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JUNI 2018  

Nr. 227 Juni     
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 

 
Jong geleerd?  

 
Op het schoolfeest van de Kleine Jacob, moch-
ten de allerkleinsten in de blakende zon , sa-
men met hun juf een echt optreden verzorgen. 
Ik kon een kijkje nemen achter de schermen 
en zag met hoeveel tederheid en zonder druk 
de kinderen op het podium werden gebracht. 
 
In het voorbije week-end waren ongeveer de 
helft van de artikels in de krant gewijd aan 
het failliet of beter gezegd de onaangepast-
heid van bepaalde instellingen: de gezond-
heidszorg, het buitenlands beleid, de Europese 
politiek, de banken, het onderwijs (‘de school 
moet op de pot’).  
 

Elk van hen zou onvoldoende rekening houden met de moderne evolu-
ties en zo de toekomst hypothekeren. 
Wel opvallend waren de kanttekeningen of bedenkingen die mensen 
erbij maakten. Er werden vragen gesteld bij de mogelijkheden van de 
morele verontwaardiging,( bij de dood van Mawda) bij de grenzen van 
onze solidariteit, bij de motivatie en zelfs de spiritualiteit van de Wes-
terse mens. De verschillende vakken in de school zijn onvoldoende ver-
bindend. Dit zijn enorm belangrijke vragen, tekenen van de tijd, een 
oproep om met mensen van verschillende leeftijdsgroepen in gesprek 
te gaan over de waarden, die we willen beleven, over een diepere di-
mensie van inburgering in een wereldsamenleving. 
 
En ondertussen is het schooljaar ver gevorderd en zien we talloze men-
sen zich inzetten om met jongeren die uitdagingen te blijven aangaan. 
We mogen hopen dat ze ruggesteun krijgen in hun creativiteit om ver-
nieuwingen aan te brengen en vooral om jonge mensen zin te geven in 
hun bestaan.  
 
En in de examentijd 
wensen we vooral ener-
gie aan de studenten, 
wetenschappelijke ken-
nis die de samenleving 
beter maakt, keuzemo-
gelijkheden die niet on-
beperkt zijn, maar die 
helpen om een vreugde-
vol leven uit te bouwen. 
Kennis die helpt om een 
beter mens te zijn. 

 
 
 
 

 
 

Annemie Luyten 
 

Jongeren verbeelden 50 jaar na Mei 1968 
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Kinderen met toekomst. 
Verjaardagen zijn in de Overzet-Overstap steeds mo-
menten van samenkomst, even iemand in het mid-
delpunt stellen, samen zingen, echt feesten , de 
stress  en de onzekerheid van elke dag vallen even 
weg. Zo mochten we Rayan vieren: 6 jaar, samen 
met zijn leeftijds- en klasgenootje. Beiden kunnen 
volgend jaar naar het eerste leerjaar.  
 
Op de achtergrond waren er de berichten van het 
overlijden van de kleine Mawda. Wat hopen wij toch 
dat kinderen toekomst mogen hebben in onze grote-
re wereld.  
 
Met vereende krachten kunnen we veel meer gast-
vrijheid en warmte bieden , het maakt ons zoveel 
gelukkiger en de 
‘zogenaamde 
onveiligheid’ 
valt weg. 
 

 
 
 

Harmattan  

Dankwoord bij de 

rouwgroep  

 
Na de feestdagen loopt het jaar precies extra vlug 
en maken de verschillende ‘les’gevers plannen om 
de derde trimester af te sluiten.  
 
Het doet deugd te voelen hoe dankbaar de meesten 

zijn , en er is spijt over degenen die er niet meer bij 

zijn. (werk gevonden ? papieren gekregen? Opge-

pakt?...) 

 

Dagelijks krijgen we mensen over de vloer om te 
vragen of ze nog kunnen inschrijven. Heel veel van 
onze stadsgenoten willen graag Nederlands leren, 
maar de plaatsen zijn beperkt.  

We moeten hen telkens verwijzen naar begin sep-
tember. Tijdens de laatste dagen van juni maken we 
opnieuw een plan op voor volgend schooljaar.  

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je iemand om mee 
te doen, laat het maar weten.  Je weet: hoe meer 
zielen….! 

Toen wij op 7 februari 2018 ……..de trappen van de Loodsen opliepen om de eerste 

8 namiddagen van rouwzorg Vlaanderen bij te wonen , leefde bij alle deelnemers 

een gevoel van HOOP en VERWACHTING om het VERDRIET en de VERWERKING bij 

het verlies van onze echtgenoot of echtgenote een JUISTE PLAATS te kunnen geven 

in ons verder leven. Onze gevoelens vandaag, 16 mei 2018, zijn moeilijk in één zin 

te omschrijven.  

 

Wat we vandaag van hieruit mee naar huis dragen is gekristalliseerd uit de levens-

verhalen van alle deelnemers en heeft bij ieder van ons karaktereigenschappen of 

talenten zoals luisterbereidheid, begrip en hulpvaardigheid geactiveerd of gereac-

tiveerd. Dat heeft voor ieder van ons de weg geëffend voor de VERWERKING en 

AANVAARDING van het verlies van onze dierbare en heeft het verdriet, de moeder 

van de dankbaarheid, het leven gebracht.  

 

Inderdaad, AANVAARDING heeft plaats gemaakt voor DANKBAARHEID die de kracht 

heeft om het verlies te helpen VERWERKEN. Ten slotte, een dankwoord voor Geert 

en Rudy, de motor, de drijvende kracht, de tandem en moderators van deze zittin-

gen. Niet met heimwee maar met ontzettende dankbaarheid zullen we aan u beide 

terug denken.   

 
NIEUWE ROUWGROEP MET 2 ANDERE BEGELEIDERS - TEL : 03/827 96 38 

 
6 BIJEENKOMSTEN TUSSEN 10 JULI EN 19 SEPTEMBER OM 19U30  

Colombostraat - Hoboken  
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Woensdagmiddag bezinning 

Elke woensdag om 12u30 

Is iedereen er? Verwachten we nog iemand? Rita 
komt wat later want het was weer druk op het ont-
haal. Lieveke steek jij de kaarsjes aan… Een gezellige 
drukte voor de stilte.  
Iedere (of toch bijna iedere) woensdagmiddag is er in 
De Loodsen een bezinning, stiltemoment.  
Om half één komen we boven in het vaste lokaal: het 
is een pleisterplaats, een pleistermoment in De Lood-
sen. Een ‘harde kern’ en een aantal wisselende be-
zoekers nemen tijd om even stil te staan. Midden in 
de stad, midden in de week, midden in de dag. 
We staan stil bij de actualiteit, de liturgische tijden, 
de besognes van mensen en de wereld. 
We luisteren naar muziek, zingen een lied, wisselen 
van gedachte, geven woorden aan ons gevoelens bij 
de gebeurtenissen. In een sfeer van openheid en res-
pect. Verstaan is niet altijd aan de orde, inleving 
wel. 
Afsluiten doen we met een gezamenlijk gebed en 
daarna volgt de broodmaaltijd. Na praten over de 
bezinning, bijpraten over onze bezigheden en veel 
lachen (hoe kan dat anders als Ghislain aan tafel zit?;
-) ) en plezier. 
Vanuit De Loodsen vinden we het belangrijk tijd te 
maken voor inspiratie en spiritualiteit. De meeste 
medewerkers/vrijwilligers doen hun werk vanuit een 
evangelische bewogenheid, vaak impliciet. Soms wil-
len we die evangelische inspiratie ook expliciet naar 
voor brengen en dat kan tijdens de bezinning. 
De bezinning en de maaltijd staan open voor iedere 
geïnteresseerde: elke woensdag om 12.30 uur. Wel-
kom! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terugkomdag Pre-

sentie 

Presentie is een am-

Graag nodigen we alle geïnteresseerden in presentie 
uit voor onze terugkomdag. Je hebt misschien ooit de 
cursus gevolgd, je werkt vanuit de presentie, je bent 
graag onder de mensen: kom meedoen !  
In de Presentie is het ‘goed waarnemen’ een heel 
belangrijk gegeven, een echte kunst. 
 
Tijdens deze vormingsnamiddag willen we graag wer-
ken met een film, met voorbeelden van ieder; willen 
we samen nadenken over de relatie tussen het per-
soonlijk op stap gaan met mensen, het bij hen blijven 
en de veranderingen op het structurele vlak, die no-
dig zijn.  
We zouden het heel fijn vinden, je op die middag te 
ontmoeten.  
Wanneer : vrijdag 8 juni van 13u30 tot 17u30 met 
mogelijkheid om vooraf 12u30 een boterhammetje 
mee te eten. Geef ons op tijd een seintje en laat ook 
weten of je een boterham mee blijft eten.  
Waar :  
St.Jacobsmarkt 43 - 200 Antwerpen— 
03/234 05 11 
 
Onkosten :  
5€ ter plaatse 

te betalen  

Begeleiding : 
Ina Koeman en 

Annemie Luy-

ten  

 

Driedaagse met ‘t Vlot en  

Jambo  naar Averbode  

“ Men neme 15 straat-
bewoners en 15 vrijwil-
ligers, omringd door 
een paar pastores én 
een paar dominees.  
Men zendt ze twee aan 
twee op driedaagse...  
Eerst naar Averbode om 
van daaruit naar Scher-
penheuvel te trekken. 
Op zoek naar een veili-

ge haven om aan te leggen, vertrouwend op één of 
enkele vuurtorens om de weg niet kwijt te geraken. 
Resultaat: een stukje hemel op aarde”   
Dankbaar dat ik erbij mocht zijn bij deze 3-daagse - 
het waren fantastische dagen. Ons lied van Vader 
Abraham “Daar in dat kleine café …. daar zijn de 
mensen gelijk en tevree”.... dat gevoel zal ons nog 
lang blijblijven -     Danielle De Cock  
 

Proficiat aan Marc Die-
rickx , jarenlang stadsvica-

ris en  
supporter van de Loodsen 

voor zijn 80 jaar.  
Dank voor alle steun !  
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Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De 
Loodsen sinds 1997 een standpunt in met de ver-
schillende organisaties in en rond Antwerpen om-
trent voedselbedeling en 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.  

 

Ditmaal richten we onze blik op C-Dienst in Borgerhout. 

 
 
Iedereen kent wel concertzaal De Roma,een plek van samen-
komst voor cultuur en muziekliefhebbers. Enkele honderden me-
ters daar vandaan in de Kattenberg 99, en 101  ligt de C-Dienst, 
een plek waar mensen in armoede terecht kunnen.  
Wanneer ik op de afspraak aankom, verdwijnt één van de mede-
werkers bijna onder kastdeuren die gestockeerd moeten worden: 
er is nieuw meubilair binnengekomen, werk aan de winkel. 
Onmiddellijk word ik verwelkomd en begint een rondleiding door 
de gebouwen op nummer 99. ‘ 
 
 

Je kan dadelijk op de bureau terecht, maar daar zijn ze nu 
nog druk bezig’ zegt een vrijwilliger. Hij leidt me door de 
verschillende vertrekken.  
 
 
 
 
De eerste halte is aan de voedselbedeling. ‘We hebben brood 
van verschillende bakkers. We halen dat in Deurne, Schilde 
en Edegem… Andere producten komen van de Carrefours, 
maar ook van groothandelaars’ Zoals de andere verenigingen 
die voedselbedeling verzorgen, krijgt ook C-Dienst de klassie-
ke voedselhulp van de EU en  de Voedselbank.  
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We komen bij verschillende diepvriezers terecht waar 
ook veel voeding bewaard wordt. In een volgende ruimte 
staat een open koelkast voor verse producten. Aan de 
andere kant zie ik groenten staan. De voedselbedeling 
gebeurt op maandag en donderdag.  
 
Een beetje verder in het gebouw komen we in een op-
slagruimte terecht waar meubelen staan: kasten, bed-
den, zetels, tafels en stoelen. Je vindt er alles. Hier kun-
nen mensen terecht voor de inrichting van hun woning. 
‘In Brussel en Wallonië voert de vzw klusjes uit bij de 
mensen, maar hier in Antwerpen doen we dat niet 
meer.’ ‘De meubels komen meestal van particulieren die 
verhuizen of bij overlijden of bij aankoop van nieuwe 
meubelen.’  
 
Terwijl we naar de eerste verdieping gaan, vertelt mijn 
gids dat ze alle meubelen en toestellen die ze krijgen 
nakijken en zo  nodig herstellen.  
Op die eerste verdieping bevindt zich dan ook een werk-
ruimte om de meubels indien nodig opnieuw tiptop in 
orde te maken. ‘ 
Meestal zijn dat vijzen die weg zijn en vernieuwd moe-
ten worden. Of ook gewoon wat aangedraaid.’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende halte is de kledingafdeling: netjes gesorteerde stapels broeken, truien, T-shirts… rokken 
en kleedjes op kapstokken, je vindt er alles. Ook linnen kom ik tegen: handdoeken, keukenhanddoe-
ken, stofdoeken… alles wat je maar nodig kan hebben.  
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Door de volgende ruimte waar potten en pannen en ander 
huisraad in rekken gestapeld staat, komen we bij de schoe-
nen terecht. Ook hier alles netjes gesorteerd per schoen-
maat. ‘Kleding die niet zo modieus  is gaat naar het Oekra-
ïne Project,, aan Fort IV in Edegem We smijten niks weg. 
Wat onze klanten niet interesseert gaat naar de Kringwin-
kel. Of Opnieuw en Co. De kledingbedeling gebeurt alleen 
in de namiddag. Een Iraakse dame is daarvoor verantwoor-
delijk. Zij doet dat heel goed en een bijkomend voordeel is 
dat ze vaak de taal van de mensen spreekt. Dat helpt na-
tuurlijk ook.’   
 
En nog een verdiep hoger is er een kleine cafetaria voor de vrijwilligers. Ze kunnen daar terecht voor 
een kop koffie of thee en eten daar ’s middags een hapje. Hier wordt ook ingeschreven. De meeste 
mensen komen hier met een doorverwijzing terecht. Van het OCMW, de Loodsen, Atlas of van andere 
sociale verenigingen. ‘Maar een doorverwijzing hebben ze echt wel nodig om geholpen te worden.’ De 
voedselbedeling is alleen voor mensen van Borgerhout. 
 

Eerst wordt een dossier met de gegevens aangelegd 
en op basis daarvan worden ze aanvaard of niet. Het 
gaat om gegevens zoals nationaliteit, gezinssamen-
stelling, inkomsten (OCMW, RVA, invaliditeit…) huis-
vesting, schulden, bijkomende kosten (medische kos-
ten, schoolgeld…) en dergelijke. Vervolgens krijgen 
de mensen een kaart die jaarlijks vernieuwd moet 
worden. Ook hier is er behoorlijk veel verloop. Men-
sen komen niet meer zodra het niet meer nodig is. 
Enkelingen komen lange tijd hulp vragen. Wanneer 
hulpvragers drie maanden niet meer langsgekomen 
zijn, krijgen ze geen hulp meer. ‘Tenzij ze een goede 
verklaring voor hun afwezigheid kunnen geven.’ Het 
gebeurt ook dat mensen voor een aantal jaren niet 
meer komen, maar dan opnieuw hulp nodig hebben.  

 
Mensen komen niet meer opdagen en het gebeurt slechts zelden dat ze komen vertellen waarom ze 
niet meer komen. Er zijn momenteel een 250-tal dossiers waarvan 210 actief. Ongeveer 25% van de 
klanten zijn van Belgische origine. ‘Ze schamen zich heel erg dat ze hulp moeten komen vragen.’ Het 
aandeel vluchtelingen is de laatste tijd wat minder. ‘We werken nu tegen de limiet van wat we aan-
kunnen, zowel qua vrijwilligers als qua voedsel.’ Er is de laatste vijf jaar een serieuze stijging geweest 
van het aantal hulpvragers. ‘We komen van 150. De oorlogen zijn daar natuurlijk vooral verantwoorde-
lijk voor. Maar we moeten het positieve ook vertellen: die vluchtelingen zoeken werk, ze willen Ne-
derlands leren…’ 
‘Het belangrijkste verschil met andere bedelingen is dat de klanten bij ons mogen kiezen wat ze mee-
nemen’ krijg ik te horen. De klanten mogen om de veertien dagen naar de Kattenberg komen. ‘Ze krij-
gen het voedsel hier niet. De klanten betalen om de veertien dagen € 3 voor het voedselpakket. Ook 
wordt er een bijdrage gevraagd voor kleding, huisraad en meubelen. 
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Er is een chauffeur die voor C-Dienst werkt onder een DAC-statuut (Derde Arbeidscircuit). Maar die sta-
tuten houden op te bestaan. Vanaf 1 september 2018 is er dus geen chauffeur meer onder dat statuut. 
‘We hebben een vacature uitgeschreven waarop drie kandidaten afgekomen zijn. Maar niemand was 
geschikt. We hebben gekeken of we een chauffeur vinden onder artikel 60 van de OCMW-wet. Maar dan 
moeten we nog € 680 per maand ophoesten en dat lukt niet.’   
 
’s Avonds vanaf 16.00 uur wordt er op maandag en donderdag ook gepoetst om volledig in orde te zijn 
met het FAVV(federaal agentschap voor de voedselveiligheid‘)De controleurs kunnen hier ook langs ko-
men.’  
Ook voor C-Dienst is nieuwe vrijwilligers vinden niet evident. Het brugpensioen komt niet meer zo vaak 
voor, mensen hebben meer en andere activiteiten en 
hobby’s. Het is een constante zoektocht naar nieuwe 
mensen. 

De relatie met de stad is goed. ‘We zijn politiek neu-
traal en dat willen we echt wel zo houden.’  
De relatie met buurt is ook in orde. De buren reageren 
niet echt op de aanwezigheid van C-Dienst. En ‘we 
doen ons best om goede relaties met de buren te on-
derhouden. 
De chauffeur loopt even binnen om te kijken wat de 
volgende opdracht is. Op een prikbord hangt de rege-
ling voor de ritten naar grootwarenhuizen, bakkers, de veilingen, ophalen en leveren van meubels.  
Tijd om de vrijwilligers  verder te laten werken.  
Een van de vrijwilligers meldt mij ook dat de C-Dienst 35 jaar bestaat in Borgerhout en dat zij hopen 
nog vele jaren de minderbedeelden in onze maatschappij te kunnen helpen. 
 
 
 
 

 

Volgende Platform Noodhulp onder  
Protest vergadering  

 
               Dinsdag 5 juni om 14u  

 
Met o.a. uitleg over de werking van het Sociaal Verhuurkantoor 

antwerpen en de werking van distributiecentrum enz.  
 
 

De Loodsen - Sint Jacobsmarkt 43 te Antwerpen 
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De Vleugel  

02/06 Van tijd tot tijd - even stilstaan tussen  
gisteren en morgen  

09/06 Omtrent Palestina   

16/06 

23/06 Alles van waarde is weerloos   

30/06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Sint Paulus   

Barokjaar  

Begeester (en) de barok    19 juni  
 
Dr. Valerie Herremans, conservator sculptuur, Ko-
ninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
De Sint-Pauluskerk wordt ook al eens ‘een barokju-
weel in een gotisch schrijn’ genoemd, dit dankzij het 
prachtige hoog-barokke interieur, inclusief haar alta-
ren. Maar waar situeren ze zich in de Zuid-
Nederlandse zeventiende-eeuwse altaar bouwkunst. 
Valerie Herremans als specialiste beeldhouwkunst zal 
ons er ongetwijfeld meer over vertellen.  
 
Waar: Sint-Pauluskerk Antwerpen (ingang langs Sint –  
Paulusstraat 22)  
 
Waneer:  Lezing begint om 18u30  

 
Prijs : 10 euro per lezing (incl. drankje en 2 broodjes 
naar keuze)  

Inschrijven : mail naar sintpaulusvrien-
den@proximus.be - vermeld naam en datum lezing die 
u graag wil bijwonen. Dit ten laatste de donderdag 
voor de lezing. We mailen u terug met verdere in-
structies voor betaling.  

Filet Divers   

Open Poort  

Graag nodig ik jullie uit 
op de open poort dag 

van Filet Divers in  het 
BZN Kansenhuis.  

Een unieke gelegenheid 
om (opnieuw) kennis te 
maken met de werking 
en alle deelprojecten. 

Laat je rondleiden door 
ervaren gidsen ! 

Maak kennis met wat er 
in huis leeft : van Soci-
ale Kruidenier tot Filet 

Divers Kompas. 
Welke keuzes maakt 
het BZN Kansenhuis 

samen met mensen in 
armoede? 

 
‘Als ik burgemeester 
was…’, waar kiezen 

klanten, bezoekers en medewerkers voor? 
Kom proeven van ons heerlijk buffet. 

Van harte welkom.  
Wanneer : woensdag 20 juni van 9 tot 17u  
Waar : Rolwagenstraat  49—2018 Antwerpen—
03/226 13 93 - www.filetdivers.be  

Interculturele viering  

“ Mens , waar ben je “ ?   

 

Atlas op het plein  
 
Kom naar het ontmoetingsfeest op 
het Theaterplein en breng je vrien-
den, familie en klasgenoten en bu-
ren mee !  
 

 
Wanneer : vrijdag 22 juni van 16u tot 22u  
Waar : Theaterplein Antwerpen  
Prijs : gratis toegang voor iedereen  
Meer info : atlas@stad.antwerpen.be -  
www.atlas-antwerpen.be  
 

Op zondag 10 juni gaat Mgr. Johan Bonny in de Ant-
werpse kathedraal voor in een interculturele viering 
met als thema "Mens, waar ben je?", met katholieke 
christenen afkomstig uit de hele wereld. 
 

We willen de Heer danken voor de ont-
moeting en de vriendschap over grenzen 
van talen en culturen heen. 
 

De Indonesische, Poolse, Vietnamese, Bosnische, Kroa-
tische, Chaldese, Engelstalig Afrikaanse, Filipijnse, 
Franstalig Afrikaanse, Spaanssprekende,Tamil-Sri 
Lankaanse en Vlaamse katholieke gemeenschappen uit 
het bisdom Antwerpen nemen actief deel aan de vie-
ring. 
 
Om 9.30 uur stellen we de aanwezige gemeenschap-
pen voor op de Handschoenmarkt. 
Om 10 uur gaat de bisschop voor in de eucharistie. Na 
afloop volgt een ontmoetingsmoment op de Hand-
schoenmarkt met muziek en dans uit verschillende 
hoeken van de wereld: een moment van ontmoeting 
en verbroedering met een hapje en drankje. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/Affiche%20interculturele%20viering%202018.pdf


 
 

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  

JUNI 2018 

 
Een jaar met henri nouwen      Isbn 9789401450416 
Wijsheid en geloof voor elke dag  
Henri Nouwen - uitg. Lannoo  
       
 
Toen Henri Nouwen het plan opvatte om een boek met dagelijkse meditaties te 
schrijven, besefte hij niet dat dit een waar geestelijk avontuur zou worden. Hij wilde 
niet putten uit zijn eerdere publicaties. Alles moest nieuw zijn, al realiseerde hij zich 
de implicaties van die beslissing niet volledig. In het begin was het een sport. Hij 
schreef over het gebed, alleen zijn, de stilte en meer van die vertrouwde onderwerpen. 
Hij noteerde gewoon wat hem te binnen viel, zonder volgorde of structuur. Zijn 
opschrijfboekjes werden een onafscheidelijke gezel. 
 
Hij werkte door tot hij 387 gedachten had opgeschreven. Meer dan de benodigde 365 of 
366. Toen hij ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had 
uitgeschreven, zijn eigen credo. Het boek verscheen eerder onder de titel Brood voor 
onderweg. 
             19,99€ 

 
Surfen met sartre       Isbn 9789047710103 

Filosoferen op de golven van het leven   
Aaron J.James - uitg. lemniscaat      
  
Welke levenslessen kunnen we leren van surfers? Deze vraag stelt Aaron James, filosoof 
en surfer, zichzelf in Surfen met Sartre. De meeste filosofen zien het leven als iets 
statisch, iets wat je kunt beschrijven en beheersen. Maar het leven is voortdurend in 
beweging en niet te voorspellen. De surfer die over het water glijdt, weet als geen 
ander hoe hij zich kan aanpassen aan iets groots: de golven en de zee, die uiteindelijk 
buiten zijn controle liggen. 
 
James laat zien hoe de kennis van de surfer niet alleen waarde heeft op het water, 
maar in ons hele leven: op het werk, in de politiek en bij hoe we omgaan met elkaar. 
Ook legt hij uit waarom de surfermentaliteit van belang is bij het omgaan met 
klimaatverandering. 
Hiervoor gebruikt hij zijn eigen surfervaringen en verbindt deze met werk van filosofen 
als Aristoteles, Heidegger en Wittgenstein, en vooral zijn favoriete filosoof, Sartre.  
          
            19,95€ 

 
God en ik                Isbn 9789045035734 

Wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de bijbel    
Alain verheij - Uitg. Atlas contact  
  
            
God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als 
uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in 
verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het 
antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch 
over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke 
verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.  
 
Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en 
solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over 
hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop 
en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op 
hedendaagse levensvragen.         
        
            18,99 € 
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Politiek en samenleving      Isbn 9789089722249 

Een openhartig interview   
Paul franciscus en d.wolton - uitg. abdij van berne   
 
 
Een jaar lang heeft paus Franciscus gedurende twaalf ontmoetingen gesproken met de 
Franse wetenschapper Dominique Wolton. Het waren hele menselijke ontmoetingen, 
warm en hartelijk. De dialoog tussen deze twee mensen is buitengewoon en uniek. In 
alle vrijheid worden de grote onderwerpen van onze tijd en van de mens überhaupt 
aangesneden: vrede en oorlog, politiek en de godsdiensten, de mondialisatie en de 
culturele verschillen, het fundamentalisme en de globalisering, Europa en de migranten, 
de ecologie en de ongelijkheden in de wereld, oecumene en de interreligieuze dialoog, 
individu en familie, het anders-zijn van de ander, de tijd, het vertrouwen en de 
vreugde. 
De paus is buitengewoon openhartig, vertelt over zijn jeugd, over zijn leerschool als 
verantwoordelijke binnen de Orde der jezuïeten, als bisschop van Buenos Aires, en nu 
als paus, het hoofd van 1,2 miljard rooms-katholieken. De paus vertelt in eenvoudige 
taal zijn visie op de rooms-katholieke kerk en de huidige samenleving: het afbreken van 
muren en het bouwen van bruggen.  

            14,90 € 

 
Zen en de kunst van het kijken     Isbn 9789491411793 
Hans van den bogaard - uitg. sansara           
   
        
De auteur zoekt de weg terug van een conceptuele wereld naar de onmiddellijkheid en 
de verwondering die we veelal als kind gekend hebben. De zen-anekdotes in dit tijdloze 
boek zijn conceptloos en brengen je aandacht terug naar het zuivere waarnemen en 
laten de lezer zien, proeven en voelen dat alles één vloeibaar en naadloos geheel is.  
De verhalen in Zen en de kunst van het kijken zijn tijdloos en nodigen uit om los te laten 
en in dit loslaten kan sprake zijn van zuiver waarnemen, van onbekommerd kijken. 

Tijdloze wijsheidsverhalen om eindeloos te herlezen 
De verhalen prikkelen de lezer om opnieuw met verwondering naar het leven te kijken 
Een boek dat je eenieder wilt schenken 
 
              
            17,90€ 

 
God met ons         Isbn 9789089722355 
rowan williams - abdij van berne uitg.      
  
        
Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen 
van dit moment. 
Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk 
hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping. 
Een prima boek voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het hart van het 
evangelie. 
De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot 
een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de 
context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve 
manier zien hoe er een God is die mensen bemint. 
Rowan Williams (1950) was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef 
diverse boeken, waaronder recent 'God ontmoeten in Paulus' (3e druk binnen een jaar) 
en 'God ontmoeten in Marcus'. Hij wordt internationaal geroemd als een uitstekend 
schrijver en docent, maar ook als erkend dichter en vertaler.  
 
            14,90 € 


