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NOVEMBER 2019 

Nr. 241 november 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

DINSDAG– 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 mogen ontvangen!!! 

Bladeren verliezen hun houvast, kleuren worden intenser,  
de dagen korter, warmte moet binnen gezocht worden, velen voelen 

heimwee naar de zomer. We worden uitgenodigd om meer naar onze bin-
nenkant te kijken. De draden van verbondenheid met al wie ons voorgin-

gen en maakten tot wie we geworden zijn worden verstevigd.  
De draden van verbondenheid met degenen die ons pad kruisen, de ge-

voeligheid en het verdriet om wie uitgesloten,  
verdreven, op de vlucht, in oorlog geen naam meer krijgt. 

Wie zijn we als mens, hoe gaan we om met onze aarde, met de mensen 
die er op wonen? Welke krachten kunnen we nog meer inzetten en welke 

ballast willen we loslaten? Ge-denken en Her-denken vullen de november-
dagen. Hier onder drukt Peer Verhoeven het op zijn manier uit. We kun-
nen de winter ingaan als ‘gesterkte ‘ en krachtige mensen als we draden 

van verbondenheid met liefde doorweven. 
Annemie Luyten   

 

Gij vraagt u af hoe de mens zal overleven,  
wat je jezelf daarbij voorstellen moet.   
Een begrijpelijke vraag, maar toch... 

Met eigen ogen zie je dagelijks om je heen  
dat al wat je zaait en rust in de grond  

door te sterven openbaart wat er in leeft. 
 

Uit wat je zaait - gras of graan  
groeit heel iets anders dan het zaad deed vermoeden. 

Uit gras groeit geen koren en uit koren geen gras.   
Want alle zaad kent zijn eigen wasdom  
zoals iedere boom zijn eigen vrucht. 

Zo is het ook met de mens. 
 

Minnetjes en teer kwetsbaar en voor korte tijd komt hij op de wereld, 
als zaad is hij aan de aarde gebonden. 
Maar door te sterven wordt openbaar  

wat verborgen ligt in hem:       

     ( vrij naar1 Kor. 15, 35-44)(Peer Verhoeven) 

November: Actief verwijlen bij… 



 
 

DE LOODSEN - SOLIDARITEIT 

 
 
 
 
 

 

Harmattan 
 Alhoewel het weeral herfstvakantie is, lijkt 
de eerste lesdag nog maar juist voorbij. We stel-
len een grote aanwezigheid en belangstelling van 
de veelkleurige cursisten vast. Het enthousiasme, 
maar ook de bereidheid om zichzelf steeds bij te 
scholen bij de vrijwilligers is zeer groot. 
 Dit jaar zullen er opnieuw studenten van 
Thomas More (Vorselaar) een stagewerk maken. 
Het doet plezier om met deze jonge mensen te 
mogen uitwisselen. Voor volgende trimester zou-
den we ook graag samenwerken met de school ’de 
kleine Jacob’, om ook het taalaanbod voor ouders 
te vergroten. Bepaalde thema’s, die belangrijk 
zijn in het dagelijks leven en de opvoeding zullen 
we samen uitwerken.  
 We zoeken nog enkele kandidaat ‘lesgevers’ 
die hieraan zouden willen meedoen. Heb je zin? 
Laat het ons weten. 
  Kris.verbruggen@deloodsen.be 

TOCHTEN VAN HOOP 

Platform Noodhulp onder protest 

 De aanbevelingen, die we in het beleidsplan 
voor de stad hebben ingebracht, zijn besproken in 
het beleidsplan voor de volgende jaren. We wach-
ten nu op de definitieve uitvoering. We rekenen 
er op dat er echt werk gemaakt wordt van een 
armoedebeleid.  
 In de vorige Kapstok hebben we een verslag 
gegeven van een studiedag  i.v.m. Koude en war-
me solidariteit en het gegeven van voedselhulp in 
België en Europa (georganiseerd vanuit Ucsia). 
 We zetten de samenwerking nu verder en 
nodigen geïnteresseerde vrijwilligers uit op dins-
dag 26 november van14u. tot 17u. op de Lood-
sen. Prof. Bea Cantillon, Joanna Greiss, die de 
evaluatie voor de FEAD (voeding vanuit Europa 
maakt, Karen ( die een bevraging hield in St. An-
tonius over de voedselpakketten) zullen telkens 
een inleiding geven, waarop we met hen in ge-
sprek gaan. 
 Het belooft een heel boeiende namiddag te 
worden, die waarschijnlijk uitmondt in een goede 
samenwerking met studenten. Indien je geïnte-
resseerd bent, gelieve ons een bericht te laten: 
info@deloodsen.be 
 
 Op dinsdagnamiddag 19 november  (15u)  
worden we uitgenodigd in de nieuwe kantoren en 
onthaal van C.Mutualiteit. Daar krijgen we uitleg 
over de vernieuwde werking, het onthaal, de te-
gemoetkomingen, de al-of niet laagdrempeligheid  
voor mensen enz. Indien je mee wil  gaan 
(gelegen aan Park Spoor noord), gelieve ons dan 
voor 7 november iets te laten weten. 

 Ook al wordt het een beetje frisser en kan 
er wel wat water uit de hemel stromen, toch kan 
het interessant zijn om met een groep vrienden, 
een laatste jaars klasgroep of als organisatie en-
kele uurtjes op stap te gaan. In de Tochten van 
hoop, er is keuze uit verschillende thema’s,
(armoede,  Babelse mozaïek, Leven op straat, 
Huishouden kost geld, … zie website) maak je 
steeds kennis met stukjes stad, die onbekender 
zijn én met mensen, die zich engageren en een 
hoopvol verhaal kunnen brengen.  
Duurtijd is 2 uur à 2,5 uur, best niet op zondag. 

Parel 
 Meer dan 20 jaar geleden kwamen we 
maandelijks samen met vertegenwoordigers van 
verschillende godsdiensten en levensbeschouwin-
gen, W(erkgroep) I(nterlevensbeschouwelijke  
D(ialoog) A(ntwerpen) genaamd.  
 We hebben er heel mooie momenten en fij-
ne vriendschappen van overgehouden. Later heeft 
zich deze dialoog in verschillende vormen verder 
gezet, de laatste jaren getrokken door Orbit met 
de initiatieven van Zingeven verbindt. 
 En nu wordt de dialoog, mede ondersteund 
door de Stad, in een nieuw kleedje gestoken met 
de mooie naam ‘PAREL’. (Platform Antwerpse Re-
ligies en Levensbeschouwingen’).  
We zijn ervan overtuigd dat zingeving een meer-
waarde kan zijn in een samenleving. Het ontdek-
ken en respecteren van de waarden maar ook de 
verschillen in onze overtuigingen versterkt de 
verbinding met elkaar.  
 
We houden u op de 
hoogte van de verdere 
evolutie, wie geïnteres-
seerd is en mede in dia-
loog wil gaan, kan zich 
aanmelden. 

mailto:info@deloodsen.be


 
 

DE LOODSEN   SOLIDARITEIT 

 

Sint-Paulus tegen armoede 

 Wij, De Loodsen vzw, zullen hieraan deelne-
men ten voordele van de projecten ‘De Overzet’ 
en ‘De Overstap’. Er zal geld ingezameld worden 
om de infrastructuur te verbeteren, zodat onze 

bewoners weer een frisse douche kunnen nemen. 
 

 Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen om 
samen met ons de Warmathon te stappen/

lopen. Als je niet mee kan stappen/lopen mag 
je ons zeker komen aanmoedigen.  

 

 Indien je wenst mee te lopen kan je jezelf 
online inschrijven, dit kan eveneens op de websi-
te van De Warmste Week 
(www.dewarmsteweek.be/warmathons/
antwerpen). Inschrijven is mogelijk tot 20 decem-
ber 23u00. Vergeet tijdens het inschrijven onze 
organisatie niet te selecteren.  

 Je kan ons goede doel ook nog op twee an-
dere manieren een warm hart toedragen. Je kan 
een eigen actie opzetten om geld in te zamelen 
ten voordele van onze projecten. Deze actie dien 
je steeds te registreren via de website van De 
Warmste Week (https://
mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/
nieuw/inschrijven).  
Alsook kan je op ons kantoor (adres: Sint-
Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen) een financiële 
bijdrage doneren in een collectebus. Dit kan elke 
werkdag van 9u00 tot 17u00.  
Wie door alle werken in de stad niet tot bij ons 
geraakt kan steeds een storting doen op het reke-
ningnummer van De Overzet: BE88 0016 5218 
5749 met als mededeling ‘De Warmste Week’.  
 

Jouw inzet voor een 
warme samenleving 
laat ons niet koud.  
Wij hopen jou dan te 
mogen verwelko-
men! 
 
Warme groetjes, 
 

Team De Loodsen 
vzw 

21 december Warmathon in Antwerpen.

 

Inkom: 15 € 
  (inclusief één drankbon) 
   Drank en versnapering   
   in crypte 

EXTRA VOORSTELLING 

CC Binder in Puurs  

 
 

op 16 november 

 

http://www.dewarmsteweek.be/warmathons/antwerpen
http://www.dewarmsteweek.be/warmathons/antwerpen
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven


 
 

ROUWGROEPEN 

Lotgenotengroepen voor 
rouwenden 

 
De dood hoort onmiskenbaar bij het leven. En 
toch is er in onze samenleving nog steeds te 
weinig aandacht voor mensen die rouwen. Wij 
kunnen moeilijk om met het verdriet van ons-
zelf en van een ander, laat staan er woorden 
aan geven. 
 
Zijn woorden de eerste tijd wel nodig? 
 
 Ja en neen. Verwerken kan niemand voor 
een ander doen. Het is een eenzaam gebeuren. 
En waar nabestaanden al zeker niet op zitten te 
wachten, is een omgeving die probeert het ver-
driet te minimaliseren of op te lossen. “Je hebt 
gelukkig de kinderen nog” of “Je zou eens terug 
naar de club moeten gaan” of… vul zelf maar in. 
 
Het belangrijkste is dat het verdriet van de ander 
er mag zijn en ook erkend wordt. Inlevend gedul-
dig luisteren en pas spreken als dat nodig is.  
Als je niet weet wat zeggen, zeg dat dan.  
Dat doet veel meer deugd dan domme dingen 
zeggen.  
Non-verbale taal, een stevige knuffel of zelfs sa-
men een kom soep drinken, zijn van die kleine 
dingen die meer kunnen zeggen dan onwennige 
woorden.  
 
En na een tijdje kan de ander weer alleen ver-
der, of niet? 
 
 Ook weer ja en neen. Nabestaanden krijgen 
in de eerste dagen en maanden vaak begrip en 
hulp van vrienden, familie en de naaste buren. 
Het is een verwarrende periode waarin er meest-
al op automatische piloot geleefd wordt. Pas als 
men ook emotioneel gaat beseffen dat de overle-
dene echt weg is en niet meer terugkomt, begint 
de moeilijkste periode in het rouwproces. En net 
dan laat de omgeving het meestal afweten. Van 
een alleenstaande jonge weduwnaar wiens ge-
moed vol liep door de vele clichés die hij regel-
matig te verwerken kreeg, las ik volgend ge-
sprek: 
 

“Hoe gaat het met jou? 
Slecht, mijn vrouw is dood. 
Dat is toch al lang geleden. 

Nee hoor, dat is nog altijd zo” 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wat kan een deelname aan een lotgenoten-
groep voor nabestaanden betekenen?  
 
 In een sessie van 5 à 8 bijeenkomsten ge-
spreid in de tijd, krijgen de deelnemers in kleine 
groep de broodnodige erkenning voor de vele 
emoties die hen overvallen.  
 
 Op de eerste bijeenkomst zie je vaak een 
hoopje ellende bij elkaar. Op het programma 
staat, in een warme hartelijke sfeer, alleen een 
kennismaking. Ieder kan zijn verhaal kwijt en er 
wordt met respect geluisterd door de groep. Een 
heel diepgaand gebeuren is dat. Sommige deel-
nemers denken of zeggen weleens na afloop 
“Hier kom ik nooit meer terug, ik kan dat ver-
driet van anderen er nu niet bijnemen”.   
 
 Naarmate echter de datum van de tweede 
bijeenkomst in zicht komt, zitten de meesten op 
het puntje van hun stoel om elkaar toch terug te 
zien. Het is een ongelooflijk gebeuren en het 
geeft een fijn gevoel te zien hoe mensen zich 
dan aan elkaar kunnen optrekken. Alle regels 
over communiceren, theoretische beschouwingen 
over groepsvorming zijn hier niet aan de orde. 
Het belangrijkste dat telt, is dat mensen zich 
verstaan en erkend weten in wat hen ten diepste 
heeft geraakt, afscheid te moeten nemen van 
een wezenlijk iemand in het leven. Erkenning is 
immers de basis om tot een soort verwerking te 
komen van het gebeurde. 
 
 Tijdens de volgende bijeenkomsten komen 
dan – al naar de vraag en behoeften van de groep 
– thema’s aan bod zoals bv. moeilijke feestda-
gen, schuldgevoelens, kleren al dan niet weg-
doen, spiritualiteit, omgaan met storende reac-
ties van de omgeving, e.a.  
Na de laatste bijeenkomst ziet toch een groot 
deel van de groep weer wat toekomstperspectie-
ven. Wonderbaar is ook hoe heel wat nabestaan-
den hun verdriet kunnen ombuigen naar positieve 
dingen. “Ik vind het vreselijk dat ik dit mee-
maak. Maar nu het toch gebeurd is, wil ik niet 
bij de pakken blijven zitten. Dat zou hij/zij niet 
gewild hebben.”.  En zo maken zij dan plannen 
om de warmte van de groep en de opgedane er-
varingen zelf in te zetten om anderen te ver-
staan en/of opnieuw te leren genieten van wat 
nog mooi is in het kleine en boeiende van iedere 
dag. 

Monique Dujardin 

  ROUWZORG       VLAANDEREN 
   Dienstbaar en deskundig    sinds 1984 



 
 

 
 

 
 

I've learned  
that people will forget what you said  

people will forget what you did  
but people will never forget  

how you made them feel 
 
Ik heb geleerd  
dat mensen zullen vergeten wat je zei 
mensen zullen vergeten wat je ge-
daan hebt  
maar mensen zullen nooit vergeten 
wat voor gevoel je hen gaf 
          
       Maya Angelou (Amerika 1928-1914)  
 
 
 
 
Rouwzorg Vlaanderen start in Antwerpen en om-
geving regelmatig nieuwe ontmoetingsgroepen, 
begeleid door deskundige vrijwilligers.  
Met respect voor ieders eigenheid werken zij 
zelf volgens de visie van de christelijke waar-
den. Van de deelnemers wordt verwacht dat ook 
zij respect betonen voor ieder in de groep. 
 
In De Loodsen kan men terecht vanaf 5 februari 
2020 om de 14 dagen op woensdag van 14.00u 
tot 16.00u. Inlichtingen via 
geert.willems@hotmail.com  
Meer over onze andere groepen op 
www.rouwzorgvlaanderen.be 

 ROUWGROEPEN 

VEREEUWIGD: KRACHT!  
 
Van 20 oktober tot en met 16 november ver-
welkomen we de Nederlandse stichting LE-
VENXL in onze Sint-Pauluskerk.  
 

Het verhaal van LEVENXL  
 
Ernstig zieke mensen kregen de kans om hun ver-
halen, hun levenslessen te delen met de maat-
schappij en de mensheid. Hoe verder nog een 
zinvol en gelukkig leven leiden?  
 
24 grote foto’s en hun verhalen, opgesteld onder 
de schilderijenreeks van de Rozenkrans, hopen u 
hier een antwoord op te geven.   
Kerk open van 14 tot 17uur.  
     Caroline De Wever  

  24 foto’s van ernstig zieken  
  in monumentale Sint-Pauluskerk 

Laat iedereen in zijn waarde, inclusief jezelf  
Mirjam, 1980 Borstkanker (door BRCA2 genmutatie) 

  ROUWZORG       VLAANDEREN 
   Dienstbaar en deskundig    sinds 1984 

mailto:geert.willems@hotmail.com
http://www.rouwzorgvlaanderen.be


 
 

   WETEN WAARD 

 
 
 
 
 

 

DE VLEUGEL 
 

VIERINGEN november - december: 
 
2/11: Liefdevol gedenken wij (viering) 
16/11: Beleef de stilte - meditatie 
7/12: Eenvoudig leven (viering)  
21/12: Samen zongen - op weg naar de wondere 
kerstnacht (bijeenkomst)  
24/12: Kerstavond (viering) 
           (naast H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 2018 A) 

“ KRUISWEG TEN LEVEN”  

 Allemaal anders, toch gelijk 

 
Ontmoetingsdag  

Interculturele solidariteit  
 
Gezellige multiculturele babbelmarkt 
met wereldkeuken, boeiende sprekers 
over interculturele solidariteit, muziek, 
kinderanimatie…En nog veel meer!  
Inkom: GRATIS! Hapjes aan democrati-
sche prijs  
 
Wanneer? Zaterdag 9 november 2019  
Hoelaat? 14u-18u  
Waar? Het Oude Badhuis, Stuivenberg-
plein 38, 2060 Antwerpen  
Meer info? sami-
ra.amyay@welzijnszorg.be  
OF 03 217 24 98  

Zwarte zaal Fakkeltheater 
15/16 nov– 6/7/13/14 dec. om 20.30u. 
17 nov.– 8/15 dec. om 15.00u. 
Reserveren: 070 24 60 36 of www.fakkeltheater.be 

 THEATER PERPLEX PRESENTEERT 

Leven met een lichaam dat niet echt meewil, 
Een gezondheid die vaak op een laag pitje staat, 
De vraag “Waarom?” die nooit ver weg is… 
 

Tal van mensen worden ermee geconfronteerd. 
Chris Blanckaert is erin geslaagd om hiermee aan 
de slag te gaan. 
Het resultaat is een geheel van 14 schilderijen, 
14 kruiswegstaties met als thema : 
 

“Kruisweg ten Leven.” 
 

Wij mogen niet alleen haar werk tentoonstellen, 
Chris zal zelf ook een avond bijhorende teksten 
komen voordragen, ondersteund door de muziek 
van Vincent Ceulemans O. Praem. 
 

De werkgroep Oecumenisch Gebed van de Ant-
werpse Raad van Kerken nodigt u hiervoor uit : 
 

Locatie: St. Joriskerk – Mechelseplein – Antw. 
Programma : 
 

Tentoonstelling  
Woensdag 13 – donderdag 14 – vrijdag 15  november 2019 
van 09.30uur tot 15.30uur. 
Zaterdag 16 november 2019 van 14.00uur tot 16.00uur. 
Zondag 17 november 2019 van 09.30uur tot na de viering 
die aanvangt om 11.15uur. 

Oecumenisch gebed: Woensdag 13 november 2019 : 
1) 11.00uur : voorganger Herman Augustijns.  
2) 14.00uur : voorganger Ina Koeman. 
Voordracht en meditatie 
Donderdag 14 november om 19.30.  
Aansluitend gelegenheid tot napraten. 

ONTMOETINGEDAG PLEIN 

TREFDAG ATTENT 

 



 
 

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

NOVEMBER 2019 

ISBN-nummer:  9782808107938 
GEGEVENHEID – PLEIDOOI VOOR EEN POSTSECULIER GELOVEN  
Ignace Verhack 
 
In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. 
Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel 
achterhaald? Zijn gelovigen mensen die met hun gedachten in het verleden 
leven? Is het christendom niet 
meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om 
het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit ervan te 
laten zien? Hoe kunnen 
christenen in deze tijd de menselijke relevantie van hun geloof laten zien? 
Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op 
haar eigen terrein dreigt te miskennen? In dit boek reflecteert filosoof Ignace 
Verhack over die vragen. Het besef van de ‘gegevenheid’ van alle dingen 
vormt het uitgangspunt van zijn overtuiging.  

€ 15,50 

WAAROM RELIGIE BLIJFT     ISBN-nummer:  9789025907396 
Elaine Pagels 
 
Waarom bestaat religie nog in de 21e eeuw? Waarom geloven er nog zoveel 
mensen? En hoe vormen die religieuze tradities de manier waarop mensen hun 
leven leiden? Voor Elaine Pagels kregen deze vragen een nieuwe betekenis 
door een dubbel verlies in haar eigen leven: de dood van haar jonge zoon en, 
een jaar later, haar man. Tegen deze persoonlijke achtergrond schrijft zij 
over de grote religies en hun ideeën. Pagels laat zien hoe religieuze kaders 
onze emoties richting geven – of we nu geloven of niet. 
 
‘Ik begon bij een vraag die ik zelf heb: Waarom is er nog altijd religie in de 
21e eeuw? In de zeven jaar dat ik dit boek schreef heb ik mogen spreken met 
antropologen, politicologen, sociologen, neurologen en psychiaters, maar ook 
met kunstenaars, dichters en talloze andere mensen. Maar terwijl ik veel van 
die gesprekken in dit boek verwerkte, werd het steeds persoonlijker, 
waarmee me duidelijk werd dat het onderzoek naar de geschiedenis van de 
religie sterk verbonden is met ervaringen uit mijn eigen leven.’ - Elaine Pagels 

€ 22,90 

ISBN-NUMMER:  9789043532150 
IK BLIJF VAN HEM DROMEN. HET LEVEN VAN JEZUS IN GEDICHTEN 
Jan De Bas, Arie Bijl  
 
De gedichten in de bloemlezing ‘Ik blijf van hem dromen’ gaan over het leven 
en de betekenis van Jezus. Ze handelen onder andere over advent, Jezus’ 
optreden en zijn verschijningen. Velen stellen, net als het dochtertje van 
Jaïrus: ‘Ik blijf van hem dromen.’ In de dichtbundel, samengesteld door Jan 
de Bas en Arie Bijl, is het leven van Jezus Christus op poëtische wijze te 
volgen in gedichten van onder anderen Ria Borkent, Koos Geerds, Ida 
Gerhardt, Guillaume van der Graft, Rutger Kopland, Levi Weemoedt en 
Rikkert Zuiderveld. 
 
Arie Bijl is neerlandicus en Jan de Bas is dichter. Ze stelden meerdere 
bloemlezingen samen, waaronder ‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen 
waren. Psalmen in gedichten vanaf 1900’. 
 

€ 17,99 

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 



 
 

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

NOVEMBER 2019 

HET MOOIS DAT WE DELEN     ISBN-nummer:  9789022336953 
Ish Ait Hamou 
 
In het stadje waar Soumia en Luc wonen, speelt het leven zich voornamelijk af 
aan de schoolpoort, bij de plaatselijke kruidenier én op het voetbalveld. 
Soumia en Luc wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert 
met de moed der wanhoop het verleden achter zich te laten. Hij leeft in en 
met het verleden. Wanneer ze elkaar bij toeval leren kennen, komen ze voor 
verscheurende keuzes te staan. 
Een beklijvend verhaal over hoe je het leven weer oppakt na een ingrijpende 
gebeurtenis. 
 

Fragment 
"Het is de eerste keer dat ik mijn slaapkamer weer in het volle daglicht zie. Alles in 

deze ruimte is precies zoals ik het me herinner, en toch is alles veranderd. Levenloos. 
Kil. Alsof hier nooit iemand werd grootgebracht, alsof hier nooit iemand heeft gehuild 
of gelachen. Alsof alles vergeten moest worden. Ik lig op bed en luister naar de stilte 

waar ik de afgelopen jaren zo naar heb verlangd. Maar nu hunker ik vooral naar geluid 
dat het leven normaal maakt. Alledaagse geluiden waar ik vroeger wakker mee werd. 

Die mijn huis mijn thuis maakten. De voetstappen van moeder. Het gekletter van 
glazen, kopjes en borden. Ook warmte heeft een geluid. Je kan het niet beschrijven, 

maar je hoort onmiddellijk wanneer het er niet meer is. Als het had gekund, had ik de 
zon verboden ooit nog op te komen. Ze schijnt met overtuiging mijn slaapkamer 

binnen en herinnert me eraan dat ik bij de levenden hoor. Maar het lukt me niet uit 
bed te komen. Ik draag een joggingbroek, een trui en sokken, mijn radiator staat op de 
hoogste stand, de warme zomerdagen zijn ingetreden en toch lijkt het hier te vriezen. 

Ik wil uit bed komen, maar ik weet niet wat ik erna moet doen. Wat het vervolg is. 
Leven is nog nooit zo niet-vanzelfsprekend geweest. Zolang ik blijf liggen, heb ik het 

gevoel dat ik het leven niets verschuldigd ben. Dat ik niemand iets verschuldigd ben."
       € 21,99 

ISBN-nummer:  9789463104388 
ONBEMINDE GELOVIGEN. WAAROM WE RELIGIEUS BLIJVEN 
Guido Van Heeswijck 
 
Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen 
ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. 
Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met ‘beminde gelovigen’. 
Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de 
inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden. 
 
Onbeminde gelovigen legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in 
Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke) 
gevolgen zijn. Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde 
gelovigen’ weer op. Als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te 
denken en te spreken, en lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om dat 
juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen. 
 
Guido Vanheeswijck (1955) is germanist en filosoof. Hij is hoogleraar aan de Universiteit 
Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef talloze boeken, waaronder 
het in 2016 gepubliceerde De draad van Penelope. Momenteel bekleedt hij de 
Breughelleerstoel aan UPenn (Philadelphia). 

YOUCAT FOR KIDS      ISBN-nummer:  9789080844667 
 
 
Ik vertrouw je de Youcat voor kids toe. 
Word nooit moe om vragen te blijven stellen en van je geloof te getuigen. 
Ouders, blijf niet stil als je kinderen vragen stellen. Wees een levende ketting, waardoor het 
evangelie van generatie op generatie in onze gezinnen, gemeenschappen en in de kerk 
vertegenwoordigd wordt. 
  Paus Franciscus        € 22,95 

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 
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