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niet in augustus 

 

 
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 

 

In de steigers! 
 

 
 
Onder een prachtige 
herfstzon, wordt de laat-
ste hand gelegd aan een 
nieuwe verflaag van de 
gevel van de Loodsen. Het 
resultaat belooft prachtig 
te worden. Een hoge, vei-
lige steiger is hiervoor no-
dig en vorige week was 
het zelfs daarop moeilijk 
om regen en wind te trot-
seren.  
 

Het geeft eigenlijk een beeld van wat zich achter de vensters afspeelt. Heel 
de werking en al onze projecten worden voortdurend opnieuw in de steigers 
gezet. We mogen daarvoor rekenen op vele medewerkers en sympathisanten.  
De Nederlandse lessen in Harmattan werden met veel enthousiasme 
“herdacht” en al van bij de eerste week gonst het letterlijk van de bedrijvig-
heid tot grote dankbaarheid van degenen die ingeschreven geraakten. Wie te 
laat is, kan in december opnieuw een kans wagen. 
 
Met onze buddy’s van de Overzet en Overstap denken we na hoe we nog be-
ter de weg, samen met vrouwen en kindjes , kunnen gaan om een goed toe-
komstperspectief uit te bouwen. En ondertussen staat er een nieuwe keuken 
van de Overzet in de steigers. De klusjesploeg 
trekt zijn plunje terug aan. 
 
Een nieuwe cursus Presentie is gestart met een 
variëteit aan deelnemers. We buigen ons over de 
vraag hoe we dicht bij mensen kunnen blijven 
staan (Presentie) in een wereld, die meer rechts of 
‘uitsluitend’ werkt. 
 
En ondertussen realiseren we ons dat het Platform’ 
Noodhulp onder protest’ al meer dan 20 jaar in de 
steigers staat en steeds opnieuw ‘herdacht’ wordt. 
Daar willen we vanaf nu een speciale katern aan 
wijden. 
 
Een nieuwe Tocht van hoop, medewerking van 
Frank Morlion met o.a. een cursus rond Marcus… 
en nog veel meer…het staat weer allemaal in de 
steigers en we hopen dat er ook een prachtig re-
sultaat van komt, ook al is er soms regen en wind. 
 
Annemie 
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Inschrijving Nederlandse lessen 

12 september   

 

 
 
Ook in De Loodsen, binnen het project Harmattan, 
werd het startschot voor de eerste Nederlandse les-
sen gegeven! 
 
Ons twaalfkoppig vrijwilligersteam zal zich ontfer-
men over zo’n 170 ingeschreven cursisten uit alle 
hoeken van de wereld (welgeteld 37 verschillende 
nationaliteiten). Sommigen schreven zich in voor 
twee lessen per week, anderen komen één keer per 
week naar de les. 
 
We mogen eveneens Ria De Mey ontvangen in ons 
enthousiast leerkrachtenteam. Zij geeft reeds Ne-
derlandse lessen aan anderstaligen in het buurthuis ’t Pleintje en zal zich vanaf dit schooljaar ook in-
zetten binnen Harmattan. Welkom, Ria! J 
 
Zonder twijfel wordt het opnieuw een boeiend schooljaar: we leren nieuwe mensen kennen, organise-
ren allerlei buitenschoolse activiteiten en blijven zoeken naar vernieuwende leermethodieken om de 
Nederlandse taal aan te reiken. Ook het kunstproject onder leiding van Bram Van Breda zal de draad 
weer oppikken. Vanaf november zullen de eindresultaten tentoon worden gesteld. We houden u op de 
hoogte!    Momenteel is alles volzet. Men kan terug inschrijven op dinsdag 18 december !  

Sint Paulusparochie  

Marcus   

het evangelie wordt een evangelie   

Vorming rond Mar-
cusevangelie  
 
Met de advent start weer 
een nieuw kerkelijk jaar. 
Een B-jaar. Eind 2017 en 
het grootste deel van 
2018, tot het feest van 
Christus Koning, lezen we 
tijdens de vieringen vooral 
het Marcus evangelie.  
 
 
 
Ergens tussen 60 en 70 na 
Christus onstaat er een 

geschrift dat het optreden van Jezus beschrijft. Het 
Marcus-evangelie wordt geboren. Marcus schrijft een 
heel eigen verhaal, vanuit zijn beleving van de blijde 
boodschap. Hij hangt een specifiek beeld op van Je-
zus, de Christus. Wat wilde Marcus zeggen ? Wie was 
Jezus voor hem ?  
 
Drie namiddagen denken we na over Marcus en zijn 
evangelie. Aanzetten voor predicatie, persoonlijke 
bezinning en lezing van de tekst.  
 
Wanneer : woensdagen 8,15 en 22 november telkens 
van 14u15 tot 16u30 
Waar : Sint-Paulusstraat 22 , 2000 Antwerpen  
Met wie : Frank Morlion  

 

Music for Life  

 
De Loodsen is ingeschreven voor 

 ‘Music For Life 2017’! 
 

Hierbij doen we dan ook een warme oproep  
aan jullie!  

 
 
De Winoos zijn 
alvast bezig met 
maken van kerst-
kaarten en pralin-
netjes.  
Onze ploeg staat 
alvast paraat.  
 
 

 Vraag je familie, vrienden of buurt om per km 
die je wandelt, loopt, danst, schaatst… te 
sponsoren.  

 

 Voor alle muzikale talenten in ons midden: or-
ganiseer een concert(je) of een danswedstrijd 
in je buurt of op school. 

 
 

Alle info om een actie op te zetten vind je terug op 
http://musicforlife.stubru.be 

 
Hopelijk tot binnenkort!  

http://musicforlife.stubru.be
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  Startavond Welzijnszorg 3 oktober 

Tochten van Hoop - Armoede onder ons 

  

 

Maak kennis met de nieuwe Samen 
Tegen Armoede Campagne:   

‘1 op 7 haalt de meet niet’ 

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. 
Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende 
maand. Hoe hard ze ook hun best doen, ze vin-
den geen aansluiting in het peloton, geven op of 
komen buiten tijd binnen. Hun fiets heeft te veel 

mankementen, net zoals ons armoedebeleid. 

Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen Tegen Armoede werk maken van een leef-
baar inkomen voor iedereen. Door mensen een te laag inkomen te geven of hen tot te hoge vaste kos-
ten te dwingen, stijgt de armoede. Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te 
plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede 
ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De 
maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving 
wel. 

Wanneer : startavond Welzijnszorg dinsdag 3 oktober om 18u30 
Waar : Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle. 
 
Tijdens de campagneactiviteit van Welzijnszorg  , kan je individueel inschrijven voor de Tochten 
van Hoop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de omgeving van de Ossenmarkt en Paardenmarkt bekijken we allerlei aspecten van armoede.  
Op welke manieren zijn mensen arm? Armoede gaat niet alleen over gebrek aan geld maar ook over 
problemen op gebied van onderwijs, opvoeding, werk en huisvesting. Soms worden mensen dakloos en 
een aantal leven zelfs zonder papieren en hebben dus geen rechten. Mensen in armoede moeten leven 
in grote onzekerheid.  
Op onze tocht komen vele aspecten van deze problematiek aan bod, maar ook talrijke vormen van 
hulp en ondersteuning voor deze mensen.  
Op deze leerrijke tocht van HOOP hoor je boeiende verhalen en getuigenissen die bij blijven.  
Getuigenis : Onthaal Sint Antonius  
Vertrek: De Loodsen, St.-Jacobsmarkt 43  
 
Indien u geïnteresseerd ben t om aan een Tocht van Hoop deel te nemen, kan u een tocht aanvragen 
door te mailen naar tochtenvanhoop@deloodsen.be of door te bellen naar 03/234.05.11 tussen 
8u30 en 12u30 
 
  
 
 

Armoede onder ons   
Donderdag 26 oktober om 10u  
Zaterdag 25 november om 10u   
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In 1997 was er een eerste ontmoetingsdag Noodhulp onder protest. Een heleboel Antwerpse ver-
enigingen -waar armen het woord nemen- waren erbij. Toen bleek dat veel parochies en vrijwil-

ligers voedsel uitdeelden aan mensen die het nodig hadden. Tijdens de eerste bijeenkomsten van het 
platform werd vooral uitgewisseld rond de beweegreden om voedsel te bedelen. Was dit wel een 
waardige manier om met mensen om te gaan en hoe kunnen we alsnog signalen geven aan het be-

stuur dat voedselhulp niet zou mogen bestaan?  
20 jaar later ‘vieren’ we de verjaardag van dit platform., Ondanks de idee dat deze organisaties 
overbodig zouden zijn na al die jaren helaas niet waargemaakt is, geven we de moed niet op. En de 

inzet van talloze vrijwilligers met het hart op de juiste plaats vieren we graag! 
Naar aanleiding van de deze verjaardag duiken we samen in de evolutie van een aantal van deze 

noodhulporganisaties. 

 
 
 
 

VZW Onthaal Sint-Antonius 
van Padua 

Paardenmarkt 109,  
Antwerpen  

 
 
 
 

 
Getuigenis van fernand - vrijwilliger onthaal sint antonius  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit de pensioensspeech van Monda voor rita - vrijwilligster onthaal sint antonius  

 
 
 
 

 
Vrijwilliger zijn is een inzet  uit vrije wil, waardoor je anderen een beetje geluk kunt geven en 
waar je zelf ook wat gelukkiger van wordt. Sinds ik als vrijwilliger werkzaam ben bij “Het Ont-
haal” ervaar ik hoe vele mensen van hier en uit alle hoeken van de wereld die in armoede leven 
en het moeilijk hebben, naast wat materiële hulp van voedsel of kleding , nood hebben aan een 
beetje warme vriendschap, erkenning en respect. Een luisterend oor, een babbel, een schouder-
klopje , een glimlach , kleine tekenen van medeleven maken een verschil en creëren een verbon-
denheid. Ook het samenhorigheidsgevoel onder de vrijwilligers geeft een goed gevoel. Alles sa-
men zijn het vele druppeltjes van geluk. Laat het maar vele druppeltjes regenen! 
 
              Fernand Cooreman 

Ik leerde je kennen meer dan 12 jaar geleden in de Loodsen tijdens de bezinningsmomenten van 
Annemie Luyten. Niemand kon aan tafel enthousiaster, en met zoveel warmte vertellen over de 
mensen die je weg kruisten in het Onthaal, je maakte mij nieuwsgierig …. Nu werken we reeds 12 
jaar samen in het Onthaal en de parochie, waar jij onze drijvende kracht bent en blijft.  
 
Het onthaal is een drijfveer in de diaconie, en een deel van je geloof. In alle eerlijkheid, zonder 
onderscheid te maken draag je zorg voor mensen. Omdat die aandacht, een druppel op een hete 
plaat genoemd, zo belangrijk is in hun moeilijk leven.  
Op woensdag wanneer de vrouwen naar de shop komen is het altijd een gezellige bedoening. Ze 
zijn een hechte groep die voor kleding zorgen voor heel onze doelgroep. Door dit nieuwe initiatief, 
gegroeid vanuit de vroegere rommelmarkt in onze parochie, kan iedereen proper gekleed naar 
school of langs komen.  
               Monda Mariën  
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Onthaal Sint-Antonius staat voor mensen ontvangen, een stoel aanbieden, met hen in gesprek 
(proberen) gaan. Hen een klein stapje verder zetten. En ook voor  voedselbedeling, jaarlijkse rommel-
markt, ontmoeting en vorming. 
 
 

De bezoekers  
 
Vier voormiddagen per week opent het onthaal de deuren om 
mensen in nood te ontvangen. Rita Somers en haar team van 
vrijwilligers staan klaar om mensen uit de stadzones 2000 en 
2060 te helpen. Dat klink misschien een beetje eigenaardig, 
maar het onthaal houdt zich aan de territoriale afspraken  
met andere verenigingen die in de voedselbedeling actief zijn 
in het Antwerpse.  
 
“De laatste 10 jaar zien we een stijging van het aantal bezoe-
kers per dag.” zegt Guy Beckers die al een hele tijd mee-
draait en mee instaat voor de intakegesprekken. “We zijn ge-
gaan van 20-25 per dag naar ongeveer 40 per dag.” “Tegelijk 
stellen we vast dat er een behoorlijk groot verloop is in het 
onthaal. Bijna 40% van de mensen komt hier minder dan 5 
keer langs. Dat betekent dan dat de mensen ofwel verhuisd zijn en ergens anders hulp krijgen, dat ze 
gedepanneerd zijn en op eigen kracht verder kunnen, dat ze een verblijfsvergunning kregen…” Als ze zo 
weinig komen is stevig contact moeilijk op te bouwen natuurlijk. Slecht 7% van de mensen komt zo vaak 
als ze mogen komen. Dat toont aan dat de idee van noodhulp als hangmat niet klopt. Die 7% zijn vooral 
mensen die geen enkel perspectief meer hebben. De helft  van de bezoekers komt minder dan 20 keer.  
Naar het waarom van deze cijfers moet verder onderzoek gedaan worden. 
 
Ouderen doen steeds vaker beroep op het onthaal. Het minimumpensioen is vergelijkbaar met het leef-
loon en dan wordt huren buiten de sociale huurmarkt moeilijk. Bovendien lopen medische kosten voor 
deze ouderen vaak op en hebben ze zelden een hospitalisatieverzekering.  Bij de Belgen zien we ook dat 
er een groep jongeren tussen 18 en 20 jaar is die zich aandient. Zij zijn vaak thuis weg en vinden geen 
werk, ze weten niet of willen, kunnen verder studeren en het OCMW komt nog niet tussen. Bij de Belgen 
zijn er behoorlijk wat nieuwe Belgen. Daar zit de snel-Belg-wet voor iets tussen en dat is een weerspie-
geling van de situatie in de stad. 
 
Oorlog in een land of regio leidt (logischerwijs) tot meer bezoekers uit dat land of regio. Tegelijk stelt 
Guy vast dat de conflicten niet echt mee verhuizen, toch niet in het onthaal. Kosovaren en Serviërs, 
moslims en christenen zitten samen in de wachtruimte en keuvelen. “Op 10 jaar is de politie maar één 
of twee keer moeten tussenkomen en dan heeft het gewoonlijk met drugs of niet betaalde bus-tickets te 
maken.”  
 
“We kiezen ervoor zo veel mogelijk Nederlands te praten. We stimuleren de mensen ook om Nederlands 
te leren.” Het klinkt misschien wat negatief, maar dan merk je het verschil tussen mensen uit land als 
Syrië en mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan. Syriërs hebben gewoonlijk meer onderwijs genoten en 
leren sneller Nederlands dan Afghanen die vaak veel minder geletterd zijn.   
 
 

 
 
Dat vier medewerkers van het onthaal de intakegesprek-
ken zelf doen, is een goede zaak. De mensen komen daar-
na sneller terug om informatie te vragen. En intakege-
sprekken voeren ze: vorig jaar 2027 gesprekken, of 10 
gesprekken per verdeeldag. 
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De vrijwilligers en medewerkers 
 
De sterkte van het onthaal zit voor een groot deel in de 
vrijwilligers. Hun betrokkenheid is erg groot en ze ontvan-
gen en helpen de mensen bijgevolg met veel warmte.  
Alleen voor de koffiebabbel zijn er niet altijd voldoende 
vrijwilligers te vinden. En dat is een zeer punt: eten is er 
genoeg, vrijwilligers niet altijd. De leeftijd van de vrijwil-
ligers is behoorlijk hoog. Voor jongere vrijwilligers blijft er 
schijnbaar nog een drempel. Echte stagairs uit hogescholen 
en universiteiten zijn er niet zo vaak vermits zo’n stage 
toch wel wat extra werk met zich meebrengt. Tegelijk zijn 
er toch wel kandidaten voor een inleefreis die dan 20 uren 
stage moeten lopen in een organisatie. Zo’n kandidaten vinden de weg naar het onthaal wel en van die 
stagiairs willen er wel eens blijven komen. “De confrontatie voor die jonge mensen is erg groot.” merkt 
Guy op. “Dat armoede in België zo aanwezig is verrast de meeste jongeren.” Er is ook een tiental men-
sen in activeringstraject aan het werk in het onthaal. Niet altijd even gemakkelijk, maar wel erg zinvol, 
een goede zaak. 

Het voedsel  
 

 
 
Het voedsel wordt vooral aangeleverd door Europa en de Bel-
gische voedselbank. De producten die zij aanbieden is vooral 
voeding met een hoge houdbaarheidsdatum: droge waren 
(pasta, meel, rijst…), zoetwaren en voedsel in blik dus. Maar 
met de beste bedoelingen slaat ook Europa de bal weleens 
mis. Zo wordt vaak couscous geleverd in de veronderstelling 
dat de niet-Belgen dat graag eten. Het zijn echter alleen de 
mensen uit mediterrane landen die vaak couscous eten. Aan 
de anderen en de Belgen moet je dan net zo goed uitleggen 
wat ze allemaal kunnen doen met couscous.  
 
 
 
 

Te veel gesuikerde producten is natuurlijk ook niet het ideaal en niet onmiddellijk wat het onthaal 
graag meegeeft. Maar een maand na Pasen vinden de overschotten paaseieren hun weg naar het ont-
haal, net zoals de chocolade sinterklazen er in januari aankomen. 
 
 
 
Voor de rest zijn er ook wel onvoorspelbare giften en 
is het zaak spullen te verwerken en indien nodig in 
kleinere porties te verdelen. Zo waren er bijvoorbeeld 
welkom pakketten van AH die ‘uitgeraapt’ moesten 
worden om ze verder te kunnen verdelen. Verse 
groenten zijn spijtig genoeg moeilijk te krijgen en te 
verdelen. Mensen die op straat leven kunnen onge-
kookte producten niet eens verwerken (lees koken). 
Gelukkig betaalt de Sint-Paulusparochie wekelijks 500 
eenheden fruit: een welkome en gezonde aanvulling in 
het menu. 



 
 

20 jaar Platform 20 jaar Platform 20 jaar Platform    

 
 
 
 
 
 

De ideeën van grootwarenhuizen zeggen veel over hun beleid. Delhaize zou liefst hebben dat de vrijwil-
ligers zelf in de rekken zoeken welke producten naar het onthaal zouden kunnen wegens beperkte 
houdbaarheidsdatum. “Maar dat doen we principieel niet,” zegt Guy, “want dan zouden wij hun pro-
bleem oplossen. Ze zouden beter hun beleid eens bevragen. Waarom wordt er zoveel aangekocht met 
een beperkte houdbaarheid? Bovendien zijn armen geen vuilnisbak!” Aldi en Lidl stappen niet in het 
systeem van voedselbedeling, schijnbaar omdat de koudeketen niet gewaarborgd kan worden. Colruyt 
heeft zijn eigen donatiesysteem. 
 

En de politiek, de samenleving? 
 
Toch zegt Guy dat het onthaal en de medewerkers zich ook een beetje onmachtig voelen. Ze kunnen 
geen appartement aanbieden, geen geld, geen werk. Mensen die in een sociale woning terecht kunnen, 
komen niet vaak naar het onthaal. De rest daarentegen… Hoog tijd dus voor huursubsidies.  
De laatste jaren ziet Guy ook een mentaliteitsverschuiving en een vermarkting van de zorg. Het ‘eigen 
schuld, dikke bult’-denken dat grotendeels verdwenen was, steekt de kop terug op. Het discours wordt 
polariserender, bitsiger zelfs. Vroeger was er in het kader van Stop armoede nu! Geregeld overleg met 
verschillende politieke fracties. Nu is er nog één officieel aanspreekpunt. Bovendien staat in de conve-
nanten vaak bijna letterlijk dat kritisch naar het beleid kijken niet tot de taken van de verenigingen 
hoort. Met de oprichting van het Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp (ODC) lijkt 
het beleid nu eerder te zeggen dat vrijwilligersorganisaties: los het nu maar verder op. “Maar het ODC 
is een institutioneel gegeven en zeker geen structurele oplossing.” 
 

De nood aan structurele oplossingen is aanwezig en vanuit de ervaringen in VZW Onthaal Sint-Antonius 
stelt Guy duidelijk: “er is nood aan discussie over een budgetstandaard” en “als het leefloon aan de 
armoedegrens beantwoordde zouden we de helft minder mensen over de vloer krijgen.” 

               Frank Morlion  

 
Dag allemaal, 
  
Vandaag iets héél leuk meegemaakt en ik wil dit ook delen! 
Gisteren kreeg ik telefoon van de parochies Overbroek en... 
Zij hebben de boekentasseninzameling gedaan tegen de shop van 
september. 
De collega van Lut Van Gils telefoneerde gisteren. 
Iemand JONAS heeft boekentassen ingezameld via de school. 
Hij heeft er een stel bijeen, maar hij wil ze ZELF komen brengen... 
Dus een woensdagnamiddag of in het weekend! 
Wij hadden deze namiddag om 14.00 u afgesproken... Maar omwille 
van de file was het ‘later’.. 
Deze lieve Jonas was zo ‘geweldig’... 
Hij wist precies hoe ze open gingen, en ook enkele met wieltje, gro-
te en kleine... 
Hij moest ook weten wat wij deden en bij 
wie de boekentassen wel terecht kwa-

men... 
 
En als we nog iets nodig hadden, moesten we het laten weten... 
Hij zou het in de school wel vertellen... 
En hij wilde ook op de foto met zijn lievelingsboekentas... 
Toch geweldig.. 
 
Ik wilde dit even delen. 
Dus aan de mensen van de Shop... 
Er zijn nog enkele boekentassen! 
  
Groeten, 
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DDEE  VLEUGELVLEUGEL     

 
Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Hry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

Datum Thema  

7/10 Kome wat komt 
Bijbellezing van de zondag  
 

14/10 Mediteer en leef 
Samen mediteren  

21/10 Van tijd tot tijd - even stilstaan tus-
sen gisteren en morgen  
Actualiteitsviering  

28/10 Luther - leerhuis  

GELOVENGELOVEN  ISIS  EENEEN  WERKWOORDWERKWOORD  

 
10 avonden die willen helpen 
ontdekken dat je als gelovige 
kan verbinden, doen, beleven 
…..  
Elke avond komt er een spreker 
aan het woord en is er de gele-
genheid tot uitwisseling.  
 
 
 

Verschillende vragen en onderwerpen komen aan 
bod : werken van Barmhartigheid , wat is diaconie, 
kerst en Franciscus.  
Eerste avond : 27 september : Saskia van den Kieboom 
-  Wie hoort er allemaal bij de kerk  
 
Waar : Heilig Hart Parochie, Lange Beeldekensstraat 
18-20 - 2060 Antwerpen  
Wanneer : 25/10 - 29/11 - 20/12 - 31/01 - 28/02 - 
21/03 - 25/04 - 30/05 - 27/06 om 19u30 tot 21u  

OOPENPEN  AVONDAVOND  

11 11 OKTOBEROKTOBER  OMOM  2020UU  TOTTOT  2222UU    

“ “ ZELFSZELFS  EENEEN  MUSMUS  VINDTVINDT  EENEEN  HUISHUIS” ”   

    

“Wie geen woning woning heeft, wie 
tijdelijk woont, wie slecht woont, boet 
in op de levenskwaliteit en op psycho-

logisch en sociaal welzijn “  
 
In hun werkveld worden netwerkpartners 
van Attent geconfronteerd met een 
schrijnend tekort aan betaalbaar wonen 

voor kansarme groepen. Na de Trefdag in 2015 en het 
beluisteren van concrete voorbeelden, klonk sterker 
dan ooit de vraag: “Hoe kan kerkelijke eigendom – ker-
ken, kloosters, eigendommen van parochiale en deke-
nale vzw’s, gronden, fondsen – meer worden ingezet 
voor deze groepen, rekening houdend ook met ecolo-
gie? 
 
Rita Boeren, stafmedewerkster van Attent, bezocht 24 
verschillende initiatieven in het bisdom Antwerpen. De 
schat aan ervaringen, adviezen, tips en toekomstplan-
nen zijn nu samengebracht in een toegankelijk en mooi 
geïllustreerd magazine, dat u wordt voorgesteld op 
woensdag 11 oktober, om 20uur, Theologisch en Pasto-
raal Centrum, Groenenborgerlaan 149 te 2020 Antwer-
pen. 

Wanneer : 11 oktober om 20u tot 22u  

Waar : TPC , Groenenborgerlaan 149 te 2020 A’pen  

Inschrijven : antwerpen@ccv.be of 03.287.35.83 

Prijs : gratis - vrije bijdrage voor drankje  
 

Open infonamiddag Open infonamiddag Open infonamiddag    

5 oktober om 19u30 tot 21u30 5 oktober om 19u30 tot 21u30 5 oktober om 19u30 tot 21u30    

Rouwzorg Vlaanderen & Rouwzorg Vlaanderen & Rouwzorg Vlaanderen &    

Bond zonder Naam Bond zonder Naam Bond zonder Naam    

Hoe ga je om met rouw ?  
Een van je ouders sterft, je verliest je partner of ie-
mand zeer dierbaar, je kind overlijdt. Iemand in je om-
geving maakt een verlies mee en je wil luisteren of 
helpen. We staan met z’n allen zo graag klaar met 
oordelen en oplossingen. “Het gaat wel over; het heeft 
tijd nodig; je zou dit of dat eens moeten proberen”.  
Allemaal goedbedoelde reacties maar vaak bieden ze 
onvoldoende troost. Rouwen is een ingrijpend proces 
dat mensen treft in heel zijn wezen: maatschappelijk 
en relationeel, lichamelijk, emotioneel en spiritueel. 
Wil jij meer weten over hoe je omgaat met rouw, hoe 
je iemand écht bijstaat bij verlies of waar je ondersteu-
ning kan vinden? Ben je op zoek naar hulp voor jezelf 
of een ander, schrijf je dan zeker in voor deze avond 
(beperkte plaatsen) via welkom@bzn.be of via Geert 
Willems. 
  
Wanneer : 5 oktober om 19u30 tot 21u30 
Waar : Zuiderpershuis—Waalsekaai , A’pen  
Prijs : gratis inkom, inschrijven is verplicht  
     welkom@bzn.be  
 
Gratis parking op het plein voor de locatie.  
 

mailto:welkom@bzn.be


 
 

Hoe bestellen: 
 

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

Website: www.de3lelien.be 
Open van maandag  

tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

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

OKTOBER 2017 

 
Het arabische kruitvat    
Op zoek naar de arabische wortels van het islamitisch geweld    
Mark heirman, uitg. Houtekiet  
          Isbn 9789089245762 
 
Geen regio telt meer oorlogen en conflicten dan de Arabische wereld. Daar worden 
vandaag minstens vijf oorlogen uitgevochten. Irak, Jemen, Libië, Somalië, Syrië. 
Algerije en Libanon likken nog de wonden van hun meest recente burgeroorlogen. 
Israël en Palestina leven al achtenzestig jaar in 
staat van oorlog. In Soedan leidde veertig jaar oorlog tot de afscheiding van Zuid-
Soedan. Tegelijk scoren de Arabische landen wereldwijd het hoogst op de schaal die 
de herkomst van de golf van terreuraanslagen van de voorbije decennia opmeet. Die 
dubbele vloek roept zelfs de vraag op wat vandaag het zwaarst weegt. De Arabische 
wereld omvat hooguit een kwart van 
de islamitische wereld. Toch is het in de Arabische wereld dat de meeste klappen 
vallen. Misschien is het niet de islam maar de Arabische wereld die buitenstaanders 
een verklaring voor zoveel geweld verschuldigd is.      
     

           22,99 € 

 
Kinderen van adam     
Petra van helden, uitg.ploegsma     
   
          Isbn 9789021677637 
Adam, Ibrahiem (Abraham), Salih en Mariam (Maria); in de Koran staan bekende en 
minder bekende verhalen. In Kinderen van Adam vind je deze op een toegankelijke 
manier naverteld. Lees hoe God aan Adam en zijn nakomelingen de opdracht gaf om 
goed voor de aarde te zorgen; hoe Noeh een groot schip bouwde; hoe Moesa zijn volk 
redde van de Egyptenaren; en hoe Ibrahiem de moed vond om bij zijn mening te 
blijven dat er maar één ware God bestaat.  
 
Het zijn stuk voor stuk mooie verhalen om (voor) te lezen. Maar meer nog dan dat 
geven de verhalen richtlijnen om goed te leven. 
 

           24,95 € 

Tweedehandsboeken verkoop bij religieuze boek-
handel in oktober 2017  

 
 

30% van de opbrengst gaat naar projecten van  
De Loodsen 



 
 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

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

OKTOBER 2017 

 
Over god - gary gutting   
Filosofen spreken zich over uit over religieus geloof   
Gary guting, uitg. amsterdamse university press  
            
           Isbn 9789462987029 
 
Filosoof Gary Gutting verbaasde zich over het feit dat veel filosofen buitengewoon gelovig 
zijn en anderen buitengewoon ongelovig. En dat terwijl de meeste filosofen het erover 
eens zijn dat de argumenten vóór en tégen geloof in evenwicht zijn. Is agnosticisme dan 
niet de meest rationele optie? Of houden filosofen misschien de beste argumenten achter 
de hand? 

Om antwoord te krijgen op zijn vragen interviewde Gutting twaalf toonaangevende 
filosofen - atheïsten, agnosten en gelovigen - om erachter te komen wat voor hen 
doorslaggevend was. Gaat het bij geloof én ongeloof uiteindelijk wel om argumenten? 

Het resultaat, 'Over God', is een boeiende inleiding in het het denken over godsdienst. 
Tegelijk is het ook een bundeling spraakmakende interviews die heel wat vooroordelen 
over religieus geloof ontkrachten.        
 
            19,99 € 

 
365 momenten met de bijbel in 2018  
Scheurkalendar Bijbel in gewone taal 2018 
Uitg, Nederlands bijbelgenootschap  
             Isbn 9789089121288  
            
Geen dag zonder de Bijbel? Met deze scheurkalender lees je elke dag een bijbeltekst uit 
de Bijbel in Gewone Taal. Laat de teksten je raken, inspireren of verblijden. 

De Scheurkalender heeft een frisse nieuwe look gekregen die past bij de bijbelvertaling. 

De Bijbel in Gewone Taal is een bijbelvertaling in duidelijke taal die we allemaal kennen 
en gebruiken. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. 
              
            8,50 € 

 
Alle tijd van de wereld         Isbn 9789463370844  
Als gezin omgaan met tijd        
Uitg. Pelckmans  

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en 
op eigen ritme te beleven. Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij 
ondersteunen. 

Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk 
uitdiept. Daarna volgt een korte, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de 
lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan. 
Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken 
naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije 
tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen. 

            24,99€ 


