
 
 

Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAART 2018  

Nr. 224  Maart    
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 

 
Alleen met een échte droom kan je overleven! 

 
Laatst las ik een roman van een Oost Europese migrant in het Ver-
enigd Koninkrijk, die in heel moeilijke omstandigheden moet over-
leven en die zich rechthoudt aan de droom om in eigen land een 
handeltje te beginnen en terug verenigd te zijn met zijn dochter-
tje en moeder, die in het land van herkomst achterbleven. Het is 
die vaste droom, die hem in de meest vuile en penibele omstan-
digheden leven geeft.  Die droom zit diep van binnen, is niet 
goedkoop en vergt heel veel inspanning en vastberadenheid. Het 
steekt zo schril af tegen de goedkope en loze  beloften en dro-
men, die we dagelijks over ons heen krijgen. Is het misschien 
daarom dat er zoveel mensen, zeker ook jongeren hun eigenlijke 
levensdoel niet meer vinden? 
De laatste weken, kregen we verschillende studenten van allerlei 
leeftijden of studierichtingen over de vloer. Hoe verfrissend, maar 
tegelijk hoorden we van hen dat er zo weinig plaatsen zijn waar 
ze vriendelijke, bekommerde en solidaire mensen tegen komen.  
Kan het een uitnodiging zijn om in deze vastentijd op zoek te gaan 
naar onze diepste humanitaire wortels? Momenten van inkeer, op 
het spoor komen van de droom die in ieder van ons gelegd is, of 
geraakt worden door de evangelielezingen: het visioen op de berg 
met de oproep om terug af te dalen, kiezen voor het leven en niet 
voor de dood, een nieuw en wereldwijd verbond… het is een op-
roep voor alle tijden maar de invulling moeten we telkens waar 
maken in een verscheurde wereld. 
Kris Gelaude verwoordde het in haar vastenbezinning heel mooi. 
 

Er komt een tijd  
En die tijd is nu,  

Dat alles schreeuwt 
Om inkeer en verandering 

 
Want wie anders 

dan de mens, 
heeft het vermogen 
om wat in zichzelf 

verstikt raakt, 
te bevrijden. 

Zo, dat het kan groeien 
naar waarachtig leven. 
Die wijze van bestaan 

die haar verweer vindt 
in vertrouwen. 

Waar men sterk wordt 
in verbondenheid. 

Waar wordt gedeeld 
wat men zelf ook ontvangen heeft. 

Waar lijden  
samen wordt gedragen. 

En waar armen zich openen, 
grootmoedig 

in verzoening en genade.' 

Annemie Luyten  
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Housing café – ontmoetingsdag  

 
Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het Housing-
café  organiseerde Caritas International een feest in de grote 
zaal van De Loodsen. Alle cliënten die het afgelopen jaar door 
Caritas geholpen werden bij het zoeken naar een woning ont-
vingen een uitnodiging voor het grote feest. 
 
Vrijdagmiddag werd alles klaargezet voor de bezoekers. De 
muren werden versierd. De tafels werden bedekt met prachti-
ge kleuren. Het speelgoed werd klaargezet in de witte tent. 
Chocomelk en vuurkorven zullen warmte brengen op een zon-
nige maar koude dag. 

 
Op maandag 12 februari ontmoetten verschillende nationaliteiten elkaar en kwamen mensen vanuit 
verschillende culturen samen om feest te vieren. Mensen vergaten even hun zorgen en liepen met een 
glimlach de zaal binnen. In de vorm van een zelfgemaakt gerecht droegen ze in een klein zakje trots 
hun cultuur en verleden met zich mee. 
 
De kinderen speelden vrolijk buiten en waren blij wanneer ze prachtige kleuren en tekeningen op hun 
gezicht kregen. Niemand voelde zich gast of gastheer. Werknemers, vrijwilligers en cliënten hadden 
lekker gekookt en het eten werd uitgestald op de tafels. Zo aten we samen van een groot internatio-
naal buffet. 
 
Na het eten kon iedereen zijn muziek kiezen en werd   
er gedanst. Hoe er werd gedanst was niet belangrijk, 
zolang iedereen maar plezier had. Iedereen was druk 
bezig. Sommigen speelden met de kinderen, anderen 
deelden chocomelk uit en hielden het vuur brandende. 
De tijd ging snel voorbij. Gelukkig werden de mooie 
momenten op beeld vastgelegd, zodat we achteraf nog 
kunnen nagenieten. 

Adnan  

 

Originele bachelor proef Thomas More (Geel )  

Twee Erasmus studenten van Lissabon en twee studenten van de Thomas More Hogeschool in Geel, ma-
ken in kader van hun bachelor proef ergotherapie, een kookboekje voor onze vrouwen in De Overzet en 
De Overstap. De recepten zijn allemaal gebaseerd op ingrediënten en producten die te vinden zijn bij 
Filet Divers. Dit moedigt de vrouwen aan gezond te koken met een beperkt budget. De vrouwen van De 
Overzet krijgen wekelijks een bedrag van €8 om te spenderen binnen de sociale kruidenier van Filet 
Divers. 
Op maandag 19 februari gingen de studenten samen met twee vrouwen van De Overzet naar Filet Di-
vers om te kijken wat ze allemaal konden kopen met 8€. Het was zowel voor de studenten als voor de 
vrouwen een fijne namiddag. Tina en Darartu waren trots de weg te tonen en genoten van de interesse 
van de studenten, ook voor de studenten was het een leerrijke ervaring. Op 20 maart stellen de stu-
denten hun kookboekje voor.  
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Goede vrijdagtocht  

“Hoopvol op weg”  

 
Midden de wereld van vandaag, waarin bloedige 
oorlogen maar geen einde kennen en zovelen ont-
heemd zijn, ,  willen we op  
 
Goede Vrijdag: 30 maart 2018, wanneer we  de 
dood van Jezus herdenken, aandacht schenken aan 
het lijden in de wereld., maar ook aan de hoop die 
mensen doet rechtveren.  
 
Dit gebeurt in de vorm van enkele bezinningsmo-
menten en een tocht doorheen de stad. Het ver-
trekpunt is de kathedraal, waar om 16.30u verza-
meld wordt, daarna (17u) trekken de aanwezigen in 

stilte, met een aantal witte kruisen langs Groenplaats en Meir, richting St. Jacobskerk(18u). 
Aan het beeld van de hand wordt een tijdlang stil gestaan. Op de witte kruisen staan de na-
men van landen waar honger, oorlog, geweld heerst.   
Vorig jaar hielden we een brede bevraging over de zinvolheid van deze tocht en we kregen 
daar opvallend veel reacties op om te zeggen dat dit een heel zinvol gebeuren is. Het zou al-
leen nog beter moeten bekend gemaakt worden. Er zijn affiches en flyers ter beschikking, 
maar een persoonlijk aanspreken is nog steeds het beste. 
 
Meer info: Annemie Luyten (0478/63.20.95) 

Laat jouw liefdevolle boodschap bloeien t.v.v.  

Broederlijk delen       Unieke wenskaarten voor 

           

       10 euro  

 

 

 

    

 

 

 
 

Unieke wenskaarten - 
stop de kaarten 1 cm on-
der de grond en geeft ie-
dere dag een beetje water 
- er komt een prachtig 
bloementuiltje uit  uit !   
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Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen 
sinds 1997 een standpunt in met de verschillende voedsel-
bedelende organisaties in en rond Antwerpen omtrent 
noodhulp. Het Platform brengt een aantal keer per jaar 
alle Antwerpse verenigingen, die voedselbedeling en ma-
teriële hulp voorzien, samen. Naar aanleiding van de 20ste 
verjaardag van PNOP zoomen we in op een aantal van de-
ze verenigingen. Het maartnummer van de Kapstok be-
steedt dit keer aandacht aan Welzijnsschakel Hoboken. 
 
In de vrieskou maar onder een stralende zon wandel ik 
naar de Broydenborglaan 2 in Hoboken. ‘Ze zijn aan het 

werken in de straat, dus je parkeert best zo dicht mogelijk bij de wegversperring.’ Ik heb een 
afspraak met Leon Boeye die me zal inwijden in het reilen en zeilen van WZS Hoboken. Zonder 
te weten waar ik terecht zal komen, sta ik plots voor een kasteel. Ik bedenk bij mezelf dat dit 
toch niet helemaal juist kan zijn. Maar in de groep mensen die aan de ingang bij de oprijlaan 
aan het werk is, kijkt iemand op, ziet me en zegt tegen de rest dat zijn afspraak er is. Oef, ik 
zit toch juist. 
 
Er wordt stevig gewerkt: paletten met melk en bokalen appelmoes worden naar binnen gedra-
gen. ‘Je hebt het gezien: Leon heeft ook een krat melk naar binnen gedragen! Hij heeft ook 
iets gedaan!’ grapt een van de vrijwilligers. En ik mag dat meemaken! De toon is gezet. Een 
groep enthousiaste vrijwilligers is goedgeluimd, bezig met de voorraad voor de volgende dag 
aan te vullen. Leon nodigt me uit om mee naar het bureau op de eerste verdieping te gaan, de 
plaats waar de intake gewoonlijk plaatsvindt. 
 
De geschiedenis 
De geschiedenis van WZS Hoboken begint in 2003. Hoboken lijkt wel overspoeld te worden door 
vluchtelingen uit Kosovo en ex-Joegoslavië. Een beetje overdreven, maar er is toch nogal wat 
bedel-activiteit van vluchtelingen en Roma die aan kerken komen staan, aanbellen aan kloos-
ters en pastorijen. Overlast is een groot woord maar het bedelen wordt bij momenten wat 
agressief en mensen worden afgeschrikt. 4 Hobokense parochies steken de koppen bij elkaar en 
overleggen wat ze eraan kunnen doen. De afspraak werd gemaakt om geen geld meer te geven 
en alleen nog voedsel uit te delen. Gevolg was de voedselbedeling op vaste plaatsen: bij de 
zusters in de Oudestraat, Maria ter Schelde en 
Moretusburg.  
 
In één parochie is er een Sint-Vincentius-
vereniging, maar niet iedereen kan zich even 
goed herkennen in de spiritualiteit van Sint-
Vincentius. Dankzij de goede samenwerking die 
er al was voor Welzijnszorg en Broederlijk Delen 
gingen de vier parochies akkoord om een Wel-
zijnsschakel op te richten:  

 
WZS Hoboken was een feit. 
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Onze-Lieve-Vrouw-parochie had nog een onbenutte 
kappelruimte en daar werd het voedsel op schragen 
neergepoot. Op vrijdagnamiddag zou daar de voedsel-
bedeling plaats vinden. De eerste week kwamen een 
30-tal hulpvragers opdagen. Door mond-aan-
mondreclame stonden de volgende week er 70 vragers 
en dat aantal bleef oplopen in de daarop volgende weken. Het was duidelijk dat het met vrij-
willige giften zo niet verder kon en dus werd een officiële aanvraag bij de voedselbank ge-
daan. Een aanvraag die positief beantwoord werd in september 2004.  
 
Bovendien drong de nood zich op om aan de klanten te vragen wie ze eigenlijk waren: waar 
woonden ze, hoe was de gezinssamenstelling… Al snel werd duidelijk dat er mensen vanuit 
Sint-Niklaas tot Essen naar Hoboken afzakten voor voedselpakketten. Vandaar dat beslist werd 
om de hulp te beperken tot mensen die in Hoboken woonden. Uiteindelijk bleven er een 35 
gezinnen over en dan werd er ook gekeken in welke situatie die gezinnen zich bevonden. Was 
er een schuldprobleem, zijn het mensen zonder papieren, inkomen, geen inkomen, veel kin-
deren, minder/geen kinderen, alleenstaande… Op basis van die informatie werden fiches inge-
vuld en werden de klanten opgedeeld in 3 groepen. Zo kon ook de bedeling gediversifieerd 
worden: meer of minder hulpbehoevend.  
 
Ondertussen groeide ook het contact met de lokale politiek. In eerste instantie ging de dis-
trictsburgemeester ervan uit dat er in Hoboken geen armoede was, of toch geen significante. 
Na een vrijdagnamiddag op bezoek geweest te zijn, werd die mening herzien. Het werken in 
de OLV-parochie werd lastiger: de ruimte was niet zo geschikt. En toen ook de aanvraag om 
erkend te worden als verdeelcentrum van voedseloverschotten uit Europa werd goedgekeurd 
en de nood an betere stockering van de goederen zich opdrong, werd verhuisd naar Broyden-
bergkasteel (in die periode werd de stempelcontrole afgeschaft en kwam er plaats vrij).  
 
WZS kwam in een stroomversnelling: de tot dan toe feitelijke vereniging werd omgevormd tot 
een VZW. Gemiddeld kwamen er 100 tot 150 mensen om hulp vragen waaronder ondertussen 
ook mensen van het Kiel. Een nieuwe geografische afspraak werd gemaakt. 
 
Welzijnsoverleg werd georganiseerd met andere betrokken partijen: OCMW, ziekenfondsen, 

CAW… en de bekendheid van WZS Hoboken werd groter 
en er werd actief aan netwerking gedaan. Contacten 
met OCMW en andere zorgorganisaties werden verder 
uitgebouwd. Op basis van de informatie die verkregen 
werd bij de intake, werden mensen ook verder begeleid 
en naar zorgverstrekkers doorgestuurd.  
 
Zo konden die mensen ook verder groeien. De contacten 
met het OCMW werden steeds beter en er ontstond een 
goede wissel- en samenwerking.  
 
Nieuwe noden dienen zich aan. WZS is vooral bedoeld als 
opvang maar in WZS Hoboken stelde men vast: mensen 
met honger, daar kun je niet mee praten. En praten is 

wel nodig. Dus wordt er sindsdien ook Nederlandse les gegeven om de integratie ook te bevor-
deren. Zo groeit ook groeit het vertrouwen van de mensen. Ze vertellen meer en WZS legt ook 
contact met schuldeisers en budgetbeheer wordt mogelijk. 
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De vrijwilligers 
Het aantal hulpvragers bleef stijgen tot een 400-tal op 
jaarbasis. 110 tot 120 gezinnen komen regelmatig hulp 
vragen. Gelukkig steeg het aantal vrijwilligers ook 
evenredig: van een 7 in de beginjaren tot 45 vrijwil-
ligers nu. Ook de vraag naar vrijwilligers uit Wilrijk is niet vreemd aan de stijging van dat 
aantal. De bedoeling is om op termijn in Wilrijk met een ploegje geroutineerde medewerkers 
een nieuw filiaal op te richten. 
De vrijwilligers zijn zeer divers. Er zijn nogal wat gepensioneerden bij, maar ook jongeren 
komen helpen. Dat zijn vaak mensen die in ploeg werken of werkzoekend zijn. Alleszins men-
sen die zich willen inzetten. Sommigen staan op invaliditeit en willen zich nuttig maken en 
ook huismoeders dragen hun steentje bij. 
 
Ook de taken die ze op zich nemen verschillen. Sommigen komen alleen om het voedsel te 
lossen en op te bergen. Anderen komen Nederlandse les geven. Weer anderen verzorgen het 
onthaal met koffie, tee en een babbeltje of helpen bij de bedeling zelf. De intake wordt door 
nog andere vrijwilligers gedaan en hier worden ook stagiairs mee ingezet.  
 
Irene Anckaer en haar echtgenoot sturen deze groep vrijwilligers aan: een hele opdracht. 
Tijdens de intake wordt voor nieuwkomers een dossier opgebouwd en om de zes maanden 
wordt dat dossier opnieuw bekeken en bijgewerkt: zijn er wijzigingen in de situatie? Spora-
disch wordt ook meegegaan naar de rechtbank omdat er geregeld communicatieproblemen 
zijn. Met 35 verschillende nationaliteiten is dat evident. 
 
Tweede bedeling 
Sinds kort wordt ook op dinsdagvoormiddag een bedeling georganiseerd. Dan is er meer tijd 
voor mensen met kinderen en deze bedeling creëert meer ademruimte op vrijdag. 25 tot 40 
mensen vooral uit Wilrijk, melden zich op dinsdag. 
Door de inkanteling van het OCMW in stad Antwerpen, groeit de vraag naar efficiënte voed-
selbedeling. Het OCMW heeft niet het personeel om die bedeling te organiseren en uit te voe-
ren. Daarom werd op vraag van het OCMW een proefproject op poten gezet. WZS zorgt voor 
de bedeling van de hulp door het OCMW. Dat resulteert voorlopig vooral in een sterke samen-
werking. En zo worden ook stilaan de probleemsituaties in Wilrijk mee opgepakt. Leon hoopt 
dat, zoals reeds gezegd, er binnen afzienbare tijd een bedeling in Wilrijk opgestart kan wor-
den. 
 
De klanten 
Zoals op andere plaatsen is er hier ook behoorlijk wat 
verloop bij de hulpvragers. Meestal vragen ze steun 
voor een moeilijke periode en slecht af en toe duurt de 
hulpvraag langer. Van 60-70% weet WZS Hoboken dat 
de klanten op hun pootjes terecht komen. Van anderen 
die niet meer komen is dat niet altijd even duidelijk. 
Behalve voedsel, financiële opvolging en Nederlandse 
les, is er voor de mensen ook een cultureel aanbod. Ze 
kunnen regelmatig gratis deelnemen aan culturele acti-
viteiten. Er is een mooi aanbod vanuit Wilrijk en ook 
met Huis van het Kind worden goede contacten onder-
houden. En met de seniorenraad wordt samengewerkt. 
Zij betalen bijvoorbeeld de bus en WZS betaalt de in-
komtickets voor Zoo of Planckendaal.  
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Het voedsel 
Net zoals de andere organisaties betrekt 
WZS de hulp vanuit de voedselbank en van 
de EU. Voor WZS is het ODC een goede zaak 
omdat ze nu de producten op afroep kunnen 
laten leveren en er niet meer zoveel stocka-
geruimte nodig is.  
Spijtig genoeg zijn de problemen met de 
aanlevering van de Europese hulp ook hier te vergelijken met de andere plaatsen: hulp komt 
laat en is onregelmatig beschikbaar. 
Soms worden met de giften aankopen gedaan. Er zijn ook met de vroegmarkt en groenten ko-
men geregeld van de Bio-Planet. Enkele bakkers in de omgeving zorgen ook voor brood en ge-
bak van de dag ervoor. 
Pampers en wasproducten worden aangekocht, maar niet gratis meegegeven. De klanten krij-
gen die producten aan halve prijs.  
Kleding wordt niet meer verdeeld o.w.v. plaatsgebrek. Maar er wordt voor tweedehands kle-
ding wel doorverwezen naar Moretusburg en ’t Vestje op het Kiel. 
WZS Hoboken biedt alleszins een hele waaier aan hulp en is op vele fronten actief. Proficiat 
aan alle vrijwilligers die zich iedere keer opnieuw belangeloos inzetten. 
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1. Deze aflevering van de Kapstok is het 5de nummer in de reeks van voorstellingen van de 

verschillende werkingen. Wil je uw werking de volgende keer voorstellen,  
 laat het ons weten - info@deloodsen. be of 03/234 05 11 
 

2.  Volgende samenkomst  - Dinsdag 13 maart te 14u  
 De Loodsen, Sint Jacobsmarkt 43 te A’pen  
 Op die samenkomst is iedereen welkom , die bezig is met voedselbedeling of  
 sociale kruidenier.  
 
3.  We zijn ook volop bezig met het vernieuwen van het boekje “Geen kruimels, maar  rech
 ten”. Binnenkort is er dus een nieuwe uitgave !  
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De Vleugel  

Vastenconferenties 2018  

Borgerhout/Berchem Extra Muros 

 
Welkom op deze boeiende vas-
tenconferenties van de kerkge-
meenschappen van Borgerhout 
Extra Muros/Pastorale Eenheid 
Sint-Christoffel.  
De vastenconferenties staan op 

het snijpunt van geloof en ongeloof, hoop en wan-
hoop, liefde en haat. Met een blik naar het verleden, 
de zinderingen vanhet heden en onze vastberaden 
keuze te werken aan de ‘zotte morgen’ als wanhoop 
en haat verdwenen zullen zijn.  
Wanneer :  maandag 5 maart “Hoe en wat gelooft u 
dan nog , als Bijbelwetenschapper” - Bénédicte Lem-
melijn - prof.Oude Testament in de onderzoekseen-
heid  
Maandag 12 maart “Op kruistocht voor ons en tegen 
hun geloof, is dat historisch? “ - Gust De Preter - voor-
zitter Orbit vzw  
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  
 

Lunchgesprek in het 

PSC  

 
Mijn held is een hulpver-
lener, Fanny Matheusen  
Over zorg in een super-
diverse wereld  
Recht voor de raap : dit 
gesprek is een aanrader. 
Zeker voor hulpverleners 
en vrijwilligers die hun 
houding, ideeën en voor-
onderstellingen willen 
toetsen aan het criteri-
um : omgaan met diversi-
teit. De basis voor divers 
hulpverlenen ligt bij de 
hulpverlener of de vrij-
williger zelf, in het boek 
wordt er uitgebreid bij 
stilgestaan. Wat zijn mijn 
roots, waarden, overtui-

gingen ? Hoe ga ik daarmee om als ik de ‘ander’ ont-
moet ?  
 
Wanneer : woensdag 7 maart van 11u30 tot 13u30  
 
Waar : Lange Stuivenbergstraat 54 - 2060 A’pen  
 
Inschrijven : inakoeman@hotmail.com of  
0486 834 788 
 

Spiritualiteitsnamiddag  

Gemeenschap Villers  

Stilstaan, luisteren naar een inleiding, nadenken en 
de kans krijgen tot vraagstelling. Klaas Blijlevens,  
pater Kapucijn, zal ons begeleiden. Het wordt vast 
weer een boeiende en inspirerende namiddag.   
Pater Klaas Blijlevens schreef onlangs een boek met 
als titel Franciscus van Assisi : Leven in zijn spoor  
Wanneer : zaterdag 17 maart van 14u tot 16u 

Waar : Gemeenschap Villers, Rodestraat 39 

Prijs : 6 euro te storten op rek.nr. BE32 4098 5766 
0102 op Sociaal Opleidingscentrum tot Gezinsleven 
vzw met vermelding Spiritualiteitsnamiddag 17 maart  
   

Aanstelling nieuwe stadspredikant 

Petra Schipper - 4 maart om 15u    

De huidige stadspredikant ds. Ina Koeman gaat dit 
jaar met pensioen en neemt officieel afscheid in een 
feestelijke dienst op zondag 24 juni a.s.   
Ds. Petra Schipper mag als nieuwe stadspredikant dit 
werk in de stad vanuit het Protestants Sociaal Cen-
trum (PSC) verderzetten. Het PSC Antwerpen zet zich 
als beweging in met en voor ieder die dat nodig heeft, 
mensen in kwetsbare situaties. In het Lutherjaar pre-
senteerde het PSC een manifest met stellingen toege-
past op de actuele politiek en maatschappelijke situa-
tie.  
De bevestigingsdienst vindt plaats op zondag 4 maart 
om 15u in de Brabantse Olijfberg de Lange Winkel-
straat 5 te 2000 Antwerpen.  
We hopen u in deze vreugdevolle dienst met aanslui-
tend een feestelijke receptie te mogen begroeten.  

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  

03/03 Putervaringen - Jozef, Jona, Jeremia  

10/03  
Angst en vertrouwen  

17/03 

24/03 Zingen is jezelf uitlaten - Liedavond 

31/03 Pasen  
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Remember us  

Herdenking straatdoden  

 
 
 

We gedenken onze overleden dak- en thuis-
loze vrienden op  

vrijdag 2 maart om 16u 
 

Hendrik Conscienceplein Antwerpen 
Welkom  

Open avond van  

Attent  

De maatschappelijke  

verantwoordelijkheid van 

de christen in deze tijd   

 
In het TPC in Antwerpen gaan op woensdag 
14 maart, tijdens een open avond van At-
tent, bisschop Johan Bonny en een panel in 
op het politiek en maatschappelijk engage-
ment van gelovigen. 
  
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober 2018 wil At-
tent  de maatschappelijke inzet van christe-
nen versterken en beter kenbaar ma-
ken. Concreet schuift Attent volgende the-
ma’s naar voor:   
 
- een rechtvaardig en menswaardig beleid 
ten aanzien van vluchtelingen en migranten; 
- de stem van de meest kwetsbaren verster-
ken,  door o.m. het tekort aan sociaal en be-
taalbaar wonen aan te kaarten en op te roe-
pen tot het verder werken aan goede relaties 
tussen mensen met armoede ervaring en 
OCMW’s; 
- meer aandacht voor ecologie en vrede; we-
reldwijde thema’s, die zich ook lokaal laten 
voelen. 
 
Wanneer :  
woensdag 14 maart van 20u tot 22u  
 
Waar :  
Theologisch en Pastoraal Centrum, Auditori-
um, Groenenborgerlaan 149, 2020 A’pen  
 
Prijs :  
vrije bijdrage  
 
Inschrijven :  
attent@bisdomantwerpen.be  



 
 

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  

MAART 2018 

 
Voor het leven         Isbn 9789043529518 
De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 
Kick Bras - uitg. jongbloed  
             
 
Geloven was voor Bonhoeffer geen zaak van theorie, maar van praktijk. Hij is, 
om een oude term te gebruiken, een 'Lebemeister': iemand die je leert hoe je 
leven moet, hoe je leven kunt. Juist in een tijd waarin de machten van de 
duisternis en de dood om zich heen grepen, zag Bonhoeffer een weg naar 
menselijk en menswaardig leven en samenleven. Geleefd geloven, daar is een 
term voor: spiritualiteit. Hoe deze spiritualiteit in Bonhoeffers leven gestalte 
aannam wordt in 'Voor het leven' door Kick Bras onderzocht. Maar ook hoe wij 
vandaag, door deze 'Lebemeister' gestimuleerd, zelf onze weg kunnen vinden en 
kunnen kiezen voor het leven.          
              
           16,99€ 

 
Triomftocht         Isbn 9789088650840 
Overdenkinge van pasen naar pinksteren    
Ds.vreugdenhil - uitg. de groot goudriaan   
            
Dagelijkse overdenkingen 

Na Borgtocht, waarin de lijdende en vernederde Christus centraal stond, 
verschijnt nu Triomftocht, waarin het licht valt op de opgestane en verheerlijkte 
Christus. Na Zijn vernederende Borgtocht volgt immers een verheerlijkende 
Triomftocht, waarin Hij schittert als overwinnaar van dood, zonde en satan. 
Eerst staat de opgestane Christus centraal. Daarna worden Zijn verschijningen 
aan de discipelen overdacht. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van 
Christus" hemelvaart. Ten slotte wordt een week gewijd aan de uitstorting van 
de Heilige Geest.     
               
 
           14,50€ 

 
Bijbelwoorden verbeeld     Isbn 9789023952213 
Terwijl ik in jeruzalem woonde  
Evelien van dis - uitg. boekencentrum   
            
         
 
Dit platenboek telt 44 in Jeruzalem gemaakte etalageposters waarop 
bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synagoge. 
In de uitleg vertelt de auteur over Gods trouw aan wat Hij in de Bijbel zegt. Ook 
komt de actualiteit in Israël aan bod. 
God regeert en bezig is zijn koningschap over de wereld te herstellen. De 
feesten van Israël markeren dat herstelproces waarvoor Jezus Messias zich 
volledig ingezet heeft. Dat Joden nu terugkeren naar Israël, wijst erop dat de 
Messias als Koning terugkomt en Israël haar bestemming vindt. 
Met dit boek hoopt de auteur de vreugde over de toekomst van God wakker te 
roepen!  
            
 
           17,99 € 
 
 
 



 
 

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  

MAART 2018 

 
Diaconaal doen doordacht     Isbn 9789043529648 
Handboek diaconiewetenschap   
 
Hub grijns ,  Ellen Hogema, Trinus Hoekstra, Lútzen Miedema, Herman 
Noordegraaf , Ploni Robbers-van Berkel, Herman van Well, Jozef Wissink, 
Hanneke Arts-Honselaar  - uitg. kok  
 
            
Het handboek 'Diaconaal doen doordacht', onder redactie van onder andere Hub 
Crijns, is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)
studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de 
bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. Het boek is geschreven door de 
redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele andere auteurs. Het initiatief 
lag mede bij de Oecumenische Diaconale Studiekring en het landelijk bureau 
DISK. 'Diaconaal doen doordacht'voorziet in een behoefte bij de theologische en 
kerkelijke (ambts)opleidingen.        
               
           34,99€ 

 
Heilige strijd          Isbn 978902395059 
Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad  
Beatrice de graaf - uitg. boekencentrum        
    
           
 

In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische 
visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' 
theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een 
cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. 

Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het 
kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad 
bestrijden. Over deze heilige strijd gaat dit boek. 
 
 
 
           12,99€ 

 
Vier het samen        Isbn 978903381735 
Met je gezin toeleven naar christelijke feestdagen  
Nieske sellens - ten brinke - chantal kees / uitg. Ark Media    
  
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- 
en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor 
meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/ 
werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. 
Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de 
voeten kunt!Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard 
ook geschikt voor het basisonderwijs en het kinderwerk in de kerk. 

Nieske Selles, auteur, moeder en voormalig leerkracht, doet jaarlijks 
haar best om op creatieve wijze de christelijke feesten te vieren met 
haar kinderen. Ze merkt dat het werkt! 

           22,50€ 


