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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 

 

 

Blijvend genieten 
van de Schepping 
 
 
Hopelijk heeft iedereen op een of 
andere manier mogen genieten van 
een prachtig landschap, een veld vol 
bloemen, een speciaal wolkenspel, 
een verfrissende duik in het water, 
de smaak van bessen, vruchten, 
groenten… Onze (natuur)wereld 
biedt de mens heel veel genoegens 
en mogelijkheden. 

 
Tegelijk zijn we waarschijnlijk ook getroffen geweest door berichten van 
overstromingen, te hoge of te lage temperaturen, klimaatvluchtelingen, 
overbevolkte toeristische steden, uitputting van gronden door monocultuur 
en besprekingen op hoog niveau over het Klimaat die regelmatig in het slop 
geraken. 
 
De maand september is door paus Franciscus uitgeroepen tot een periode 
waar we extra aandacht besteden aan de zorg voor de Schepping. 
“Het woord ‘ecologie’ bevat het voorvoegsel ‘eco’ dat voortvloeit uit het 
Griekse woord ‘oikos’ wat  ‘thuis’ of ‘woning’ betekent. Hoe jammer en hoe 
‘egoïstisch’ is het dan dat we die betekenis hebben gereduceerd en de toe-
passing hebben ingeperkt. De wereld is inderdaad ons huis, maar het is ook 
het huis van iedereen, net zoveel als dat het huis is van elk levend wezen en 
van elke levensvorm die door God is gecreëerd. Het is een teken van arro-
gantie om aan te nemen dat wij mensen de enige bewoners zijn van deze 
aarde en het is zelfs een teken van zelfgenoegzaamheid te veronderstellen 
dat alleen de huidige generatie recht heeft op haar natuurlijke rijkdom-
men.” 
 
We zijn gewaarschuwd, maar het is misschien nog niet te laat.  ‘Omkeren’ is 
de boodschap! Zeg het elkaar van mens 
tot mens, onder vier ogen, 
met getuigen erbij. 
Bindende afspraken zijn nodig 
willen we het verbond van God met zijn 
schepping nieuw leven inblazen. 
Laat ons hier en nu maar al beginnen, 
al is het met twee of drie. 
Het zal aanstekelijk werken. 
 
Geloof het maar! (vrij naar Ezechiël en 
Matteüs) 
 
Annemie Luyten 



 
 

    DE LOODSEN DE LOODSEN                                                  

Donderdag 28 september om 15u30 

Om de twee jaar brengt ORBIT mensen, organisaties 
en overheden samen om met creativiteit en kracht te 
blijven werken aan de superdiverse migratiesamenle-
ving. Dit jaar steken we die ontmoeting in een nieuw 
kleedje.  

Er zijn  2 x 4 ORBIT Ateliers rond 8 actuele thema’s 
in het keren van racisme, de interlevensbeschouwe-
lijke ontmoeting, asiel & migratie en interculturele 
diversiteit. 

Telkens nemen vier ervaren ateliergasten uit ver-
schillende generaties – met een atelierbegeleider – 
plaats aan een gesprekstafel. Rondom is er ruimte 
voor twintig geïnteresseerde deelnemers. De vier 
starten een lerend gesprek om inzichten, inzet en 
motivatie te delen. Naarmate de uitwisseling vordert 
schuiven de twintig anderen hun stoelen bij. 

Orbit wil graag vrijwilligers, beroepskrachten en ge-
ïnteresseerden in de ateliers. Daarom is er een na-
middagaanbod en avondaanbod.  

Om 18:00u – tussen twee reeksen ateliers in –
lanceert Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz de 
20ste editie van ‘Iedereen Feest’ de interlevensbe-
schouwelijke jaarkalender 2018. 

De slottoespraak ‘Migratie wordt schuldrelatie’ van 
Benoit Dhondt, advocaat bij Antigone Advocaten 
en praktijkassistent Migration Law Clinic, Ugent, be-
sluit om 21:00u de ateliers en zet ons op weg naar 
het echte atelier: de wereld van diversiteit & migra-
tie. 
 

Waar: Bronks, theater voor jong publiek, Varkens-
markt 15-17, 1000 Brussel  
 
Info: Het volledige programma met alle thema’s en 
inleiders, en een inschrijvingsformulier vind je op  
 

De ateliers van Orbit  Nieuwe vorming Presentie 

De rol van presentie in een  

begrenzende maatschappij  

Nieuwe vorming, ’t zal boeiend  
worden! 

 
Onze samenleving verhardt, de economie doordringt 
heel het sociale werk, waar staan we dan met onze 
Presentie ?  
 
“ * Hier moet je niet zijn, vluchteling, je zult toch 
nooit papieren krijgen! 

 Je moet werk vinden, anders verlies je je uit-
kering… 

 Je hebt hier niets te zoeken, dakloze, zoek 
maar een ander plein… 

 Wat sta je hier voor de deur, buurman, ga voor 
je eigen deur hangen… 

 Wat maken jullie lawaai, kinderen, ga maar 
ergens anders spelen… 

 Je kunt niet langer in dit ziekenhuis blijven, 
zieke, dat kost te veel… 

 Jij bent al eens weggelopen, psychiatrisch pati-
ënt, dus je hoeft hier niet meer aan te klop-
pen… 

 Ga je nu nog altijd naar de voedselbedeling… 
waarvoor is dat nodig?” 

 
En daar sta je dan, als vrijwilliger, als professional, 
als presentiewerker… Hoe ga jij hiermee om? Wat 
doen deze uitspraken met jou? Jij kent de vluchte-
ling, de leefloner, de dakloze, de buren, de kinderen, 
de zieke, de psychiatrische patiënt... Jij mag met hen 
optrekken, hun leven een klein stukje delen… Voel je 
je machteloos? Word je verdrietig? Word je boos, 
kwaad, radeloos? En dan? Kom je in verzet? Ga je er-
tegen tekeer? Neem je het op voor hem/haar met wie 
jij op een vriendachtige manier omgaat? Hoe dan? 
Wat doe je? 
 
Wil je deze ervaringen delen? Wil je opgebeurd wor-
den? Wil je anderen mee versterken? Kom dan naar 
onze vorming rond presentie! 
 
Wanneer : vrijdagen 29 september,  
20-27 oktober telkens van 9.30u tot 12.30u.  
 
Waar : De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43, 2000 Ant-
werpen, tel. 03/234.05.11 
 
Met wie :  
Ina Koeman en Annemie Luyten 
 
Geïnteresseerd? Vraag naar onze  
folder  

   
in- fo@deloodsen.be 

mailto:info@deloodsen.be
mailto:info@deloodsen.be


 
 

      DE LOODSEN DE LOODSEN                                                  

Spiritualiteitsnamiddag   

Nieuwe  

Inschrijvingen 

   Nederlandse lessen  
 

dinsdag 12 september tussen  
10u en 15 u  

 
In september starten we weer met de Nederlandse 
lessen in Harmattan.  
 
We zullen een ruim aanbod hebben en het is de be-
doeling dat de deelnemers de kans krijgen om twee 
keer in de week les te volgen.   
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen we dit 
mogelijk maken. 
 
Het is vooral de bedoeling om mensen te bereiken 
die nog geen legaal verblijf hebben in het land. Ook 
degenen die door omstandigheden (leeftijd, ziekte, 
…) het ritme van de gewone cursussen niet kunnen 
volgen. 
 

 

 
Zaterdag 23 september 2017 

 
Rond de figuur van Dorothee Sölle (1929-2003) en 

haar betekenis voor ons nu 
met Annemie Luyten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Zij herkende God, gebroken in arm en rijk, in boven 
en onder, in overheersten en heersers. Zij miste God 
als ze het licht in de ogen van blinden en het gezang 
van stommen miste. In God leven was voor haar mee-
doen met de voortgaande schepping. In God leven 
was Hem helpen Zijn wereld te helen.” (F.Steffensky 
haar echtgenoot) 
 
 
Waar : In de Villersgemeenschap, Begijnhof 
Rodestraat 39 2000 Antwerpen , 03/231.98.45 
Gemeenschap.villers@scarlet.be 

  
Koffie met koekjes  

 
Don Boscokapel  organiseert  'koffie met 
koekjes' evenement op het plein in de 
Lange Stuivenbergstraat – het Schoolplak – 
2060 Antwerpen. Verschillende buurtvere-
nigingen komen dan naar buiten met al-
lerlei standjes. Vanuit de kapel houden 

we rommelmarkt en verkopen we versgebakken pan-
nenkoeken. Er zal muziek zijn en allerlei optredens. 
Heel welkom.  
 
Wanneer : zondag 3 september  
 

Barbecue en nagerechtenbuffet 
 
Om de onverwachte hoge herstellingskosten te kunnen 
dragen van het hele kapelgebouw, organiseert de ka-
pelgemeenschap een barbecue en nagerechtenbuffet  
 
Wanneer : zaterdag 23 september 2017 
Waar : Kerkstraat 121—2060 Antwerpen  
Inschrijven : voor 16 september - er is een maaltijd 
voorzien om 12 uur en vanaf 16 uur - Jef 
Kerschkamp—Vlagstraat 41—2060 A’pen (03 235 53 31 
of 0498 15 78 37 of magda.vingerhoets@gmail.com)  
Inschrijvingsformulieren worden zoveel mogelijk ver-
spreid per post en per mail. Ze zijn ook verkrijgbaar 
in de Don Boscokapel – Lange Stuivenbergstraat 74 – 
2060 Antwerpen (op zondag voor en na de viering van 
11 uur) of bij buurman Hugo Vereeck, nr. 72.  
 
Betaling en giften zijn welkom op naam van 
O.L.V.Ver.VZW/WIJKDBOSCO – BE89 2200 6985 4685 – 

Vakantie inspiratie   

Jan De Cock volgde een vormingsweek 
‘restorative justice’ in Como (Italië). 
Iemand gaf hem de tip om eens ’n kijk-
je te nemen in de gevangenis van Mi-

laan. Er zou daar sprake zijn van een soort restaurant: 
koken achter tralies. En dus trok hij er een dag extra 
op uit. 
 
Wat een verwondering te weten dat mensen in het 
restaurant in de gevangenis extra goed op voorhand 
moesten reserveren. Het werd een culinair genot, 
maar wat nog veel belangrijker was: een unieke ont-
moeting met een formidabele dame: Silvia. Een vrouw 
die honderd procent gelooft in de mogelijkheden van 
deze gevangenen, hen een scholing heeft gegeven en 
nu lekkere maaltijden verzorgt. Met hen samen wer-
den er in de voorbije jaren al honderden feesten geor-
ganiseerd. Alles pico bello. “In het begin gingen de 
cipiers nog mee, nu is dit helemaal niet meer nodig”.  
“De magie” vertelde Silvia “is dat je mensen- en ook 
gevangenen – iets geeft waar ze fier kunnen op zijn”.  
 
Jan voelde zich weer onmiddellijk thuis bij deze ge-
vangenen . In de volgende dagen zal onze Minister van 
Justitie zeker een uitnodiging vinden om met Jan eens 
’n hapje te gaan eten in dit fantastische project . Bin-
nenkort misschien ook in Antwerpen? 

Don Boscokapel    



 
 

                          BBINNENSTEINNENSTE    --

De Overstap – Over papieren heen, tus-
sen cultuur en maatschappij, dichtbij 

mensen, van angst naar veerkracht   
 
Inmiddels is de Overstap al een aantal maanden op gang. Voor 
wie de trein gemist heeft, hier nog even een overzicht van wat 
dit station voorziet.  
 
De Overstap wordt een transitiehuis waar kwetsbare mama's 

een kamer kunnen bewonen gedurende de periode waarin ze een inkomen bekomen en op zoek gaan naar een 
woning met zoveel andere ‘nieuwkomers’. Tijdens deze periode dienen ze Nederlands te leren (of bij te schaven) 
en een inburgeringscursus bij Atlas te volgen. Taken als zich inschrijven bij mutualiteit, een globaal medisch dos-
sier aanmaken bij de dokter, een bankrekening openen, een crèche of kinderopvang zoeken,… is vaak één groot 
administratief kluwen voor hen. We begeleiden deze dames niet alleen bij de praktische en administratieve zaken 
die vaak op korte tijd in orde gebracht moeten worden, maar we leren hen ook omgaan met een inkomen, hun 
netwerk te verbreden en wennen aan een leven in onze stad op een andere manier dan ze voordien gewend wa-
ren. De overlevingsmodus waar ze jaren in vertoefd hebben, maakt plaats voor structuur en veerkracht. Bewoners 
zullen een gedurende 8 maanden begeleid worden met mogelijkheid tot verlenging naar 12 maanden. Na deze 
periode kunnen ze op eigen benen staan en zelfstandig wonen op een appartement of studio. Deze zoektocht zul-
len we mee begeleiden. We werken dus tijdens dit jaar aan empowerment, versterking op verschillende vlakken, 
autonomie en integratie. Het is allerminst de bedoeling de verantwoordelijkheid van de Stad over te nemen 
m.b.t. inburgering, het is eerder een parallel gebeuren om een bredere ondersteuning en draagvlak te kunnen 
bieden aan kwetsbare vrouwen.  
 
We startten in mei met 2 bewoners die verhuisden van De Overzet en ondertussen heeft er nog een dame zich bij 
het gezelschap gevoegd. Azzah uit Tanzania met dochtertje Hukaymah, Naomi en Jabir (Ghana) en Cécile uit Ka-
meroen vinden samen kracht in het grote huis. Zoals bij De Overzet wordt het fundament van De Overstap mede-
verzorgd door sterke vrijwilligers. Sofie en Piet, Olivier en Helene helpen de draagkracht van deze vrouwen groei-
en op zoveel verschillende manieren. We hopen regelmatig positief nieuws te brengen over onze dames en in de 
toekomst nog meer vrouwen en kinderen te kunnen blijven bijstaan.  
 

 
  Nieuw leven  
 
 
Tijdens de vakantie in Buret 
hebben we er eentje hard 
gemist in de hoop dat ze 
zou bevallen, maar Cécile 
wachtte op de terugkomst 
van haar huisgenoten om 
vrijdagnacht naar het zie-
kenhuis te gaan. Zaterdag-
ochtend was het dan zover: 
Roan  Oscar, een flinke jon-
gen heeft zich aangekon-
digd. Mama en zoon stellen 
het goed!  



 
 

Onze projecten Onze projecten Onze projecten    

        

Met de Overzet en Overstap op vakantie! 
 
 
Vol met vreugde  en met nóg volle koffers in de hand stonden we 
maandagochtend te poppelen om in de bus te springen richting Buret 
(Houffalize). Zowel de vrouwen, kinderen, vrijwilligers als buschauf-
feur waren op tijd om te vertrekken. Het programma was dan ook 
rijkelijk gevuld met uitgebreide maaltijden en leuke activiteiten. 
 
DAG 1 
Eens aangekomen in het prachtige vakantiehuis kon iedereen genie-
ten van zijn of haar zelfgemaakte lunch. Na het opmaken van de bed-
den konden we de buurt verkennen, in de immense tuin spelen of de 
potten en pannen klaarzetten voor het avondeten. Maandag en 
woensdag kookten de vrijwilligers, dinsdag en donderdag stonden de 
vrouwen achter het fornuis.  
 
 

DAG 2 
Voor we op vakantie vertrokken maakten we de vrouwen warm voor een lesje yoga… en met succes! Om 11u zat 
iedereen in kleermakerszit op hun handdoek, klaar om het lichaam op te warmen en de zonnegroet te doen. De 
weergoden ontvingen onze aanvragen goed. Een hele week lang konden we van aangenaam weer genieten. 
Het zalige zachte zomerweer nodigde na het middageten uit voor een stevige wandeling. De grens van met 
Luxemburg leek maar 5 kilometer verwijderd van ons vakantiehuis. Ideaal dus! Wanneer de wandelaars terugkwa-
men, hing hun tong op hun schoenen. Zo moe van 5 kilometer te stappen? Was er veel hoogteverschil? Waarop 
een van de vrouwen antwoordde dat het niet vijf, maar elf kilometer stappen was. Een stevige wandeling werd 
dus een nog stevigere wandeling!  ’s Avonds konden we dan met z’n allen in de zetel supporteren voor Anthe, de 
dochter van Danielle. Ze deed mee aan de TV quiz Switch en ze heeft GE-KNALD! 
 
DAG 3 
Woensdag was de warmste dag van de week. Perfecte timing om ons op een plons in het water te wagen! Na een 
uurtje in de bus kwamen we aan in het provinciaal Domein van Chevetogne. Verschillende speeltuinen, bloemen-
tuinen en zwembaden zorgden voor een prachtige dag. Een werkelijke aanrader! 
 
DAG 4 
Op het programma stond alweer een mooie wandeling! Deze keer logen de wandelkaarten niet en verliep de rou-
te zoals gepland! Om weer op krachten te komen schoof de pot (of pan) 
omeletten, héééééél véééééél omeletten. De 200 eieren die we meena-
men (een kleine overschatting) moesten op. Daarna hebben we gelachen 
en gebruld tijdens een quiz die Anthe en Dora geniaal in elkaar staken. 
Alweer een geslaagde dag achter de rug. 
 
DAG 5 
Als afsluiter van een boeiende en energieke week stopten we in het Parc 
Chlorophylle. Een 9 hectaren groot recreatiebos met een loopbrug die ons 
meenam tot in de toppen van de bomen en talrijke speelmogelijkheden  
milieuvriendelijke, houten speeltuinen en attracties.  
 
We hebben alweer unieke momenten met unieke mensen mogen meema-
ken. Daarvoor willen we iedereen bedanken: onze vrouwen, kinderen en 
vrijwilligers, maar ook diegenen die er niet bij konden zijn. Ook jullie wil-
len we enorm bedanken voor jullie steun door dik en dun.  
    
 
 

BBUITENUITEN  

Recept voor een mooie vakantie: 
 

Je neemt een prachtige streek in Luxemburg. Je voegt er een gezellig huis aan toe en 
een flinke snuif heerlijke zonneschijn. En dan niet te vergeten, het belangrijkste ingredi-
ënt: een groep enthousiaste vrouwen en kinderen en als toetje enkele mannen. Dat laat 
je langzaam inkoken tot alles heerlijk ruikt naar sfeer en samenzijn. Dan strooi je nog 

wat solidariteit over het geheel. Zo krijg je een perfect gerecht:  
“Overzet en Overstap op een bedje van vriendschap”! 

 

              Tinne en Bob 



 
 

WWETENETEN  WAARDWAARD                                

Zaterdag 16 september om 15u  
Zondag 17 september om 14u  

 
Na uitdagende circuslessen, coole circuskampen en 
veel oefening stelt Centrum Kauwenberg vzw met 
trots voor: Circus K!  
 
Ouders en kinderen slaan de handen in elkaar voor 
een spectaculaire show waar we u graag voor uitnodi-
gen.  
 
Waar : Park Spoor Noord  
Reservatie : 03/232.72.96 of han-
ne.holvoet@kauwenberg.be  
 
Het project Circus K! is ontstaan uit een samenwer-
king van Centrum Kauwenberg vzw, Cirkus in Bewe-
ging en de Burgerbegroting. 

PPROJECTROJECT  CIRCUSCIRCUS  K K    

Mag het ietsje meer zijn?  
‘Vier uitdagingen voor een meer pikante 

kerk’  is het subject voor het leerhuis dat dit najaar 
wordt georganiseerd door de Protestantse Commissie  

Stadspredikant.  
 
De volgende actuele vragen en thema’s komen in dit 
leerhuis aan bod:  

 De vraag van beenhouwers ‘Mag het ietsje meer 
zijn?’  is terecht en eigenlijk wel van toepassing 
op onze kerken: 

 meer spirit (Hand.2) 

 meer diaconale bewogenheid (Hand.3) 

 meer presentie en positie kiezen (Hand.4) 

 meer hervorming (95 speldenprikken) 
 
Samen met Ina Koeman gaat de Leerhuistheoloog Eg-
bert Rooze weer ploegen in Bijbel en kerk. 
Dit zal zeker weer ontdekkend, verrassend en interac-
tief omwoelend zijn! 
Na een half millennium van reformatie (500 jaar!), 
mag er wel weer eens een flinke hervormende wind 
door onze kerken waaien! 
 
Data : 12/9, 3/10, 24/10 en 14/11 om 20u - 22u  
Plaats : De Loodsen  
Inschrijven : via inakoeman@hotmail.com of 
0486834788 
Prijs : € 30 voor 4 avonden of € 8,50 per avond  

 
U bent hartelijk uitgenodigd om mee te ontdekken en 

te verrassen!  

Stemmen voor  

Emmaüs  

De Grote Robijn kan het schoonste gebouw van Ant-
werpen worden ? Het is de Antwerpenaar zelf die 
daar een oordeel over mag vellen. De Grote Robijn in 
de Korte Sint-Annastraat, achter de Sint Jacobsmarkt 
werd in de zestiende eeuw gebouwd. Dit gebouw is 
één van de 5 kandidaten die de Antwerpse monumen-
tenprijs in de wacht kunnen slepen.  De Grote Robijn 
is een centrum voor onthaal, oriëntatie en observatie 
(OOOC) en werken met jongeren uit gezinnen die het 
moeilijk hebben met de opvoeding. Deze campagne 
loopt nog tot 12 september.  
 
Brengt u ook uw stem uit voor de Grote Robijn via                     
www.hetschoonstegebouw.be   
 
Kom ook naar de open monumentendag op 10 septem-
ber en bezoek de grote robijn !  

Leerhuis  
Vier uitdagingen voor een meer pikante kerk 

Leven in harmonie  

Audio-retraite over ecologische crisis  

 
Bijna dagelijks worden we 
via verontrustende 
nieuwsberichten met on-
ze neus op de feiten ge-
drukt omtrent de ecolo-
gische crisis.  
 
 

Het is duidelijk dat de toestand van ons leefmilieu 
zorgelijk is.  Op 1 september 2017, 
de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, 
lanceert Bidden Onderweg de digitale retraite 'Leven 
in harmonie’ voor het behoud van de schepping. Hoe 
kan ík mijn aandeel leveren in het leefbaar houden 
van de schepping? 
 
De audio-retraite Leven in harmonie is vrij te beluis-
teren en te downloaden 
via www.biddenonderweg.org/ecologie of via de Een 
initiatief van het Platform voor ignatiaanse spirituali-
teit van de jezuïeten 

Festival van het Woord in Antwerpen  

Het Festival van het Woord: een dag waarop de Bij-
bel centraal staat in Antwerpen. Op de Groenplaats 
in Antwerpen maakt passerend publiek kennis met de 
Bijbel als historisch en cultureel waardevol boek, 
maar ook als bron van inspiratie en geloof. Een initia-
tief van het Bisdom Antwerpen, in samenwerking met 
de Antwerpse Raad van Kerken en het Vlaams Bijbel-
genootschap.  
Tijdens het festival zijn er op de Groenplaats tal van 
activiteiten rond de Bijbel voor jong en oud. Belang-
rijke, in Antwerpen gedrukte bijbelvertalingen zijn te 
bewonderen bij de stand van de erfgoedbibliotheek 
en museum Plantijn Moretus op het plein. Voor kunst-
liefhebbers is er een tentoonstelling met bekende 
kunstwerken over Bijbelse figuren.  
Wanneer : zaterdag 16 september van 13u tot 17u  
Waar : Groenplaats, Antwerpen  

mailto:hanne.holvoet@kauwenberg.be
mailto:hanne.holvoet@kauwenberg.be
http://www.biddenonderweg.org/ecologie


 
 

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  

SEPTEMBER 2017 

 
Leeswijzer bij de bijbel   
Anselm grün   
Uitgeverij : abdij van berne    
          Isbn 9789089721952 
 
Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. 'Maar', zeggen ze, 
'zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij mij 
duidelijk wil maken, hoe ik die woorden hier en nu moet plaatsen.' 
Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan om de Bijbel te lezen. Heel 
concreet: met welke boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt zien als 
beschrijvingen van de ups en downs van het mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt 
herkennen waar we zelf doorheen gaan. 
Grün biedt wijzen van lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw perspectief 
bieden en je de wereld van nu ook anders gaat ervaren. Vol verscheidenheid, die 
ruimte schept in ons hart, zodat we openstaan voor het mysterie van het christen-zijn 
en dat niet vastpinnen op een bepaalde theologie.     
       

            12,90€ 

 
Jezus als rolmodel    
M.van immerzeel  
          Isbn 9789043528375 
 
              
Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor 
ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was 
leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, 
gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk 
en bevrijdend. Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen 
de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen 
om de thema’s te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.  
             
            6,99€ 

 

 
Geheel voor Hem    
Oswald chambers - d.ringnalda    
   
          Isbn 9789043528498 
 
Oswald Chambers is een van die predikanten die zijn lezers blijft inspireren. Deze 
nieuwe editie van zijn Bijbels dagboek 'Geheel voor Hem' is volledig herzien en 
bewerkt voor deze tijd. Elke dag bevat een Bijbelcitaat met uitleg, hoofdzakelijk 
ontleend aan preken, lezingen en toespraken. Iedere pagina bevat een veelheid aan 
gedachten en een diepgang die uitnodigt tot persoonlijke meditatie.    
          

            29,99€ 
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De Goddelijke dans -  
een prachtige choreografie voor een gloedvol leven  
Richard rohr            
          Isbn 9789043528276 
 
          
In de 'De goddelijke dans' verkent Richard Rohr de oeroude goddelijke drie-eenheid van de 
Vader, Zoon en Heilige Geest. De vroege christenen gebruikten hiervoor het woord 
perichoresis, dat je zou kunnen vertalen als dansen. Aan de hand van Bijbelteksten, 
theologie en inzichten van filosofen en mystici laat Rohr zien dat alles wat in God gebeurt 
lijkt op een flow, een dans. Maar God is niet de danser: Hij is de dans zelf, en hij nodigt 
de mens uit om onderdeel te zijn van deze dans.        
           
 
            22,99 € 

 
Allah of jezus  
Nabeel qureshi          Isbn 9789043528290 
  
            
Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah 
en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de 
Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan het 
kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en 
persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit. 

Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in 
een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels 
tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit 
kent. 
            24,99 € 

 
Amazing gift - dvd  
               
Stap-voor-stap uitleg bij de Eucharistieviering 
Met de teksten van het nieuwe Missaal 
Om de Mis (nog) beter te begrijpen en te beleven 

 Door Father Stan Fortuna 

 Voor jongeren en volwassenen; groepen en catechese-avonden 
 
Samen de dvd kijken en bespreken         
Inhoud dvd - totale lengte 86 minuten: 

 Mis- Deel 1- Deel 2- Deel 3 

 Preek 

 Trailer 
                  12,50 € 

  


