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FEBRUARI 2018  

Nr. 223  FEBRUARI   
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

Op afspraak 

 
Wenst u één van  

deze  
projecten te  

steunen?   
Dat kan!  

 
En wel via rek.  

IBAN BE33 0012 7977 
4146 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  
IBAN BE80 7765 9023 

3377  
van Caritas Hulpbetoon 

vzw –
Liefdadigheidsstraat  39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

 
Kan empathie gevaarlijk zijn? 

 
Enige tijd geleden verscheen er een uitdagend artikel van een filosoof, 
dat in onze cursus van Presentie ter sprake kwam.  
Daarin lazen we dat de honderden acties die mensen ondernemen rond 
bvb. de nieuwjaarsperiode voor het goede doel of andere individuele 
sponsoring of inzamelingen vaak vertrekken vanuit een empathie voor de 
‘gekende’ medemens. Op zich leidt dit soms tot ongekende inspannin-
gen, maar het gevaar bestaat dat ze het breder maatschappelijk kader 
negeert. Het opkomen voor de sociale zekerheid, de zorg voor de Men-
senrechten, de betere ontwikkelingssamenwerking kortom ‘het structu-
rele’ werk wordt er soms door vergeten . 
 
En wat gebeurt er voor wie ‘niet gekend is’, wie niet populair is, de 
mens die we willen mijden? Hier moeten we misschien verder gaan dan 
empathie, maar wel echte solidariteit beleven. Onze wereld heeft er 
zo’n nood aan. 
Een vluchteling opvangen in huis, brood en kleren brengen, extra zorg 
geven aan een vriend, familielid, gebuur die in nood is, maakt ons meer 
mede-mens. We ontmoeten elkaar van oog tot oog en zijn tot meer in 
staat dan we dachten. Het geeft ons zelfwaarde en het kan ons creatief 
maken. 
 
Maar de taaie inzet voor meer ‘gerechtigheid’ op onze wereldbol, een 
meer gelijkwaardige verdeling van goederen, kansen geven aan achter-
gestelde bevolkingsgroepen, een goede sociale zekerheid, zorg voor on-
ze moeder aarde, ook al staat dat iets verder van onze face to face con-
tacten moet op de agenda komen. 
 
We gaan de vastenperiode in, 40 dagen zonder vlees, alcohol, snoep, … 
noem maar op , maar ook: een periode van inkeer, nadenken, bespreken 
hoe we gerechtigheid op Gods maat kunnen inbrengen in onze wereld. 
Het moet ons versterken in onze ethische keuzes want het platvloerse, 
politieke opportunisme, geïnspireerd op eigenbelang omringt ons langs 
alle kanten. 
 
Een liefdevol en goed mens te zijn in deze tijd proberen we, maar een 
liefdevolle en goede samenleving te zijn, in het oog van de bredere we-
reld is een geweldige uitdaging.  
Laat ons in deze volgende maanden ‘groeien in helder inzicht en fijnge-
voeligheid , met de vinger aan de pols van onze samenleving, om te we-
ten waar het op aan komt. 

Annemie Luyten  



 
 

Wensen bijeengesprokkeld  

tijdens onze nieuwjaarsreceptie  

Bedankt aan onze  vrijwilligers voor 

jullie inzet !   

   



 
 

DE LOODSEN               PROJECTEN  

Onthaal St. Antonius  

Voor mijn opleiding tot leerkracht secundair onder-
wijs loop ik stage bij Het Onthaal. Er wordt verwacht 
de we een stage doen bij een maatschappelijk pro-
ject. Mijn papa (Frank Morlion) heeft tijdens zijn op-
leiding tot diaken ook geholpen op het onthaal, zo 
kwam ik hier terecht.  
Wanneer hij thuis kwam, vertelde hij enthousiast 
verhalen over het werk en over wat Rita allemaal 
verwezenlijkte. In het begin van dit schooljaar nam 
ik contact op met de befaamde Rita.  
Al snel werd duidelijk dat mijn hulp zeer welkom was 
en ik met open armen ontvangen zou worden. In een 
eerste gesprek kreeg ik een infofolder en een uitleg 
over de werking mee. Ik mocht me ineens aan tafel 
zetten bij Guy, de sociaal assistent van die dag.   
Al snel werd duidelijk hoe gedifferentieerd het pu-
bliek is dat langskomt op het onthaal. Maar vooral 
vooraan bij de verdeling van het voedsel zelf merkte 
ik hoe verschillend de mensen zijn. Mensen die la-
chend binnen komen en vriendelijk goede dag zeg-
gen, die rustig aangeven welke voeding ze graag mee 
naar huis nemen.  
Mensen die zo blij zijn met het voedsel dat ze krijgen 
dat ze elke keer je hand vastpakken en in je ogen 
kijken met meest dankbare blikken die ik al heb mo-
gen tegenkomen in mijn leven.  
Natuurlijk zijn er ook de mensen die binnenkomen en 
zich opdringen soms naar de arrogante kant toe. Dit 
was voor mij vooral een blikopener. Ik ging er vanuit 
dat mensen steeds hun dankbaarheid zouden tonen 
bij het ontvangen van hulp maar dit is in sommige 
gevallen moeilijk terug te vinden.  
Het befaamde verhaal van het huis in de Pothoek-
straat waar 64 personen zouden wonen is een voor-
beeld waarbij ik merkte dat een goed geweten bij 
mensen geen evidentie is. Dat er zelf bij goedwillige, 
vrijwillige projecten zoals Het Onthaal mensen langs-
komen die willen profiteren. Gelukkig zijn dit maar 
enkelingen uit een grote groep.  
Ik heb enorm veel respect voor alle vrijwilligers die 
tijd en moeite steken in de hulp die Het Onthaal 
biedt aan mensen. Elke dag fiets ik weer naar huis 
met het gevoel dat ik mensen heb kunnen helpen. 
Dat ik het, ook al is het maar voor even, een beetje 
minder moeilijk heb kunnen maken voor hun.  
Hiervoor doen we het!     
       Marie  

Wel en wee  

Op 19 december werd Lukejoe 
geboren, een flinke baby en 
hoe kan het anders in de Over-
zet weer een jongen. Zijn ma-
ma Tina , na een toch wel lan-
ge bevalling :doodgelukkig, 
evenals Anne en Fernand 
(buddy’s) en wij allemaal. 
Spijtig genoeg heeft de baby 
na enkele dagen een zware 
virus opgelopen en verbleef 10 
dagen in de intensieve in het 
U.Z. Gelukkig is het nu beter, 
maar toch nog een aantal we-
ken herstel in St. Vincentius. 
Wat zullen de mama, maar 
ook alle bewoners (groot en 

klein)blij zijn als hij weer thuis is. 
Annemie  

 

Naomi, onze eerste bewoonster van de Overstap orga-
niseerde een prachtig verjaardagsfeestje voor  
 
Jabir, die 1 jaar werd: 
lekkere Afrikaanse plats 
en een grote taart. Ie-
dereen hielp mee om er 
een aangenaam 
‘familiegebeuren ‘ van 
te maken.  
 
Jabir mocht zelfs de 
kaarsjes uitblazen! Het 
is dus een positief ge-
beuren geworden want 
Naomi verbleef juist een 
jaar bij ons en kan nu 
verhuizen naar een ap-
partementje.  
 
Ze heeft een deel van 
de inburgeringscursus 
achter de rug  en zal 
nog met steun van haar 
buddy verder haar Ne-
derlands oefenen en op 
zoek gaan naar werk.  
We hopen dat ook onze 
andere bewoonsters zul-
ke weg kunnen gaan want dat is vooral het opzet van 
de Overstap: vrouwen helpen om met meer back-
ground en netwerk de stap in het gewone samenleven 
zetten. We zijn ook blij met de steun van Kind en Ge-
zin in dit proces. De kamer is al direct ingenomen door 
een nieuwe mama met zoontje van 6 jaar !  

Annemie 



 
 

Vorming presentie 

Open brief aan de Europese leiders zonder daadkracht 

Per adres : de voorzitter van de Europese Raad  

Donald Tusk     

 
 

 
Wij behoren tot de duizenden vrijwilligers die 
dag na dag het lot van de vluchtelingen probe-
ren te verlichten. 
 
Wij delen dagelijks maaltijden uit, wij brengen 
dingen aan om te voorkomen dat mensen omko-
men van honger en kou. Wij begeleiden hen in 
de administratieve doolhof, wij leren ze onze 
taal, wij houden voedselbanken open, wij luis-
teren naar hun verhalen, wij verzorgen ze, wij 
zetten onze kerken open. Honderden bezorgen 
hen een dak boven het hoofd. 
Kunstenaars schrijven romans over hun situatie, 
schilders stellen rond het thema tentoonstellin-
gen op.  
Duizenden vrijwilligers in Europa trekken zich 
het lot van de vluchtelingen aan.  

 
Maar onze inzet kan niet renderen als Europa geen gepaste maatregelen neemt. 
Razzia’s rond het Maximiliaanpark zijn geen oplossing, controles in Calais waterdichter maken en mu-
ren optrekken aan de grenzen van Hongarije evenmin.  De Libische kustwacht die de bootvluchtelingen 
terug naar Libië brengt waar ze in afschuwelijke omstandigheden worden vastgehouden, is  zeker geen 
oplossing 
 
Europa, wanneer start u met de uitvoering van het spreidingsplan? Waarom laat u Italië en Grieken-
land, waar zoveel vluchtelingen stranden, aan hun lot over? Verspreid de vluchtelingen die daar aange-
komen zijn over de verschillende Europese landen en doe het snel. 
 
Wij, vrijwilligers, kunnen hen geen hoop op beterschap geven en ook geen uitweg uit de patstelling 
waarin ze zitten. Dat moet Europa doen, gezamenlijk. 
 

 
Het spreidingsplan is inderdaad maar een middel om een uit de hand gelo-
pen situatie te kanaliseren. Het lost de cri-
sis niet op. 
 
Er moeten lange termijnoplossingen komen 
zoals, ontwikkelingsprogramma’s in samen-
werking met de achtergestelde bevolking in 
vele landen, zodat de mensen in hun thuis-
land een waardig leven kunnen hebben. 
Zorg voor het klimaat is ook noodzakelijk, 
zodat mensen niet moeten vluchten voor de 
aanhoudende droogte. 
 
Europa, toon daadkracht met menselijk-
heid, dat verwachten wij van u en, op-
nieuw,  doe het snel. 
 

 
 

Vrijwilligers vorming presentie  
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Lichtmisviering in St Pauluskerk A’pen   

4/02 om 10u30 

 
Ruim 2000 jaar 
geleden gingen 
Maria en Jozef met 
hun Kind naar de 
tempel in Jeruza-
lem om het aan 
God op te dragen. 
Om dat te geden-
ken viert de kerk 
al eeuwenlang het 

feest van ‘Lichtmis’ of ‘Opdracht van de Heer’. 
 
Op zondag 4 februari 2018 vieren we Lichtmis in de 
Sint-Paulusparochie, ingang Veemarkt.  
 
Het wordt een gebedsdienst voorgegaan door diaken 
Frank Morlion. 
 
Alle ouders met kinderen zijn van harte uitgenodigd 
om samen te vieren, zeker de ouders met kinderen die 
de laatste 3 jaar gedoopt zijn. Alle anderen zijn na-
tuurlijk ook welkom. 
 
ijdens de viering worden de lichtmiskaarsen gezegend 
en de kinderen wordt de hand opgelegd. 
Het is een intens en mooi gebeuren, waarin de kin-
deren centraal staan. 
 
De viering begint zoals altijd om 10.30 uur. 

Open Rouwgroep   

 
Getuigenis van Chris  
 
Toevallig las ik vorig jaar januari over de opstart van 
een praatgroep, uitgaande van “Rouwzorg Vlaanderen 
“. Daar ikzelf geconfronteerd werd met het verlies 
van mijn partner en op dat moment door een moeilij-
ke periode ging, besloot ik contact op te nemen met 
deze mensen, met het idee “ik heb niets te verlie-
zen”. En zo kwam ik kort daarop in contact met onze 
begeleiders en andere lotgenoten. We werden er 
warm ontvangen, voelden er ons al vlug thuis en na 
enige tijd ontstond er een band tussen ons allen. Het 
is een “open” rouwgroep wat wil zeggen dat je vrij 
bent om te komen en te gaan er ook elke bijeenkomst 
andere lotgenoten kunnen bij aansluiten met hun ver-
haal. De namiddagen verlopen met een lach en een 
traan, maar vooral met het idee en het gevoel er niet 
alleen voor te staan. We hebben geluk want na afloop 
van de tien namiddagen blijven we  regelmatig sa-
menkomen om wat bij te praten. Met het verlies, het 
verdriet en de nog moeilijke dagen, kregen we er 
toch een vriend (in) bij.  
 
Rouwzorg Vlaanderen - in samenwerking met de Lood-
sen - biedt je een kans aan om jouw verdriet met lot-
genoten te komen delen. Je wordt er met open armen 
ontvangen.  
Elke eerste en derde woensdag van 14u tot 16u in de 
maanden februari tot eind mei 2018. 

 7 en 21 februari  

 7 en 21 maart  

 4 en 18 april  

 2 en 16 mei  
 
Waar : De Loodsen, Sint Jacobsmarkt 43 te 2000 A-
pen - 03/234.05.11  
 
Wil je er graag bij zijn ?  
 
Geert Willems (0484-402 482) - 
geert.willems@hotmail.com 
Rudy Janbroers (0475-268 710)  
Rudy.janbroers@telenet.be  

WETEN WAARD  

Zingeven verbindt  



 
 

WETEN WAARD  

De vleugel 

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

Datum Thema  

10/02 Mediteer en leef  
Samen mediteren  

17/02  
Putervaringen—Jozef, Jona, Jeremia   

24/02 

Vastenconferenties 2018  

Borgerhout/Berchem Extra Muros   

Welkom op deze boeiende vastenconferenties van de 
kerkgemeenschappen van Borgerhout Extra Muros/
Pastorale Eenheid Sint-Christoffel.  
De vastenconferenties staan op het snijpunt van ge-
loof en ongeloof, hoop en wanhoop, liefde en haat. 
Met een blik naar het verleden, de zinderingen van 
het heden en onze vastberaden keuze te werken aan 
de ‘zotte morgen’ als wanhoop en haat verdwenen 
zullen zijn. 
Luk Vanmaercke -  hoofdredacteur Kerk & Leven 
In deze vastenconferentie leert Luk Vanmaercke u 
dromen van een Kerk zonder schaamte, die elke dag 
Pinksteren viert, die de moderne wereld omhelst, die 
weet wat een roeping is en die het water aan de bron 
drinkt. 
 
Wanneer :  maandag 26 februari ”Dit is – geloof ik –  
de Kerk waarvan ik droom” 
 
Waar : Xaveriuscollege Lokaal C01—ingang via de 
kerk—Collegelaan 32 te Borgerhout  
 
Prijs : toegang 3 euro / avond—lokalen en sanitair 
zijn toegankelijk voor mensen met een beperking  
 
 

Emmaus 

Gezocht Inwonende(n) 

  

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, 
ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bij-
zondere Jeugdzorg in het arrondissement Mechelen 
en Antwerpen en maakt deel uit van de 
vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- 
en gezondheidszorg. 
Als inwonende van een kleine wooneenheid onder-
steun je jongeren in hun volgende stap naar zelfstan-
digheid. Je woont als individu, met je partner of als 
gezin samen met vier tot vijf jongeren  die reeds over 
een grote zelfstandigheid beschikken maar nog extra 
ondersteuning kunnen gebruiken vooraleer volledig 
zelfstandig te gaan wonen. We zoeken mensen met 
een portie gezond verstand en een warm hart voor 
jongeren.  De inwonende volwassene(n) of gezin zal 
een belangrijke rol hebben in het dagelijks samenle-
ven en zullen fungeren als eerste aanspreekpunt. De 
inwonende(n) zal samen met de jongeren vorm geven 
aan het samenleven o.a. door samen afspraken te 
maken over de organisatie van het huishouden, wat 
er gemeenschappelijk wordt georganiseerd, welke 
huisregels er zullen zijn, of er een wekelijkse huisver-
gadering wordt georganiseerd, e.a.    
Geïnteresseerd? 
Stuur dan een voorstelling van jezelf (ev. je partner 
en/of je gezin) en motivatie vóór 27/01/2018 naar 
anne-katrien.moors@emmaus.be. 
Verdere vragen m.b.t. de rol van inwonende kan je 
stellen aan Anne – Katrien Moors, verantwoordelijke 
mobiele diensten, 0498/904721. 

Valentijnsdiner - zomerkamp  

24 februari   

 
 
Vanuit de Jongerenwerking van 
het Adviescentrum Migratie 
organiseren we opnieuw een 
Valentijnsdiner, ten voordele 
van ons zomerkamp. 
 
U bent van harte welkom op 
zaterdag 24 februari in onze 
werking  
 
 
 
 

 
Wanneer : 24/02 shift 1 17u - 19u, shift 2 20u - 22u 
Waar : Lange Stuivenbergstrat 54-56, 2060 A’pen   
 
inschrijven : joke.antonissen@cawantwerpen.be  
 
Prijs : 17 euro voor 3-gangen menu  

mailto:anne-katrien.moors@emmaus.be


 
 

20 JAAR PLATFORM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen 
sinds 1997 een standpunt in met de verschillende voedselbe-
delende  
organisaties in en rond Antwerpen omtrent noodhulp.  
Het Platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse ver-
enigingen, die voedselbedeling en materiële hulp voorzien,  
samen. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van PNOP 
zoomen we in op een aantal van deze verenigingen. Deze 
keer is het de buurt aan Sint-Vincentius in Berchem. 
 
Op een grauwe decemberochtend stap ik binnen in ’t Oud Kapelleke in de Ferdinand Coosemansstraat 
in Berchem. Er heerst een bedrijvigheid van mensen die goederen op karren aandragen. ‘De voorzitter 

is er nog niet maar die zal dadelijk wel komen’, zegt zuster (naam?). 
‘Waar zet ik de pakken koffie?’ ‘Hier is nog suiker‘, hoor ik zeggen. 
De vrijwilligers zijn volop in de weer om alles klaar te zetten. Later die 
dag komen de leerlingen van het zesde leerjaar van O.L.V. Pulhof. Zij 
gaan het voedsel dat ze de laatste weken verzameld hebben, verwer-
ken tot kerstpakketten. Die pakketten zullen ze dan in de namiddag 
ook uitdelen aan de gezinnen die langs komen. ‘Het is belangrijk dat de 
kinderen ook zien wat er met het voedsel gebeurt. Maar vooral ook dat 
ze zien dat er nog veel armoede is. De meeste kinderen kennen dat 
niet.’ 
En er wordt weer verder gewerkt. Ondertussen is voorzitter Frank Ge-
vaert aangekomen met overschot goederen van een collega-organisatie. 
‘We organiseren de voedselbedeling om de veertien dagen. Er zijn een 
twintigtal vrijwilligers. We zetten in de voormiddag alles klaar voor de 
bedeling in de namiddag.’  Het voedsel dat hier verdeeld wordt komt 
zoals op de andere plaatsen vooral van de EU en van de voedselbank. 
Soms zijn er ook giften. Wanneer er aankopen gedaan moeten worden 

gebeurt dat met financiële giften en ook met subsidies van het district. Wanneer er kleren zijn wor-
den die natuurlijk ook verdeeld. 
‘Ik heb nog veel soep over van de soep-op-de-stoep van gisteren. Zullen we die in porties verdelen en 
klaarzetten?’ Een van de vrijwilligers komt met een grote container soep opdagen.  
‘Het is verse pompoensoep.’ Afspraken worden gemaakt en later zal ook de pompoensoep verder ver-
werkt worden. 
 
 

 

 Sint Vincentius vereniging - Berchem  

Sint Huber-

tus  

“t Oud Kapelleke - Berchem  



 
 

20 JAAR PLATFORM 

       
 
 
 
Sint-Vincentius-vereniging conferentie Sint-Hubertus is de officiële 
naam van deze noodhulpplek.  
Ze is gegroeid vanuit de parochie en bestaat al meer dan 25 jaar. 
Er zijn hier ongeveer 135 ingeschreven gezinnen waarvan er een 
110-tal regelmatig langskomen. En dat aantal stijgt. Het gaat om 
vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf en arme gezinnen. 
De meeste mensen wonen in de buurt. Ze komen af op de monde-
linge reclame voor Sint-Vincentius. Het is ook wel een komen en 
gaan van klanten. Ze vinden bijvoorbeeld een job en dan is meest-

al hulp niet meer nodig. ‘Maar dalen doet het aantal niet! Zoals gezegd: er komen er meer bij dan er 
weg blijven.’ Het OCMW stuurt ook mensen naar Sint-Vincentius. Het gaat dan gewoonlijk om illegalen 
die niet door hen geholpen worden. En toch vindt Gevaert dat ze niet iedereen bereiken die daar nood 
aan heeft. Vooral oudere, vaak alleenstaande mensen (meestal mannen), zouden moeten langskomen. 
‘ Maar we vinden ze niet.’ 
 
We hebben een goede relatie met de schepen, die actief mee zoekt naar een nieuwe locatie voor onze 
organisatie.’ zegt Frank G. ‘Deze plek is niet ideaal.’  ‘De buurt hier vindt het niet zo leuk dat we hier 
deze voedselbedeling hebben. Maar de buren doen niet 
moeilijk.’ weet Frank G.  
‘In de voormiddag zetten we alles klaar, de bedeling be-
gint om 14.00 en duurt tot 17.00 uur. Maar de mensen 
staan hier vaak al om 9.00 uur aan te schuiven. Om één 
uur beginnen we nummerkes uit te delen en dan is er 
soms wel ambras over wie hier het eerst was.’  
Nog maar eens: ook hier in de Ferdinand Coosemansstraat 
wordt vastgesteld dat er meer mensen hulp komen vra-
gen. ‘Een stijging met een derde op een goed jaar, mis-
schien zelfs meer.’ 
 
We zitten al maanden zonder spullen. Op federaal niveau 
wordt wat lastig gedaan. We weten mei-juni wat we aan 
voedselhulp zullen krijgen, maar het wordt niet gele-
verd.’ Schijnbaar is ook hier de beloofde voedselhulp van 
2017 nog niet aangekomen en is de stock van 2016 volle-
dig uitgedeeld. ‘Het district zorgt voor administratieve hulp en de mensen krijgen er dan ook een kop 
koffie terwijl ze met de papieren bezig zijn. En het ODC (opslag en distributiecentrum) is voor ons een 
zegen. We hebben hier niet veel plaats om zelf de voedselhulp weg te zetten.’ 
 
oor de vrijwilligers is er niet echt een beurtsysteem. Ze komen wanneer ze kunnen. Er is nood aan ver-
jonging in ons team, vindt de voorzitter. Dat wordt later wanneer ik vertrek ook beaamd door enkele 
vrijwilligers. ‘Ge doet dit vrijwilligerswerk en tegen uw zin is dat niet. Maar soms is het ook minder 
leuk. Altijd klaar staan.’‘Dit gaat nooit weggaan’, zegt FrankG. over noodhulp. ‘ 
 

 
Er zullen altijd mensen door de mazen van het net 
vallen. Ik denk zelfs dat het achteruit gaat: er zijn 
minder organisaties die zicht inzetten voor deze 
mensen. Terwijl ik rond half elf naar buiten wandel, 
tussen de mensen die al staan te wachten, denk ik 
verder na over de laatste zin van de voorzitter: 
‘Eigenlijk zou dit niet mogen, dat wij dit moeten 
doen.’ Een waarheid als een koe. 

 
 
 

Frank Morlion  



 
 

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 

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

FEBRUARI 2018 

 
Hopeloos hoopvol  
John d.caputo  - uitg. standaart uitg.   
           Isbn 9789492183590 
 
In 'Hopeloos hoopvol' beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis van het 
katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde, tot de 
postmoderne filosoof 'na de dood van God' die ondanks alles blijft hopen op het 
koninkrijk van God. 

Een religie zonder religie, Caputo is er al jaren naar op zoek, maar niet eerder 
beschreef hij dit zo persoonlijk en doorleefd als in dit boek. Hij noemt het de 
religie van de roos. Het is een religie waarin hij met Meester Eckhart bidt of God 
ons 'wil bevrijden van God'. Religie en beelden van God zijn algauw obstakels. 
Ze belemmeren om door te dringen tot het hart van religie.       
      
            22,50€ 

 
Zielen winnen  
Op zoek naar kerk buiten buiten de gebaande paden  
E. borghmans - uitg. adveniat  
           Isbn 9789492093486 
 
     
De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn 
inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in 
dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe 
uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs 
scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid 
en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij 
de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een 
persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over 
kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend 
boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de 
toekomst van leven en geloof kijkt.         
              
            18,95€ 

 
Een weg van dagen 
Bijbel, bezinning , poezie,  
H.oosterhuis - uitg. van gennep  
           Isbn 9789461644619 
 
Als geen ander heeft Huub Oosterhuis de veranderingen binnen het geloof in de 
afgelopen vijftig jaar aan den lijve ervaren, maar ook verwoord en daardoor 
mee bepaald. Zijn werk is in theologisch en liturgisch opzicht vernieuwend, 
omvat diverse genres, zowel binnen- als buitenkerkelijk, en is altijd doordrenkt 
van een groot mededogen voor de ander en van een intens maatschappelijk 
engagement. 
 
Uit een hoeveelheid teksten die meer dan een halve eeuw omspannen, van 
gedichten en psalmen tot preken en verhalen, maakte de jonge filosofe en 
schrijfster Elte Rauch een verrassende selectie. EEN WEG VAN DAGEN is een 
weergaloos lees- en bladerboek waarin de lezer(es) zich van dag tot dag kan 
onderdompelen, om zo gesterkt en geïnspireerd met eigen vragen aan de slag te 
gaan.     
         
 
            19,90€ 
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Kloostermagazine - Licht !  
uitg. Donatus  - leo feyen  
    
           Isbn 9789492093592 
 
Klooster! laat je op adem komen. Deze editie gaat over LICHT met: Zuster 
Margareth geeft het licht door, Henri Nouwen verandert het leven van zijn 
broer, Wil Derkse en Thomas Quartier in het spoor van Bendictus, Kees 
Waaijman over Leonard Cohen, Sterrenkundige en monnik: Frank van Roermund, 
Het gouden verhaal van de menswording, Kwetsbaar leven: een kinderarts en 
zijn roeping, Licht in het klooster, Anselm Grün over engelen. Verder: Licht ABC, 
column van Erik Borgman, nieuwjaarswensen van religieuzen 

Inspirerende verhalen, met concrete voorbeelden voor meditatie, met wijsheden 
voor alledag, met prachtige reportages over mensen die het licht hebben gezien 
in het klooster en het verschil maken in het leven         
            9,95€ 

 
Woordzicht   
B.Lemmelijn— uitg. halewijn           
          Isbn 9789085284604 
 
Poëzie is een manier van kijken, misschien zelfs een manier van leven … Een 
wijze om met aandacht te zien, te horen, te voelen, kortom, het leven te 
proeven en te smaken. De gedichten die u in deze bundel aantreft, zijn veelal 
heel concreet. Wezenlijk omschrijf ik ze als ‘woordzicht’, zelfs als dat een 
neologisme is. Het gaat namelijk om ‘zien in woorden’: om de observatie van 
een ogenblik uitgedrukt in spelende taal. Het zijn korte en toegankelijke 
gedichten over kleine taferelen in het leven van elke dag. Want precies daar 
speelt het leven zich af … Sta er even bij stil, en geniet ervan. Mogen ze u 
inspireren tot een kort verwijlen bij alles waaraan we vaak zo achteloos 
voorbijlopen. Bénédicte Lemmelijn (°1969) is gehuwd met Hans Ausloos en 
moeder van drie tieners. Ze is professor Bijbelwetenschappen aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Naast haar 
wetenschappelijke publicaties schreef ze ook een aantal boeken en heel wat 
bijdragen voor een breder publiek alsook een kinderboek. Sinds begin 2015 is ze 
ook vaste columniste voor het weekblad Tertio. Voor de jaren 2017 en 2018 
werd ze aangesteld tot stadsdichter van Zoutleeuw.      
 
            14,95€ 

 
Het kruislabyrint  
Een zoektocht naar god  
A.f. troost - uitg. boekencentrum   
           Isbn 9789023928898 
 
Het kruislabyrint is een pastoraal journaal: het biedt inzicht in de laatste 
werkweek van een pastor in een dorp aan de Hollandse kust, Duindal. 

Op de valreep van zijn emeritaat wordt Max Thomassen bestormd door diverse 
theologische vragen. Ondanks verhalende aspecten gaat het in dit boek vooral 
om de theologische inhoud. In dialogen met diverse gesprekspartners gaat het 
met name over het probleem van de Drie-eenheid en over de vraag hoe Jezus 
werkelijk God kan zijn. Maar evengoed komen vragen aan bod over het ontstaan 
van het leven, het verschil tussen diverse godsdiensten, de betrouwbaarheid van 
de Bijbel – kortom: over de betekenis van religie.     
              
            20,00€ 


