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Kapstok
Openingsuren:

Maandag en Vrijdag
8h30 - 12h30
Dinsdag tot Donderdag
8h30 - 17h00

Neen, het is
nog geen
lente,….
alhoewel.

Onze projecten
hebben meer dan
ooit steun nodig
Dat kan !
Via rekening:
IBAN
BE33 0012 7977 4146
De Loodsen
***
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’
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Vorig jaar werd de speelplaats binnen onze site aan de St. Jacobsmarkt heraangelegd, waar we heerlijk van kunnen genieten.
Het was een gelegenheid om ons plekje op te smukken met mooie
planten bakken. En zowaar, de eerste prachtige witte bloem staat volop
te bloeien. Samen met de dagen die langer worden, te zien wanneer we
’s avonds naar huis rijden en de vogels die zelfs in de stad vrolijk aan ’t
fluiten zijn, geeft ons dit al een lentegevoel.
Maar zou het waar zijn dat we binnenkort weer gewoon groepen
kunnen ontvangen, vormingen organiseren, corona even vergeten?
We blijven voorzichtig maar hebben er toch goede hoop op.
Hoe fijn zal het zijn om in maart weer te kunnen leven volgens de jaargetijden, krokusverlof, vastentijd: opgang naar Pasen.
Dit nummer getuigt van onze hoop om weer wat te kunnen organiseren, om onze solidariteit met velen weer vorm te geven, om er over te
vertellen in de Tochten van hoop, om gastvrijheid te bieden doorheen
onze Nederlandse lessen, om ontmoetingen te houden met vrouwen en
kinderen van Overzet en Overstap. Het popelt in ons om een bijdrage te
kunnen leveren aan spirituele verdieping in onze stad.
U vindt geen bijdrage meer vanuit de Drie Leliën, de boekhandel
zal binnenkort sluiten. Het is lange tijd een belangrijke bijdrage geweest
in de stadspastoraal. We hopen dat er met deze erfenis een nieuwe
toekomst komt. Wij zullen in onze volgende nummers enkele boeken
voorstellen, die we belangrijk achten en die je bij ons kunt bekomen.
We maken er samen een fijn jaar van!
Annemie Luyten
ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be

Overzet-Overstap
Een oecumenisch feestje bouwen...
Op 28 december organiseerden we op De
Loodsen een Kerstfeest voor de vrouwen van De
Overzet & De Overstap. Dit deden we in samenwerking met de Christengemeenschap van de
Bexstraat. Wij stelden onze grote ruimte open en
voorzagen koffie en thee, zij brachten voor iedereen pakjes en (véél) taart mee.
De kinderen
werden meteen
enthousiast van
de berg pakjes
op de tafel.

Toch mochten
ze deze niet onmiddellijk openmaken. Hiervoor
moesten niet
alleen de kinderen, maar ook
de mama’s eerst
een opdracht
uitvoeren.
Eén voor één moesten ze iets uitbeelden en de
rest moest raden wat. Zo werd er een olifant uitgebeeld, maar moest er ook één van de vrouwen
een koningin nadoen. Dit leverde leuke foto’s
maar ook veel gelach op!
Het was heel fijn om met z’n allen nog eens samen te komen en plezier te maken. Zowel de kinderen als de mama’s waren erg blij met hun pakjes. Het duurde niet lang vooraleer de kinderen
hun cadeautjes uitgepakt hadden en er enthousiast mee aan het spelen waren.

Wat we nooit gedacht hadden….
Wat we nog tot een half jaar geleden regelmatig mochten berichten in onze Kapstok is het
groot enthousiasme die onze lesgevers van Harmattan kenmerkten. Ook het plezier dat men beleefde in het contact met de studenten van allerlei
nationaliteiten.
Maar toch: corona heeft de werking wel voor
een deel klein gekregen: steeds wisselende aantallen die we mochten ontvangen, vrijwilligers zelf
heel voorzichtig voor kinderen, kleinkinderen, partners, voor henzelf….het bleef maar duren.
We konden dit verhelpen door van tijd tot tijd enkele studenten in te schakelen.
En zo leefden we in de hoop om in februari,
met LICHTMIS weer alle groepen te kunnen ontvangen. Maar o wee, het lukt door allerlei omstandigheden niet. In de loop van dit jaar hebben vier
vaste mensen moeten afhaken, drie wachten nog
een beetje af en vijf doen voor zover het kan ijverig voort. Bij iedereen blijft het een unieke ervaring
om onze taal, hoe moeilijk ook te delen.
Daarom nu de vraag: zijn er onder jullie
mensen die enkele uren van hun tijd willen
beschikbaar stellen om voor leergierige
mensen Nederlands te geven.
Een pedagogisch diploma is zeker niet nodig. Het
gaat er vooral om om graag in ontmoeting te treden met volwassenen van verschillende culturen.
Wij zorgen voor materiaal en er is ook de tijd om
gewoon eens mee te doen met iemand die al langer bezig is.
Indien je het wil overwegen kunnen we best
eerst eens ’n afspraak maken, geef een mailtje of
telefoontje. Het zou fijn zijn, mochten we toch met
een grotere ploeg opstarten na het krokusverlof
(begin maart)
Annemie Luyten-Merel Bollen ,tel 03/234.05.11
“Ben jij hier de baas” vroeg een joodse buurman,
mooi uitgedost met zwarte hoed en dito krullen.
“Nee, ik kom wat herstellen”.
“Het is alleen om te zeggen dat wij, de Joodse
gemeenschap, dit fantastisch mooi werk vinden
voor de vrouwen en de kinderen. Wil jij dat doorzeggen?”….Oeps!!
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Bijbelavonden en Open-Rouwgroep
Open rouwgroep

Met de Bijbel in de hand,
bezien we samen der wereld stand…
Wat een pretentie. En toch…
In de maand maart, midden in de Vastentijd,
gaan we samen met wie dat wil
“Bijbel en krant” tegelijkertijd lezen.
Wat is er bv te zeggen over vrijheid, over
verbondenheid, over verontwaardiging of over
compassie? Begrippen die regelmatig gebruikt
worden in kranten, in actualiteitsprogramma’s, op
sociale media, woorden die er zelfs toe leiden dat
onze samenleving steeds gepolariseerd wordt.
We zoeken naar mogelijkheden om deze polarisatie tegen te gaan. Samen hopen we kansen tot
verzoening op te delven.
Paul Scheelen (priester), Bert Dicou (dominee in
Antwerpen-Zuid), Annemie Luyten (De Loodsen)
en Ina Koeman (gepensioneerd dominee) bereiden deze avonden voor en hopen op inspirerende
samenkomsten.
Dat kan natuurlijk alleen maar lukken als u erbij
bent. Er zal telkens een inleiding zijn, maar we
hopen vooral op open gesprekken.
We hebben de thema’s verdeeld, maar zullen elke
avond alle vier (zoveel mogelijk) aanwezig zijn om
samen met u deze bijeenkomsten te beleven. Op
zoek naar verbinding!
We komen samen op 9, 16, 23 en 30 maart
2022. We beginnen telkens om 19.30 en stoppen om 21.30uur. U bent welkom vanaf 19.15.
De kosten zijn: 25€ voor de vier avonden
(7€ per keer).
U kunt zich inschrijven via: info@deloodsen.be
of per telefoon: 03 234 05 11
De avonden gaan door in De loodsen,
St Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
Hopelijk tot ziens, Paul, Bert, Annemie en Ina

Verder leven na het verlies
van een zeer dierbare: hoe doe je
dat ? Hoe geraak je uit het dal van
zoveel pijnlijke gevoelens en belevenissen ? Waar kan je terecht op
dat pad van gemis, verdriet, onmacht, kwaadheid soms ... Hoe
loopt de weg door die woestijn ?
Je weet het: je staat niet al- leen: er zijn
er velen die ,elk op eigen manier, met een pijnlijk
verlies verder moeten. Het kan helpend zijn om
met lotgenoten die weg naar heling te gaan. Elk
jaar brengen diverse organisaties rouwende mensen samen daarvoor . Covid heeft dit de voorbije
jaren onmogelijk gemaakt.
Maar nu willen we terug van start gaan met een
lotgenotengroep in De Loodsen,
St.Jacobsmarkt nr. 43
We bieden de kans om 7 keer om de 14 dagen met andere lotgenoten al die ervaringen te delen.
We starten in de maand maart op woensdag
9 (2 maart kon niet ) en daarom reeds de week nadien 16 maart en verder 30 maart
In April op 13 en 27 en mei 11 en 25 telkens van
14 tot 16 uur.
Annemie en haar ploeg heten ons daar van harte
welkom in een goed verlucht lokaal en tussenin
een koffie of thee.
Wij (Rudy en Geert) willen jullie wat begeleiden in het delen van die moeilijke weg naar verder
leven met de overleden geliefde.
Voor het geheel vragen we een bijdrage van
5 euro per keer voor de onkosten daar. Het is een
'open rouwgroep' (wat betekent dat je kan kennismaken, eventueel afhaken of later in te stappen.)
Uitraard is het de bedoeling samen die 7 samenkomsten mee te maken.
Meer info bij Rudy.janbroers@telenet.be of
Geert.wllems@hotmail.com 04484/40.24.82

We kunnen weer op Tocht gaan!
Vanaf nu kunnen de aanvragen voor Tochten van hoop weer binnen komen. Bijna twee jaar
moesten alle aanvragen afgelast worden.
De gidsen zullen blij zijn om groepen rond te
leiden : ‘Armoede onder ons’; ‘Babelse mozaïek’,
‘Huishouden kost geld’; ‘Dambord: verkenning van
een onbekend stukje Antwerpen;
‘Mensen met een missie vroeger en nu’.
Deze Tochten duren ongeveer 2 uur, er
wordt telkens een langere getuigenis gegeven van
mensen die zich als vrijwilliger inzetten in solidariteitsprojecten.
3

WETEN-WAARD
VASTENCONFERENTIES 2022
Spirit voor onze weg doorheen nieuwe tijden.
Het is een zegen als mensen begeesterd de weg
gaan van onrecht naar recht, van onecht naar
echt, van ellende naar bevrijding. Vier inleiders
komen ons inspireren op die weg naar Pasen.
Maandag 7 maart 20:00u
“ Hoe nog spreken over God - Christendom,
atheïsme en een nieuw godsbeeld”
Guido Dekeyser (oud leraar van het Xaveriuscollege en stadsgids)
Hoe komt het dat de vanzelfsprekendheid van het
christendom in onze tijd totaal verdwenen is?
Welk antwoord is er mogelijk op de sterke argumentaties van het atheïsme? Guido geeft uitgebreid antwoord op deze vragen en formuleert op
basis van de filosofie van Alfred North Whitehead
een nieuw godsbeeld: Energetische Liefde.
Maandag 14 maart 20:00u
“Geweld. God. Bijbel.”
Hans Ausloos (theoloog/ bijbelwetenschapper)
Hans Ausloos is auteur van het gelijknamige boek
en geeft een boeiend beeld van het Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het
geweld in de Bijbel op een genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden. ‘
Maandag 21 maart 20:00u
“Delen: het begin van de 25% revolutie”
Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen/
voorzitter CIDSE)
Lieve Herijgers pleit met kracht voor een ander
sociaaleconomisch model. Ze doet dat vanuit de
spirit van paus Franciscus, 60 jaar Broederlijk Delen en haar overtuiging dat delen de essentie van
de vasten én van een nieuwe wereld!
Maandag 28 maart 20:00u
“Kerk NA tijden van corona”
Kolet Janssen (auteur en voorheen leerkracht
in secundair onderwijs)
“Misschien is de coronacrisis die de kerken treft in
hun manier van samen vieren tegelijk een uitnodiging en een uitdaging om te beseffen dat het geloof niet alleen in kerken moet leven. De geest
waait waar hij wil.” Zij zet haar denkproces met
ons verder.
Plaats: Kerk Franciscus Xaverius, Collegelaan 32,
Borgerhout.
Openbaar vervoer: Tram 24 Centraal Station
richting Silsburg (halte Joe English).
Toegang: 3 euro/avond

De Vleugel
Zaterdag 19 februari 2022 - Proeven van
een zingevingssessie in een Psychiatrisch Centrum. 18u.
Al vele jaren geeft Mieke Van Steelandt een
wekelijkse sessie zingeving in een Psychiatrisch Centrum.
Elke week kaart zij een thema aan met cliënten. Daar wil ze jullie even van laten mee
proeven.
Ze koos voor deze avond het thema
‘verbondenheid’.
Ben je bereid om aan de hand van een werkvorm met elkaar hierover in gesprek te gaan,
dan ben je van harte welkom. Deze avond
gaat door in de ontmoetingsruimte naast de
H. Geestkerk, Mechelsestw. te Antwerpen.
Boekennieuws
De Synodale weg
Devogelaere Carine,
Galle Erik
ISBN/ 789085286394

Uitgever: Halewijn

Paus Franciscus nodigt ons uit om
werk te maken van een synodale
Kerk. Met andere woorden een Kerk
waar we allen samen op weg gaan.
Willen we daar echt werk van maken, dan moet die benadering doordringen in alle lagen van de Kerk.
Hoe daaraan beginnen? Hoe dat in
de dagelijkse kerkpraktijk aanpakken? Daarvoor is deze brochure een handreiking.
6.50€

Je fluistert in mijn oor
Het verhaal van Julie Van
Espen 1996-2019
Diane Broeckhoven
Op zaterdag 4 mei 2019 fietste Julie Van Espen (23) van
haar woonplaats Schilde naar
Antwerpen, op weg naar een
gezellige avond met haar
vriendinnen. Ze kwam nooit
aan op haar bestemming,
omdat een ontspoord individu
haar pad kruiste.
In samenwerking met Julies moeder Kaat schreef
Diane Broeckhoven het levensverhaal van de jonge studente neer, aangevuld met getuigenissen
van familieleden en vrienden. Iedereen die Julie
ontmoette of haar kende, werd meegesleept door
haar levenslust en haar positieve uitstraling. Hoe
jong ze ook was toen ze stierf, ze heeft het leven
voluit geleefd en beleefd.
17.50€
NB. te verkrijgen bij De Loodsen
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