centraal. 
Maak kennis met de werking van Broederlijk De-
len en Oxfam-Wereldwinkels tijdens een heuse 
taartenbingo en geniet ondertussen van live 
straattheater en muziek van de serendipity 
sound system. 
Daar wil je toch bij zijn, niet? 
 
Praktisch:  
Tijdstip: Vrijdag 3 mei 2019, van 12u tot 14u 
Locatie: Theaterplein Antwerpen 
Eten & drinken: Bestel voor 26 april 2019 fairtra-
de picknickpakketten via het inschrijvingsformu-
lier op onze website of neem je eigen brooddoos 
mee. Ter plaatse kan je genieten van een drank-
je aan de stand van Broederlijk Delen. 
Meer informatie en filmpjes van de vorige edities 
vind je op www.picknickpleinpublic.be  

https://www.facebook.com/quiritcartoons/
mailto:bert.kwaspen@skynet.be
https://goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2
https://goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2


 
 

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

MEI 2019 

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat – M. Boudry  
ISBN-nummer: 9789463103091 

Uitgeverij: Uitgeverij Polis 
 
In Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat breekt Maarten Boudry 
een lans voor het vooruitgangsdenken.  
Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar verklaringen 
voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme 
en ongelijkheid en over de diepe wanhoop van de westerse mens.  
Boudry pleit voor de beproefde waarden van wetenschap en verlichting. 
Doemdenken leidt niet tot daadkracht maar tot fatalisme, terwijl 
vooruitgangsdenken net wervend is. De wereld stond er nog nooit zo goed 
voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken 

Niet langer alleen – tijd van vertroosting – M. Reus 
ISBN-nummer: 9789492434166 Uitgeverij: Uitgeverij Carmelitana  

 
Al leven we in een gezin of gemeenschap, en hebben we vrienden of veel 
relaties, toch kunnen we ons innerlijk alleen voelen, onzeker, zelfs 
onveilig. We moeten ook nog voldoen aan bepaalde verwachtingen, we 
hebben niet het recht moe of zwak te zijn. Het individualisme dat onze 
maatschappij kenmerkt, vergroot bovendien de druk. Wat we niet 
beseffen: de wortel van dit alleen-zijn ligt dikwijls in prille ervaringen als 
kind. 
Kunnen we dat veranderen? Kunnen we leven zonder dat gevoel van 
eenzaamheid, ons bevrijden van angst? Ja, we kunnen wegtrekken uit dat 
alleen-zijn. Als ik maar durf op zoek gaan naar die geheime plek in mij 
die ik nooit bewoond heb. Daar wacht de Aanwezige op mij. Hij brengt 
mij op de weg van de Vertroosting. Dit boek toont hoe we sta na stap die 
weg gaan. 

Het woord als wegwijzer – B. Walgraeve  
ISBN-nummer: 9782808102896  Uitgeverij: Editions Erasme 

 
Iedere zondag klinkt Gods Woord in de kerken. In de homilie wordt het 
Woord geïnterpreteerd en geactualiseerd.  
In dit boek biedt Bart Walgraeve een keuze aan inspirerende homilieën 
aan, gerangschikt volgens het kerkelijk jaar.  
Als leek en pastoraal geëngageerde heeft hij zich bekwaamd om de 
Bijbelse teksten dicht bij de mens van vandaag te brengen.  
Met de homilieën wil hij inhoud bieden aan wie zelf geregeld een homilie 
houdt, maar evenzeer richt hij zich tot alle gelovigen die op zoek zijn 
naar inspiratie bij de zondagse lezingen. 
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Minder ego meer vrede – Jan Kersschot  
ISBN-nummer: 9789491411892   Uitgeverij: Samsara Uitgeverij B.V. 

 
Vrede is het doorzien en loslaten van het persoonlijke met al zijn 
strevingen, wensen en verlangens. Dit loslaten brengt momenten van 
helderheid, van acceptatie van de eigen situatie, waarbij ideeën over 
verleden en toekomst, ik en de anderen, in een geheel ander perspectief 
komen te staan.  
Als je het persoonlijke kunt loslaten, ontstaat er ontspanning en vrede in 
jezelf en ook met de wereld om je heen. Het ego is zeker nuttig maar 
het bezorgt ons ook een hoop ellende. Het ontmaskeren van de stemmen 
in ons hoofd en het blootleggen van de tijdloze bewuste Ruimtelijkheid 
die we al moeiteloos zijn, is het hoofdonderwerp van deze dialogen.  
Het herontdekken van Dat wat we allemaal zijn, leidt tot minder 
identificatie met het ego, meer innerlijke rust én minder conflicten met 
de anderen. 

Rebuilt – samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap –  
ISBN-nummer: 9789491991738 

 
Is het mogelijk in deze tijd?  
Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en 
achtergronden graag komen? Of heeft u de hoop verloren dat dit mogelijk 
zou zijn? 
 
Dit boek van pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom 
Corcoran, werkzaam in de Geboortekerk, Baltimore (VS), laat zien dat 
het kan. De auteurs hebben geprobeerd om hun parochianen mee te 
nemen in een cultuuromslag, van consumeren naar leren en 
evangeliseren. Zij willen de niet-kerkbetrokken mensen in hun wijk 
centraal stellen. De centrale visie is: Christus, met het Evangelie, is er 
voor iedereen. 

Samen luisteren in de stilte – Jos Douma/A. Grün  
ISBN-nummer: 9789033801709   Uitgeverij: Jongbloed, Uitgeversgroep 

 
Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste 
monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. 
Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. 
Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), 
oratio (bidden), en contemplatio (stilte). 
 
In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer 
veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. 
Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant 
Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart 
te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft 
welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er 
bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, 
monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth 
Gruteke. 

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 


