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Nr. 231 november    
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 

 
 

     
De kracht van verbinding. 
 

In 2014 meldde men dat ongeveer  
1 miljoen Belgen eenzaam zijn.  On-
langs werd dit bijgesteld en wees on-
derzoek uit dat bijna de helft van de 
Belgen zich eenzaam voelt. Het 
meest verwonderlijke of verontrus-
tende is wel dat vooral de leeftijdsca-
tegorieën van 20 tot 30 en 35-45 eruit 
springen.  
 Hoe komt het dat zovelen zich 
in het ‘bestaan geworpen voelen’ en 
zich ondanks alle welstand en voor-
uitgang te weinig omringd weten? 
Waarschijnlijk zijn er heel vele ver-
klaringen; maar wat zeker is is dat we 
zoveel angst ,onzekerheid en onvei-
ligheid voelen. De samenleving wordt 
zo hard en de zachte krachten wor-
den als naïef weggelachen. Ze zijn 
economisch niet haalbaar en al zeker 
in de politiek niet opportuun.  
 P. Scheffer schrijft in zijn laat-
ste boek ‘De vorm van vrijheid’ boei-
ende zaken over het belang van nabij-
heid. De meerderheid van de burgers in Europa blijven heel hun leven 
in hun milieu en omgeving; ondertussen leven ze in een geglobaliseer-
de en gedigitaliseerde wereld. Ze voelen zich vervreemd en miskend 
en dit kan aanleiding geven tot populistische en rechtse bewegingen. 
Toch moeten we deze terechte verlangens om zich thuis te voelen, ge-
worteld in een cultuur en /of religie niet onderschatten of bagatellise-
ren. In heel Europa, maar ook in onze steden en gemeenten staan we 
voor grote uitdagingen.  
 Kan ons geloof in de verbindende kracht tussen mensen ons hel-
pen om richtingwijzers te geven? Augustinus schreef: “ Als u een brood 
aanreikt, zoek dan mee te leven met de pijn van wie honger heeft. Als 
u te drinken geeft, leef mee met de pijn van wie dorst heeft. Als u 
een kledingstuk schenkt deel de pijn van wie geen kleren heeft. Als u 
gastvrijheid biedt, deel in de pijn van wie pelgrim is. …” 
 We zouden dit ook anders kunnen uitdrukken : hoeveel vreugde is 
er in een gastvrije ontmoeting van gezinnen, die vluchtelingen opne-
men; hoe deugddoend kan een gezamenlijk maaltijd zijn waarbij ieder 
iets van zichzelf kan delen; hoe positief zijn de initiatieven van studen-
ten die met personen uit een Zorgcentrum optrekken; hoe fijn is de 
aandacht van degenen die kinderen begeleiden om hun studie te kun-
nen volgen.  
 Laat ons hopen dat in deze novembermaand ook de verbindende 
kracht van mensen, die ons voorgingen, die ons begeleidden tot wie we 
geworden zijn, mag ervaren worden.  

“Wij moeten even scheiden, maar even duurt niet lang.  
Laat los, je kan niet blijven, 

maar wij zijn niet meer bang.  
Straks zijn we allen samen.  

    Verzameld in Gods hand.”  P. Béatse 
 
 Misschien kunnen we tot dit geloven komen       A.Luyten.  



 
 

DE LOODSEN      SOLIDARITEIT 

Proficiat Wederzijds Hulpbetoon 

 
 
 
 
 

 

Gezocht: enthousiaste lesgeversGezocht: enthousiaste lesgevers  

Een nieuw gezicht 

Wederzijds (Hulpbetoon) Kristus Koning  
bestaat 50 jaar! 

 
En dit werd 
uitgebreid 
gevierd met 
een muzika-
le, Afrikaan-
se eucharis-
tieviering , 
gevolgd 
door een 
zeer harte-

lijke receptie.  
De pioniers (Conny, die er mee startte vanuit de 
bekommernis om vereenzaamde mensen te bezoe-
ken) en Myriam, die jarenlang de bezielster was 
en nu de fakkel doorgeeft, werden in de bloeme-
tjes gezet, evenals de talrijke jongere en minder-
jongere medewerk(st)ers. 
 
Aanvankelijk was het vooral ziekenbezoek, stilaan 
groeide het uit tot een werking met verschillende 
accenten: voedselbedeling, Nederlandse lessen, 
bezoek aan vereen-
zaamde mensen, op-
vang vluchtelingen… 
 
Proficiat voor zoveel 
diaconale inzet in de 
buurt van de Tentoon-
stellingswijk. Een ploeg 
van 4 mensen staat nu 
gereed om het geheel 
verder te begeleiden. 

Voor som-
migen wel 
met een 
pijnlijke 
rug  op de 
kleine 
stoeltjes, 
maar voor 
het overi-
ge nam de 
toneel-
groep 
Maelstrom 
ons 

(vrijwilligers en sympathisanten van de Loodsen) echt 
op sleeptouw in het samen nadenken over 
‘Solidariteit’.  
Beginnend in Afrika waar een partner van Broederlijk 
delen vertelde hoe het gemeenschapsgevoel rondom 
het vuur en het samen palaberen weggevallen is, 
over de vele vormen van protest , geldinzamelingsac-
ties, voettochten voor het goede doel, armoedebe-
strijding, en andere manieren waarop mensen hun 
solidariteit vorm geven,  eindigde het op de vraag; 
hoe kunnen we de woede die in de grote wereld en 
bij onszelf leeft omwille van mistoestanden om-
zetten in tedere kracht?  
De moeite om er daarna zeker nog met een hapje en 
drankje over na te kaarten.  
25 jaar Loodsen, we hebben nog wat te doen in de 
toekomst als we de recente evoluties bekijken! 

Wij zoeken nog enkele enthousiaste leerkrach-
ten voor Harmattan. 
 

Het trimester is al enkele weken op gang en elke dag 
komen er tientallen mensen over de vloer om onze 
taal een beetje machtig te worden. Dankzij onze 
vrijwilligers is dit een heel  creatief en fijn gebeu-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar elke dag zijn er nog nieuwe gegadigden die 
zich willen inschrijven. We kunnen niet zo maar in 
het midden van een jaar mensen er bij nemen. Daar-
om beslisten we een nieuw inschrijvingsmoment te 
voorzien op 18 december om dan vanaf januari met 
twee mogelijke groepen te starten: éen op dinsdag-
voormiddag, éen op donderdagnamiddag. 
Wie hiervoor interesse heeft, gelieve ons dit te laten 
weten, de collega’s zullen zeker bereid zijn om al de 
finesses te vertellen . 

Boeiende Voorstelling 

Wie de Loodsen binnen stapt wordt voortaan har-
telijk verwelkomd door het lachende gelaat van 
Luc Jespers: een nieuwe vrijwilliger. 
Hij zet niet alleen sloten koffie maar is betrokken 
bij de lespakketten van Harmattan en het onthaal. 
Zijn vaardigheid in het oplossen van klussen is 
voor De Loodsen heel kostbaar. Welkom Luc. 



 
 

DE LOODSEN     SPIRITUALITEIT 

 
 

“Over de dood heen  
brengt liefde ons bijeen” 
Het is de titel van de nieuwe Cd met 14 liederen 
om afscheid te nemen. De reeks ‘Biddend af-
scheid nemen …’ gebedsdiensten voor verschillen-
de omstandigheden, bestaat uit twaalf afscheids-
vieringen.   
Dit dertiende deel ‘Over de dood heen, brengt 
liefde ons bijeen’ bevat twaalf liederen nauw 
aansluitend bij de reeks, aangevuld met een lied 
bij het binnendragen en een bij het buitendragen 
van de kist of urne.  
 
Eenvoud in tienvoud 
“Tien vieringen voor groot en klein.“ 
De nieuwe bundel ‘Eenvoud in tienvoud’ voor het 
kerkelijk jaar 2018-2019 is klaar en verkrijgbaar. 
Het zijn tien vieringen voor groot en klein uit het 
Lucasevangelie. De bundel is vooral bruikbaar in 
parochie (gezinsviering, eerste communie en 
vormsel) en op school (viering met de kinderen). 
Geïnteresseerd?  Op de Loodsen te verkrijgen! 

 

Nieuws Catechesehuis Lucas Onderweg  

Gemeenschap van Villers     
uitnodiging voor Spiritualiteitsnamiddag 

Wij nodigen u uit voor een spiritualiteitsnamiddag 
bij de gemeenschap van Villers op zaterdag 24 
november 2018 van 14 u tot 16 u in zaaltje 
‘Melania’ op het begijnhof. 
 

Rudy Mannaerts, pastoor van de 
Sint Andriesparochie te Antwerpen 

zal deze namiddag begeleiden. 
 
 

Waarover het zal gaan? 
 

Barok, méér dan drama en decor: 
een medium voor Amor en humor. 

 
Voor wie dat wenst is er om 16u30u. eucharistieviering 
in de begijnhofkerk.  

 

Informatie over product/service 

 
Het einde van het kerkelijk jaar komt in zicht 
en op 2 december begint met de eerste zondag 
van de advent het nieuwe kerkelijk jaar. 
We vatten dan een nieuwe lezingencyclus aan: 
het C-jaar waarin vooral, maar niet uitsluitend, 
gelezen wordt uit het Lucas-evangelie. 
 
Het Evangelie volgens Lucas (vaak kort-
weg Lucas genoemd) is het derde van de 
vier evangeliën in het Nieuwe Testament van 
de christelijke Bijbel. Het behoort tot de 
drie synoptische evangeliën. Het boek is ge-
schreven in het Koinè-Grieks. 
Deze informatie vinden we online over het Lu-
cas-evangelie. Maar er is toch nog wat meer te 
zeggen en ontdekken over en in dit geschrift. 
 
Ter voorbereiding van de lezingencyclus nodi-
gen we iedereen van harte uit om mee na te 
denken over Lucas.  
 
Begeleiding: Frank Morlion 
Drie woensdagen  (7, 14 en 21 november)   
van 14.15 tot 16.15 uur. 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen 
 
Deelname?  € 15,- voor de reeks  
 
Inschrijving? info@deloodsen.be, of tel: 
03/234.05.11 
of pastoor@sint-paulusparochie.be  
 
 



 
 

IK WAS  ZIEK  

Dokters van de Wereld heeft eigen zorgcentra in Zeebrugge, Henegouwen, Brussel, Antwer-
pen, Oostende, La Louvière en Namen. Op deze plekken kan iedereen terecht die zich geen arts, 
tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of pa-
pieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, 
mag bij ons aankloppen. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kun-
nen in de spoed of bij een specialist. Met uitzondering op een beperkt aantal vaste medewerkers, wer-
ken al onze mensen op vrijwillige basis. In 2017 kwamen meer dan 5000 mensen bij ons langs 

Herintegratie in de gezondheidszorg 
Op het moment dat de medische situatie van de patiënt gestabiliseerd is, zorgen onze sociale assisten-
ten ervoor dat hun papieren in orde komen. De sociale assistenten leggen de structuur en de verschil-
lende diensten van de Belgische gezondheidszorg uit zodat de patiënten opnieuw opgenomen kunnen 
worden in het reguliere gezondheidssysteem 
 

In Antwerpen : 
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u (het 
aantal plaatsen is beperkt -  
inschrijvingen om 9u).  
Adres: Duinstraat +102, 2060 Antwerpen  Contact: 03 
231 36 41. 

 
 

 
We vernamen vorige week dat een van onze patiënten 
is gerepatrieerd naar Turkije.  
Een heel aangrijpende situatie, we hebben daarom be-
slist om hierover te getuigen. Ik hoop dat het ok is voor jullie.  
 
Groetjes, Alexis ( Coördinator Antwerpen) 

Ik was ziek en ik werd gedeporteerd 
 
Meneer A komt voor het eerst bij ons langs in april 2016, op zoek naar medische hulp. Hij zondert zich 
af op de binnenplaats tijdens het wachten, loopt met een stok, gedraagt zich wat vreemd en spreekt 
soms met luide boze stem, in die mate dat een aantal hulpverleners toch wat bang voor hem zijn.  
Hij loopt moeilijk, heeft pijnen over zijn hele lichaam, beschrijft grote moeilijkheden met ademhalen, 
vertoont schokkende bewegingen. Hij zegt dat hij door de staatsveiligheid gevolgd wordt, dat hij met 
geesten praat die dingen van hem verwachten, en vertelt dat ze aan hem trekken zoals aan een mario-

https://www.google.be/maps/place/Duinstraat+102,+2060+Antwerpen/@51.2224547,4.4287895,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a7e8ebe66b:0x8622eceee32c3e7e!8m2!3d51.2224547!4d4.4309782
https://www.google.be/maps/place/Duinstraat+102,+2060+Antwerpen/@51.2224547,4.4287895,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a7e8ebe66b:0x8622eceee32c3e7e!8m2!3d51.2224547!4d4.4309782


 
 

   DOKTERS VAN DE WERELD 

net. Dankzij die geesten heeft hij ook bijzondere krachten, zo zou hij ook mensen kunnen genezen van 
ernstige ziekten zoals kanker.  
 
 Hij woont in een omgebouwde kamionette,  
waarvoor hij een aantal vaste plaatsen heeft in de vrije natuur; hij heeft de Turkse nationaliteit; hij is 
naar België komen wonen toen hij 5 jaar was; in het jaar 1968, mee met zijn ouders. Zijn vader is in 
de steenkoolmijn komen werken, waar hij zelf ook nog een tijd heeft gewerkt. Dat was in de tijd van 
de ‘gastarbeiders’, het hele gezin was dus op legale wijze, en zelfs op uitnodiging van België, hier.  
Hij vertelt ook dat hij in de gevangenis heeft gezeten, voor zaken die hij niet heeft gedaan. Hij vertelt 
dat hij in een van de gevangenissen geslagen is geweest door een cipier met een brandblusapparaat op 
zijn hoofd. Dit staat bij hem als een urendurende marteling in zijn geheugen gegrift, voor hem zijn 
daar al zijn medische problemen begonnen. Hij zou neergeschoten geweest zijn – zijn vriendin werd 
toen doodgeschoten. Hij is hier getrouwd, en ook weer gescheiden, heeft 2 volwassen zoons. Zijn moe-
der leeft nog en is dementerend, zijn vader heeft zelfmoord gepleegd.  
Bij een weekendverlof uit de gevangenis is hij niet teruggekeerd maar naar het buitenland gegaan, 
waarbij hij een hele tijd wegbleef – blijkbaar langer dan 1 jaar. Als iemand dit doet als hij niet de Bel-
gische nationaliteit heeft, raakt hij zijn verblijfsvergunning kwijt. Een nieuw leven opbouwen elders 
lijkt moeilijker dan gedacht en na een tijd besluit hij terug te keren, en meldt hij zich terug aan bij de 
gevangenis om verder zijn straf uit te zitten.  
 
 Als hij vrij komt,  
blijkt hij ‘zonder papieren’ te zijn, en zonder mutualiteit. Hulp bij reïntegratie in de maatschappij is 
niet gebeurd, of minstens niet gelukt. Sindsdien is hij op zoek naar hulp voor zijn lichamelijke pijnen; 
inzicht dat er een psychische problematiek zou zijn heeft hij niet. Bij enige verwijzing in die richting 
wordt hij erg boos; hij ziet zichzelf als een goed mens, met een goed verstand en een goed hart. Hij 
schrijft gedichten en heeft gevoel voor humor; hij helpt graag anderen, als dat op zijn eigen voorwaar-
den kan gaan. Hij weet wel dat hij ‘een aantal stommiteiten’ heeft begaan...  
Sinds het einde van zijn gevangenisstraf zwerft hij dus rond in zijn kamionette. Hij neemt contact met 
advocaten en sociaal assistenten van OCMW’s en mutualiteiten om alles in orde te brengen, maar dat 
lukt niet wegens de complexiteit van zijn situatie. Hij past in geen enkele procedure en blijft dus in 
onwettig verblijf. Hij werkt goed mee als iemand hem vraagt om bepaalde documenten te bezorgen, 
maar begrijpt dan niet waarom er niets verandert. Hij kan verbaal erg agressief uit de hoek komen, en 
zijn lichaamstaal is soms zo dreigend dat verscheidene hulpverleners of advocaten hem de toegang 
ontzeggen. Hij is een paar maal gedwongen opgenomen, wegens ‘psychotisch toestandsbeeld’, waan-
ideeën, chaotisch denken, paranoia.  
Als hij bij Dokters van de Wereld terecht komt, wordt hij psychosociaal opgevolgd, en door een huis-
arts gezien, via ons kan hij ook terecht bij een vrijwillig psychiater. Pas na een jaar lukt het om toe-
gang tot medische zorg te krijgen via het OCMW van Beringen waar hij een vaste standplaats voor zijn 
kamionette heeft gevonden. Wij en zijn vrijwillig psychiater blijven hem mee opvolgen van op afstand, 
heel af en toe komt hij voor een gesprek naar Antwerpen. Een advocaat start voor hem een medische 
regularisatieaanvraag.  
Telefonisch bericht hij ons regelmatig dat het lichamelijk steeds slechter met hem gaat, hij zegt dat 
hij dikwijls voor uren volledig verlamd is, heeft moeite om voor eten te zorgen, zich te wassen - en hij 
vindt het erg belangrijk om proper te zijn.  
 
 In september van dit jaar wordt hij plots opgepakt aan zijn standplaats  
en naar het gesloten centrum gebracht. Een gesloten centrum is een instelling waar mensen zonder 
wettig verblijf worden opgesloten in afwachting van een uitwijzing. Mensenrechtenactivisten noemen 
het een gevangenis voor onschuldige mensen. Het staat vast dat het als een gevangenis aanvoelt voor 
zij die er worden opgesloten. Zo voelt het voor meneer A. Wij hebben nog een keer telefonisch con-
tact met hem, hij vertelt dat ze hem naar Turkije willen terugbrengen maar dat hij dat niet wil, onder 
geen beding, en dat hij zal weigeren. Na al die jaren heeft hij daar niets of niemand meer.  
De volgende dag wordt hij op het vliegtuig naar Ankara gezet. Zijn medische aanvraag wordt een paar 
dagen later onontvankelijk verklaard. Met zijn medisch-psychiatrische toestand werd blijkbaar geen 
rekening gehouden. De centrumarts heeft een fit to fly afgeleverd. Er werd geen medische opvolging 
voorzien in Turkije, en er is geen manier om hem terug te contacteren om te evalueren hoe het met 
hem gaat.  
 
 Als team van Dokters van de Wereld  
die een tijdje zeer intensief met deze man gewerkt hebben, maken wij ons ernstig zorgen over hoe 
meneer A nu aan zijn medische en psychiatrische zorgen en medicatie komt. Het gaat hier over een 
man die 50 jaar in België geleefd heeft, hier aankwam als kind van 5, hier nu nog steeds 2 volwassen 
zonen heeft en een dementerende moeder... 

Als team en als mens vragen we ons af hoe en waarom dit is gebeurd…  
en vinden hierop geen menswaardig antwoord. 



 
 

HET WETEN WAARD 

Voor de achtste keer kan men tijdens de Noctur-
ne genieten van hoogwaardige muziek in de 
prachtige St.Pauluskerk, Veemarkt, Antwerpen. 
Professionele musici zoals Ana Naqe (sopraan), 
Elise Gäbele (sopraan), W.Aerts (viool), K. Van 
Den Bremt (piano), I.Venkov (piano), N.De Troy-
er( organist). 
Voor en na, maar ook tijdens het optreden kun-
nen de aanwezigen rondwandelend genieten én 
van de muziek en van het prachtige barokinteri-
eur, terwijl men voor een hapje en een drankje 
terecht kan in de crypte. 
Met de opbrengst van de namiddag worden pro-
jecten gesteund, die in onze stad armoede aan-
pakken en mensen weerbaar maken.  
 
Kaarten kosten 15 euro (incl.drankbon), over-
schrijven op rek. BE40 3631 2054 4263 van Sint 
Paulus Caritatief. Of bij de inkom op zondag 25 
november 2018 te 16.00u. 

Het solidariteitskoor Frappant met 120 zangers 
en 15 muzikanten brengt een avondvullend muzi-
kaal circusprogramma, waar je buiten komt met 
het gevoel dat de wereld niet in handen ligt van 
dolle directeurs en dwaze clowns. Een schaamte-
loos optimistische en feestelijke voorstelling die 
goesting geeft om te geloven in morgen. 
 
Kaarten voor deze voorstelling van 1 december 
om 20.00u. kan u aan 15 euro bestellen op 
www.ho-bie.be/kaarten-winterfeest. 
 
Met de opbrengst van dit concert wil men brug-
gen slaan tussen generaties en leefwerelden op 
de Antwerpse Linkeroever.  
De ‘verzamelde’ vrijwilligerswerkingen die zich 
inzetten voor maatschappelijk kwetsbare gezin-
nen, hun kleine kinderen én tieners worden er-
mee geholpen. 

Hanegraefstraat 2050 Antwerpen 

Eerste communie-project 

NOCTURNE  
ST.PAULUS ‘TEGEN ARMOEDE’ 

 

Concerten voor het goede doelConcerten voor het goede doel  

Uniek concert in St.Anna –ten-drieënkerk 

Het circus van het leven, de 
liefde en nog zo van die dingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan ouders, die zelf hun kinderen willen begelei-
den naar de Eerste Communie, met een boeiend 
thuisproject, wordt achtergrond en begeleiding 
aangeboden door een werkgroep in St.-Paulus.  
Doorheen gans deze werkwijze groeien de kin-
deren naar hun eigen geloof samen met hun ou-
ders, andere kameraden, gezinnen en de Sint- Pau-
lusgemeenschap, zodat de “Eerste Communie” een 
mijlpaal wordt van hun eigen weg samen met Je-
zus. 
Geïnteresseerd?  
Gelieve contact op te nemen met Dirk van Gogh 
(van.gogh.dirk@skynet.be - 0473 96 16 25) 

De Vleugel 

Zaterdag 17 november 2018 
'Wandelen opent de blik op de wereld.  Het her-
stelt het geluksgevoel ….' Zo begint Ode aan het 
wandelen van David Le Breton. 
Tijdens de Vleugelbijeenkomst van 17 november 
maken we kennis met dit boek en vernemen we 
wat stappen allemaal met een mens kan 
doen.  Jos Clymans  en Willy Bertiau hebben de 
weg verkend en David Le Breton is hun gids. 

http://www.ho-bie.be/kaarten-winterfeest


 
 

T E  V E R K R I J G E N  
O P  D E  L O O D S E N  

 
NOVEMBER 2018 

De mens maakt de stad     ISBN: 978-90-8528-505-2  

Een personalistische visie op de stad van morgen 
Delva, Paul en Demets, Hugo—Uitg.: Halewyn 
 
Zonder zelf is er geen ander, zonder ander geen zelf. Op het snijvlak van deze 
twee uitersten situeert zich het personalisme. Zelfstandigheid en 
verbondenheid zijn geen tegengestelden, ze zorgen integendeel voor een 
gezond evenwicht. Dit boek gaat op zoek naar zowel de wortels van het 
personalisme als dat het kijkt naar de concrete realiteit waarin deze levensvisie 
vorm krijgt. Meer specifiek wordt ingegaan op de grootstedelijke context die 
eigen uitdagingen stelt en kansen biedt. Het samengaan van verscheidenheid en 
eigenheid behoort daar nog sterker dan elders tot de dagelijkse realiteit.  
 

24,50 €      

Als God gebeurt      ISBN: 978-90-8528-491-8  

Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen  
Antoon Arens—uitg. Halewyn 
 
Waar mensen naar mensen omzien, gebeurt God. Daar komt Hij aanwezig. 
Christenen nemen met hun engagement voor mens en wereld deel aan het werk 
dat Hij verricht. Daarom hoort de diaconie in het hart van de Kerk. Ze is heilige 
grond.    
In een tijd van overvolle kerkelijke agenda’s en herstructureringen allerhande 
dreigen christenen dit soms te vergeten. De nood van mens en wereld dreigt op 
het achterplan te geraken. Met nuchter realisme maar ook een warm hart voor 
diaconie stelt de auteur daarom de vraag: hoe diaconaal Kerk zijn in deze tijd? 
Hoe de droom levendig en het vuur brandend houden? Hoe ingaan op het appel 
van mens en wereld, zodat dit geen last maar een bron van vreugde wordt? 
             
            24,50 € 

Op de laatste rij       ISBN: 978-90-8528-438-3   
De Kerk, de vrouwen, de synode 
Scaraffia, Lucetta—Uitg.: Halewyn 
 
Een van de vrouwen die de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 
mochten bijwonen, was Lucetta Scaraffia. Letterlijk vanaf de laatste rij van de 
grote aula kon zij discussiepunten en problemen onder de aandacht brengen. 
Alleen vrouwen kunnen volgens haar de verstarde kerkelijke structuren weer een 
kloppend hart schenken. ‘Zonder hen,’ schrijft Scaraffia, ‘heeft de Kerk geen 
toekomst, want het zijn de vrouwen die haar op de been houden. En,’ voegt ze 
eraan toe, ‘die zijn niet langer bereid te dienen zonder dat er naar hen 
geluisterd wordt’. 
 

18,95 € 

http://www.halewijn.info/catalogus/op_de_laatste_rij?q=Op+de+laatste+rij#
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Gastvrijheid is heilig     ISBN: 978-2-8081-0205-6  
Over intra-religieuze dialoog  
Pierre-François De Béthune  Uitg.: Averbode 
 
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. 

€ 18,50  

MINDFUL GELUK 
VANUIT EEUWENOUDE BIJBELSE WIJSHEID 
Benénicte Lemmelijn  Uitg.: Averbode 
 

Onze tijd is op een opmerkelijke wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt 
telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. Het toenemend succes 
van ‘mindfulness’, de aandacht voor het hier en nu, de hype van yoga, de 
groeiende aandacht voor meditatie, de positieve psychologie en het zoeken naar 
heelheid en harmonie getuigen ervan. 
Even opmerkelijk is dat deze benaderingen al eeuwenlang joods-christelijk 
gedachtegoed zijn. Dit boek gaat eerst op zoek naar de centrale elementen in 
deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht. Daarna worden ze gekoppeld 
aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie 
en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur.  
 Opmerkelijk parallel met onze tijd, legt dit joods-hellenistische geschrift de 
nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt 
anderzijds, om van daaruit te streven naar de verwerkelijking en vervulling van 
een zinvol en gelukkig leven. 

€ 15,00  

NIETS AAN HET EINDE?    ISBN: 978-2-8081-0113-4  
OVER OPSTANDING EN EEUWIG LEVEN 
Gerhard Lohfink  Uitg.: Averbode 
 

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid 
geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven 
spreken? 
Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema van dit boek. 
Voorstellingen en verwachtingen die vandaag bij mensen leven, vormen zijn 
vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke traditie en 
het denken van gelovigen van vandaag. Hij spreekt over de kracht van de 
christelijke hoop zonder te vervallen in al te vrome of opdringerige taal. 
Volgens Lohfink gaat verrijzenisgeloof niet zozeer over gebeurtenissen in een 
verre toekomst, maar veeleer over gelovige ervaringen die ons onbegrijpelijk 
nabij zijn. Die ervaringen zijn al begonnen en bereiken hun volheid bij de dood. 

€ 24,50  

https://www.averbodeinspireert.be/auteurs-view/pierre-francois-de-bethune/
https://www.averbodeinspireert.be/auteurs-view/gerhard-lohfink/

