
 
   

Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

 

Openingsuren: 

 

Maandag en Vrijdag 

8h30 - 12h30 

Dinsdag tot Donderdag 

8h30 - 17h00 

 

 

Onze projecten hebben 

wel steun nodig 
 

Dat kan! 

 

Via rekening: 

IBAN 

BE33 0012 7977 4146 

 

Heeft u graag een fiscaal 

attest? 

Dan stort u best op rekening: 

IBAN 

BE80 7765 9023 3377 

 

Van Caritas 

Hulpbetoon 

vzw 

Liefdadigheidstraat 39 

1210 Brussel 

- 

Met vermelding 

‘Project 8369’ 

 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 
tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

Kapstok 
Een hoopvol nieuw begin! 

Nummer 253  

september 2021 

 Eigenlijk is het natuurlijk geen echt begin, want de laatste weken werd 

er rustig verder gewerkt, geschilderd, gepoetst, verlangd naar mooi weer, naar 

een meer vredevolle wereld, naar een einde aan de epidemies en natuurram-

pen, naar een meer evenwichtig levensritme, naar meer tijd voor mekaar enz. 

Maar toch, als de kinderen overal weer opduiken, voelen we ons als op onze 

eerste schooldag, nieuwsgierig maar toch ook een beetje bang en onwennig. 

 Zal het lukken dit jaar? Initiatieven worden terug opgestart, in kleinere 

groepen met de nodige voorzorgsmaatregelen. Hoe ontmoeten we de ander, 

hoeveel afstand is er nodig, welke gebaren? 

Vrijwilligers zijn blij om mekaar terug te zien, maar hier en daar is er een lege 

plaats, om begrijpelijke redenen afgehaakt, we missen hen en zoeken mo-

menten om elkaar toch nog te zien.  

 Het is ook niet gemakkelijk om het menselijke leed in Afghanistan, in 

Haïti, in de overstroomde streken, in de door brand vernielde gebieden, een 

plaats te geven in een solidaire levenshouding. Bijna dagelijks krijgen we aan-

vragen om mensen op te vangen, hoe sterk is onze draagkracht en hoe gaan 

we er mee om wanneer we mensen moeten teleur stellen? Het vraagt overleg 

en respect voor de mogelijkheden van ieder. 

 Juist daarom is er hoop nodig, kunnen kleine en grote gebaren van 

mensen ons optrekken, ons weer doen geloven dat het de moeite is om gast-

vrij te zijn, om iets meer te doen dan het gangbare, om zichzelf soms weg te 

cijferen en dan weer te laten meeslepen in de vreugde van de ander.  

De binnenplaats van de Loodsen is helemaal opgefrist en geschilderd, de 

bloemen bloeien overvloedig. Het helpt ons om er weer met volle moed tegen-

aan te gaan. We hopen dat velen er mee hun schouders onder zetten! 

Annemie Luyten 
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DE LOODSEN 

PLATFORM 

‘NOODHULP ONDER 

PROTEST’ 

 

 In de voorbije 

periode steeg de 

vraag naar voedsel-

hulp met 27%.  

Vele mensen, die 

vroeger nooit hulp moesten vragen, verloren hun 

werk of misten elke ondersteuning door de corona 

epidemie.  

De vrijwilligersorganisaties bleven meestal op post, 

meestal bedèlingen aan de deur met minder kansen 

tot echte ontmoeting en ondersteuning.  

Gelukkig begint dit nu te veranderen.  

 

 Ondertussen wordt er ook meer en meer inge-

zet op het verwerken van voedseloverschotten.  

De organisatie Food savers werkt in samenwerking 

met de Stad, ze bezorgen voedsel aan een veertigtal 

organisaties, dat betekent 400 à450 ton voedsel 

(250 ton CO2 uitstoot vermeden). 

 

 Daarnaast krijgen de voedselorganisaties de 

mogelijkheid om zich in te schrijven in het nieuwe 

subsidiestelsel. Dit vraagt wel een hele ommekeer, 

die voor sommigen toch wel hoog gegrepen is. 

Het is zeker de bedoeling om met meer respect en 

met een grotere variëteit voeding aan te bieden.  

De moeilijkheid is echter dat mede door de corona 

crisis en het verminderen van de persoonlijke con-

tacten het geven van voedsel wordt ingebouwd in het 

systeem. We moeten blijven ijveren voor echte ar-

moedebestrijding. 

Daarom blijft het ‘Noodhulp onder protest’ adagio 

wel gelden.  

 

We komen met de vertegenwoordigers van de  

voedselverdelende organisaties opnieuw samen op 

dinsdag 28 september om 14u-16u.op de Loodsen 

 

UITSTAP NAAR GENT  
 

 Stilletjes aan begint het sociaal leven weer op 

gang te komen. Daar zijn we ontzettend blij mee, 

want dit wil ook zeggen dat we met De Loodsen weer 

boeiende contacten kunnen leggen. Zo gingen wij 19 

augustus op bezoek bij enkele organisaties in Gent, 

waaronder ‘Een Hart voor Vluchtelingen’.  

We werden er hartelijk ontvangen door een heleboel 

vrijwilligers. We kregen een rondleiding en de kans 

om informatie uit te wisselen.  

Een Hart voor Vluchtelingen is een organisatie die 

zich inzet voor nieuwkomers en kwetsbare Gente-

naars, ook voor mensen zonder papieren.   

 Ze willen deze mensen versterken aan de hand 

van verschillende diensten, waaronder materiële 

hulp, ontmoetingen en activiteiten, een buddy-

systeem, gerichte werkgroepen en nog zo veel meer! 

 Het was fijn om mensen met eenzelfde visie te 

ontmoeten en bij te leren van hun werking. Ook was 

het interessant om eens de vergelijking te maken 

tussen Gent en Antwerpen! 

Nadien gingen we langs bij de Lübecksite, een pro-

ject van Caritas Vlaanderen waar alleenstaanden en 

gezinnen, uit de diverse kampementen, worden ge-

huisvest. Dit project wil hen goede en stabiele woon- 

en leefomstandigheden bieden, zodat zij een toe-

komst kunnen opbouwen. Ook daar werden we har-

telijk ontvangen en kregen we een rondleiding op de 

site. Een heel fijn project als je het mij vraagt! 

 Tot slot kregen we nog de kans om één van de 

deelwerkingen van Kras te bezoeken, namelijk vzw 

SIVI, een vereniging waar armen het woord nemen in 

de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. Zij hebben 

o.a. een sociale kruidenier en een mobiele sociale 

kruidenier, waar we wat meer uitleg over kregen.  

Ook hier was het interessant om te vergelijken met 

de voedselbedelingen en sociale kruideniers in Ant-

werpen!  

Het was een dag vol boeiende ontmoetingen en ge-

sprekken en ik kan alleen maar hopen dat die fijne 

contacten blijven en dat er nog velen zullen bijko-

men. Een geslaagde dag dus!                      

 Merel Bollen  
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TOCHTEN VAN HOOP               HARMATAN 

 

HARMATTAN 

 

 Eindelijk hopen we 

opnieuw met de Neder-

landse lessen te kunnen 

starten en op een norma-

le manier verder te kun-

nen zetten.  

 

De vrijwilligers hebben er in ieder geval zin in. 

 

 Een aantal voorzorgsmaatregelen zullen nog 

wel moeten genomen worden o.a. kleinere groepen,  

goede ventilatie, … maar we beginnen er aan.  

Ieder die zich wil inschrijven, , kan zich aanmelden.  

Let wel: we focussen vooral op mensen die nog  geen 

wettig verblijf hebben en nog niet zo veel kansen kre-

gen. Het kan zowel voor beginnelingen als voor iets 

meer gevorderden. 

 Dinsdag 7 september van 10u tot 15.30u.  

 Dit is de enige inschrijvingsdag. Wees er liefst 

op tijd bij want het aantal plaatsen is beperkt (10 per 

groep) Enkele mensen kunnen op de wachtlijst. 

 

TOCHTEN VAN HOOP 

  

 Vanaf septem-

ber kunnen wij op-

nieuw onze Tochten 

van hoop aanbieden. 

Samen met de gidsen 

hebben we de plaat-

sen die bezocht wor-

den, de getuigenissen, het thema enz. onder de lou-

pe genomen. Er is heel wat veranderd, een stad leeft 

voortdurend ook al is er corona. 

In ieder geval kunnen er vanaf september nieuwe 

Tochten aangevraagd worden. We beperken ons tot 

een vijftal thema’s, het aantal deelnemers wordt 

terug gebracht op 15.  

De prijs blijft behouden op 65 euro.  

Gelieve wel enkele weken vooraf de aanvraag te 

doen. 

Armoede onder ons: met aandacht voor bud-

getering wanneer men een klein inkomen 

heeft en ook een getuigenis vanuit voedsel-

bedeling 

Babelse mozaïek: tussen Centraal station en de 

St. Jacobsmarkt met getuigenis van iemand 

van Harmattan, Nederlands leren 

Ecotocht: in de buurt van St. Andries met getui-

genissen over ànders omgaan met de natuur 

in de stad, aankoop voedingsproducten, mili-

euproblematiek… 

Huishouden kost geld; tussen Kievitplein en de 

Rolwagenstraat (getuigenis Filet divers) 

Mensen met een missie vroeger en nu: tussen 

St. Jacobsmarkt, L. Winkelstraat, Paarden-

markt, Ossenmarkt…. Oorsprong van heel 

wat religieuze congregaties, nu gebouwen  

met sociale invullingen. 

 

  We plannen ook een nieuwe Tocht in de wijk 

van Den Dam waar zich heel wat verschuivingen 

voordoen. Wie dit eerste afstappen van deze Tocht 

wil meemaken, kan zich inschrijven (tochten van 

hoop@deloodsen.be): dinsdag 28 september om 

14u aan halte Schijnpoort. 

 

IN EEN MOOI KLEEDJE 

 Nu de restauratie van het historische pand van 

Emmaüs, de school, Arktos, de binnenplaats maar 

ook onze buitengevels voltooid  zijn nodigen we jullie 

uit op een rondgang op onze site en op deze buurt. 

Op woensdag 15 september om 16u  plannen we dit 

bezoek . Daarvoor is het best om in te schrijven.  

We houden immers op die avond een Open Algeme-

ne vergadering. 
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Vakantie impressies van de ‘Overzet’-’Overstap’ 

 Elke woensdagnamiddag planden we een 

gezamenlijke activiteit. Zo staken we de Schelde 

over om in de prettige locatie van de Minigolf 

met een waterzonnetje te vertoeven.  

 We konden drie ploegen vormen en de 

kleinsten genoten van de zandbak en de trampo-

line. Enkele vrouwen vonden dit zo’n prettige lo-

catie dat ze er achteraf ook zelf naar toe konden. 

 De vakantie begon een beetje eigenaardig. Het was immers nog niet zo duidelijk wat er zou mo-

gen en kunnen en wat niet. De aangeboden sportweken of kinderactiviteiten waren praktisch allemaal 

volzet en het weer speelde ons ook parten. 

Toch was het deugddoend dat we op vrijdagnamiddag weer wat langere tijd konden nemen om in huis 

bijeen te komen. Dat gaf de gelegenheid om intenser met elkaar te praten en met een lach en een 

traan bij de vreugdevolle en de moeilijke ervaringen stil te staan. Van tijd tot tijd kwamen we echt  tot 

heel diepgaande momenten in een uitwisseling over cultuur, opvoeding van de kinderen, de waarde of 

onzin van tradities… 

 Ook het Stadspark, in de onmiddellijke na-

bijheid is een attractie, zeker als het ijskarretje 

er staat. En het skate-park  is niet te versmaden 

om met de step de nodige kunstjes te doen. 



 
 5 

 Vakantie-impressies van de ‘Overzet’-’Overstap’ 

 

 

 De boot blijft een attractie, en zo namen 

we ook de waterbus naar Kruibeke om daar 

een kijkje te nemen bij de kinderboerderij en 

speeltuin van Pachtgoedhof.  

 

 De extra zonnige dagen van juni gaven ons 

het idee om tickets te kopen voor Splashland, 

waterparadijs in Edegem. Maar het was wachten 

tot de allerlaatste woensdag van augustus om ze 

te kunnen gebruiken. Telkens viel ons voorne-

men immers letterlijk in het water. Maar het 

wachten werd beloond: een prachtige zon en ie-

dereen doodgelukkig! 
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Het Weten Waard 

UITNODIGING SPIRITUALI-

TEITSNAMIDDAG 

Gemeenschap van Villers 

Rodestraat 39 bus 2501 

2000 Antwerpen. 

 

zaterdag 25 september 2021 

van 14u tot 16u. 

Samenkomst in de Begijnhof-

kerk,. We dragen een mond-

masker en wie iets wil drinken 

brengt dit zelf mee. 

 

De bezinning wordt geleid door  

Professor Bénédicte Lemmelijn. 

 

Het thema is: Mijn ‘geloof als bijbelwetenschapper’ 

Aansluitend is er - voor wie dat wenst - om 16u30 

Eucharistieviering in de begijnhofkerk.  

  

Inschrijven kan tot 22 september door € 5  te storten 

op rk nr  BE 32 4098 5766 0102  van Sociaal Oplei-

dingscentrum tot Gezinsleven vzw  met vermelding 

Spiritualiteitsnamiddag 25-09-2021. 

Of te bellen naar  03 231 98 45  Gemeenschap Vil-

lers of te mailen gemeenschap.villers@gmail.com   

DE VLEUGEL 

 zaterdag 4 september om 18 u in de  

H. Geestkerk, Mechelsesteenweg 133, 2018 Antwer-

pen of in de ontmoetingsruimte naast de kerk.  

 

 Vier 70-jarigen uit de Vleugel hebben de ope-

ningsviering van het nieuwe Vleugeljaar op 4 septem-

ber voorbereid: Marianne van de Graaff, Vik Dierickx, 

Willy Bertiau en Jean-Marie Vandeursen. Ze kozen als 

thema: ‘Het leven … vieren’.   Ze brengen ook elk een 

kort getuigenis in de loop van de viering.  

Achteraf: receptie in de ontmoetingsruimte van de 

H.Geestkerk en het bijhorende terras. Het nieuwe 

Vleugeljaar met een feestelijk tintje. 
 

 Zaterdag 18 september met als thema:   

Herfstmijmeringen   

 

LISTENING CENTER Wij beloofden een warm onthaal voor het Listening Center: 

 
 een ruimte waar we op de eerste plaats 

een luisterend oor aanbieden voor iedereen 

met een hulpvraag (Nederlandse les, voeding, 

moeilijke papieren….)  

 maar ook gewoon behoefte aan een goe-

de babbel, een beetje contact, een goede 

doorverwijzing. 

 

 Dat warm onthaal vulden we in:  

geen schermen meer, een drankje, geen trap-

pen meer, maar gezellig beneden aan tafel…  

 

Het zijn natuurlijk wel de mensen die het gast-

vrije onthaal vorm geven. Sarah en Merel zijn 

alvast op post.  

 

Wie als vrijwilliger wil meedoen, kan zich aanbieden.  

We krijgen ook de professionele steun van Sophie  (Future@Work) die ons wegwijs maakt in de wir 

war van het zoeken naar werk. 

Elke maandag vanaf 9.00u tot 12u en van 13u tot 15u. 

Aanmelden  vooraf kan, maar hoeft niet: 0476/79.05.30,  

of listeningcenter@outlook.be 

 

mailto:gemeenschap.villers@gmail.com
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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 

D e  3 L e l i ë n  
B o e k e n k a s t  

s e p t e m b e r  
2 0 2 1  

De school als bouwplaats – Erik Borgman –  Adveniat   9789493161771 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen goede bouwplaatsen Erik Borgman 

kunnen zijn voor de samenleving? Het antwoord op die vraag heeft niemand. 

Maar wel staat vast dat het zonder risico's niet lukt. Dat maakt onderwijs tot 

een spannend avontuur, zeker met een andere visie die pleit met de titel van dit 

boek voor 'De school als bouwplaats'.  

Theoloog Erik Borgman draagt bouwstenen aan voor de overtuiging dat de 

school een bouwplaats is voor de samenleving en dat een vrije samenleving 

alleen in vrijheid kan worden opgebouwd. Vrijheid van onderwijs betekent dan 

niet een noodzakelijk kwaad of het recht om de school in beperkte mate een 

eigen kleur te geven als eerst aan alle regels en eisen is voldaan.  

Volgens Erik Borgman wordt de vrijheid van onderwijs juist gezien als funda-

ment voor een onderwijsveld waarin vanuit uiteenlopende visies en op uiteenlo-

pende grondslag onderwijs wordt gegeven. 

Zo wordt overal gebouwd aan de samenleving van de toekomst. 

Nooit meer een kleurplaat   NBG         9789089122391  

 Hutter, Maartien; Kuindersma, Henk  

 

Wat is er nodig om een waardevol geloofsgesprek te voeren met kinderen? In 

dit handboek vind je het antwoord. Maartien Hutter en Henk Kuindersma inspi-

reren jou om na te denken en aan de slag te gaan met kindertheologie. Voor 

kinderwerkers, predikanten, leerkrachten, ouders en andere opvoeders.  

Maartien Hutter en Henk Kuindersma zijn experts op het gebied van kindertheo-

logie. Ze vertalen hun vakkennis en ervaringen naar taal en handvatten waar je 

meteen mee aan de slag kunt. Jong en oud, ervaren en onervaren; dit handboek 

helpt je om stappen te maken. De aansprekende praktijkvoorbeelden helpen je 

om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Nooit meer een kleur-

plaat! Ontwikkeld in samenwerking met ‘Jong Protestant.' 

Er staan praktische tips in hoe je dit gesprek met kinderen aangaat en leer je je 

rol als ouder, leerkracht of kinderwerker hierin beter begrijpen. We willen vooral 

delen hoe je met kinderen de Bijbel kunt lezen en erover in gesprek kunt komen 

aan de hand van kindertheologie. Stukje theorie en achtergrond, maar ook veel 

casussen, praktijkvoorbeelden en inspiratie. Handvatten  om zelf aan de slag te 

gaan, en zo een beleving te creëren vol ontdekken, plezier en verbinding. Omdat 

dat jou en het kind zoveel moois kan geven!'-  Maartien Hutter  

Iedereen feest 2022 - Jaarkalender  Orbit vzw  Pelckmans  9789464013351  

 

Een unieke jaarkalender van Orbit vzw waarop de feestdagen van de meeste 

religieuze en levensbeschouwelijke groepen in België worden gebundeld. Met 

deze grote, door Stephanie Dehennin prachtig geïllustreerde kalender, kun je je 

buren, vrienden, klasgenoten of collega’s beter leren kennen, bijleren over an-

dere culturen – en meevieren natuurlijk! 

 ORBIT vzw is een bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie.  

 Stephanie Dehennin is illustrator, graphic designer en vast lid van de we-

tenschapspodcast Nerdland. Ze werkt ook voor magazines en publiceerde al 

geregeld in de VS.  

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur/orbit-vzw-dd28c5fb
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Publishers.eq.Pelckmans
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ONUITSPREKELIJK PARADIJS - Thomas Merton  9789089724250  

 
De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton was een groot natuurlief-

hebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring 

die ten diepste voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, 

en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds 

openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk gewin. 

Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek. In dit boek worden de 

lyrische natuurbeschrijvingen uit de dagboeken en gedichten van Merton 

gepresenteerd en hoe hij deze ervaringen verbond met zijn monastieke spiri-

tualiteit en uit welke bronnen hij daarbij putte. Zijn belevingen en zijn visie 

zijn zal mensen die in de klimaatcrisis van onze tijd zoeken naar authentie-

ke inspiratie veel kunnen bieden. Natuurmystiek en ecologische ethiek gaan 

bij Thomas Merton hand in hand.  

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 
2000 Antwerpen 

D e  3 L e l i ë n  
B o e k e n k a s t -

s e p t e m b e r  
2 0 2 1  

NBV21 – standaardeditie incl. deuterocanonieke boeken        9789089124012 

 
VERSCHIJNT IN OKTOBER 2021:  

De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter 

kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. Dit is dé 

bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie 

uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers.  

Een stijlvolle editie met linnen rug en twee linten. De titel is weergegeven in 

een warm koperfolie. Het ontwerp heeft een luxe en toegankelijke uitstra-

ling. Het formaat (145 x 220 mm) is groter dan je gewend bent  maar veel 

bijbellezers hebben dit als wens aangegeven. Groter, maar daardoor ook 

minder dik en lekker in de hand. Deze standaardeditie van de NBV21 is 

een versie met deuterocanonieke boeken. De standaardeditie van de 

NBV21 is duurzaam, niet alleen omdat hij lang meegaat en mooi ‘oud’ 

wordt, maar ook door de materialen die zijn gebruikt.  

DE MYSTERIEN VAN CHRISTUS voor wie het geheim begrijpen wil - H. Stolp 
9789020217490  

 
In ‘De mysteriën van Christus’ vertelt Hans Stolp op geheel eigen wijze over 

Jezus Christus in het esoterisch christendom, dat zo anders kijkt naar de 

geheimen, verbonden met Jezus Christus, dan dat de kerkelijke traditie dit 

doet. Wonderschone materie voor de liefhebbers.  

Waarom, vroeg Hans Stolp zich als kind al af, kreeg hij wel drie verschillen-

de namen: Jezus, Christus en Jezus Christus? Met die verschillende namen 

zijn grote geheimen verbonden. Na jarenlang onderzoek naar de vraag “Wie 

is Jezus?” vertelt hij in dit boek over de mysteriën van de kosmische Chris-

tus, van Jezus van Nazareth, van Jezus Christus en van de Christus. Maar, 

zo schrijft Hans Stolp: “U hoeft overigens wat mij betreft niets te geloven 

van wat er in dit boek staat: de tijd van geloven op gezag van een ander is 

definitief voorbij. Maar misschien zijn er inzichten of thema’s die u raken…’ 


