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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 

 
Zorg dragen 

 
Twee nichtjes op wandel op een mooie herfstdag. Vol bekommernis buigt de 
oudste zich over de jongste, die haar eerste stapjes zet en een beetje dro-
merig vooruit kijkt. Wat voor verhaaltjes vertellen ze elkaar.  
Spontane zorg en betrokkenheid op mekaar, het zit potentiëel in elke mens.  
 
Toch ervaren we hoe deze menselijke eigenschappen in de wereld van van-
daag weggedrukt worden. Alles moet vlugger, moet meer renderen, moet 
elektronischer, globalistischer, meer gecontroleerd. Met als gevolg: stress, 
wie niet mee kan wordt uitgestoten, gewelddadigheid en agressie.  
 
Gelukkig zien we de laatste tijd ook tegenbewegingen, die hoopvol zijn.  
Het t.v. programma over de zorg in de commerciële W.Z.Centra, heeft velen 
doen nadenken over de plaats, die oudere mensen bekleden en over de ver-
wachtingen aan zorg en aandacht die ze mogen krijgen. Zorg en ‘commerce’ 
gaan niet goed samen.  
 
Het initiatief ‘Pep’ werd voorgesteld in de Roma , waarin tientallen volwas-
senen met een diploma zich engageren om als rolmodel in te staan om jon-
geren uit kansengroepen te versterken in hun slaagkansen in het onderwijs, 
in de mogelijkheden voor een beroepsleven.  
 
En heel wat mensen beginnen in te zien dat de mobiliteit anders kan, met 
meer zorg voor de kwetsbare gebruikers, wie het ook zij;  met aandacht 
voor een gezonder leefklimaat op het openbaar vervoer of in buurten, met 
een vriendelijk woord in plaats van een venijnige of denigrerende opmer-
king; met een positie-
vere blik in plaats van 
voortdurend gekanker.  
 
Te veel mensen vinden 
zich in onze samenle-
ving overbodig of een-
zaam. We hebben een 
keuze, laten we probe-
ren die zorgzaamheid, 
die in ons verscholen 
ligt , alle kansen te 
geven. Kinderlijk een-
voudig! 
 

Annemie Luyten 
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Koenstproject - Arts in Society Award  

Parochie Sociaal  

Ontmoet de mens - stagiaire Gezinswetenschappen Elke Van Avondt  

Een nieuw schooljaar betekent niet enkel nieuwe enthousiastelingen (zowel ach-
ter de schoolbanken als voor de klas), maar het betekent ook dat we de draad van 
ons kOEnstproject weer oppikken.  In kader van het Arts in Society project ont-
stond er een uniek gebeuren in één van de klassen. Onder leiding van kunstenaar 
Bram Van Breda ontwikkelden de cursisten kunst door middel van de Nederlandse 
taal en hun talenten. De cursisten vertelden over hun bezigheden, competenties, 
talenten, waarden en normen waarna deze werden gevisualiseerd in samenwer-
king met Bram.  Tijdens de zomervakantie kreeg Bram de tijd om het verzamelde 
materiaal om te zetten in textiel. Resultaat: elke cursist zal op het einde van het 
jaar een gepersonaliseerd en uniek stuk in textiel hebben. Hiervan zullen foto’s 
worden genomen en verschijnen in een tijdschrift van zodra het project is afgelo-
pen. Op 16 november zal Bram het project voorstellen waarna de prijsuitreiking 
zal plaatsvinden. Hieronder vindt u alle informatie omtrent deze prijsuitreiking. 
Iedereen welkom! Voor Bram was het alvast “een kleurend spel vol positiviteit dat 
je dwingt tot zelfreflectie en uitdaagt om grenzen over te steken naar een plek 
waar we elkaar vinden in onze eigenheid”. 
Wanneer :  16 november vanaf 18u  
Waar :  Koninklijk Conservatorium Antwerpen—Gele zaal (Beel Hoog), Desguinlei 25, 2018 A’pen 

Bij Parochie sociaal ontvangen vrijwilligers, twee keer per week, mensen die in schrij-
nende omstandigheden moeten overleven in onze maatschappij. Vanuit presentie 

wordt geholpen daar waar kan: een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening, contact met 
scholen en nutsbedrijven rond openstaande facturen, een kleine bijdrage voor noodzakelijke aankopen. 
Maar vooral het luisterende oor van de vrijwilligers geeft de meerwaarde aan deze werking. 
 
Als stagiaire heb ik de kans gekregen om mee te lopen op het onthaal. De onthaalbezoekers zijn meest-
al mensen zonder wettig verblijf, veelal uit de Balkanlanden. Zij leven al jaren onder de radar van vele 
hulpverleners en officiële instanties. De kracht en de moed die deze mensen elke keer weer weten te 
vinden is bewonderenswaardig. Onze maatschappij maakt het hen niet makkelijk. Door hun statuut 
hebben ze geen recht op werk, scholing, uitkering en zo voort.  
 
Zo heb ik een jonge man ontmoet die er alles aan probeert te doen om toch hoger onderwijs te kunnen 
volgen. Hij leeft samen met zijn ouders al enkele jaren zonder wettelijk verblijf in België. Tot aan de 
leeftijd van 18 hebben kinderen zonder papieren recht op onderwijs, nadien niet meer. De jongen 
heeft het voor elkaar gekregen dat hij kan studeren aan de hogeschool doordat hij prachtige schoolre-
sultaten uit het middelbaar kon voorleggen en meerdere keren heeft aangedrongen. Nu struikelt hij 
over het vinden van de nodige fondsen om zijn studie te betalen. Toch geeft hij niet op, heeft een af-
betalingsplan verkregen en gaat op zijn vrije momenten werken. Het geld dat hij verdient gaat niet al-
leen naar zijn studie maar dient ook om de gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen. 
 
Een dame vertelde op het onthaal hoe enkele jaren geleden haar verblijfspapieren werden ingetrokken. 
Zij en haar gezin hadden zich goed ingeburgerd: ze hadden werk, spreken goed Nederlands en hadden 
vele Belgische vrienden. Plots moest ze verhuizen en waren er geen inkomsten meer. Nu breekt de een-
zaamheid haar op. Zonder geld worden sociale contacten moeilijk: om naar mensen te gaan heb je ver-
voer nodig, maar zelfs openbaar vervoer is te duur, wil je mensen uitnodigen heb je ruimte nodig en 
wil je mensen toch iets te drinken kunnen aanbieden, ook de schaamte rond haar statuut maakt dat ze 
zich afzondert. Tijdens het gesprek met haar kwam ze zelf tot besluit om toch maar een vroeger goede 
kennis te contacteren. Terwijl ze deze mogelijkheid uitsprak, zag je haar gezicht helemaal oplichten. 
 
Ook het verhaal van de Marokkaanse man wiens Belgische papieren werden ingetrokken omdat men ver-
moedt dat zijn eerst huwelijk, beëindigd 9 jaar geleden, een schijnhuwelijk was, geeft blijk van een 
immense kracht. Hij werkt en leeft al 11 jaar in België, heeft na zijn eerste huwelijk met een andere 
vrouw een gezin gesticht, spreekt vloeiend onze taal, en heeft een voorname en beleefde houding. 
Door de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken werden ook de papieren van zijn vrouw en kin-
deren ingetrokken en mag hij niet meer werken. Op een uitkering heeft dit gezin geen recht. Hij heeft 
een beroepsprocedure opgestart en weet dat als hij weer de juiste documenten heeft, terug aan de 
slag kan bij zijn oude werkgever. Voorlopig moet hij wachten, zoals vele mensen die zich in dit onzicht-
bare deel van onze maatschappij bevinden. Bij elk contact tijdens het onthaal krijgen deze mensen de 
kans om hun verhaal te vertellen want hier zijn mensen geen verblijfsvergunning of identiteitspapier, 
hier mag een mens MENS te zijn. 
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Oorsprong  
Net buiten de stadsvesten 
van de stad Antwerpen, 
tussen een zevental boerderijen en groene velden, kocht de gemeente Berchem in 
1923 gronden om sociale woonwijken op te bouwen. Sinds geruime tijd wilde de Ab-
dij van Averbode een parochie oprichten in deze buurt. Met de bouw en de daarbij 
zich uitbreidende bevolking op de “Gitschotelvelden” en de “oude Groenenhoek” 
werd de parochie Heilig Sacrament een feit in het zogenaamde slijkdorp  (de nodige 
nutsvoorzieningen in de nieuwe wijken lieten lang op zich wachten!). 
 
Frederic Ozanam (1813-1853) is de stichter van de overkoepelende Sint-
Vincentiusvereniging en Vincentius a Paulo (1581-1660) is de beschermheilige. Onder 
het motto “De Sint-Vincentiusvereniging tracht in een geest van rechtvaardigheid  
en naastenliefde de geestelijke en lichamelijke nood van de medemens door een 
persoonlijke inzet te verlichten” wordt vandaag meer dan ooit gewerkt. Wereldwijd 
zijn er afdelingen van deze vereniging. 
 
Broodbonnen en kolen  
Reeds in de beginperiode werd de Sint-Vincentiusvereniging gesticht, namelijk in 
1925. Dat ging hoofdzakelijk over materiële hulp aan de armste en dikwijls zeer kin-
derrijke gezinnen. 
Tijdens de koude winters in de oorlogsjaren werden vooral broodbonnen en kolen 

verdeeld. Het aantal werkende leden bedroeg in de eerste jaren een veertigtal. 
Maandelijks kwamen de voorzitter, EH pastoor, de schrijver, penningmeester en leden van het dagelijks 
bestuur samen. 
 

 
Uit het verslag van een vergadering van 5 april 1933 
De vergadering werd geopend met het gebed door E.H. pastoor om 20u. 
Een gift ontvangen van bakker Celis ter gelegenheid plechtige communie hunner dochter. 
Er wordt gevraagd een lijst te maken der leveranciers welke ons steunen. 
Met de plechtige communie zijn er 24 in plaats van 22 krentebroden uitgedeeld. 
Familie X tijdelijk geschorst- vrouw in ’t gasthuis. 
Een bespreking van algemene aard had plaats. 
Maandverslag der kas: 
 saldo op 1/3/1933: 1705,12 fr 

Leden: 373 fr 
 omhalingen: 217,95 fr 
 giften: 165 fr 
Uitgaven: 
 595 broden: 910,30 fr 
 833 liter melk: 1302 fr 
 9 paar blokken: 106,5 fr 
In kas op 31/3/1933: 334,77 fr 
De vergadering werd gesloten om 21.45u met een gebed. 
 
In 1971 telde de vereniging zeven effectieve leden die hulp boden aan tien gezinnen en enkele spoedge-
vallen met een eenmalige tussenkomst. 
Maandelijks werd verslag uitgebracht van de activiteiten 
Voorbeeld van een kasverslag: 
 -kolenbedelingen: 14000 fr 
 -steungelden: 3000 fr 
 -onkosten: 1000 fr 
 -parochietussenkomst: 5000 fr 
 -omhaling: 38000 fr 
 -giften: 6000 fr 
 
In de jaren 80-90 van vorige eeuw was er geen vermelde activiteit in het archief. Dit waren immers de 
“gouden jaren” en dus misschien geen armoede? 
 
Sint-Vincentius is dan opnieuw opgestart als Genootschap Sint-Vincentius einde jaren ’90. 

 
Rita                                                                              Bron: Archief Sint-Vincentius H.Sacrament Berchem  
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Huidige werking 
‘Sinds een 25-tal jaren werken we wel enigszins anders.’ Zegt Frieda Van Beurden-Franken, verant-
woordelijke bij Sint-Vincentius Heilig Sacrament. ‘Wij vormen een groepje van 10 vrijwilligers die een 
stuk van hun vrije tijd gebruiken om mensen in onze parochie, onze omgeving te helpen. Verder kun-
nen we beroep doen op een aantal sterke mannen voor het zware werk – ‘t is te zeggen- ze rijden met 
de camionette naar de Voedselbank en helpen deze camionette of de eigen wagen uitladen en de goe-
deren in de kelder op de rekken en de koelkasten/diepvriezers te schikken. Christelijk geïnspireerd 
willen we concrete hulp verlenen. ‘ 
 
 
Jezus zei immers: ”Wat ge voor de minsten van de mijnen doet, doet ge voor mij.” 
 
‘Is die plaatselijke caritas geen water naar de zee dragen? Ook wij stellen ons soms die vraag. 
Maar dan proberen we ons in te leven in hun leefsituatie. Zouden ook wij niet graag een helpende 
hand krijgen als we in de miserie zitten? Het is heel belangrijk waar uw wieg gestaan heeft, voor som-
migen was er geen wieg of stond ze in een land waar ze vijandig bejegend werd. We maken geen on-
derscheid naar afkomst, geloof of kleur. Wanneer mensen die niet tot ons “werkdomein” behoren, (dit 

is postcode 2600) toch op ons beroep doen hel-
pen we hen maar verwijzen hen voor de vol-
gende keer door naar een vereniging dichter in 
hun buurt. Hoe bereiken de mensen ons? Via 
OCMW, school, Kind & Gezin, kennissen,... 
wordt onze organisatie doorgegeven.‘ aldus 
Frieda. ‘Er zijn allerlei redenen waarom men-
sen in problemen komen: echtscheiding, werk-
loosheid, schulden, ziekte, ... Ook mensen die 
hier in illegaliteit proberen te overleven staan 
we bij. Illegaal - of beter gezegd zonder wettig 
verblijf - is gelijk aan geen inkomsten en hoe 
overleef je dan? Ze betalen soms een schanda-
lige huurprijs voor een mensonwaardige krot-
woning. De laatste jaren krijgen we steeds 
meer mensen over de vloer. Waar we in 1996 
een 10-tal gezinnen hielpen zorgen we nu voor 
80 gezinnen of een 280-tal mensen (160 kin-
deren en 120 volwassenen). Wanneer mensen 
bij ons aankloppen krijgen ze tweemaal een 
voedselpakket. De eerste keer wordt hun iden-
titeit genoteerd en de tweede beurt brengen 

ze hun papieren mee. Er wordt een dossier opgesteld met de gezinsgegevens en de vaste inkomsten en 
uitgaven, waarbij vaak schulden zijn. Dan berekenen we hoeveel dit gezin per persoon en per dag 
heeft om van te leven (eten, dokter, apotheek, ziekenhuis, school, kleding.) Er zijn gezinnen die maar 
over 1 euro per dag én per persoon beschikken. Onnodig te zeggen wat je daarmee kan doen of beter 
niet kan doen. Een huisbezoek is zinvol om de mensen te ontmoeten in hun thuissituatie; schrijnend 
vaak en daarom is discretie en respect bij zo’n ontmoeting een vereiste.’ 
 

Voeding 
 
 
‘Maandelijks halen we voedsel bij de Voedselbank in Mortsel. Dit voedsel komt o.a. van warenhuizen 
en is niet meer geschikt voor verkoop wegens beschadigde verpakking, naderende vervaldag, 
...Diezelfde dag is er voedselbedeling in de namiddag en ’s avonds. 
 
Een andere belangrijke hulp komt van de Europese Unie. Het betreft basisvoeding zoals bloem, rijst, 
pasta, suiker, smeerkaas, soep, kip en ook confituur, chocolade. Hiervoor dienen we registers bij te 
houden, dit wordt -terecht- streng gecontroleerd. 
 
We hebben het geluk een kelder onder de kerk te mogen gebruiken om de voorraden te bewaren. Hier-
in staan rekken, twee diepvriezers en twee koelkasten. Tonnen voedsel worden er jaarlijks binnen en 
dus ook buiten gedragen (gelukkig hebben we een “glijbaan”). 
Verschillende keren gedurende het jaar houden we in onze kerk een speciale inzameling.  
 



 
 

20 jaar Platform 20 jaar Platform 20 jaar Platform    

 
Voeding 
 
Zo hebben we in september een inzameling van 
melk, in november chocolade voor de Sint, tij-
dens de advent tot Kerstmis alle voeding, voor 
Pasen paaseitjes en in juni appelen en appelsie-
nen. Van de parochianen komt hierop veel res-
pons zodat we de voedselpakketten kunnen aan-
vullen.‘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer dan enkel bedeling 

 
‘Maar niet alleen voedsel krijgen de mensen’ vertelt Frieda verder. ‘Ook staan we hen bij met woord 
en daad, verlagen de drempel naar andere hulpverleners, bemiddelen met deurwaarders of schuldei-
sers en zoeken naar een oplossing door te onderhandelen over een aflossingsplan. We werken nauw 
samen met het OCMW, de Ideale Woning, energiebedrijven,... Waar het dringend nodig is, betalen we 
rekeningen van het ziekenhuis, van apothekers, van scholen, van nutsbedrijven. De mensen die we 
helpen geven we geen geld in handen. Telefonisch kan men ons steeds bereiken in noodsituaties zoals 
dringende voedselhulp, dringende medicatie enz. Jaarlijks verschijnt onze nieuwsbrief waarna we 
heel wat stortingen binnen krijgen. In juni vragen we om een beetje vakantiegeld af te staan. Hier-
mee betalen we dan speelpleinen of een kamp met de jeugdbeweging. Zo hebben de kinderen ook 
een beetje vakantie en houden we ze van de 
straat. Vele parochianen en sympathisanten heb-
ben vertrouwen in onze werking en steunen ons. 
We zijn ook dankbaar voor de acties die andere 
verenigingen meestal rond Kerstmis voor ons hou-
den: Femma,KWB, OKRA, Samana, VKSJ, scho-
len....Van de plaatselijke bakker halen we weke-
lijks de overschot. Maandagnamiddag is er moge-
lijkheid om brood en gebak af te halen. Pas nog 
werd er een brunch van “Warm Berchem” georga-
niseerd door Spa/Groen en de Turkse gemeenschap 
in Berchem. Er werd voedsel ingezameld en we 
kregen een flinke som!’ 
 
 

Getuigenis van een mens in nood  
Samen naar de voedselbedeling 
 
‘Tot aan september ging ik samen met mijn dochter en twee van mijn buren naar de 
voedselbedeling omdat het leuker is en omdat ik het systeem al ken van vroeger als 
ik nog ging. Nu gaat mijn dochter soms alleen of neemt ze mij mee want de buren 
hebben allebei werk gevonden en vinden het niet meer nodig. Mijn dochter heeft de 
voedselbedeling (net zoals vele anderen) broodnodig omdat zij maar een klein inko-
men heeft en niet het nodige kan kopen. Ikzelf ga niet meer voor eten omdat ik 
soms dingen krijg van mijn dochter die zij niet lekker vindt of te veel heeft. Indien 
we dan toch nog over hebben, geven we het nog aan anderen door, maar gooien het 
zeker nooit weg (de vuilbak heeft geen honger).  
Soms vinden we al eens iets van speelgoed of ander gerief voor kleine kindjes. Dat 
nemen we dan ook mee omdat er in onze vereniging  (Recht –Op voor en over men-
sen in armoede) ook mensen met kinderen zijn die het kunnen gebruiken of geven 
we het aan de buurthuizen die het dan ook aan kansarmen geven.‘ 
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            Harten van koekenbrood 
 
‘Toen ik vorig jaar als stagiaire in de Groenenhoek de Vincentiusvereniging leerde kennen viel het me 
op hoezeer deze vereniging gedragen wordt door heel de parochiegemeenschap. Op geregelde tijdstip-
pen staat vooraan een tafel in de kerk klaar en na de viering ligt die vol met goederen voor de mensen 
van Vincentius: rond Sinterklaas, Pasen, in de advent, in de zomer en ook tussendoor wordt aan Vin-
centius gedacht! Ook de vormelingen en eerste communicaties doen hun duit in het zakje, ze gaan 
sterzingen en geven van hun felbegeerde snoep iets af voor de armere kindjes, soms met tranen in de 
oogjes… Wie van de ouderen niet meer met veel melk en dergelijke wil komen aanzeulen, steekt geld 
in de spaarpot voor Sint-Vincentius, ja oud en jong doet mee! Vincentius is in deze parochie echt een 
begrip, want ook op geregelde tijdstippen legt iemand achteraan in de kerk wel iets klaar voor ‘hun’ 
vereniging ten voordele van de minderbedeelden! Fantastisch toch!  
Ook het ‘dagelijks’ brood wordt in de Groenenhoek niet vergeten: licht, donker, pistolet of sandwich, 
zelfs een donut, een pruimenvla of ander lekkers van de warme bakker kan er wekelijks worden ver-
deeld, met dank aan de donateur… een man met zeker en vast een hart van ‘koekenbrood’! 
 
Het viel me ook op hoe goed de groep vrijwilligers één team vormen, neuzen in dezelfde richting, 
steeds klaar om samen de armeren te helpen! Ik ben dan ook dankbaar dat ik vanaf nu vast tot dit 
team van enthousiaste  vrijwilligers mag behoren. Ik hoop dat we ook de volgende jaren, misschien 
met nog wat jonger bloed erbij, de mensen die het veel minder goed hebben dan wij, kunnen blijven 
helpen en steunen. Dank aan alle parochianen om zo eensgezind de kar van Vincentius al jarenlang te 
blijven trekken op weg naar hopelijk een pad waarlangs voor velen de doornen wat minder talrijk zijn 
in hun bestaan en de bloemen iets beter zichtbaar, al geven wij de rozen slechts enkele druppeltjes 
van het felbegeerde water en voedsel, we roeien immers ook maar met de riemen die we hebben…!’ 
Kristin 

De Sint-Vincentiusvereniging Heilig Sacrament is een  vereniging van 
mensen die trachten de wereld rondom hen een beetje beter en mooi-

er te maken door te zorgen voor de medemensen in nood. 

Solidariteit met de medemens ... 
 

Solidariteit met de medemens ... 
 

Is verder durven gaan dan puur materiële steun, 
Is actief luisteren naar zijn verhaal, 
Is zich betrokken voelen bij zijn manier om het leven door te gaan, 
ook als dat niet overeenkomt met jouw eigen waarden en opinies. 

 
Solidariteit met de medemens ... 
 

Is durven die medemens te verdedigen tegen al te gemakkelijke one-liners 
die vertolkt worden door woordvoerders zonder dossierkennis, 
en die overgenomen worden door mensen met angst voor hun eigen welvaart. 
 

Solidariteit met de medemens ... 
 
Is een houding van openheid naar anderen toe, 
Is mede-beleven, niet alleen van succesverhalen maar ook van kommer en kwel, 
Is ook in moeilijke tijden een hart onder de riem steken,  
ook wanneer het jou effen niet past. 
 

Solidariteit met de medemens ... 
Is je onvoorwaardelijk ervoor inzetten opdat die medemens  
zich ook vol-waardig mens kan voelen. 
 

Solidariteit met de medemens ... 
Is mede-mens zijn.  
 

                Lieven  



 
 

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  

NOVEMBER 2017 

 
Mindful geluk vanuit eeuwenoude bijbelse wijheid     
Editions erasme  
          Isbn 9782874389559 
 
Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige 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 allerlei vormen van meditatie, de 
positieve psychologie en het zoeken naar heelheid en harmonie getuigen 
ervan. 

Even opmerkelijk is dat heel wat mooie elementen in al deze benaderingen 
evenzeer al eeuwenlang joods-christelijk gedachtegoed zijn. 
Wellicht is het tijd om ze in deze nieuwe context te durven plaatsen. 

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. 
           

            15 € 

Liturgische kalender  
uitg.Halewijn      
   
          Isbn 9789461962454  
 
 
Een onmisbaar instrument voor de dagelijkse eucharistieviering, met het 
lezingenrooster, de heilige van de dag, specifieke aanduidingen voor sterke 
tijden of kerkelijke feesten, tot en met de liturgische kleur van gewaden. 
            
 
 
                  13,20 € 
 

Afscheid nemen -  
Sterven, rituelen, gebeden en persoonlijke verhalen  
Kalien blonden , uitg.adveniat       
   
          Isbn 9789492093509  
Verhalen over sterven, rituelen, gebeden en gedichten 
Geleidelijke afscheid thuis, het verlies van je kind, een verkeersongeluk. 
Afscheid kent veel verschillende contexten. Wat zeg je dan? Wat kun je doen? 
Indringende verhalen van Daan Westerink, Marinus van de Berg, Manu Keirse 
e.v.a.  
 
            
 
 
                  5,95 € 
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Geen vrede, maar een zwaard   
Erik buys , uitg. averbode   
            
           Isbn 9782874389566 
 
De wereldgeschiedenis is meer dan eens getekend door utopieën van vrede die 
telkens tragisch ontaarden in dystopieën van geweld. 
Jezus’ woord in Matteüs 10,34 komt voor christenen dan ook bevreemdend over: 
“Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard.” 
De vraag is wat hier bedoeld wordt met het zwaard. 

In dit boek overweegt Erik Buys waartoe Jezus van Nazaret, zoals hij wordt 
voorgesteld en verder bediscussieerd in de canon van het Nieuwe Testament, 
inspireert en uitdaagt met betrekking tot al te menselijke dromen van vrede, 
voorspoed en harmonie. 
Het eerste deel neemt de vorm aan van een christologisch essay vanuit de 
zoektocht naar het voorbeeld dat Jezus wil stellen. 
In een tweede deel worden de ‘christologische principes’ toegepast op actuele 
situaties. 
 
                15 € 

 
Uitgedut   
anton de wit, uitg. adveniat    
             Isbn 9789492093226  
            
Hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit veegt de vloer aan 
met de flauwe frases over geloof en kerk die in de publieke opinie gerecycled 
worden. En niet alleen daar, ook bij ingedutte kerkmensen zelf. Hij durft het 
ongemak aan van de dwarse vraag, de impopulaire stellingname. Een heerlijk 
fonkelend, fris boek boek dat de lezer niet alleen wakker schudt, maar ook 
omhelst.               

               18,95 € 

             

 
Zusterlief, broederlief       Isbn 9789081492164  
fiet van beek, uitg. anderszins   
 

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi is eeuwenoud, maar springlevend en nog 
steeds een bron van inspiratie. In de bundel Zusterlief broederlief staan 
gedichten en schilderijen die op nieuwe wijze beelden toevoegen aan de traditie. 
Soms een eigentijdse 
lofzang, dan weer een aanklacht of observatie over de thema’s van het lied: 
maan, zon, vuur, water, wind, aarde en dood. 

  

               15€ 


