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Parochie– Sociaal 
De kracht van Parochie Sociaal (St.-Joris)!  
 
Het gezin van S. bestaat uit een mama en drie 
kindjes tussen de leeftijd van twee en zeven jaar. 
De papa heeft het gezin verlaten. Mama en kin-
deren hebben geen woonplaats. Ze verblijven bij 
vrienden op verschillende locaties. 
 
Dit is één van de zovele situaties van de gezinnen 
die terecht komen bij Parochie Sociaal. Bij ons 
krijgen de gezinnen niet alleen een kleine financi-
ële steun maar we proberen ook een warm ont-
haal te bieden. Meer en meer zie ik de nood hier-
van in. Zo kom ik terug bij gezin S., zij kwamen 
bij ons project aankloppen met de dringende 
vraag naar opvang. Door het goede werk van ons 
(vrijwilligers)team worden haar medische kosten 
gedekt en is de gezinssituatie al beter in kaart 
gebracht. Dit is een kracht van onze organisatie, 
want ik merk op dat het merendeel van onze cli-
ënten niet goed/fout geïnformeerd zijn en dat de 
weinige rechten die ze hebben niet uitgeput kun-
nen worden. Ik heb de indruk dat bepaalde organi-
saties in Antwerpen hun verantwoordelijkheid af-
schuiven op organisaties zoals Parochie Sociaal/De 
Loodsen. Wij hebben echter geen toegang tot di-
verse platformen (rijksregister, Kruispuntbank, …) 
en moeten dit via omslachtige wegen bekomen. 
Enerzijds bezorgt dit ons een hoge werkdruk en 
een lange zoektocht naar duidelijkheid, ander-
zijds zorgt dit voor veel frustratie en onwetend-
heid bij cliënten. 
 
Deze onwetendheid linken we aan onze casus: uit 
een officieel document van een hulpverlener 
bleek dat het gezin S. recht had op opvang in een 
asielcentrum. Het gezin heeft echter vijf asielaan-
vragen doorlopen, waardoor dit recht vervallen 
was. Met veel hoop gingen we informatie vragen 
met het oog op het bekomen van een plaats 

maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Na een lan-
ge zoektocht zijn we er achter gekomen dat haar 
aanvraag was stopgezet en dat al hun rechten 
wegvielen. Mevrouw had hier geen weet van om-
dat ze niet voldoende geïnformeerd was. Ener-
zijds komt dit door de complexiteit van het 
vreemdelingenrecht, anderzijds ligt de werkdruk 
in gesubsidieerde organisaties  vaak hoog zodat 
men minder en minder tijd heeft om casussen 
goed te behandelen. Als gevolg vallen veel kwets-
bare gezinnen uit te boot en kunnen ze belangrij-
ke kansen niet nemen, waardoor hun situatie snel 
bergaf kan gaan.  
 
Door deze evolutie in de hulpverlening is het 
eens zo belangrijk dat organisaties zoals Parochie 
Sociaal bestaan. Hier kunnen de mensen terecht 
voor een luisterend oor ongeacht verblijfsvergun-
ning of niet. Dit zorgt toch voor een positieve 
ervaring bij de cliënten, vaak geeft dit hen er-
kenning als persoon. Want ongeacht onze achter-
grond, afkomst, religie, zijn we allemaal mensen 
van vlees en bloed.  
              Jill & Frauke (stagiaire) 

Harmattan 

Verschillende stapels mappen, 
met een kleurtje al naar gelang 
de dag van de week, lagen ge-
reed voor de 145 mensen, inge-
schreven voor de Nederlandse 
les. Sommigen zullen twee da-
gen in de week komen. Dankzij 
de goede voorbereiding van Kris 
en het enthousiasme van de vrijwilligers is er 
vanaf de eerste dag een heel goede sfeer. Laat 
ons hopen dat we het zo kunnen volhouden. Aan 
inzet in ieder geval geen gebrek! 

“Zoals regen of 
sneeuw neerdaalt 
uit de hemel en 
daarheen niet terug-
keert zonder eerst 
de aarde te door-
drenken, haar te be-
vruchten en te laten 
gedijen, zodat er 
zaad is om te zaaien 
en brood om te eten 
- zo geldt dit ook 
voor het woord: het 
keert niet vruchte-
loos naar mij terug.” 
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verkondiging vandaag? 
Gedoopt en gezonden 
 

 
19u00 Viering Damiaankerk 
19u45 Panelgesprek Verkondiging vandaag? 
 invalshoeken vanuit 5 domeinen: diaconie,  
 liturgie, catechese, gemeenschap  
 en internationalisering 
21u00 Receptie 



 
 

DE LOODSEN   SPIRITUALITEIT 

 

Proficiat aan Jef Bloquaux 

Venezuela... een land dat ons dierbaar is. Een 
volk dat ons vriendelijk ontving, nu haast 49 ja-
ren geleden. Een stuk Venezolaanse geschiedenis 
werd geschreven in ons Vlaamse hart.  
Wij vertrokken jong – en overmoedig - naar het 
toen onbekende land aan de overkant van de oce-
aan. Het was een menselijk avontuur! Zeker! 
Maar versterkt door het vertrouwen dat we ge-
zonden werden door de Fraterniteit. Gezonden 
ook door God die op mysterieuze manier ieder 
persoonlijk uitnodigt, roept en zendt om  
'vruchtbaar' te leven. Waar dan ook. 
Zestien kleine zusters vertrokken in de loop van 
die 48 jaren met veel enthousiasme – en bagage – 
naar het tropische Venezuela, om er het dagelijks 
leven te delen vanuit de bezieling van 'Nazaret'. 
Als we nu nadenken over de beginjaren, treft het 
ons hoe groot onze naïviteit was en hoe klein on-
ze kennis van taal en volk en gebruiken. Ze gaven 
ons de tijd en de nodige aanmoedigingen om 'in 
te groeien' en verder te groeien als kleine zus-
ter… Elk gesprek, elke gezellige babbel, elke ont-
moeting zelfs tijdens de opkuis van de straat, was 
een ontdekking, van nieuwe woorden, van ge-
zindheden, meningen, en niet in het minst van 
hun vertrouwvol geloof in de God-die-ons-niet-
verlaat!   
Toen 18 jaren geleden Hugo Chavez aan de macht 
kwam juichte heel het land. Nu zou een nieuwe 
tijd aanbreken. De armen zouden geteld en ge-
holpen worden.  Venezuela veranderde van ideo-
logie. Het 'imperium' van Noord-Amerika en aan-
hang, werd vijand nummer één. De petroleum-
voorraden zorgden voor immense inkomsten. De 
bevriende landen vaarden er wel bij. Maar het 
sociale weefsel van de Venezolaanse maatschap-
pij begon te scheuren: het werd vóór of tegen 
Chavez. De scheur zette zich door, tot in fami-
lies, religieuze gemeenschappen, de kerk, de 
ganse maatschappij, ook tot in onze vrienden-
kring. Voor ons was één ding duidelijk, pro of 
contra de regering : de jarenlange vriendschap 
wilden we kost wat kost bewaren.  
Met de regering Maduro, die 6 jaar geleden aan 
de macht kwam, zette de aankomende crisis zich 
door. Alle beloftes en plannen ten spijt neemt de 
crisis alleen maar toe. De productie is stil geval-
len. De middenklasse verdwenen. Een groot aan-
tal ondernemingen is weggetrokken.  
Vandaag zit het land in een ongekend historisch 
dieptepunt. . "Wij sterven te vroeg. Wij worden 
niet meer geholpen" zei iemand. overal zijn pro-
testen en wordt gevraagd, gesmeekt om hulp. 
Maar de president en zijn regering blijven bewe-
ren dat er geen crisis is! Een paar jaren geleden 
begonnen jonge mensen het land te verlaten. On-
der hen zijn ook goed opgeleide mensen, o.a. 
dokters en professoren. De gevolgen laten zich 
sterk voelen, zowel in het onderwijs als in de ge-
zondheidssector. Zelfs universiteiten sluiten. Het 
percentage schoolgaande kinderen daalt. 
Rondom ons in de buurt zijn haast alle jongvol-
wassenen weg.  

Venezuela 
Een verhaal van 48 jaar 

Zondag 6 oktober Kerk-Luchtbal 
 
Viering 50 jaar pastoor op Luchtbal 
 
Op 13 september 1969 door de bisschop benoemd 
tot pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw Bood-
schap op de Luchtbal. 5O jaar later, meewerkend 
priester in samenspraak met vader Callistus, sa-
men met parochieteam en parochieraad. 
 
Uw aanwezigheid zal voor Jef en elkeen een blije 
herinnering zijn aan al die jaren van zorg. 
Na de viering: uitnodiging voor receptie. 
Mandje staat klaar voor een kaartje of een gift. 
Storting kan: BE22 4039 0142 8147 O.L.V regio 
Noord “Mr. Bloquaux 50 jaar Luchtbal” 

Wij worden nu voor noden geplaatst die onze 
middelen en krachten ver overstijgen. Zoals ie-
dereen krijgen wij 'het rantsoen' waarvoor we in 
de rij gaan staan. Ons delen bestaat erin vb. de 
zak bloem aan te spreken en arepas te maken 
(maïskoeken) voor het gezin dat op bezoek komt. 
Ook wij geraken niet meer aan contant geld. Alles 
gebeurt met een betaalkaart. 
Onze beste vrienden vroegen ons op man af: 
"Blijven jullie hier nog?" en ze zeggen erbij: "Wij 
hebben hier onze families, maar jullie niet. Blijf 
hier niet, het gaat te slecht." Vanuit deze vragen 
kwam bij ons een lang proces op gang van naden-
ken, de realiteit zien én haar aanvaarden. 
"Loslaten" … het woord begon een concrete invul-
ling te krijgen… Venezuela loslaten, in vertrou-
wen, zoals we bidden: "Vader, ik verlaat mij op 
jou,  …". Dat is nu de zware opgave! 
   Een verhaal van 48 jaar eindigt. 

Samen met onze twee kleine zusters in Venezue-
la, Agnes Verniest en Edith Van Oothegem kwa-
men we begin 2018 tot de moeilijke beslissing de 
fraterniteit te sluiten. Achter deze nuchtere me-
dedeling zit een wereld van gevoelens, vragen en 
emoties, van worsteling en veel gebed. Op elke 
stap van de weg hebben we vrienden gevonden, 
aan wie we "iets" van ons Nazaret-ideaal mochten 
overbrengen.  We hebben alle redenen om enorm 
dankbaar te zijn.  
 Agnes, Edith en Lut  
   (Edith komt in Antwerpen wonen) 



 
 

KOUDE      EN / OF 

CONFERENTIE  
Voedselhulp  en  Europees  Sociaal  bele id .  

 UCSIA organiseerde, i.s.m. het Centrum 
voor Sociaal Beleid van UAntwerpen, een confe-
rentie over het sociaal beleid van de EU. Daaraan 
namen 65 onderzoekers en praktijkexperts deel. 
De resultaten daarvan werden verwerkt in een 
studiedag, waaraan we met enkelen konden deel-
nemen.  
  
We geven in onderstaand artikel een aantal 
elementen, die bijzonder boeiend waren voor 
de werking en het nadenken over voedselbede-
ling.  
Meer specifieke inbreng over het al dan niet Eu-
ropees Sociaal beleid, kan u terug vinden op de 
website van Ucsia ( met dank aan Barbara 
Segaert). 

 
 
 Tijdens de conferentie werd de spanning 
tussen ‘warme’ en ‘koude’ solidariteit uitge-
speeld als trigger om samen na te denken over de 
nood aan een expliciet Europees sociaal beleid. 
Lokale basiszorg, zoals voedselhulp, veelal gedra-
gen door vrijwilligers, om de onmiddellijke noden 
van toenemende verpaupering, voornamelijk in 
stedelijke kernen, te lenigen, wordt vaak uitge-
speeld tegen structurele mechanismen van her-
verdeling. Deze spanning is ook voortdurend een 
element in ons Platform ‘Noodhulp Onder Pro-
test’ (PNOP). 
 
 De EU ondersteunt het lokale niveau via de 
FEAD (het Fonds voor Europese Steun aan de 
Minstbedeelden), door voedingsproducten te le-
veren aan voedsel verdelende organisaties. Het 
geld van dit Fonds wordt gedeeltelijk geleverd 
door de Europese Unie en door de nationale sta-
ten. De meeste leden van ons Platform verkrijgen 
vanuit de FEAD het grootste gedeelte van de pro-
ducten die ze kunnen verdelen.  De vraag die 
rijst is of de EU geen grotere rol moet opnemen 
in de structurele aanpak van deze problematiek, 
zelfs als ze slechts een richtinggevende functie 
heeft.  
 

In hoeverre kan lokale actie mee bijdragen tot 
het vormgeven van de rol van de EU op vlak 
van sociaal beleid en vice versa en hoe vindt 
dit ingang op niveau van de lidstaten?  
 
Heeft het zin dat de EU de lokale initiatieven 
helpt in stand houden of zou ze zich beter rich-
ten op het stimuleren van het sociale beleid op 
niveau van de nationale overheden? Is het een 
of/of verhaal of een en/of verhaal? De recente 
richtlijnen van de Europese Pijler voor Sociale 
Rechten (EPSR) bieden een nieuw aanknopings-
punt om het Europese sociale beleid te stimule-
ren en de armoedeproblematiek daadwerkelijk 
aan te pakken. 
Binnen dit spanningsveld brachten sprekers van 
diverse achtergronden en perspectieven hun vi-
sie. 
 
 CSB-onderzoeker Johanna Greiss bracht de 
werking van FEAD feitelijk in kaart. Het is een 
instrument in de strijd tegen armoede, maar pro-
moot tegelijkertijd sociale cohesie Het is be-
doeld voor voedselbedeling (80%) maar omvat 
ook andere materiële en niet materiële onder-
steuning (20%), zoals kleren en huishoudartikelen 
of advies in budgetbeheer en psychologische 
hulp. Het kan ook aangewend worden voor maat-
regelen op vlak van sociale inclusie, zoals de be-
taling van begeleiders en gezondheidszorg. Enkel 
Duitsland, Denemarken, Nederland en Zweden 
wenden het daarvoor aan.  
Het wordt besteed in co-financiering; de lidsta-
ten leggen ook bij ten bedrage van minstens 15%. 
De grootste afnemers zijn Italië en Spanje, ge-
volgd door Frankrijk, Polen, Roemenië en Grie-
kenland. Het aandeel van België, waar het uit-
sluitend aan voedsel wordt uitgegeven, is be-
scheiden. FEAD budgetten staan in de armere 
landen voor bijna 20% van het sociaal budget van 
de overheid.  
 Het profiel van de afnemers bestaat voor 
50% uit vrouwen (vaak alleenstaand met kin-
deren), 10% migranten en 10% ouderlingen, 5% 
daklozen en 5% mindervaliden. FEAD afschaffen 
zou grote consequenties hebben omdat het in 
vele landen de belangrijkste bron vormt voor 
voedselvoorziening aan armen die nergens anders 
terecht kunnen. 
 
 In de daaropvolgende uitwisseling met de 
zaal kwamen nog andere bezorgdheden aan het 
licht. We moeten ons ervoor hoeden een wel-
vaarstaat met twee versnellingen of verschillen-
de klassen burgers te creëren. We trachten di-
recte noden van behoeftigen te lenigen, zonder 
de oorzaak van hun situatie aan te pakken. Voed-
selbedeling is de laatste toevlucht voor mensen 
die al een lang traject in armoede hebben afge-
legd en ook nood hebben aan sociale re-
integratie. 
 
 

      Stijn Latré 



 
 

 
 
CSB-directeur, Bea Cantillon, concludeert, als 
medeorganisator van dit initiatief, dat voedselban-
ken vandaag een belangrijk instrument zijn in de 
bestrijding van armoede, daar waar men 40 jaar 
geleden, toen zij aan haar studies begon, geloofde 
dat de welvaartstaat armoede zou uitwissen. Nooit 
had zij gedacht nog onderzoek te moeten doen 
naar dat soort fenomenen.  
 
 Kan FEAD helpen een meer structurele aan-
pak, uitgedrukt in de EPSR, helpen realiseren? Mis-
schien kan het bijdragen tot de realisatie van 
meer sociale rechten en een impuls zijn om de so-
ciale zekerheid bij te sturen? 

 
Koude en warme solidariteit, noden en rechten; 
hoe brengen we ze in evenwicht? 
 
Wat moet de rol van de EU zijn: de lidstaten bij-
staan in een systemische aanpak en lokale initia-
tieven aan de basis steun verlenen?  
Meer onderzoek is nodig om na te gaan of: 
 voedselhulp bijdraagt tot het leningen van 

financiële armoede en in hoeverre FEAD 
daarin helpt 

 hoe de uitvoering van FEAD geïnstitutionali-
seerd wordt in nationale structuren 

 
Is FEAD een instrument dat de ESPR mee kan hel-
pen realiseren? Als het niet wordt ingebed in een 
groter structureel geheel riskeert het als excuus te 
worden gebruikt door nationale overheden om ver-
der geen werk meer te maken van sociale bescher-
ming als recht. 
 
 In het afsluitend panel, verwoordden prak-
tijkexperts hun visie op de zaak. 

 WARME SOLIDARITEIT 

Judith Tobac van het Belgisch Anti-Armoede 
Netwerk stelde dat warme solidariteit een indica-
tie geeft van waar de overheid faalt. Ons sociaal 
vangnet vertoont steeds meer gaten. Gezien ar-
moede niet hoog op de politieke agenda staat is 
het essentieel om de stemmen van de betrokke-
nen te versterken. 
 
Thijs Smeyers van Caritas, trad haar bij in het 
feit dat er naast verlening van noodhulp ook aan 
belangenbehartiging moet worden gedaan.  
Anne Van Lancker van het Europees Netwerk 
voor een Minimuminkomen noemt voedselhulp de 
kanarie in de kolenmijn. Er is iets mis met ons 
concept van menselijke waardigheid. Zij pleit 
voor een meer bindend Europees kader gebaseerd 
op sociale rechtvaardigheid.  
 
Edmond Grace van het Jesuit European Social 
center, werkt rond voedselverspilling en ziet 
daarin een middel om burgers te laten nadenken 
over de voedsel- en armoedeproblematiek. 
 

(verslaggeving:  
Barbara Segaert, Annemie L. en Jill S.) 

 

Bea Cantillon, Stijn Latré, Herwig Verschueren 

Er werden plannen gemaakt om een deel van 
de toch boeiende inhoud van deze dag te ver-
werken naar een studiemoment (in het Neder-
lands!) voor vrijwilligers. 
 

PLATFORM 
 

“NOODHULP ONDER PROTEST” 
 

Volgende bijeenkomst voor verantwoordelijken 
van voedselverdelende organisaties: 

 
Dinsdag 1 oktober 14-16u.  

O p De Loodsen  



 
 

   WETEN WAARD 

 
 
 
 
 

 

DAG VAN MENSWORDING 
 

ZATERDAG 5 OKTOBER 
Hof Zevenbergen Ranst 

Een van je ouders sterft, je verliest je partner of 
iemand die je zeer dierbaar is, je kind overlijdt. 
Iemand in je omgeving maakt een verlies mee en 
je wil luisteren of helpen. Wil je meer weten over 
rouw en troost? Of wil je kennismaken met de be-
geleiders van onze lotgenotengroepen?  
 
Drs. Arthur Polspoel, docent, auteur en oprichter 
van lotgenotengroepen, vertelt over rouw en over 
de manier om iemand bij te staan na een ingrij-
pend verlies. Lotgenoten getuigen over hun rouw-
ervaringen en deelname aan een lotgenotengroep. 
Voor jongeren zal ook de organisatie Lost & Co 
aanwezig zijn.  
 
WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 Gravenhof, 
Louisalei 7 – 2660 Hoboken van 19.30u tot 
22.00u  
De avond is gratis maar wel graag op voorhand in-
schrijven via info@rouwzorgvlaanderen.be  

 WELZIJNSZORG 50 JAAR 
STARTMOMENT: 7 oktober vanaf 19u. 
Prov. Vormingscentrum Smekenstr. 61 Malle 

Voor de 9de keer reeds komen we begin oktober 
samen voor de ‘Dag van de Menswording’ om met 
anderen te ontdekken hoe we, niettegenstaande al 
wat we meemaken in ons leven, er steeds weer een 
weg is om te groeien in ons ‘mens-worden’.  
 
Graag inschrijven (mail) voor 26 september  
Bijdrage: 12 euro te betalen ter plaatse of op reke-
ningnummer BE45 7310 2595 8989 Hof Zevenber-
gen  Kasteeldreef 22, 2520 Ranst   03/205 65 70 
bewegingvanmenswording@gmail.com 

Achthonderd jaar geleden ontmoetten Franciscus van 
Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Fran-
ciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een 
sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een 
bijzondere ontmoeting. We nodigen ook iedereen uit om 
die dag in het voetspoor van Franciscus letterlijk naar 
‘de ander’ toe te gaan, in broederlijkheid. Bezoek je 
andersgelovige buurman, ontmoet de imam van de 
plaatselijke moskee,   WIJ DOEN MEE MET DE WARMSTE WEEK 

 

 Je kunt ons steunen door zelf een activiteit op 
te zetten 

 Of door met ons mee te stappen eind december 
in Antwerpen. Verdere info volgt. 

 
 
 
 
De Warmste 
Week werd 
gelanceerd 
op 18 sep-
tember. 
 
 
 
 
 
 
Enkelen van 
onze beken-
den deden 
mee voor 
het promo-
tiefilmpje. 
  
 

Het is een grondrecht om te kunnen leven in menselijke 
waardigheid. Een recht dat geldt voor iedereen, zonder 
onderscheid.  
19u.-20.45: Kom ontdekken wat solidariteit allemaal 
ken betekenen. 
20.50-21.30: Hoe ervaren mensen solidariteit? 

Op  vr i jdag 4  oktober  2019   
zouden wij  om  14u  wereldwijd  
de k lokken wi l len laten lu iden.   

mailto:bewegingvanmenswording@gmail.com


 
 

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

OKTOBER 2019 

Dagboek uit Jeruzalem.     ISBN-nummer:  9789023957461 
 
Het leven van een pastoraal werker in de Heilige Stad ,  
Marleen Anthonissen - van der Louw  
 
 
In ‘Dagboek uit Jeruzalem’ vertelt Marleen Anthonissen veertig verhalen over 
haar leven – en het leven van alledag – in de Heilige Stad. Sinds 2014 woont en 
werkt Marleen in Jeruzalem. Ze is daar pastoraal werker bij de Lutherse 
Redeemer Church voor de Nederlandse gemeenschap in en rond Jeruzalem en 
geeft voorlichting aan Nederlandse bezoekers. Ingrijpend was het onverwachte 
overlijden van haar echtgenoot Ilja in 2017. 
Marleen Anthonissen-van der Louw werd in 2014 met haar gezin door Kerk in 
Actie uitgezonden naar Israël. Eerder werkte ze al in Pakistan, Oezbekistan en 
Kazachstan. 
 

€ 12.50 

Geloven in een geseculariseerd klimaat.  ISBN-nummer: 9789085285373 
 
Elementen voor dialoog,   Marcel De Pauw 
 
Marcel De Pauw is missionaris van het Heilig Hart, met ruime pastorale ervaring 
op verscheidene terreinen. Als lid van een missionaire congregatie voelde hij 
zich geroepen om dit boek te schrijven. Het is bedoeld voor mensen die op zoek 
zijn naar taal voor religieus geloof. Dat kunnen kerkelijke gelovigen zijn die 
willen dialogeren met onkerkelijke gelovigen, of ongelovige mensen die op zoek 
zijn naar religie, geloof en eventueel godsdienst. Ook zij moeten zich een taal 
eigen maken om hun zoektocht zinvol en doelgericht te houden. Dit boek is een 
werkinstrument voor al wie stilstaat en nadenkt over geloof vandaag.  
 

€ 24,50 

Liefdesgeboden.        ISBN-nummer:  9789493161078 
 
Gevoel in het klooster van je leven  Thomas Quartier 
 
Mag je als monnik van liefdesliederen houden? Hoe kan christelijke spiritualiteit 
je liefde verrijken? Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge 
regels, maar de ervaring spreekt een andere taal: in het klooster van je leven 
mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen verbod maar een 
gebod. Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn gevoelens heiligen. Dat geldt voor 
negatieve emoties wanneer dingen niet goed gaan, maar zeker ook voor liefde 
wanneer je van andere mensen houdt. Dit boek nodigt de lezer uit om vanuit 
oude en nieuwe bronnen op zoek te gaan naar geboden voor heilige liefde. Een 
positief signaal in een vaak liefdeloze realiteit van kerk en wereld.  
 

€ 17,90 

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  

OKTOBER 2019 

Het bezielde landschap.     ISBN-nummer:  9789492183842 
 
Spiritualiteit in de schilderkunst,    Kick Bras 
 
Hoe laat het goddelijke of God zich zien in landschapsschilderijen? 
Kick Bras becommentarieert landschappen van William Turner tot Georgia 
O’Keeffe, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer. 
Een rijk geïllustreerd boek, dat niet alleen spreekt over spiritualiteit, maar 
ook spiritualiteit oproept. 
In het eerste deel maakt de lezer een onvergetelijke reis langs de mooiste 
kunstwerken van de landschapsschilderkunst door de eeuwen heen, de 
belangrijkste stromingen en hun vertegenwoordigers. 
Het tweede deel staat stil bij vele prachtige bekende en minder bekende 
schilderijen aan de hand van thema’s. Dit deel maakt zichtbaar hoezeer het 
spirituele zoeken en tasten van mensen respons kan vinden in de natuur. 
Met kunstwerken van onder andere Caspar David Friedrich, William Turner, 
Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ferdinand Hodler, Emil Nolde, Jacoba van 
Heemskerk, Georgia O’Keeffe, Emily Carr, Piet Mondriaan, Jan Mankes, Anselm 
Kiefer en Armando. 
 

€ 32,50 

Paulus.       ISBN-nummer: 9789051945553 
 
Een biografieTom Wright 
 
Slechts weinig geschriften uit oude wereld zijn even boeiend als de brieven van 
Paulus.  
Je kunt er niet omheen, je moet er iets van vinden. Of je het nu met Paulus 
eens bent of niet – of je hemzelf nu mag of niet – zijn brieven zijn en blijven 
persoonlijk en intens. Ze zijn ontroerend en uitdagend, elke zin voegt iets toe 
en ze vervelen nooit. Maar wie was Paulus zelf? Hoe kon hij zulke brieven 
schrijven? Hoe kon iemand van wie je nooit zou verwachten dat hij apostel zou 
worden de oude Griekse en Romeinse wereld zo diepgaand beïnvloeden, dat wij 
er tot op de dag van vandaag door beïnvloed worden – of we willen of niet? 
In deze nieuwe biografie gaat Wright op zoek naar de man achter de brieven. 
 

€ 29,95 

De infographic bijbel.      ISBN-nummer: 9789043531931 
 
Het woord van God in een nieuwe dimensie   Karen Sawrey 
 
In 'De infographic Bijbel' van Karen Sawrey wordt de Bijbel getoond zoals je die 
nog nooit eerder hebt gezien: in infographics. In meer dan honderd illustraties 
wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen 
eeuwenoude woorden tot leven. De schepping, de maten van de ark van Noach, 
de rijkdom van koning Salomo, de parabels van Jezus, de reizen van Paulus: alle 
bekende personen en verhalen komen aan bod. Dit is de Bijbel voor een nieuwe 
generatie. 
 

€ 34,99 

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 


