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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 liefdadigheidsstraat  

39,  
1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

OPENINGSUREN: 

DINSDAG– VRIJDAG 

8.30—12.30 U. 

NAMIDDAG: 

OP AFSPRAAK 

 

 Vorige week vond er op vele plaatsen een buitenspeeldag plaats. 
Ook op de speelplaats organiseerde de school een heel levendig par-
cours met vele hindernissen. Met het nodige enthousiasme sprongen 
en klommen de kinderen er op los.   
 
 Ons aller corona periode is zeker ook een parcours met vele hinder-
nissen, het enthousiasme is heel wat minder. Het noopt ons in ieder geval 
tot de nodige creativiteit om telkens opnieuw de nodige aanpassingen te 
doen.  
Schoorvoetend zijn we opnieuw met de Nederlandse lessen begonnen. 
Van Tochten van hoop nog niet direct sprake.  
Overzet en Overstap en de vraag naar opvang draaien wel op volle toe-
ren. 
 Wat ons blij maakt is dat we de ruimtes in ons gebouw toch nuttig 
kunnen aanbieden voor andere vormen van gastvrijheid: studenten om te 
blokken, initiatieven die elders niet meer binnen geraken… 
Zo leren we heel wat nieuwe partners kennen die met kwetsbare mensen 
werken. Daar willen we in deze Kapstok wat over vertellen.   
Zo voelen we doorheen de vele vormen van afstand, verdriet, eenzaam-
heid, afzondering stilaan meer hoop ontluiken.  
 De schoonheid van de natuur helpt ons daar zeker in. Wat verlangen 
we er naar om zoals, de leerlingen na de dood van Jezus opgesloten za-
ten, meer naar buiten te komen. En een taal te spreken van menselijk-
heid en warmte die iedereen verstaat. Dan is het echt Pinksteren.  
Hoe we dat samen zullen kunnen vieren is nog onduidelijk, maar het zal 
zeker leven in ons hart en ons toekomstperspectief! 

Annemie Luyten 

EEN PARCOURS MET HINDERNISSENEEN PARCOURS MET HINDERNISSENEEN PARCOURS MET HINDERNISSEN   



 
 

De Loodsen– Solidariteit 

 

Op bezoek in de Ramadanperiode Deugddoende bezoeken 

 Omdat we niet zomaar gezellig kunnen 
samen zitten in de Overzet, nodigen we vaak 
de vrouwen ,al of niet met hun kindje uit op de 
Loodsen. Soms betekent dat wel  een extra mo-
ment van babysit, maar meestal  brengt het ons 
tot een diepgaander gesprek ,waarin we aspecten 
leren kennen ,die we nog niet wisten.  

  
En zo komt 
er soms on-
verwacht 
iemand bin-
nen, die 
reeds elders 
woont.  
 
Zo passeer-
de Zein-
abou, heel 
fier met ge-
tuigschrift 
van Neder-
landse les 
en inburge-
ringscursus. 
Nu kan ze 
de zoek-

tocht naar werk beginnen en ook haar dochtertje 
herkende ons onmiddellijk , we zijn een klein 
beetje familie geworden! 

 

 Bij ons wekelijkse bezoeken  in Overzet 
en Overstap, spijtig genoeg  nog steeds aan de 
deur, mochten we proeven van een heerlijke 
versnapering,  speciaal gemaakt voor de Rama-
dan periode. Het was de aanleiding om even stil 
te staan bij de beleving van deze belangrijke pe-
riode voor moslims. Het deed ons deugd en ook 
Najima straalde om er iets te kunnen over vertel-
len.  Het is immers niet vanzelfsprekend om dit 
te beleven zonder gemeenschapsgebeuren, enkel 
met  de gebedsoproep langs gsm en het tijd ma-
ken om iets klaar te maken om ’s avonds te eten. 
Het geeft ons veel  respect en ook verbondenheid 
met  die vele stadsgenoten. 

 

    We kregen vorige week alvast het bezoek van 4 
studenten ter kennismaking , die de volgende we-
ken hun volledige stage inzetten om onze commu-
nicatiekanalen te bekijken. De volgende Kapstok 
ligt ook in hun handen. 

 Soms rustig maar dan weer met enkelen 
tegelijk ontvangen we mensen, die meestal wat 
meer info verlangen over hun verblijfssituatie, 
over hun procedure, maar ook gezinnen die het 
materiëel moeilijk hebben. Het is niet gemakke-
lijk om in deze coronaperiode een gezellig ont-
haal uit te bouwen (geen drank, mondmaskers,
….) Maar we ondervinden toch dat we de mees-
ten onder hen op een goed spoor kunnen zetten 
door wat meer aandacht te geven, naar de juiste 
dienst te bellen, hen nog eens opnieuw uit te no-
digen...  Na een half jaar zullen we bekijken of 
we de samenwerking( Caritas en de Loodsen) uit-
breiden, of we het nog meer bekendheid geven… 
 

Listening center: 0476/79.05.30 
 

Maandagmorgen: Listening Center bereikbaar: 

Stagiaires A.P. Hogeschool  



 
 

De Loodsen– Solidariteit 

 Cachet is een organisatie door en voor 
jongeren met een ervaring in de jeugdhulpver-
lening. De initiatiefnemers van Cachet willen 
op een positieve manier aan de slag met hun 
ervaringen in de jeugdhulp. We geloven in erva-
ring als stuwkracht, en participatie als voorwaar-
de voor verandering. Op een onafhankelijke en 
pluralistisch wijze geven we een plek aan elk ver-
haal. Cachet vertrekt vanuit een rechtenbenade-
ring.  

 Cachet wil in dialoog gaan met : 
*jongeren uit de jeugdhulp, om hen te inspire-
ren en ons te laten inspireren 
* de wereld rondom ons, om een ander beeld 
van jongeren uit instellingen te tonen 
* hulpverleners, om hun perspectief te verbre-
den en vernieuwen 
* beleidsmakers uit overheid en sector, om al 
het voorgaande ook structureel een plek te geven 
Cachetavond 
 
 Omdat we niet meer terecht kunnen op an-
dere locaties zijn we blij dat we een nieuwe plek 
gevonden hebben in de Loodsen . Op 29 april 
kwam de groep Cachet Antwerpen samen op hun 
maandelijkse Cachet avond . 
Deze week hebben we het gehad over relatie. 
Hoe zeg je, vertel je  tegen je partner en schoon-
familie dat je in een voorziening hebt gezeten? 
Hoe gaat het er in  een gezin aan toe ? 
 Ervaringen van jongeren.  
“Wij hebben in een instelling van jeugdzorg of 
een pleeggezin gewoond. Voilà, het is gezegd! 
Het is niet gemakkelijk om dit te zeggen. Veel 
mensen hebben rare ideeën over jongeren in de 
jeugdzorg, en je krijgt vaak een stempel. Alleen 
kan je daar niet veel aan doen.  
Daarom is er Cachet vzw.” 
 “Ik kom naar Cachetavonden om mijn erva-
ring te delen en samen te zijn met lotgenoten 
waardoor ik mij begrepen voel. Er wordt gewerkt 
aan de jeugdzorg. Hoe het nog beter kan. Ik kan 
er mijzelf zijn en draag graag een steentje bij 
aan een betere hulpverlening.” 

 

Stage in een bijzondere periode: 

Afgelopen 
twee maan-
den mocht 
De Loodsen 
een nieuw 
gezicht ver-
welkomen. 
Sander 
kwam in het 
kader van 
zijn oplei-
ding Maat-
schappelijk 
Werk aan de AP Hogeschool op stage bij De Lood-
sen. Hieronder geeft hij  zijn kijk op wat hij alle-
maal heeft mogen ervaren.  

 Lang, lang geleden toen er nog geen sprake 
was van COVID-19 was ik iedere maandag en 
dinsdag te vinden in de gebouwen van de AP-
Hogeschool in de Lange Nieuwstraat. Turend 
naar buiten, zag ik aan de overkant van de straat 
een groot wit gebouw met als opschrift “De 
Loodsen”. Wat zou er zich achter de muren van 
dit prachtige gebouw afspelen?  
 

Begin maart belde ik aan bij datzelfde gebouw 
om vol goede moed te starten aan een nieuw 
avontuur binnen mijn ontwikkeling als maat-
schappelijk werker. Al vanaf de start werd ik 
enorm vriendelijk onthaald en voelde het alsof ik 
hier al tientallen keren was langsgekomen. De 
warmte en gedrevenheid die iedereen hier uit-
straalt is zeer bijzonder.  
 

Gaandeweg werd ik ondergedompeld in de wer-
king en leerde ik elke dag wel iets bij. Tijdens 
mijn eerdere stages kwam ik eigenlijk nooit in 
aanraking met het vreemdelingenrecht of de 
leefwereld van mensen zonder wettig verblijf. 
Mede dankzij fijne samenwerking stak ik zeer 
veel op over allerhande aspecten die hierbij ko-
men kijken.  
 

Het was een enorme opsteker om, ondanks de 
bizarre tijd waarin we nu leven, toch de kans  te 
krijgen om zoveel mensen te ontmoeten. Van de 
vrouwen in de Overzet & Overstap tot de cliën-
ten in Sint Antonius & Sint Joris. Stuk voor stuk 
mensen die ondanks hun moeilijke situatie er het 
beste van maken. Hun uitstralende positiviteit is 
iets wat voor altijd zal bijblijven wanneer ik aan 
deze ervaring terugdenk.  
 

Daarnaast was het enorm fijn om deze mensen 
te mogen ondersteunen en vooruit te kunnen 
helpen in hun zoektocht in een grootstad als Ant-
werpen. Wat voor mij een kleine moeite is was 
voor diegene waarmee ik in gesprek was een 
enorm groot gebaar. Hun dankbaarheid gaf mij 
een enorme voldoening.  
 

Tot slot: bedankt allen waarmee ik heb mogen 
samenwerken. Mensen met een bijzonder warm 
hart. Bedankt om mij op te nemen in de groep, 
te begeleiden en zoveel goede raad te bezorgen. 
Een rugzak met kennis, wijsheden en toffe con-
tacten  Ik zie jullie snel terug!  

Sander Scheers 

Wie is cachet vzw? Wat doen we? 



 
 

PARTNERS  IN HUIS 

 
Elke dag een stapel 

brieven in onze 
brievenbus! 

 
Sedert enkele 

maanden heeft Cari-
tas Vlaanderen een 

nieuw project in 
begeleiding geno-
men. Bedoeling is 
om de Romsbevol-
king, die rondtrek-

kend is bij te staan.  
Sarah vertelt: 

 

 Sinds kort faciliteert Caritas Vlaanderen 
voor zo’n 300-tal personen een referentieadres. 
Dat is een adres voor personen die in België ver-
blijven, maar geen officiële verblijfplaats heb-
ben. Met een referentieadres zijn deze personen 
bereikbaar voor officiële instanties en hebben ze 
ook zelf een aanknopingspunt om aanspraak te 
maken op allerlei sociale rechten en om post en 
administratie toegestuurd te kunnen krijgen. 
 Nu zijn het voornamelijk rondtrekkende 
Roms. Rom betekent zoveel als man in Romani. 
Deze groep is oorspronkelijk afkomstig uit India 
en kwam in de 19e eeuw uit Oost-Europa (huidig 
Roemenië) naar België.  
Het grootste deel van deze mensen heeft de Bel-
gische nationaliteit. De gesproken taal is naast 
Romani, overwegend Frans.  
Zij maken deel uit van de zeer divers samenge-
stelde groep ‘woonwagenbewoners’.  
Deze overkoepelende term staat naast de noma-
dische cultuur ook voor het cruciale belang van 
familie, dag-tot-dag organisatie, vrijheid, orale 
cultuur en onderhandelingen…  
 

 Naast het verdelen van de post, nemen wij 
uiteraard ook de ondersteuning in de sociale ad-
ministratie op. We willen ook de brug slaan naar 
reguliere hulpverlening, sociale organisaties en 
diensten, de stad Antwerpen, overheidsdiensten, 
… 

 Verder vinden we het belangrijk om een 
goed contact te onderhouden met verschillende 
partners, zoals de doortrekkersterreinen.  
Post verdelen, klinkt eenvoudig, maar is het al-
lerminst. Heel wat rondtrekkenden bevinden zich 
in een penibele situatie waarin eerst en vooral 
het recht op waardige ‘huisvesting’ niet vervuld 
geraakt. Daarnaast spelen er ook zaken zoals 
schulden, ongeletterdheid, geen tewerkstelling, 
gebrek aan toegang tot reguliere hulpverlening,
…  Het hulpverleningsvraagstuk is complex. 
 We trachten de mensen optimaal te onder-
steunen in de dagelijkse gang van zaken, te em-

poweren op langere termijn en we willen ook 
structureel mee aan de kar trekken! 

 

Sarah Dewinter 
Projectverantwoordelijke referentieadressen 

Stafmedewerker vrijwilligerswerk 
@ sarah.dewinter@caritas.be 

M +32 471 840293| T +32 2 6080074  
Caritas Vlaanderen vzw  

Caritas Vlaanderen: beheert  
referentieadres rondtrekkenden 

RELIGIES EN LEVENSBESCHOUWINGEN 
LOKAAL SOLIDAIR TEGEN COVID-19 

Een project van ORBIT vzw 

 Onze aandacht en zorg moet in tijden van 
een pandemie uitgaan naar alle burgers, daar 

is ook ORBIT vzw van overtuigd.  
Daarom wil ORBIT iedereen aan boord om deze 

pandemie en alles wat ze veroorzaakt  
terug te dringen.  

Aangezien gemeenschappen een belangrijke tus-
senschakel zijn naar de bevolking, heeft ORBIT 
besloten een project op te zetten rond COVID-

preventie en vaccinatiebereidheid.  
Dit gebeurt in samenwerking met lokale religieu-

ze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. 
 
 Om religieuze en le-
vensbeschouwelijke ge-
meenschappen beter te be-
trekken in communicatie 
rond COVID-19 preventie en 
vaccinatiebereidheid zet 
ORBIT in op inclusieve en 
cultuursensitieve communi-
catie rond preventiemaatre-
gelen.  
Dit wil ORBIT bereiken door lokale besturen van 
centrumsteden en gemeenschappen meer bij el-
kaar te brengen om een lokaal actieplan uit te 
werken. Dit plan speelt in op de noden die er nu 
nog zijn.  
Door middel van inclusieve communicatie tracht 
ORBIT tevens een bijdrage te leveren aan het ver-
hogen van de vaccinatiebereidheid bij leden van 
religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen.  
 Voor meer informatie, concrete tips en 
tricks voor lokale besturen om samen met religies 
en levensbeschouwingen een lokaal actieplan uit 
te werken of suggesties voor lokale levensbe-
schouwelijke groepen om op te komen tegen CO-
VID-19, neem een kijkje op onze website 
www.orbitvzw.be.  

 Het is belangrijk dat zoveel mogelijk men-
sen gevaccineerd worden. Wij zullen, dankzij de 
inspanningen van Orbit, de Overheid, de Stad en 
vele betrokken partners zo vlug mogelijk kunnen 
verduidelijken hoe, wanneer en waar mensen 
zonder wettig verblijf hun vaccin kunnen krijgen. 

http://www.orbitvzw.be


 
 

PARTNERS  IN HUIS PARTNERS  IN HUIS 

 

Een pleidooi voor SAMEN-leving 

‘verrassingscirkel’ om een leuk moment te cre-
ëren tussen alle Lussers over heel Vlaanderen.  

 Kennismakingen gebeuren gelukkig meestal 
wel bij mensen thuis. Sinds oktober hebben we 
een lokaal bij de Loodsen waardoor we ook daar 
mensen kunnen ontmoeten. We hopen snel weer 
bij mensen thuis te kunnen gaan in kleine groep. 
We kijken uit naar warme ontmoetingen en be-
gripvolle gesprekken, want daar ligt uiteindelijk 
onze essentie!  

 

 

 

  

Voor mensen die zich al eenzaam voelden, is 
deze corona-periode extra uitdagend. De perio-
de van verplichte fysieke afstand, werd voor 
sommigen nog meer dan anders sociale afstand.  

 We blijven daarom ook op allerlei vlakken 
pleiten om als samenleving niet enkel inzetten op 
een relance van economie, onderwijs, horeca of 
cultuur, maar ook genereus en oprecht tijd en 
middelen voorzien om mensen beter te omrin-
gen, vanuit de rol als beleidsmaker, lokaal be-
stuur, hulpverlener, maar evengoed als familie-
lid, vriend of buur. Ook voor hen, en vooral daar, 
waar het minder evident blijkt!  

Want daar ligt de essentie van een SAMEN-leving. 

 

We organiseren workshops ‘samen sterk, jij en je 
netwerk’, voor individuele deelnemers of organi-
saties.  

Wil je meer weten? Wilt u een beroep doen op 
Lus vzw of vrijwilliger worden?  

Meer via: www.lusvzw.be, info@lusvzw.be of 
0497 43 59 23. 

 Vrijwilligers brengen familie, vrienden, 
buren en kennissen bij elkaar, op vraag van 1 
persoon die voor een grote uitdaging in zijn/
haar leven staat. Zo creëert Lus steeds nieuwe, 
unieke groepen mensen die samen praten en na-
denken, dingen plannen, tegenslagen delen en 
successen vieren. We doen dit al 15 jaar over 
heel Vlaanderen en hebben sinds oktober een 
plekje gevonden in de Loodsen! 
 
Omringd maakt sterker 
 
We zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid op 
elkaar kwaliteit toevoegt aan het leven. Een 
mens die goed omringd is, is gelukkiger. Als je 
dat mist, beland je in eenzaamheid. Aan die een-
zaamheid willen we wat doen. 
 
We zijn een sociale beweging met 700 lussers, 
die samen 230 lusgroepen vormen over heel 
Vlaanderen. 140 vrijwilligers ondersteunen die 
groepen. In Antwerpen zijn er heel wat lusgroe-
pen die bij mensen thuis samenkomen. We rich-
ten ons op alle mensen in de samenleving, of ze 
nu een beperking hebben, in armoede leven, psy-
chisch gekwetst zijn, jong of oud. 
 
Lus-groepen komen ongeveer maandelijks samen 
om het leven te delen, van de toekomst te dro-
men en stappen te zetten om die dromen waar 
te maken. Onze vrijwilligers zijn de motor van 
Lus. Ze zorgen voor bruggen naar de samenle-
ving, bewijzen dat je samen meer bent dan het 
som van de delen.… 

Sinds de corona-periode is onze werking stevig 
uitgedaagd! Gewoonlijk ontmoeten we elkaar in 
huiskamers, in kleine groepen, gezellig met een 
potje thee en een hapje. Sinds de corona-
periode verbinden we heel wat groepen met el-
kaar online, organiseren we belcirkels om men-
sen te blijven omringen, deden we een 

Niet-evident ontmoeten,  
 in niet evidente tijden 

Lus brengt mensen in verbinding.  



 
 

HET WETEN WAARD 

 
 Netwerk Coöperatief Wonen (NCW) wil 
betaalbaar, kwaliteitsvol en solidair wonen mo-
gelijk maken voor zovele mensen die het financi-
eel of fysiek moeilijk hebben. Met specifieke aan-
dacht voor wederzijdse solidariteit, zorg en duur-
zaamheid.   
De drijvende krachten achter deze jonge en innove-
rende coöperatie zijn sociale huisvestingsmaat-
schappij de Ideale Woning, het Werk der Daklozen 
en de Solvijnsgemeenschap.  
 De Solvijnsgemeenschap die vanuit de Sol-
vyns -straat in Antwerpen-Zuid opkomt voor een 
solidaire en rechtvaardige samenleving zet zich al 
decennialang in voor wie weinig kansen krijgt in de 
samenleving. Niet met woorden maar actief met da-
den.  
Met het aanbieden van écht onderdak voor wie zoe-
kende is en het doorbreken van maatschappelijk iso-
lement waarbij het leven oprecht met elkaar gedeeld 
wordt. Een warme thuis voor individuen, een ver-
bindende plek voor groepen. Een huis vol spirituali-
teit en humor met een ziel waar ook Hélder Camara, 
de bisschop van de armen en vele van zijn mede-
standers graag geziene gasten waren.  Waar ieder-
een hartelijk welkom is. Een huis om thuis te ko-
men. 
 De Solvijnsgemeenschap en NCW delen de-
zelfde waarden. Vanuit een groot wederzijds ver-
trouwen tekenden op vrijdag 23 april 2021 Geert, 
An, Paul en Annemie een erfpachtovereenkomst 
met de wooncoöperatie NCW waarbij de huizen van 
de gemeenschap in kantelen in de coöperatie.   
Een hoopvolle nieuwe start op een zonnige lentedag 
om samen de weg te wandelen in warme verbonden-
heid voor een betere samenleving. 

Want het licht blijft altijd schijnen.  
Als je de moed maar hebt het te zien.  
Als je de moed maar hebt het te zijn. 

Amanda Gorman ‘De hoge heuvel die ons wacht’ 

 

 PAREL is het Platform van Antwerpse Reli-
gies en Levensbeschouwingen, een samenwer-
king tussen mensen uit diverse levensbeschou-
welijke gemeenschappen van het Antwerpse. 
PAREL wordt gefaciliteerd door ORBIT Antwer-
pen met steun van stad Antwerpen.  
 

 Dit ontmoetingsplatform ijvert voor het ver-
sterken van wederzijds begrip, respect en verbon-
denheid tussen levensbeschouwingen. De kern-
groep bestaat uit een brede groep personen met 
een diverse religieuze en levensbeschouwelijke 
achtergrond. In de zeswekelijkse samenkomst van 
deze groep is er uitwisseling over religie en le-
vensbeschouwing in de stad en leren we meer 
over elkaars levensovertuiging. Elke ontmoeting 
staat in het teken van respect, openheid en ver-
binding. Ook wordt er samengewerkt aan pro-
jecten en activiteiten die de levensbeschouwelij-
ke diversiteit in Antwerpen en omgeving onder de 
aandacht brengt. Zo wilt PAREL het samenleven 
en de samenwerking tussen mensen uit diverse 
religies en levensbeschouwingen bevorderen. 
 

 We bouwen op vele jaren interlevensbe-
schouwelijke en interreligieuze dialoog in Antwer-
pen, een voortzetting van de vroegere werkgroep 
‘Zingeven Verbindt’, die sinds 2015 actief is bin-
nen het interlevensbeschouwelijke werkveld in 
Antwerpen. In het verleden realiseerde deze 
groep een hele reeks activiteiten met als doel de 
ontmoeting tussen levensbeschouwingen mogelijk 
te maken en Antwerpenaren kennis te laten ma-
ken met levensbeschouwingen in de stad. Ook 
voor ‘Zingeven verbindt’ had stad Antwerpen in-
terlevensbeschouwelijke samenwerkingen die 
waardevolle initiatieven namen, zo bijvoorbeeld 
WIDA, Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dia-
loog in Antwerpen.  
 

 Activiteiten zoals ‘eten bij de buren’, ge-
spreksavonden en interlevensbeschouwelijke wan-
delingen doorheen de stad werden al succesvol 
georganiseerd en zullen in postcoronatijden zeker 
opnieuw op onze agenda verschijnen. Toch zat 
PAREL de afgelopen maanden niet stil. Eind 2020 
werden zo bijvoorbeeld lichtfeesten van verschil-
lende levensbeschouwingen in de kijker gezet op 
onze website. We onderzochten de impact van de 
huidige coronapandemie op solidaire engagemen-
ten van levensbeschouwelijke en religieuze orga-
nisaties. Een onderzoek dat uitdagingen voor or-
ganisaties in deze tijden onthult maar tegelijker-
tijd, aan de hand van de vele initiatieven die wer-
den genomen door deze organisaties, toont dat 
solidariteit niet klein te krijgen is. Daarnaast 
werd met steun van stad Antwerpen de afgelopen 
maanden ondersteuning geboden aan niet-
erkende religieuze en levensbeschouwelijke ge-
meenschappen in de vorm van pakketten met 
mondmaskers en ander soorten beschermingsma-
teriaal.  
Meer info?: www.parelantwerpen.be. Wij hopen jullie 
alvast te mogen ontmoeten op één van onze activitei-
ten!  

Solvijnsgemeenschap vzw en  
Netwerk Coöperatief Wonen  

tekenen  voor een warme verbon-
denheid. 

http://www.parelantwerpen.be


 
 

   
Hoe bestellen: 

 
Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 

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

M E I  2 0 2 1  

Religieus atheisme  Erik Meganck       ISBN 9789463402941 
 
Hoe komt het dat Feuerbach, Nietzsche, Wittgenstein, Russell, Sartre of 
andere filosofische zwaargewichten er niet in geslaagd zijn God definitief 
uit de westerse wereld te vegen?  
 
In 'Religieus atheïsme' bespreekt Erik Meganck twaalf invloedrijke (post)
moderne filosofen die elk in meer of mindere mate ‘atheïst’ worden ge-
noemd. Althans, dat leert de karikatuur die men in handboeken en inlei-
dingen vindt. Meganck schoont dit beeld op en biedt aan de hand van hun 
visie op God en godsdienst een frisse kijk op actuele godsdienstfilosofie, 
die voorbijgaat aan de moderne spagaat tussen denken en geloven. Dat 
mondt uit in een rijker atheïsme dan de oppervlakkige variaties op ‘God 
bestaat niet’. God is dood, leve God! 
 
"Is God verdwenen uit de filosofie? Allerminst, zo laat Erik Meganck zien in 
dit boeiende boek, waarin de moderne filosofie op een onthullende manier 
gelezen wordt. Aan het eind van alle metafysicakritiek keert onherroepe-
lijk de naam van God weer terug." 

Jezus in christendom en Islam  E. Verhoef       ISBN 9789493220027 
 
Wie is Jezus? De visie van de oorspronkelijke – joodse – Jezusbeweging aan 
het begin van de jaartelling zou weleens het best bewaard kunnen zijn 
gebleven in de islam. De eerste ‘jodenchristenen’ zagen Jezus als mens, 
als een groot profeet. Na die eerste periode ontstond vooral in de Griekse 
en Romeinse wereld de behoefte Jezus groter te maken en te vergoddelij-
ken. Geleidelijk groeide een waaier aan visies, vaak gekoppeld aan geo-
grafische gebieden. De jodenchristenen weken veelal uit richting Arabië 
en kregen invloed in gebieden rondom Arabië, dat de bakermat van de is-
lam zou worden. Voor Mohammed werd hun Jezusvisie belangrijk en kreeg 
zijn neerslag in de Koran. Mohammed verzette zich fel tegen een goddelij-
ke status van Jezus, en keerde zich daarmee tegen de zogenoemde conci-
liechristenen, die Jezus als ‘zoon van God’ zagen en later ook als God zelf. 
Eduard Verhoef laat treffend zien hoe in de eerste eeuwen na Jezus’ leven 
de beeldvorming over hem zich ontwikkelde langs verschillende sporen. 
Hij analyseert de visies in het Nieuwe Testament, in de Koran, en in ande-
re relevante bronnen, en betrekt de culturele en staatkundige invloeden 
erbij. Islam en christendom blijken ondanks verschillen veel meer gemeen-
schappelijke wortels te hebben dan doorgaans gedacht.  

Wandelen in het licht    Thomas a Kempis        ISBN 9789043535861 
 
Het dagboek ‘Wandelen in het licht’ bevat de mooiste teksten van Thomas a Kem-
pis. Naast De navolging van Christus liet Thomas a Kempis nog vele andere ge-
schriften en traktaten als erfenis na. Niet al deze teksten zijn te lezen in een mo-
derne vertaling. Jacques Koekkoek stelde dit dagboek samen uit de bekende ge-
schriften en uit nog niet eerder gepubliceerde teksten. De teksten zijn uitnodigend 
opgemaakt en hebben elk een sprekend thematisch kopje. Een tijdloze uitgave 
voor de vele liefhebbers van de mystieke geschriften van Thomas a Kempis. 



 
 

Jezus volgen H. Nouwen              ISBN 9789401468787 
 
In zes stappen maakt Nouwen de essentie duidelijk van wat het voor 
hem betekent als je Jezus wilt volgen. Dat doet hij aan de hand van 
Bijbelpassages die soms overbekend zijn. Maar hij weet ze verrassend 
te ontsluiten. Het christendom verschijnt in al zijn radicaliteit, maar 
komt vooral aan het licht als een uitnodiging. 
Zo toont Nouwen bijvoorbeeld aan de hand van de hoofdstukken over 
Jezus' gebod om onze vijanden lief te hebben hoe je je kunt laten 
overtuigen om wie je vijand en concurrent lijken, te beminnen. Dan 
opent de wereld zich als ruimte van verbondenheid en betrokkenheid 
en verschijnt ze niet langer als dreigend en gewelddadig. 

Stiefkind van de rede     Peter Abspoel        ISBN 9789463402989 
 Essays over de voorwaarden van menselijkheid 
 
Wat hebben we nodig om ons leven als zinvol te kunnen ervaren? Peter 
Abspoel laat zien hoe gemakkelijk er een kloof ontstaat tussen wat we 
echt nodig hebben en wat we denken nodig te hebben. We geloven 
graag dat we aan de hand van de juiste visie alles uit het leven kunnen 
halen wat erin zit. 
Door ons te helpen blinde vlekken te herkennen in het westerse kijken 
naar de wereld en de mens, legt dit boek een heel nieuw gebied voor 
kritische (zelf)reflectie open. Westerse burgers hebben zich al lang 
compleet anders willen voelen dan de rest van de mensheid, die zich 
zou laten beperken door traditie. De auteur erkent dat er zoiets als 
een te groot vertrouwen in traditie bestaat – zeker in de ‘eigen tradi-
tie’. Maar hij laat zien dat antitraditionalistische vooroordelen even 
verblindend zijn. 
De toekomst wordt nu geclaimd door visionairs die niet alleen traditie 
als een blok aan het been zien, maar ook de menselijkheid. Kunnen we 
nog goede redenen bedenken om hun niet hun zin te geven? Is er er-
gens een grond te vinden voor het geloof in een gedeelde menselijk-
heid die eisen stelt? 
Dit is geen boek voor mensen die bang zijn om na te denken. Maar wie 
meedenkt met de auteur, zal waarschijnlijk nooit meer zo snel willen 
uitleggen hoe alles in elkaar zit. 
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Ziel              ISBN 9789463402972 
 
Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella 
 Monastieke psychologie in de twaalfde eeuw 
 
Wat hebben cisterciënzer monniken uit de twaalfde eeuw ons vandaag 
nog te zeggen over de ziel? Heeft dat nog enig belang in een tijd waar-
in gezaghebbende wetenschappers beweren: ‘Wij zijn ons brein, de 
ziel bestaat niet’? Wie de moeite neemt deze middeleeuwse teksten 
over de ziel te lezen, zal merken dat de monniken dikwijls dezelfde 
vragen hadden als wij. Bijvoorbeeld: Hebben we een vrije wil? Welke 
invloed hebben de hersenen op ons bewustzijn? Is de ziel wel hetzelf-
de als het brein? Wat blijft er van ons als persoon over wanneer ons 
lichaam dood is? Uitgangspunt voor alle drie de auteurs is dat lichaam 
en ziel onderscheiden kunnen worden, maar toch samen op een of an-
dere manier de mens vormen. Voortbouwend op een rijke schakering 
aan teksten van voorgangers zoals Origenes, Gregorius van Nyssa, Au-
gustinus, Pseudo-Dyonisius de Areopagiet en Constantinus Africanus, 
zijn deze cisterciënzers op zoek naar een nieuwe taal die uitdrukking 
geeft aan hun psychologische en spirituele visie op de mens. 


