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Openingsuren: 

 

Maandag en Vrijdag 

8h30 - 12h30 

Dinsdag tot Donderdag 

8h30 - 17h00 
 

 

 

 

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’ 

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

Kapstok 

Nummer 257 

April 2022 

Onze projecten 

hebben meer dan 

ooit steun nodig 

 

  Dat kan ! 

Stille zaterdag: tussen vrees en hoop  

Wie is er de laatste weken nog niet stilgevallen, verdrietig, woedend, on-

machtig, vol ongeloof om wat er gebeurt in Oekraïne? Hoe kan het dat we in 

2022 zulk een afschuwelijke oorlog aan de grens van Europa meemaken? 

Is heel onze vredesdroom naïef geweest? Zijn het alleen wapens die kun-

nen afschrikken? En welke zijn de kostbare waarden die we absoluut willen 

verdedigen? 

En niet alleen in Oekraïne maar ook in Jemen: oorlogsgeweld en daarbo-

venop: hongersnood, in de Hoorn van Afrika :droogte en verschrikkelijke 

tekorten aan voeding… Tot voor enkele jaren namen we de plaatsen waar 

zoveel geweld gepleegd werd steeds op in onze Goede Vrijdagtocht. Deze 

Tocht groeide jaren geleden vanuit een Stille wake op de Groenplaats: 

‘Christus wordt opnieuw gekruisigd onder de wapens van de Belgische wa-

penindustrie’. We zijn nu bijna veertig jaar verder en spijtig genoeg is deze 

vorm van Goede Vrijdag gestopt en kletteren er opnieuw wapens. De idee 

dat vrede gebouwd wordt op onderhandelingen, handel, uitwisseling en res-

pect aan stukken geslagen. Goede Vrijdag! Misschien is onze verbonden-

heid en aandacht voor de slachtoffers nu nog meer aanwezig bij het beluis-

teren van een van de Passies of in het deelnemen aan een kruisweg of aan 

de Cirkels van stilte voor vrede… 

Er is tijd, bezinning, moed, onderscheiding, alertheid, maar ook studie, ver-

trouwen, vergevingsgezindheid, geloof nodig om de kiemen van Opstanding 

en van Hoop terug te ontdekken. 

Pasen is een doorgang van totale verlatenheid naar kleine opstandings– 

tekenen. ‘zie, ik ga iets nieuws beginnen….ziet ge ze?’     A. Luyten 
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Oecumenisch Bijbellezen met de krant in de hand 

 

 Abraham, geroepen om eigen wortels op te 

geven wordt symbool van de ontwortelde mens die 

zijn betekenis en waarde niet langer haalt uit de 

plaats waar hij geboren is of uit eigen volk.  

 De stamvader van de mensheid wordt een 

zwerver. Uit eigen ervaring als nomadenvolk heeft 

Israël de radicale wet ‘ge zult de vreemdeling lief-

hebben’ opgesteld en het recht op asiel. (Num35,15, 

Jozua 20,9) 

 Door het zorgen voor het wel en wee van de 

ander die je in je huis binnenlaat, ontdek je God. 

De ware God openbaart zich maar in de mate men-

sen naar elkaar toegekeerd staan. 

Elkaar buitensluiten betekent God niet zien. 

We worden als authentiek mens door het geluk of de 

miserie, de pijn of de schuld van de ander geraakt 

zodanig dat we zelf een geluksgevoel ervaren of de 

onmacht, miserie of schuld van de ander torsen. 

 Levinas schrijft: ‘Het is de Oneindige, de vonk 

van het goddelijke in ons, die ons naar buiten toe 

beweegt en op het spoor zet van het andere dan 

onszelf’’. 

De Oneindige kan niet zonder partner.  

De ontmoeting met Mozes roept een diepe schreeuw 

op, een brandende braamstruik als veruitwendiging 

van een innerlijk vuur. 

We zien Jahweh tussenkomen als een ‘Ander’, een 

‘tegenover’ die de mens met zijn naam aanspreekt. 

Die schreeuw leert zich kennen als ‘aanwezigheid’. 

Een betrokken begaan zijn, met. 

 ‘Nu de coronapandemie wat opklaart kunnen 

we opnieuw onze oecumenische bijbelgesprekken 

starten’, zo dachten we.  

Want twee noodkreten hadden luid geklonken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Waar corona-

crisis ons deed 

mekkeren over 

het afpakken 

van onze vrij-

heid en de dic-

tatuur van onze mondmaskers stonden we ineens 

beschaamd te griezelen bij beelden van bombarde-

menten met miljoenen vluchtelingen. 

KAN EEN BLIK OP DE BIJBEL EN DE JOODS-CHRISTELIJKE TRA-

DITIE ONS EEN DRAAGVLAK BIEDEN VOOR BEVRIJDING VAN AL 

WAT EN AL WIE DE MENS TOT SLAAF MAAKT? 
 

Hij hoort een stem achter de dingen of is verontwaar-

digd voor wat er in de maatschappij gaande is.  

 Zie Abraham, Mozes, Samuel, Jesaja… 

Levinas schrijft: ‘De mens wordt gewekt, wakker ge-

schud, raakt ontstemd of hoort een stem die niet 

samenvalt met het menselijke ik, maar die het ande-

re of het vreemde in de mens zelf aanslaat en doet 

weergalmen.’ 

Het woord verantwoordelijkheid komt in de bijbel 

niet voor. En toch staat de Bijbel vol met allerlei om-

schrijvingen en verhalen die de ervaring van verant-

woordelijkheid in haar vele schakeringen en facetten 

oproepen. De eerste tien hoofdstukken van Genesis 

gaan over Adam, over jij en ik als een spiegel. 

 ‘Kain, waar is Abel, je broer?’  

 ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ Gen. 4 

- Nood aan verbinding en zorg voor elkaar. 

- Onze vrijheid is afgepakt. 

Toen brak het 

geweld uit in 

Oekraïne  

Een golf van solidariteit schreeuwde naar verbinding 

De bijbel noemt de mens: ‘een antwoordgever’ 

Verontwaardiging en verantwoordelijkheid 

De erkenning van de vreemdeling–  

niet buiten, maar binnen de eigen kring–  

staat centraal in de Bijbelse boodschap 

Abraham ontdekt dat God zich openbaart in drie 

vreemdelingen. 

Mt. 25,26; ‘Ik was vreemdeling en jullie hebben-

mij opgenomen’. 

Een ambetante God 

‘Ik heb de ellende gezien…’ Diepgrond ben ik van uw 

ziel: hunker naar gerechtigheid. Groot in mededogen. 

Ik laat je niet los, je kent mij toch!’. 

Dit waren enkele flitsen uit de eerste bijbelavond. 
Dominee Bert Decou zal volgende kapstok vertellen over 
verbondenheid en Ruth en Paul Verhaeghe. 

Paul Scheelen 
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De Loodsen– Solidariteit 

 

ben ik zeer dankbaar voor. Ik heb voor deze sta-

geplaats gekozen omdat ik meer wil leren over het 

vreemdelingenrecht, om dit zo later toe te passen 

wanneer ik aan het werk ga als maatschappelijk wer-

ker. Ik wil me namelijk specialiseren in het jeugd-

werk, zo zal ik vooral kinderen en hun ouders met 

een migratieachtergrond begeleiden en opvolgen zo-

dat zij ook hun plekje kunnen vinden in de maat-

schappij.       Lindsey 

Opvangtekort... 
 

 De uurwisseling is gepasseerd, de dagen wor-

den langer, het zonnetje komt wat vaker piepen, het 

is lente!  

Dit wil ook zeggen dat de Victor 5, winteropvang voor 

alleenstaanden zonder papieren, zijn deuren sluit. 

Mensen die er gedurende de winterperiode verble-

ven, moeten een andere oplossing zoeken. Helaas is 

dit in Antwerpen haast niet te vinden...  

Opvanginitiatieven zijn overbevraagd, zitten al over 

hun quota wat betreft het opvangen van mensen 

zonder papieren of mogen überhaupt geen mensen 

zonder papieren opvangen. Wekelijks bellen er hulp-

verleners of staan er mensen aan de deur met de 

vraag of wij opvang kunnen bieden. Het antwoord is 

meestal nee, omdat ook wij overbevraagd zijn... 

 Na zelf keer op keer mensen teleur te stellen 

en hulpverleners hun laatste sprankeltje hoop te 

horen verdwijnen wanneer ik zeg dat wij geen plaats 

meer hebben, na mensen door te moeten sturen 

naar Samusocial in Brussel, omdat er in Antwerpen 

gewoonweg geen opvangmogelijkheden zijn, moet ik 

toegeven dat het erg gesteld is in Antwerpen… 

Het moet wel gezegd worden dat de opvang, omwille 

van het ijsweer, een week langer open bleef. 

Toch blijven we ons werk van De Overzet & De Over-

stap verderzetten, in de hoop dat er toch een posi-

tieve evolutie komt.   Merel Bollen 

De Rode Duivels achterna ! 
  

 Een wijs man zei ooit: ‘Na regen komt zonne-

schijn!’. Zo geschiedde en beetje bij beetje kwam het 

Stadspark van Antwerpen weer tot leven. Dit gaf de 

aanleiding aan Sander om samen met de jongens van 

de Overzet & Overstap erop uit te trekken.  

Veel meer dan een voetbal, teamgevoel en een dosis 

enthousiasme was er niet nodig om plezier te heb-

ben. Iedere donderdag opnieuw trokken de jongens 

erop uit om hun beste kunstjes te tonen aan de bui-

tenwereld. Na wat oefenen werden er zelfs al wed-

strijdjes afgewerkt. De jongens genoten zichtbaar en 

konden na een vermoeiende schooldag keer op keer 

hun energie even kwijt. Naast het voetballen was het 

samenzijn ook een enorme meerwaarde voor de jon-

gens. Ze gaven elkaar tips en tricks om de Lionel 

Messi of Cristiano Ronaldo in zichzelf naar boven te 

halen. Zelfs als het even niet lukte moedigden ze el-

kaar aan om te blijven proberen en niet op te geven. 

Een mooie mentaliteit die er zelfs voor zorgde dat 

wanneer de bal in de vijver belandde ze met alles wat 

ze konden vastkrijgen de bal probeerden eruit te vis-

sen. Het doorzettingsvermogen werd beloond en na 

zo’n uurtje proberen konden ze zonder zorgen én met 

hun bal terug naar huis. Kortom een amusante bende 

die zich kan amuseren met de kleine gelukjes in het 

leven! Het komende WK dat er zit aan te komen is 

misschien nog wat vroeg maar de beste voetballers 

van het Stadspark dat zijn ze al wel!  

Sander Scheers  

Verslag Stage  

 Ik ben Lindsey, een studente van de Karel de 

Grote Hogeschool, en ik studeer de opleiding maat-

schappelijk werk. Op 11 oktober 2021 startte ik mijn 

stage bij de Loodsen vzw. Ongeveer zeven maanden, 

vertoef ik nu wekelijks, drie dagen op de Loodsen.  

Ik werk mee aan projecten binnen de Loodsen, ben 

actief bij Onthaal -Sint Antonius. Waar ik klaar sta in 

de voedselbedeling en de intakegesprekken van cli-

ënten mee voer. Ook geef ik sinds een paar weken 

Nederlandse les bij Harmattan, op woensdagvoor-

middag aan anderstaligen zonder geldige verblijfsdo-

cumenten. 

 In onze opleiding wordt 

het woord stage niet meer ge-

bruikt maar wordt het werkple-

kleren genoemd. Dit betekent 

dat we het vak aanleren op 

het werkveld bij een expert. 

Onze experten in het vak zijn 

Annemie en Merel. Annemie is 

een ervaren iemand die in de loop van de jaren haar 

kennis en ervaringen heeft opgebouwd binnen de 

Loodsen vzw maar ook op andere gebieden. Merel is 

een specialist in sociaal juridische dossiers. 

 Ik ben zeer tevreden op mijn stage, ik leer de 

kneepjes van het vak van de experten en daar 
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Een bevrijdend aandenken aan Egbert Rooze,  

ons 2 jaar geleden onverwacht ontvallen. 

 

De viering vindt plaats op zondag 1 mei om 15u.  

In de Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, 

2000 Antw. 

Bezorg tettyrooze@gmail.com een mailtje  

zodat men wat zicht heeft op de deelnemers. 

Studium Generale Albertus 

Magnus 

Sint Paulus Antwerpen 

Âteliers op woensdag , 

’t Schooltje (ingang Sint-

Paulusstraat 22 

 

 

 

17u00 (stipt) Dominicaans avondgebed in de kerk 

17u20 Broodjes en koffie in ‘t Schooltje 

18u00 Begin atelier 

20u00 Drankje en versnapering 

 vrijwillige bijdrage aan de kosten ter plaatse 

 

18 mei 2022:  

‘Is het Nieuw Testament vrouwonvriendelijk? ‘ 

door Reimund Bieringer, professor Exegese van het 

Nieuw Testament aan de KU Leuven, 

ingeleid door Annemie Lebeer, parochiaan   

 

De Loodsen– Solidariteit Wetenswaard 

Stage van Frederika 
 Goede dag ! mijn naam is Frederika Brac-

keniers. Ik ben gehuwd en moeder van een dochter. 

Verpleegkundige en vroedvrouw van opleiding, heb ik 

voornamelijk ervaring in de ouderzorg. Al jaren ben ik 

actief in de parochie Onze Lieve Vrouw van Fatima 

(opgericht door de paters oblaten, te Kapellen). Op 

initiatief en vraag van de toenmalige pastoor, heb ik 

– naast mijn voltijdse job - de opleiding pastoraal me-

dewerker aangevat. De opleiding houdt een theore-

tisch (3jaar) en een praktisch (stage) gedeelte in ; dit 

academisch jaar volg ik het laatste jaar van de oplei-

ding waarbij de student o.a. 400 uren stage loopt. Op 

een gouden plateau werd mij de kans geboden om 

dit in de Loodsen te vervullen. Onder de deskundige 

begeleiding van Annemie en Frank verken ik een aan-

tal diaconale aspecten van de pastorale sector, mag 

ik mijzelf als pastor in spe ontdekken en ontwikkelen, 

en worden mij mogelijkheden en handvaten aange-

reikt om sommige parochiale taken te verdiepen en 

uit te bouwen. 

 Per week loop ik ongeveer een 20-tal uren sta-

ge. Op dinsdag en donderdag voormiddag ga ik naar 

het Onthaal Sint-Antonius van Padua op de Paarden-

markt (in hartje Antwerpen) om de voedselbedeling 

te ondersteunen. Woensdag krijg ik opdrachten in de 

Loodsen zelf (een bezinning uitwerken en leiden, mij 

verdiepen in de presentietheorie, deelnemen aan de 

voorbereiding van de vormingssessies van het Oecu-

menisch Bijbelleerhuis, aan een overkoepelende ver-

gadering van Without Walls, dit artikeltje schrijven, 

enz.). Op vrijdag voormiddag sta ik in voor het ont-

haal van de bezoekers van het Onthaal Sint-Joris 

(pastorij van St.-Joriskerk). In de loop van de namid-

dag gaan we met een aantal teamleden op bezoek bij 

de bewoners van de Overzet. Hey, wat heeft u er nu 

aan als lezer, een bondig en droog werkschema voor-

geschoteld te krijgen ? Een voorstel : in de volgende 

edities van de Kapstok zal u telkens een paar lijntjes 

(300 woordjes was de opdracht over mijn stage-

ervaringen) lezen. Want die krijg ik niet in dit vakje 

samengeperst. Wordt vervolgd … tot later. 

Frederika 

 

Een wens sturen op het einde van de Ramadan op  

2 of 3 mei  Mooie kaart bij Orbitvzw/webshop 

of op de 

Loodsen 

0,6 euro-

Het kan 

uitgroei-

en tot 

nieuwe 

contac-

ten 


