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TEAM- 
SPIRIT

Pandemic. Nu en dan bundelen we in ons gezin  
met veel jolijt de krachten in dit gezelschapsspel.  
Niet tegen elkaar, maar allen samen tegen het spel. 
Allen samen tegen een epidemie die de wereld over-
rompelt. En telkens opnieuw verbazen we ons erover 
hoe snel het virus zich over de wereld verspreidt en we 
de controle lijken te verliezen. Het wordt een wedren 
tegen de tijd. Afhankelijk van de kaarten die we 
omdraaien en de rollen die we als speler toebedeeld 
krijgen, hebben we vele troeven in handen of minder. 
Als de spirit goed zit en we erin slagen als arts, 
wetenschapper, onderzoeker, quarantainespecialist, 
logistiek manager en/of projectleider wereldwijd goed 
samen te werken, slagen we er misschien in tijdig een 
vaccin te maken. Want, samen staan we sterk.

Nooit konden we bevroeden dat een fictief spel  
zo’n bittere realiteit zou worden. Eens het spel 
gespeeld, berg je het op in de doos, of je nu  
gewonnen hebt of niet, en gaat het leven verder  
zijn gewone gangetje. In werkelijkheid is dat wel even 
anders: hoe blijven we met elkaar verbonden vanuit 
ons ‘kot’? Hoe gaan we om met angst en hoop?  
Hoe steunen we elkaar in moeilijke sociale en  
economische omstandigheden? Hoe ongedwongen 
zullen we elkaar tegemoet treden eens de over- 
heidsmaatregelen afgebouwd worden?

Ons aangekondigde nummer over ‘processies’ 
hebben we on hold gezet, wegens niet ‘relevant’  
in deze tijd van lockdown. In dit nummer kiezen we 
ervoor om een waaier aan getuigenissen en initia- 
tieven te brengen over hoe onze kerkgemeenschap 
verbonden blijft, ook al kunnen we niet samen vieren. 
We bieden ze jou als zonnestraaltjes van hoop.

Samen staan we sterk!
Ilse Van Halst

PS. Bij het ter perse gaan van dit nummer half 
april hielden de coronamaatregelen ons nog aan 
ons ‘kot’ gekluisterd. Mogelijk zijn deze ondertus-
sen nog van kracht, hopelijk zijn ze al versoepeld. 
Houd er in ieder geval rekening mee dat sommige 
activiteiten die in dit nummer aangekondigd 
worden, toch niet zullen kunnen doorgaan.
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CRISIS EN KAIROS

Mijn grootouders vertelden niet in jaren maar in perioden. Zonder 
dat ik het besefte, waren het mijn eerste geschiedenislessen.  
Elk verhaal, elke geboorte, elk huwelijk, elk overlijden paste in een 
cyclus van zeven opeenvolgende perioden: ‘in de andere eeuw’, 
‘voor de andere oorlog’, ‘in de andere oorlog’, ‘na de andere oorlog’, 
‘voor de oorlog’, ‘in de oorlog’ en ‘na de oorlog’. Ze hadden het 
allemaal meegemaakt. En zelfs nog een tijd nadien. Het was niet 
altijd makkelijk om volgen. Ik ben voldoende lang na de Tweede 
Wereldoorlog geboren om niet meer ‘van na de oorlog’ te zijn!

Ik vermoed dat het coronavirus zulk een historisch baken zal worden. 
Met een tijd voor, tijdens en na de besmetting. Het is een vermoeden.  
Ik schrijf deze regels voor Pasen 2020. Terwijl we nog niet weten 
hoe de curve van ziekenhuisopnames en overlijdens voort zal lopen. 
Terwijl we nog niet weten wanneer scholen, winkels, openbaar 
vervoer, bedrijven en kerken weer normaal zullen functioneren. 
Trouwens, zal ‘normaal functioneren’ ooit nog net hetzelfde zijn als 
het was tot voor de uitbraak van het virus? We weten bovendien nog 
niet wat zal gebeuren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, wanneer 
het virus daar zijn wilde gang zal voortzetten. Of zullen we daarin 
niet meer geïnteresseerd zijn, eenmaal het hier voorbij is?

Elke crisis is een kairos zeggen we in de theologie: een genade- 
moment in de betere zin van het woord. Het moment om een 
bocht te nemen die we nog niet hadden uitgetekend. Het moment 
om lessen te trekken uit gebeurtenissen waarom we niet hadden 
gevraagd. Het moment om de hand te reiken aan mensen die we 
voordien konden missen. Het moment waarop het onmogelijke 
zichzelf een weg baant doorheen de geschiedenis. Kortom, een 
kwalitatieve sprong voor de mensheid. Waar ergens hangt een 
kairos tussen ‘realiteit’ en ‘utopie’? De coronacrisis dwingt tot 
nieuwe inzichten en gedragingen: je ziet ze nu al. Maar hoe  
lang en hoe breed zullen we die doorzetten?

De geschiedenis is op dat punt geen onverdeeld succesverhaal. 
Uiteindelijk maken niet de omstandigheden het verschil, maar de 
mensen. ‘De mensheid’ is amper een subject te noemen. Het 
ontwikkelt amper gemeenschappelijke inzichten, projecten en 
doelstellingen. ‘De mensheid’ lijkt meer op de zee dan op een schip. 
Wie het verschil maken, zijn mensen die na een crisis hun koers 
bijsturen en van vaargeul veranderen. Zullen we daarin slagen? 
Om een nieuwe koers te varen in de samenwerking tussen landen 
en continenten, in de verhouding tussen gezondheid en economie, 
in onze mobiliteit en onze verplaatsingen, in onze omgang met de 
natuur en de wetenschap? Het zijn open vragen. En toch niet zomaar 
vragen! Het leven zelf zal ons dwingen om ze ernstig te nemen.

+ Johan Bonny

 › Op 1 maart zond mgr. Bonny Marc Dieltiens als pastoraal werker  
in de Strafinrichting van Wortel. Marc is ook verantwoordelijke  
diaconie en solidariteit in de pastorale eenheid Sara en Abraham.  
“In mijn opleiding werd ik op pad gezonden in Antwerpen-Noord naar 
eenzame en gekwetste mensen. Ik had zelf toch ook ondervonden hoe 
bevrijdend het was als ik werd beluisterd”, getuigde Marc tijdens zijn 
zending. “Ik oefende om echt naar hén te luisteren en ik voelde een 
diepe wederzijdse waardering. Dat gaf me de kracht om mijn keuze  
te maken om me als aalmoezenier in te zetten in de gevangenis.  
Het doet deugd wanneer ik zie dat mensen zich een beetje beter 
voelen na een gesprek. Ze schenken me hun vertrouwen en  
helpen me op hun beurt om een beter mens te worden.” 
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 › In deze coronatijden zijn alle 
activiteiten afgelast, ook de 
ronde van onze bisschop langs 
de pastorale eenheden. Net 
voor de lockdown, op 8 maart, 
mocht de pastorale eenheid 
Heilige Gummarus en Zalige 
Beatrijs hem nog verwelkomen.
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VANUIT ONS KOT VERBONDEN  
MET ELKAAR EN MET GOD

 HET CORONAVIRUS DRINGT ELK VAN ONS TERUG IN ZIJN KOT.  
FYSIEK ALTHANS. WANT CREATIEF ZOEKEN WE NAAR WEGEN OM  
SPIRITUEEL VERBONDEN TE BLIJVEN EN ELKAAR TE STEUNEN.

PAUZEKNOP
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Wanneer ik deze regels schrijf, is het nog te vroeg om te filosoferen 
over de coronacrisis. Het is begin april 2020 in België: we zitten er 
nog middenin. Het is hoogstens middag in de curve van besmet-
ting, overlijden en herstel. Het is te vroeg om lessen te trekken en 
zeker om bakens uit te zetten. Een stevige portie voorzichtigheid is 
nog geboden. De uil mag nog wat binnenblijven. Ik wil me beperken 
tot vijf vaststellingen en hun mogelijke betekenis.

Online verbinden
Sinds het begin van de lockdown op 17 maart heb ik geen verga-
deringen op verplaatsing meer meegemaakt. Medewerkers van 
het bisschopshuis installeerden op mijn pc ‘Microsoft Teams’. Met 
dat programma houden we sindsdien de bisschopsraad en andere 
vergaderingen of overlegmomenten. En het werkt. Toch voldoende 
om vele praktische vragen te bespreken en te beslissen. Het is 

voor mij een ontdekking. Dat had eerder gekund, maar ik geef 
ruiterlijk toe dat de omstandigheden ons ertoe gedwongen hebben. 
Het doet nadenken. Hoeveel vergaderingen zijn naast nuttig ook 
noodzakelijk? Voor welke vergaderingen is aanwezigheid vereist en 
voor welke kan een onlineverbinding volstaan? Het is bovendien de 
eerste keer in tien jaar tijd dat mijn wagen een hele week niet uit de 
garage komt. Zeker, dat kan niet blijven duren. Toch zegt het iets 
over onze overdreven verplaatsingsdrang en onze nodeloze CO

2
-

uitstoot. Zal men in de toekomst vlotter aanvaarden dat iemand 
zegt: “Sorry, ik kan niet komen. Laten we online verbinden.”?

Livestream
Met het begin van de lockdown op 17 maart rees meteen de 
vraag of we via livestream dagelijks contact zouden houden met 
onze gemeenschap, of niet. Het was een enthousiast en bijna 

De uil neemt zijn tijd. Hij komt pas buiten wanneer de dag ten einde loopt en de nacht valt. Dan zie je 
hem vliegen, tussen licht en donker. Of hoor je hem. Zou de uil daarom het symbool van de filosofie 
geworden zijn? Filosofie is letterlijk ‘na-denken’: denken nadat iets is gebeurd of niet gebeurd, nadat 
iets is bijgekomen of weggevallen, nadat iets is begrepen of vergeten, nadat iemand verwonderd of 
geschrokken wat heeft opgemerkt. De filosoof zet de loop der dingen even stop, als met een pauzeknop. 
De tijd die de mens nodig heeft om opnieuw vat te krijgen op wat hem dreigt te ontglippen.

+ Johan Bonny
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overmoedig besluit van enkele believers: “Ja, we gaan ervoor!” 
Elke dag, van 17 tot 18 uur. De veertigdagentijd was nauwelijks 
halverwege en we wilden deze uitzonderlijke tijd van bezinning en 
voorbereiding op Pasen niet stopzetten. Van improvisatie kwam 
organisatie. Enkele gedreven en edelmoedige personen werkten 
mee. Zowel voor de inhoud als voor de techniek. Het was voor 
de meesten – en zeker voor mij – een spoedcursus in de wereld 
van internet, YouTube, camera’s en microfoons. Aan kant van de 
kijkers ontstond een nieuwe ‘gemeenschap’: verspreid over alle 
provincies en zelfs in het buitenland. De lockdown is voor mij geen 
vakantie of rustperiode geworden, integendeel. Daarvoor heeft de 
livestream gezorgd: dagelijks voorbereiden en opnemen. Het is een 
vraag die me bezighoudt voor nadien: Hoeveel halve dagen zit ik 
in normale tijden wekelijks samen met meestal dezelfde mensen 
in dezelfde vergaderingen, terwijl ik in dezelfde tijd via livestream 
zoveel anderen zou kunnen bereiken, die ook op zoek zijn naar 
een woord uit het Evangelie. Na de corona-epidemie zal de term 
‘verbinding’ ongetwijfeld een nieuwe inhoud krijgen.

Stilte
Ik woon op een van de drukste pleinen van ‘het stad’: de Groenplaats. 
Het is er altijd druk. Alles komt er samen: buslijnen, tramlijnen 
(onder en boven de grond), taxi’s, in- en uitgangen van parkings, 
hogescholen, supermarkten, horeca en terrassen, politiewagens en 
reinigingsdiensten. Je voelt en hoort de motor van de stad tot diep 
in het gebouw. Sinds drie weken is het hier onwezenlijk stil. Als een 
schip waarvan de motor is stilgelegd. Het is een verademing, in de 
meest letterlijke zin van het woord. Onvoorstelbaar hoe mooi, rustig 
en zuiver een stad kan zijn! Kan dat blijven duren? Nee. Een stad is 
niet gebouwd om stil te liggen. Tegelijk zegt het contrast iets over 
wat we van onze leef- en werkomgeving hebben gemaakt, en hoe 
het anders zou kunnen. Het onmogelijke blijkt plots mogelijk, onder 
druk van een externe vijand. De andere dimensie is er al, alleen 
blijft ze meestal verborgen achter een scherm van drukte en lawaai. 
Hoewel ik weet dat het niet kan, zou ik even willen zeggen als 
Petrus: “Kom, laten we hier drie tenten bouwen.”

Huiskerk
Eeuwenlang heeft de katholieke Kerk – zoals alle traditionele 
Kerken – sterk ingezet op gemeenschapsvorming. Wat we doen 
als Kerk, doen we samen. We gaan op zondag samen naar de 

kerk. Kinderen nemen deel aan de catechese. Jongeren zijn  
lid van een jeugdbeweging, volwassenen van een groep of 
beweging uit het katholieke middenveld. We leveren een bijdrage 
aan de acties van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Het is ons 
waarmerk: dat ons netwerk in staat is om velen te ondersteunen 
en samen te houden. Echter, in tijden van crisis wordt de zwakte 
van deze traditie zichtbaar. In vergelijking met andere godsdien-
sten of met andere christelijke bewegingen, hebben wij te weinig 
ingezet op een structuur van christelijk leven thuis, in het gezin 
of met huisgenoten. Als de kerkdeuren sluiten, valt het kerkelijke 
leven thuis ook zo goed als stil. Anders dan bijvoorbeeld joodse 
of christelijk-evangelicale gelovigen, hebben wij een heel zwak 
geheel van rituelen om thuis te vieren, of van lezingen en gebeden 
om thuis te onderhouden. In joodse families is de (groot)vader 
tegelijk de erkende voorganger in huiselijke rituele en familiale 
gebeden. Tijden van vervolging, verspreiding en diaspora hebben 
deze traditie versterkt. Waar staat de katholieke Kerk met de 
‘huiskerk’? Het is een vraag in deze tijden van lockdown.

Smeltkroes
Heel de samenleving en heel de stad is in lockdown. Dezelfde 
beperkingen gelden voor iedereen: voor alle rangen en standen, 
voor alle gezinnen en alle kinderen, voor alle godsdiensten en 
levensbeschouwingen. Ook langs de actieve kant zie je hetzelfde 
beeld. Verpleegkundigen, zorgkundigen, reinigingspersoneel, politie, 
bouwvakkers, chauffeurs: ze ogen allen even divers, maar achter 
mondmaskers en medische uniformen vallen vele grenzen weg. Een 
crisis is als een smeltkroes. In een smeltkroes worden vaste stoffen 
verhit tot boven hun smeltpunt, zodat ze in elkaar kunnen over-
vloeien. Zo kun je uit verschillende metalen een nieuwe legering 
bekomen. Zal de coronacrisis gevolgen hebben voor de ‘legering’ 
van onze samenleving? Ongetwijfeld. Samen een crisis doorstaan 
werkt meer verbindend dan samen een festival organiseren. ‘In 
nood kent men zijn vrienden’, zegt het spreekwoord. Als binnenkort 
het gewone leven herbegint, zullen we weten wat we aan elkaar 
hebben gehad en hoe we samen de oversteek hebben gemaakt.

Het uur van de uil is nog niet aangebroken. Onder zijn grote 
ogen moet nog te veel gebeuren dat onvoorspelbaar is. 
Hoewel. De eerste aanzetten zijn reeds gegeven. Er zal een tijd 
voor en een tijd na de corona-epidemie zijn, ook in de Kerk. 
We kunnen er ons maar beter op voorbereiden.
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ANGST EN HOOP IN EEN KAMER
“Hoop en angst kunnen niet in dezelfde 
kamer blijven. Je kunt er maar één 
uitnodigen om te blijven.” Dat citaat van 
de Amerikaanse schrijfster Maya Angelou 
spookte de laatste weken dikwijls door 
mijn hoofd. Hoop en angst. De angst komt 
eerst. De eerste berichten uit China, Iran 
en dan Italië ... en dan word je zelf ziek, en 
wordt een deel van je angst waarheid.

Met het virus in je lijf is de angst in het 
voordeel. De ziekte ondermijnt je lichaam; 
de angst ondermijnt je geest. Dat is niet 
goed. Met de steun van familie, vrienden en 
collega’s dring je de angst weg, en vind je 
je hoop terug. Angst buiten de kamer; hoop 
binnenin. Van dag tot dag ben je blij met het 
status quo; het wordt gelukkig niet erger.

Maar na twee weken groeit de onrust, en 
ook de angst, en is het status quo niet 
langer oké. De angst sluipt terug binnen. 
Waarom wordt het niet beter? De bericht-
geving over een nog-niet-bereikte piek, 
over duizenden slachtoffers in Italië en 
Spanje, over de verstrenging en verlen-
ging van maatregelen, over de schijnbare 
willekeur van het virus ... De deur van de 
kamer is gebarricadeerd. De angst kan niet 
meer buiten. Isolement. Waar is de hoop 
naartoe? Hoop krijgt de angst de kamer 
niet meer uit. Er is meer nodig, iets ster-
kers dan hoop alleen. In het Engels heet 
dat faith. In het Nederlands vind ik geen 

evenwaardig woord. Het is de bundeling 
van hoop, vertrouwen en geloof.

Waar hoop dreigt verloren te gaan, helpt 
vertrouwen. Maar ook vertrouwen is 
kwetsbaar. Hoe kun je op je arts blijven 
vertrouwen wanneer die je zegt dat hij 
het ook niet weet? Het sterkst van al 
werkt geloof. Paulus legt uit wat geloof 
is: “Het geloof is een vaste grond van 
wat wij hopen. Het overtuigt ons van de 
werkelijkheid van onzichtbare dingen” 
(Brief aan de Hebreeën 11, 1).

Terwijl je niet ziet hoe je ooit beter zult 
worden, hoe dit alles ooit terug goed zal 
komen, er toch van overtuigd blijven, ja, 
zelfs er vást van overtuigd blijven: het 
komt goed. Dat helpt. De angst is uit de 
kamer. “Andrá tutto bene”, stuurden de 
Italiaanse kinderen de wereld in. “Wees 
niet bang”, herhaalt Jezus keer op keer. 
Nu, drie weken na de eerste sympto-
men, gaat het beter. Het is nog niet  
oké, maar beter. Met jou ook?  
(Steven De Schamphelaere)

APPLAUS DOET DEUGD
“Ziekenhuizen en personeel leveren veel 
inspanningen in deze tijden. We zijn echt aan 
de slag in de frontlinie”, getuigt Carl Broos. 
Carl is verpleegkundige op intensieve zorg 
in ZNA Middelheim in Antwerpen, dat een 
aantal speciale covid-19-afdelingen inrichtte. 
“Het is fijn dat mensen ons daarvoor erken-
telijk zijn. Het applaus en de witte lakens 
doen deugd.” Een van de vele uitdagingen 
in deze crisis bestaat erin coronapatiën-
ten gescheiden te houden van patiënten 
met andere ziektebeelden. “Wie niet als 
coronapatiënt binnenkomt, kan wel besmet 
zijn. Daarom is testen belangrijk”, weet Carl. 
“Iedereen is op zijn hoede. De schrik om zelf 
besmet te worden, zit er goed in.”

“Bij patiënten met corona zijn er tal van extra 
maatregelen, zoals een speciale omkleed-
procedure vooraleer je de afdeling betreedt. 
Dagelijks worden de protocollen geëvalueerd 
en bijgestuurd. Ondertussen respecteren we 
de maatregelen van de overheid. Wanneer 

we samen eten, zitten we bijvoorbeeld 
anderhalve meter uit elkaar.” Heel wat 
personeel van andere afdelingen werd 
toegewezen aan de afdelingen intensieve, 
pneumologie en spoed om in te spelen op 
een eventuele toevloed. “We hebben dus 
dagelijks ‘stagiairs’ die het klappen van 
de zweep nu reeds leren voor moeilijkere 
tijden”, vertelt Carl. “Tegelijk is er extra 
aandacht voor zorg voor het personeel. Twee 
psychologen staan ter beschikking van het 
personeel en er zijn ontspanningsmogelijk-
heden zoals massagestoelen, pingpongtafels 
en een boksbal, om na een intensieve zorg-
dag de gedachten te kunnen verzetten.”

Een van de grootste pijnpunten is het 
bezoek, ervaart Carl. “Mensen die hun 
naasten niet meer kunnen zien in de 
laatste dagen van hun leven. Enkel 
maar een beperkte groep mensen 
mag bij een stervende patiënt. Ook de 
andere patiënten mogen geen bezoek 
meer ontvangen. Er wordt wel optimaal 
ingezet op internetverbindingen, maar 
dat blijft toch anders dan contact in 
levenden lijve.” (Jan Caljon)

“Om de angst  
te overwinnen,  
is er meer nodig  
dan hoop alleen.” 

“Een van de grootste 
pijnpunten is het bezoek. 
Mensen die hun naasten 
niet meer kunnen zien.”
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HET LEVEN GAAT DOOR
Het leven op campus Mariënhove in Malle is ingrijpend ver-
anderd na de uitbraak van de corona-epidemie. “Hadden 
de verschillende groepen op de campus (bewoners van het 
woon-zorgcentrum en van de assistentiewoningen, en de zusters 
van de twee gemeenschappen van Vorselaar op het domein) 
voordien geregeld contact met elkaar, nu is dat weggevallen. 
Dat is het zwaarste om dragen. Enkel geregistreerde vrijwilligers 
mogen nog een handje toesteken in de zorgafdelingen”, getuigt 
An Engelen, directeur van het woon-zorgcentrum Mariënhove.

Ze vervolgt: “Onlangs is er een zuster overleden, maar 
niemand kon gaan groeten. En bij de begrafenis mochten 
maximaal vijftien mensen aanwezig zijn, op de nodige afstand. 
Dat weegt.” Pastoraal werker Marc Wieme, die elke dag een 
gebedsmoment verzorgt in een lege kapel die via de intercom  
wordt uitgezonden, vult aan: “De gebedsviering die dag  
stond in het teken van dat overlijden. Vele zusters hebben  
dat ervaren als een waardige manier van afscheid nemen.”  
Op elke verdieping is er een YouTube-verbinding zodat  
bewoners de dagelijkse verbinding met de vieringen en  
verdiepingsmomenten vanuit de kathedraal kunnen volgen.

Ondertussen doet het personeel er alles aan om het gewone 
levensritme van de bewoners zo weinig mogelijk te verstoren. 
De aanwezigheid van religieuzen brengt een heel eigen manier 
mee van omgaan met deze crisis. “Religieuzen zijn sterk gericht 
op gemeenschapswerking en op samenleven. Het gericht-zijn 
op anderen vermindert de kans dat mensen geïsoleerd en 
gedepriveerd raken: dat is in deze situatie een groot goed”, 
ervaart An. “We blijven samen eten en samen televisiekijken, 
mits het strikt naleven van de overheidsmaatregelen. Tegelijk 
gaat het leven door. Nul procent risico bestaat niet, honderd 
procent bescherming evenmin.” Ze ziet ook een positieve kant 
aan deze crisis. “Mensen vallen veel minder over kleine erger-
nissen. Ze focussen op de essentie.” (Jan Caljon)

ALS DE BERG NIET TOT MOHAMMED KAN,  
GAAT MOHAMMED NAAR DE BERG
“Afstand houden en toch elkaar nabij zijn: hoe doe je dat? Internet 
biedt talloze digitale mogelijkheden maar niet iedereen kan daarover 
beschikken. Daarom bereiken we u via deze brief, die via vrijwillige  
handen nu in uw bus gevallen is.” De brief van pastoor Tom 
Schellekens aan zijn parochianen bij het begin van de lockdown bevatte 
bemoedigende woorden, een gebed, een verwijzing naar het aanbod 
van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena op het internet  
en van de bisschop op KerkNet, de kerkelijke informatie omtrent de 
Goede Week op KerkNet, het hulpaanbod van Mortsel en Edegem,  
een telefoonlijn indien iemand nood heeft aan een babbel ...

“Al deze informatie hangen we ook uit ad valvas aan de kerk, zodat 
iedereen die daar te allen tijde kan raadplegen. Dat doen we bewust. 
Een groot aantal parochianen hebben geen computer en blijven dus ver-
stoken van al deze informatie”, legt Tom uit. “Tegelijk zijn velen eenzaam 
en hebben ze nood aan contact. Daarom overlegden we met het team 
van onze pastorale eenheid wat we konden doen op het vlak van 
liturgie, gemeenschapsopbouw en verkondiging.” Elke dag post pastoor 
Tom een filmpje op YouTube (met een link op de Facebookpagina van 
de pastorale eenheid) met een gebed, het evangelie van de dag en 
voorbeden. Tot slot bidt hij het Onzevader en geeft hij de zegen. Tijdens 
het weekend gaat hij voor in een viering in een lege Sint-Benedictuskerk 
in Mortsel, die rechtstreeks uitgezonden wordt door de lokale televisie 
Mortsel TV. “We verliezen mensen die eenzaam zijn niet het oog”, aldus 
pastoor Tom. “De pastorale eenheid maakte een telefoonlijn vrij voor wie 
nood heeft aan een babbel of samen wil bidden. Je kunt er ook terecht 
met hulpvragen. Ondertussen bouwen we verder aan verkondiging. We 
zoeken uit welk materiaal we kunnen aanbieden aan communicanten  
en vormelingen in afwachting van de vieringen.”  (Ilse Van Halst)

“Heel wat parochianen hebben geen computer. 
We laten hen niet aan hun lot over.”

LIEVE BUUR
Een van de eerste dagen van de corona-inperkende maatregelen 
vond ik een briefje met volgende tekst in onze brievenbus:

“Lieve buur, 
We delen sinds een week allemaal dezelfde bekommernissen en 
vragen. Een vloed van onzekerheden en misschien zelfs angsten 
overspoelt ons. Naast deze gedeelde onzekerheid moet er plaats 
zijn voor gedeelde zorg. Meer dan eens zijn we verbonden als 
samenleving, buur en mens. Daarom willen we met veel plezier 
bijspringen waar nodig: boodschappen, post, apotheek ... 
Warme en gezonde groetjes, Familie El Harchouni”

“We willen kwetsbare medemensen het gevoel geven dat ze er 
niet alleen voor staan in deze tijden van nood”, vertellen Yasser El 

Harchouni, een dertigjarige Marokkaanse Belg van de derde gene-
ratie, en zijn zus Yasmine. Hun geloof speelt daarbij een rol. “Mijn 
zus en ik zijn geen moslimgeleerden, maar we kunnen wel spreken 
over hoe we zijn opgevoed en welke impact ons geloof heeft op 
ons leven. In de Koran en talrijke Hadiths staan vele verzen die 
de nadruk leggen op het uitmuntend behandelen van de buur, 
ongeacht zijn geloof of afkomst. Zo is er de overlevering waarin de 
profeet Mohammed zegt: ‘Jibriel (Gabriël) heeft zo vaak het goede 
gedrag jegens de buren benadrukt, dat ik dacht dat Allah mij zou 
gaan bevelen buren het recht van erfgenamen toe te kennen.’”Yas-
ser en Yasmine wilden liever niet zelf op de foto. “In onze ogen 
geeft een foto geen meerwaarde aan een goede daad. We geloven 
dat een handeling geen bezit kan zijn van een individu en dat een 
individu slechts een deel kan zijn van een verhaal. Goed of slecht, 
het verloop in een leven zal voor een groot deel slechts een gevolg 
zijn van keuzes die we dagelijks maken.”  (Marc Phlips)
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NIEUW LEVEN VERWELKOMEN IN ONZEKERE TIJDEN
Na 31 jaar vroedvrouw krijgt Lut Goris nog altijd 
een kick van elke bevalling. Het feit dat ze erbij mag 
zijn als er nieuw en verrassend leven geboren wordt 
en dat ze de liefde van mensen mee mag beleven, 
stemt haar nog steeds even blij als toen ze koos 
voor dit beroep. Hoe gaat het eraan toe in de zorg 
tijdens de coronacrisis? “We zijn er elke seconde 
mee bezig”, onderstreept Lut. “Als collega’s zijn 
we erg op onze hoede. We willen vooral niet ziek 
worden en uitvallen. Het zorgen voor elkaar zit er 
goed in, weliswaar op de nodige afstand.” Ook op 
de afdeling waar de vroedvrouwen actief zijn, is er 
hard gewerkt om coronapatiënten op te volgen. 
Er werd een afzonderlijke arbeids- en verloskamer 
ingericht. Er zijn procedures uitgewerkt voor de 
opvang en begeleiding van covid-19-moeders.

Het valt Lut op dat jonge ouders niet echt bezig 
zijn met de wereld waarin hun kind geboren zal 
worden. Wat hen vooral parten speelt, is dat ze 
het blijde gebeuren niet in realiteit kunnen delen 

met anderen. Zo wordt de partner voor de keuze 
gesteld na de bevalling: blijven of weggaan. 
Weggaan betekent dan: niet terugkomen tot hij 
moeder en kind kan komen ophalen. Ook groot-
ouders en andere familie of vrienden mogen niet 
op bezoek komen. Suikerbonen blijven voorlopig 
staan waar ze staan.Tijdens haar carrière zag 
Lut de manier waarop nieuw leven verwelkomd 
wordt al veranderen. “Steeds meer deden de 
sociale media hun intrede, soms zelfs tijdens de 
bevalling. Nu ouders er volledig op aangewezen 
zijn, missen ze het menselijke contact.” 

Lut hoopt dat de waarde van dat menselijke 
contact terug zichtbaar wordt. En dat de zorg met 
andere ogen bekeken zal worden en meer gewaar-
deerd zal worden. Ze vraagt zich onder meer af 
hoe het komt dat andere sectoren, met betere 
uren, veel beter beloond worden?  (Lea Verstricht)
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“Nu ouders volledig op 
sociale media zijn aan-
gewezen, missen ze het 
menselijke contact.”

ZELFREDZAAMHEID 
STIMULEREN

Dit schooljaar nam met de corona-
crisis een plotse wending. Wat doet 
dat met een leerkracht? “De ervaring 
is dubbel”, begint Elke Sluyts haar 
verhaal. Ze geeft al zes jaar Frans en 
Socio-economische initiatie op het 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege 
in Edegem. “De social distancing 
brengt als grootste verandering mee 
dat alles vanachter de computer moet 
gebeuren. Dat zet je creativiteit in 
gang. Dingen die ik niet durf uit te 
proberen in een gewoon schooljaar, 
geef ik nu wel een kans. Zo ontdek je 
nieuwe mogelijkheden om je doelen te 
bereiken. En als dat lukt, geeft dat een 
goed gevoel. Anderzijds kun je nooit 
hetzelfde bereiken wegens het gemis 
aan contact met de leerlingen.” Als 
leerkracht moet je ook leren vertrou-
wen op de eerlijkheid van de leerlingen. 
De controle moet worden losgelaten. 
De onduidelijke duur van de crisis 
maakt het er niet eenvoudiger op. “Om 
de leerachterstand te beperken lever je 
best voldoende materiaal aan, maar tot 
waar moet je daarin gaan?” Ook voor 
een leerkracht is dit een leerperiode. 

En de leerlingen zelf? Elke merkt nu al 
duidelijk een verschil tussen plichtbe-
wuste leerlingen en zij die het niet zo 
nauw nemen. Of leerlingen die proble-
men hebben met het wegvallen van de 
structuur en de vrijheid niet aankun-
nen. Ook het groepsgebeuren in een 
klas ziet ze veranderen. “Ik vrees dat 
er nu online meer kliekjes gevormd 
zullen worden waardoor bepaalde 
leerlingen sneller uit de boot zullen 
vallen.” Ze hoopt dat er na de crisis 
meer steun komt voor het onderwijs en 
dat de waardering voor leerkrachten 
zal toenemen. “Een compliment of 
dankbaarheid van ouders en leerlingen 
doet zo’n deugd!” (Lea Verstricht)

 
©

Sl
uy

ts

WAAR IS MIJN KOT?
Blijf in uw kot! Een veel gehoord mantra tijdens 
de laatste weken. Iedereen wordt op het hart 
gedrukt vooral thuis te blijven. Maar wat als je geen 
huis hebt? Ondanks de vele inspanningen van 
de stad Antwerpen om de coronacrisis ook voor 
onze dakloze en thuisloze medemensen draaglijk 
te maken, lopen velen verloren rond. Ze kunnen 
nergens binnenblijven, warm en veilig. Ook inloop-
huis ’t Vlot is gesloten. De ruimte is er veel te klein 
zodat het moeilijk is de broodnodige veilige afstand 
te houden. Bovendien behoren bijna alle vrijwilligers 
tot de risicogroep. Zij moeten nu eerst voor zichzelf 
zorgen. Gelukkig zijn een aantal jonge pastorale 

krachten en medewerkers van ons bisdom present 
om de deuren van de naastgelegen Heilig Hart- 
kerk open te zetten. Ook mensen van Welzijnszorg 
en de Protestantse Kerk zetten zich mee in. De 
ruimte van de kerk is groot genoeg om telkens 
twintig dak- en thuisloze mensen binnen te laten. 
Er is koffie en er zijn verpakte peperkoeken.  
Dat is een geschenk van IJD Antwerpen, dat  
de Vormelingendag geannuleerd zag. En mgr. 
Bonny komt af en toe eens langs met een zelf- 
gebakken cake. Een hart onder de riem!

De kerk is bij het ter perse gaan open op dinsdag- 
en donderdagmiddag, dezelfde dagen waarop  
’t Vlot open zou zijn. Het is niet veel, en toch 
maakt het een groot verschil. Mensen zijn blij dat 
ze even langs kunnen komen. Het breekt de dag, 
het geeft hun een gevoel van warmte en veiligheid 
in angstige tijden. Ondertussen wordt er veel 
gelachen en gedeeld. Nieuwe talenten worden 
zichtbaar: een trouwe bezoeker blijkt een expert 
te zijn in architectuur en heeft een grote interesse 
voor kerkgebouwen. Allang wilde hij deze kerk eens 
bezoeken, maar hij durfde het nooit te vragen.  
En nu is ze tijdens deze crisis een beetje zijn  
‘huis’ geworden. (Saskia van den Kieboom)
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MONDMASKERS MAKEN ... ZOALS GEVANGENEN
“Zolang ik me kan herinneren, pak ik 
problemen op dezelfde manier aan. Ik 
denk na over wat er gebeurt, probeer 
uitwegen te vinden, praat erover met 
anderen, doe iets om het probleem op te 
lossen. En kan ik het niet oplossen, dan 
leer ik ermee leven. Zoals nu met het 
coronavirus. Een eerste oproep die bin-
nenliep, was de vraag om mondmaskers 
te maken voor mijn schoondochter die 
op interventie moest van labo naar labo 
en geen bescherming had. Ondertussen 
stikte ik er al een vijftigtal voor haar en 
voor een woon-zorgcentrum. Al post ik 

niet vaak iets op Facebook, nood breekt 
wet. En kijk, mensen willen helpen 
naaien of sturen patronen door. Al snel 
besef ik hoe leuk het zou zijn om dat 
met meerderen samen rond één tafel 
te doen. De kracht van samen iets te 
verwezenlijken wordt plots héél voelbaar.

Al stikkend denk ik aan mensen in de 
gevangenis. Vóór mijn pensioen orga-
niseerde ik voor hen gespreksgroepen 
met mensen van binnen en buiten. 
‘Gevangen’ zijn in deze coronatijden 
ook mensen die ten onder gaan aan 
eenzaamheid, die geen bezoek meer 
ontvangen, die niet kunnen skypen of 
e-mailen. Ouders die met drukke kinde-
ren op een klein appartement de kalmte 
moeten zien te bewaren. Of koppels  
die nu te dicht op elkaars lip zitten om 
relationele spanningen te verwerken ...  
In onze parochie zijn alle activiteiten 
stilgevallen. Mijn echtgenoot Herman, 
die diaken is, en ik zoeken wegen om 
met parochianen en kerkgangers in 

contact te blijven. We kunnen niet langer 
samenkomen, maar via e-mail spelen we 
creatieve suggesties door en zo blijven 
we met elkaar verbonden.

Ik steun met hart en ziel de wittelakens-
actie. Een laken buiten hangen en elke 
dag meer lakens zien verschijnen, schept 
verbondenheid, vooral als buren elkaar 
toeroepen: “Tot morgen ... zelfde plaats, 
zelfde tijd.” Ik schreef me in als vrijwilliger 
in de medische sector. Of ik zal opge-
roepen worden, blijft een open vraag 
vermits ik tot de ‘risicogroep’ behoor. 
Als christen wil ik mijn verantwoordelijk-
heid nemen, maar vooral geloven in het 
goede in elke mens. En dat goede zie, 
hoor en voel ik overal opborrelen in  
deze coronatijd.” (Raf Verbeeck)

“De kracht van samen  
iets te verwezenlijken 
wordt plots héél voelbaar.”

‘NEEM EN LEES’ IN TIJDEN VAN CORONA
“De apostelen bleven doorgaan ondanks 
gevangenschap, vervolgingen, stormweer. 
Dan zal het coronavirus ons toch ook 
niet tegenhouden?” Zo redeneerde Paul 
De Meulenaere, verantwoordelijke voor 
volwassenencatechese in het pastoraal 
team van de pastorale eenheid Heilige Maria 
Magdalena. En hij dacht een digitaal plan uit 
om door te gaan met de leesavonden van 
Handelingen, ook nu alle activiteiten bui-
tenshuis stopgezet zijn. “Tevoren kwamen 
we al twee keer samen. Waarom niet 
proberen om, via Zoom, een laagdrempelig 
technisch platform, de leesavonden voort 
te zetten”, bedacht hij. “Ik nodigde iedereen 
uit via e-mail voor een eerste testavond. Dat 
was een bewuste keuze. Ik wilde iedereen 

de tijd geven om zonder stress te proberen 
in te loggen en het platform te leren kennen. 
Daarom lazen we slechts één hoofdstuk. 
Zo hadden we de tijd om de verschillende 
knoppen spelenderwijs te ontdekken: je 
microfoon harder of zachter zetten, handjes 
opsteken ...” Per e-mail kreeg Paul enkele 
reacties van geïnteresseerden die er niet in 
slaagden zich aan te melden. Hen begeleidt 
hij nadien stap voor stap per telefoon. De 
test verliep grotendeels positief. “Het lezen 
verliep vlot, het bespreken was wat wennen. 
In het gewone leven zie je elkaars blik, 
je merkt wanneer iemand het woord wil 
nemen ...”, maakt Paul de balans op. “We 
besloten het ritme van samenkomst aan 
te passen. Lazen we voor de coronacrisis 

één keer per maand vijf hoofdstukken, nu 
spreken we om de twee weken virtueel af 
om drie hoofdstukken te lezen, omdat dat 
online toch vermoeiender is.”

Hij vervolgt: “Op voorhand maakte ik enkele 
documenten aan in Google Docs, waarin 
mensen bedenkingen kunnen neerpen-
nen die ik doorgeef aan de werkgroep 
Handelingen. Dat werkt prima.” De leesgroep 
besloot de bijeenkomst met het gezamen-
lijke bidden van het Onzevader. “Je spreekt 
samen maar je hoort elkaar met een korte 
vertraging, waardoor je het gebed veel trager 
uitspreekt”, blikt Paul terug. “Een vreemde 
maar bemoedigende ervaring, en zeker voor 
herhaling vatbaar.”  (Ilse Van Halst)

“De coronacrisis maakte  
een abrupt einde aan het  
samenkomen in leesgroepen  
om ‘Handelingen van  
de Apostelen’ te lezen.”
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HET MYTHISCHE TROJE
SCHARNIERPUNTEN IN HANDELINGEN

Het verhaal van het boek ‘Handelingen van de Apostelen’ speelt 
zich af in een hele reeks steden, die, in de tijd dat het verhaal zich 
afspeelde, er heel anders uitzagen dan vandaag. In het besef dat  
de geografie van de Bijbel ook in dienst staat van de boodschap die 
de Bijbelschrijvers willen verkondigen, wil deze reeks over enkele  
van die steden niet zozeer een beeld reconstrueren van hoe ze er 
toen hebben uitgezien, maar eerder peilen naar de betekenis die  
deze plaatsen hebben in het verhaal. In deze derde aflevering  
vergezellen we Paulus tweemaal naar de mythische stad Troje.

Hendrik Hoet

‘Troas’ zegt je waarschijnlijk niet veel. Het 
is de naam die het noordwestelijke schier-
eiland van Klein-Azië aan de Dardanellen in 
de oudheid droeg. Destijds maakte het deel 
uit van de provincie Mysië, vandaag van 
Turkije. De streek draagt dezelfde naam 
als de stad die nu een geheel van ruïnes is 
op enkele tientallen kilometers van Troje. 
De naam Troje doet ongetwijfeld wel een 
belletje rinkelen. Troje: het antieke Ilion, 
waar de Trojaanse oorlog werd uitgevoch-
ten. Het Trojaanse paard. De wrok van de 
helmboswuivende Achilles, beschreven in 
de Ilias door Homerus. Aeneas, die vanuit 
Troje na tal van omzwervingen, bezongen 
door Virgilius, de streek Latium in Italië 
bereikt, waar zijn nakomelingen Rome 
stichten. Julius Caesar heeft zelfs een 
tijdje overwogen de zetel van de Romeinse 
regering naar Troas te verplaatsen.

Dat alles behoorde tot de culturele bagage 
van de lezers van Handelingen in de tijd 
dat dit boek geschreven werd. En wat 
die lezers ook geleerd hadden, was dat 
de Perzische koning Xerxes in 480 voor 

Christus bij Troje een offer had gebracht 
vooraleer hij de Hellespont overstak om 
Griekenland te veroveren (wat hem des-
ondanks niet gelukt is!). Toen Alexander 
de Grote in mei 334 voor Christus op zijn 
veldtocht vanuit Macedonië in omgekeerde 
richting de Hellespont overstak, plantte 
hij daar zijn lans in de grond en trok hij op 
‘bedevaart’ naar de ruïnes van Troje om er 
een kroon te leggen op de graftombe van 
Achilles. Zo gaf hij zich uit voor een nieuwe 
Achilles. Enkele jaren later (rond 310 voor 
Christus) stichtte Antigonus, een generaal 
van Alexander, ten zuiden van Troje de 
havenstad Antigonea Troas, later omge-
doopt tot Alexandrea Troas.

Verkondiging
In zijn tweede brief aan de Korintiërs getuigt 
Paulus dat de Heer hem in Troas deuren 
heeft geopend voor de verkondiging van het 
Evangelie. Omdat hij er Titus niet aantreft, 
blijft hij er niet en trekt hij verder naar 
Macedonië (2 Korintiërs 2, 12v). En in zijn 
tweede brief aan Timoteüs laat Paulus aan 

zijn “beminde kind” en medewerker vragen 
zijn mantel, boeken en perkamenten mee 
te brengen die hij bij Karpos in Troas had 
achtergelaten (2 Timoteüs 4, 13).

Heilige Geest
In Handelingen komt Troas op twee 
scharnierpunten ter sprake. De eerste keer 
is dat wanneer Paulus na het overleg met 
de apostelen en de oudsten in Jeruzalem 
op zijn tweede missiereis de leerlingen 
gaat bezoeken in de steden waar hij op 
zijn eerste zendingsreis het Evangelie heeft 
verkondigd (cfr. Hnd 15, 36). Nadien wil 
hij doorreizen naar de provincie Asia – in 
tegengestelde richting langs de pelgrims-
weg die van Efeze naar Jeruzalem leidt 
– maar “de Heilige Geest” belet dat (16, 
6). Daarom slaat hij met Timoteüs af 
naar het noorden door Frygië en Galatië 
met de bedoeling de streek Bithynië te 
bereiken met haar steden aan de kust 
van de Zwarte Zee. Maar ook daar steekt 
de Heilige Geest een stokje voor, verhaalt 
Handelingen (16, 7). Daarom trekken ze 
door Mysië terug oostwaarts naar de kust 
in Troas (16, 8). Hiermee wordt opnieuw 
duidelijk dat de verspreiding van het 
Evangelie niet het resultaat is van men-
selijke missionaire projecten. De ‘Heilige 
Geest’ en niet Paulus en zijn medewerkers 
bepalen de weg die het Woord gaat.

In Troas ziet Paulus ’s nachts in een visioen 
“een Macedonische man” die roept: “Steek 
over naar Macedonië en help ons” (16, 9).  
De man die om hulp roept, wordt niet “een 
Europese man” genoemd, en evenmin 
“een westerling”. Het gaat hier niet om de 
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oversteek van Azië naar Europa, noch van 
het oosten naar het westen, zoals sommige 
commentaren verkeerdelijk suggereren. 
Is die “Macedoniër” Alexander, zoon van 
Filippus, waarmee Het eerste boek van de 
Makkabeeën opent (1 Makkabeeën 1, 1;  
zie ook 2, 6)? Alexander de Grote is in 
de ogen van de Joden de ‘grondlegger’ 
van het hellenisme, van de cultuur van 
de ‘Grieken’. Het hellenisme vormde de 
grootste bedreiging voor Israël en voor de 
dienst van de ware God, zoals niet alleen 
blijkt uit de boeken Makkabeeën, maar 
ook uit Wijsheid van Salomo en Wijsheid 
van Jezus Sirach. De ‘Grieken’ staat in het 
Nieuwe Testament vaak voor alle vijan-
dige volkeren (goyîm) die het bestaan van 
Israël bedreigen. Sinds 63 voor Christus 
zijn dat in de eerste plaats de Romeinen. 
‘De Macedonische man’ vertegenwoordigt 
dus zowel de hellenistische cultuur als het 
Romeinse keizerrijk dat zijn stamboom 
terugvoert tot Aeneas van Troje.

Het moet voor de Jood Paulus erg onwe-
zenlijk geleken hebben: terwijl de Judeeërs 
al jaren God om hulp schreeuwen en 
bidden om een Messias die hen zou 
bevrijden uit de greep van de Romeinse 
overheersers, ziet hij in zijn droom die 
vijand van Israël, de vertegenwoordiger 
van de (heidense) “volkeren”, die hem, 
kleine Jood (‘Paulus’ betekent ‘klein, 
gering’) om hulp smeekt! Paulus begrijpt 
meteen “dat God ons geroepen had om 
aan hen” in Macedonië – niet in Europa – 
“het Evangelie te brengen” (16, 10). Dat 
Evangelie is niet het goede nieuws dat een 
sterke Messias het Romeinse leger zal 
verslaan of heeft verslagen, maar wel dat 

een gekruisigde Messias de vijandschap 
heeft overwonnen door Joden en ‘Grieken’ 
te verzamelen in één familie rond dezelfde 
feesttafel. Dát is het Evangelie dat Paulus 
brengt bij de Grieken in Macedonië (Filippi 
en Tessalonika), in Achaje (Athene en 
Korinte) en in Asia (Efeze).

Vredebrenger
Van zijn farizese leermeesters leerde Paulus 
dat de Joden zich ver dienden te houden 
van de ‘Grieken’ (*goyîm*) met hun afgo-
dendienst. Om de komst van de Messias te 
bespoedigen, dienden de leden van Gods 
volk zich strikt te houden aan Gods geboden 
en verboden en zich niet te verontreinigen 
door omgang met de ‘heidenen’. Hun 
interpretatie van Gods Tora werd zo een 
geestelijke muur tussen Gods volk en de 
afgodendienaars. Tot Paulus begrijpt dat de 
Messias die muur heeft neergehaald om 
vrede te brengen tussen alle kinderen van 
de éne Vader (cfr. Efeziërs 2, 14). Alleen 
deze strategie – die Joden en hun vijanden 
rond de éne familietafel van de Vader verza-
melt – zal de oorlog kunnen voorkomen die 
tot de ondergang van het Joodse volk zou 
leiden (cfr. Johannes 11, 50).

Geluksvogel
Het tweede scharnierpunt in het verhaal 
van Handelingen dat zich in Troas 
afspeelt, is wanneer Paulus op terugweg 
van zijn derde zendingsreis er zeven 
dagen halthoudt (20, 6), misschien 
wel bij Karpos (zie 2 Timoteüs 6, 13). 
“Op de eerste dag van de week” viert 
Paulus er eucharistie met de plaatselijke 

gemeenschap in een bovenzaal op de 
derde verdieping. Tijdens zijn homilie valt 
Eutuchos (wat ‘geluksvogel’ betekent) uit 
het raam en is op slag dood. Paulus wekt 
hem tot leven en vervolgt de liturgie met 
het breken van het brood. Bemerk hoe het 
verhaal is opgebouwd. Als Eutuchos dood 
blijkt te zijn, gaat Paulus naar beneden, 
gaat op hem liggen, omarmt hem en 
zegt: “Hij leeft.” Daarna gaat hij terug 
naar boven, breekt het brood en zet zijn 
“gesprek” voort gedurende de rest van de 
nacht. De volgende morgen “brachten ze 
de jongen levend” (20, 12). Het verhaal 
van de ‘verrijzenis’ van de jongen (verzen 
10 en 12) omkadert het verhaal van de 
liturgie met broodbreking en “woord- 
deling” (vers 11). Als om te zeggen dat  
de eucharistie met zijn woorddienst en 
broodbreking betekent: verrijzenisleven 
voor wie door hun gebrek aan waak- 
zaamheid de dood tegemoet leven.

Paulus’ laatste avondmaal
Dat verhaal is in zekere zin Paulus’  
“laatste avondmaal” (vgl. Lucas 22, 7-20). 
In Milete houdt hij zijn afscheidsrede (Hnd 
20; vgl. Lucas 22, 21-38). In Jeruzalem 
wordt hij aangehouden en een eerste maal 
verhoord. In Caesarea nogmaals. Daar 
doet hij een beroep op de keizer en wordt 
hij naar Rome gestuurd. Zijn dood aldaar 
wordt in Handelingen niet beschreven, 
omdat daar de gelijkenis met de Meester 
ophoudt: de dood van Paulus heeft niet 
dezelfde heilsbetekenis als die van Jezus. 
Die van Jezus heeft hij in Troas gevierd bij 
het breken van het brood, wat nieuw leven 
betekende voor leerlingen zoals Eutuchos.

 › Ruïnes nabij Troje.
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LICHT IS  
VOOR ALTIJD
HANDELINGEN IN GLAS

Het leven van de heilige Paulus, zoals we het kennen uit ‘Handelingen van de Apostelen’, vormde het icono-
grafische thema dat uitgedragen werd door de glasramen op het hoogkoor in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. 
Phoebus Foundation Antwerpen kocht vorig jaar twee olieverfschetsen aan die als model dienden voor twee  
van deze ramen in de predikherenkerk. Deze originele schetsen uit 1630 kun je er straks bekijken tijdens  
een unieke tentoonstelling. Grote foto’s tonen hoe de glasramen in hun venster waren geplaatst.

Armand Storck, Sint-Pauluskerk in Antwerpen

Bisschop van Mierlo kwam in 1571 het 
afgewerkte schip van de nieuwe predik-
herenkerk in Antwerpen toewijden aan de 
heilige Paulus. De oude kerk op dezelfde 
plek was gekend als ‘predickheeren-
kerk’, maar vanaf dan werd resoluut voor 
Paulus gekozen. Volgens een legende had 
Dominicus, tijdens een visioen, van Paulus 
zelf zijn beroemde brieven ontvangen. 
Dominicus droeg ze steeds bij zich op 
reis. Paulus preekte tegen de ongelovi-
gen, de heidenen. De dominicanen deden 
net hetzelfde. In 1571, enkele jaren na 
afloop van het Concilie van Trente, was de 
Contrareformatie goed op dreef. Het toewij-
den van de dominicanenkerk aan de heilige 
Paulus op dat moment was een statement.

Munitiedepot
Een decennium later lagen de kaarten 
anders. Antwerpen kende een calvinis-
tisch bestuur en de meeste kloosterorden, 
ook de dominicanen, waren uit de stad 
verdreven. De Sint-Pauluskerk werd een 
protestantse tempel en de kloostergebou-
wen werden onder meer als munitiedepot 
gebruikt. Pas in 1585 bij de ‘val’ of de 
‘bevrijding’ van de stad (afhankelijk vanuit 
welk standpunt je het bekijkt), keerden de 
predikheren terug naar hun klooster en 

begonnen ze te werken aan het herstel  
en de uitbreiding. Bisschop Gaspar  
Nemius wijdde het nieuwe hoogkoor pas  
in 1639, bijna zeventig jaar na de wijding 
van het kerkschip: zo lang duurde de 
wederopbouw en afwerking.

De predikheren sloten in 1633 een contract 
met Abraham Van Diepenbeeck voor het 
ontwerpen van gebrandschilderd glas voor 
het hoogkoor van de Sint-Pauluskerk. 
Geboren en getogen in ’s Hertogenbosch 
had Van Diepenbeeck zich in 1622 in 
Antwerpen gevestigd, waar hij een jaar later 
werd ingeschreven als ‘gelaesschryver’ in 
de Sint-Lucasgilde. Het contract uit 1633 is 
onvindbaar, maar we weten ongeveer wat er 
in stond, dankzij een addendum van 1637. 
De tekst van dat document is echter verwar-
rend en er is achtereenvolgens sprake van 
6, 12 en zelfs 17 glasramen. “We hebben 
slechts zekerheid over het bestaan en de 
plaatsing van vier gebrandschilderde glas-
ramen aan de zuidkant van het hoogkoor”, 
legt onderzoeker en kunsthistoricus Jan Van 
Damme uit. “De andere ramen zouden wel 
besteld, eventueel ontworpen, maar niet 
noodzakelijk geplaatst zijn.” De predikheren 
wilden dat Van Diepenbeeck het leven van 
Sint-Paulus uitbeeldde, zoals het beschreven 
staat in Handelingen van de Apostelen. 

De twee olieverfschetsen, in bruikleen van 
Phoebus Foundation, geven een duidelijke 
kijk op de werkwijze van de schilder. Van 
Diepenbeeck bracht, na opmeting, het raster 
van de loodlijnen op de schets aan. Zo wist 
hij precies waar de afgebeelde scène door 
die lijnen onderbroken zou worden. Pas 
daarna begon hij te schilderen.

Handelingen geschetst
De bevolking betoonde zich tegenover 
ons buitengewoon vriendelijk. Omdat 
het begon te regenen en het koud was, 
legden zij een groot vuur aan en lieten ons 
allen daaromheen plaatsnemen (Hnd 28, 
2). De inwoners van Malta komen uit de 
stad gelopen om de schipbreukelingen te 
redden. Van Diepenbeeck heeft enkele 
figuren helemaal uitgewerkt op deze 
schets, inclusief de prachtige kleuren van 
hun kledij. De moeder met kind aan de 
rechterkant lijkt levensecht en de oude 
man met blauwe tuniek heft zijn handen 
op in een natuurlijk gebaar van medeleven. 
Paulus wordt zacht overeind geholpen. Hij 
is doorweekt, zijn kleren zien grauw van het 
zeewater, zijn haar plakt tegen zijn schedel. 
“We weten niet zeker of deze schets werke-
lijk tot een gebrandschilderd glasraam heeft 
geleid”, aldus Jan Van Damme.

 › Hnd 16, 22. Paulus en Silas worden uit de stad verjaagd.
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 › Licht overstroomt de Sint-Pauluskerk langs de glasramen.  › Hnd 28, 2. De inwoners van Malta redden de schipbreukelingen.

Er kwamen echter Joden van Antiochië en 
Ikonium die het volk ompraatten. Daarom 
stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten 
de stad, in de mening dat hij dood was  
(Hnd 14, 19). Volgens Adam Sammut, 
doctoraatsstudent in kunstgeschiedenis 
aan de universiteit van York (1), zien we 
Paulus, die net gestenigd is en samen met 
Barnabas de stad Lystra wordt uitgejaagd. 
In de negentiende eeuw beschrijft historicus 
en Antwerps stadsarchivaris Pieter Génard 
dat raam nog en situeert het aan de zuidkant 
van het altaar, in het eerste grote venster 
ernaast. Bovenaan prijkte het wapenschild 
van bisschop Jan Malderus, die de eerste 
steen voor het hoogkoor legde, en onderaan 
een tekst in het Latijn: Lapidantes Paulum, 
duxerunt extra civitatem, Act. 14. “Dat lijkt 
duidelijk, maar was het wel deze schets 
die model stond voor het raam dat Génard 
gezien heeft?”, twijfelt Jan Van Damme 
luidop. “We zien immers geen steniging 
maar een geboeide Paulus en zijn compag-
non, die met roeden gegeseld worden. Die 
scène doet eerder denken aan Hnd 16, 22: 
ook het volk liep tegen hen te hoop, waarop 
de magistraten bevel gaven hun de kleren 
van het lijf te rukken en hen met roeden te 
geselen. Het tafereel speelt zich af in Filippi, 
het gaat over Paulus en Silas. Beide mannen 
zijn inderdaad halfnaakt op de schets.”

Adam Sammut vermoedt dat je de glas-
ramen kon lezen, chronologisch volgens 
Handelingen, als je het koor binnenwan-
delde. Je begon aan de zuidkant van het 
koor met de ‘bekering van Saulus’. Als vijfde 
en laatste tafereel, dus tegen het altaar aan, 
had je de ‘steniging’, onze twijfelachtige optie 
uit Hnd 14. Aan de noordzijde van het koor 

begon de reeks van vijf mogelijk met ‘Paulus 
in gevangenschap’ en was de voorlaatste 
scène die met onze eerst besproken schets, 
de schipbreuk op Malta. Het volgende en 
laatste tafereel zou dan logischerwijs de ont-
hoofding van Paulus zijn, als afsluiting van de 
cyclus. Sammut verwijst naar een gelijkaar-
dige reeks wandtapijten, getekend door  
Van Diepenbeeck en uitgevoerd door 
Philippe Wauters, die het chronologische 
verhaal met dezelfde scènes volgt. De 
theorie kan echter niet worden onderbouwd 
bij gebrek aan archivalisch bewijs.

Glas is tijdelijk
De glasramen waren geen lang leven 
beschoren. Rond 1830, tijdens de strijd 
van Belgische revolutionairen tegen de 
Hollanders, blies de Nederlandse comman-
dant Jan van Speijk zijn kanonneerboot op, 
niet ver van Oosterweel (1831), en werd de 
stad door de Nederlandse generaal Chassé 
gebombardeerd vanuit het Zuidkasteel 
(1832). Die twee gebeurtenissen waren 
waarschijnlijk fataal voor een deel van 
de glasramen in de Sint-Pauluskerk. Een 
gedocumenteerde vernieling vond plaats op 
6 september 1889, toen de munitiefabriek 

van Corvilain in Oosterweel de lucht invloog. 
Zeker 150 mensen kwamen om en er 
zonken enkele schepen op de Schelde. 
De dag erna, op 7 september, kwam de 
kerkraad in spoedzitting bijeen. In het verslag 
lezen we: “Gisteren, rond 2 ure des namid-
dags is er een verschrikkelijke ontploffing 
ontstaan in het poederfabriek Corvilain, 
opgericht in den Ferdinanduspolder tussche 
Austruweel en de dokken van Antwerpen. 
De schade welke de gebouwen van de kerk 
ondergaan hebben is aanzienlijk. Vyf der 
ramen van de choor langs de kant der St. 
Paulusstraat en al de ramen van de choor 
langs de kant der Nosestraat, zijn verbrijselt.”

Natuurlijk zouden we graag hebben dat 
onze gebrandschilderde ramen nog aan-
wezig waren. Hun voornaamste grondstof, 
licht, is er echter nog altijd in ruime mate. 
De vele bezoekers aan de Sint-Pauluskerk 
en de grote groep vrijwilligers houden van 
dat licht dat de kerk overspoelt door de 
hoge, gotische vensters. Emeritus pastoor 
Paul Scheelen vertelt over een kind met 
autisme dat dankzij het helende effect van 
dat licht enkel in Sint-Paulus tot rust komt. 
Je ziet dat licht bewegen, veranderen, 
stijgen en dalen, met de seizoenen.

 Van 15 mei 2020 (onder voorbehoud) tot het voorjaar 2021  
worden de olieverfschetsen tentoongesteld in de Sint-Pauluskerk.  
Jan Van Damme houdt een lezing over de glasramen.  
Info over data e.d. via Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’

 Adam Sammut, Two rediscovered oil sketches by Abraham  
van Diepenbeeck, in Rubenianum Quarterly (2019/2)

 Pieter Génard, Verzameling der graf- en gedenkschriften  
van de provincie Antwerpen, 1873
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HIPPE SNEAKERS
JONG EN OUD LEREN VAN EN AAN ELKAAR

Met de projecten ‘Home alone’, ‘Friends’ en ‘Sociaal project’ krijgen 
leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen – 
zowel op vrijwillige basis als structureel – in coronavrije tijden een 
waaier aan kansen om over generaties heen gestalte te geven aan 
verbindende ontmoeting. Daarbij leren jong en oud van en aan elkaar. 
Ook sinds woon-zorgcentra afgesloten zijn van de buitenwereld 
droogt die intergenerationele solidariteit niet op.

Marc Phlips en Chris Van Vliet

Binnen het kader van de modernisering van 
de eerste graad van het secundair onderwijs 
kunnen jongeren deelnemen aan projecten 
over de klasgrenzen heen. Een van de 
mogelijkheden is het acht lesuren tellende 
project ‘Home alone’: leerlingen staan eerst 
stil bij het aspect eenzaamheid binnen de 
grootstad, om vervolgens actief de handen 
uit de mouwen te steken, onder andere door 
een activiteit voor alleenstaande residenten 
van een rusthuis uit te werken.

Jongeren uit het eerste tot en met het 
vierde jaar kunnen meewerken aan het 
project ‘Friends’. Op vrijwillige basis 
bezoeken ze op zondag senioren in 
het woon-zorgcentrum Onze-Lieve-
Vrouw in Antwerpen en organiseren ze 
activiteiten voor en met deze ouderen: 
kerst- en paasfeesten, excursies en 
wandelingen. De schoolgemeen-
schap ondersteunt hen met passende 
geschenken en logistiek. De gemeen-
schap van Sant’Egidio begeleidt hen  
op inhoudelijk en spiritueel vlak.

Een tiental jaren geleden mocht Gledis 
Shabani als Friend ervaren “dat niemand 
te jong is om iets te doen voor iemand 
anders”. En als jongvolwassen begeleidster 
van het project ‘Friends’ ziet ze vandaag 
ouderen herleven en gezichten van jongeren 
oplichten. De oudere bewoners geven hun 
jonge bezoekers geregeld een pluim, waar-
door hun zelfvertrouwen groeit. Zo kreeg 
Gledis zelfs een bedankje van ouders omdat 
hun kind zo open gebloeid was dankzij de 
vriendschap met ouderen. Ze besluit: “Met 
de Friends krijgen we de kans om grenzen 
te doorbreken en leeftijdsverschillen te over-
bruggen. Een bejaarde complimenteerde 
ons eens: ‘Jullie glimlach is mijn geneesmid-
del.’ Dat is misschien wel de beste definitie  
van Friends: jongeren die een medicijn zijn 
tegen de eenzaamheid van vele ouderen.”

Een band opbouwen
Binnen het kader van hun ‘Sociaal project’ 
worden leerlingen uit het vijfde jaar 
verplicht om zich gedurende dertig uren 
buiten de lestijden in te zetten voor kwets-
bare doelgroepen: huiswerkbegeleiding 
bij minder kansrijke jongeren, sportacti-
viteiten met jongeren met een beperking 
en ontmoeting, gesprek en ondersteuning 
bij de animatie van eenzamere residenten 
in woon-zorgcentra. Ongeveer een vierde 
van de leerlingen kiest ervoor om zich in 
te zetten in een woon-zorgcentrum. De 
uitdaging bestaat in het ‘gewoon’ aanwe-
zig te zijn voor de ander en met hem of 
haar een band op te bouwen via gesprek 
en gedeelde activiteiten. Reflectie, 
terugblik, inter- en supervisie helpen deze 
jongeren te groeien in hun engagement. 

Bij onze eerste bezoeken troffen we Emy altijd aan in 

pyjama. We vroegen haar eens: “Emy, waarom kleed 

je je niet aan? Je kast hangt vol mooie kleren.” Haar 

antwoord trof ons: “Voor wie zou ik me aankleden? 

Niemand komt mij opzoeken, sinds mijn man gestorven is.  

Dus, voor wie moet ik nog leven?” Ons antwoord was 

duidelijk: “Voor ons, Emy!” Sindsdien trekt ze telkens 

haar mooiste kleren aan en kocht ze flashy paarse Nike 

Air Max, om net als wij hippe sneakers te dragen. 

(een Friend)
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Een greep uit hun reacties:

 “In mijn ogen heb ik helemaal niet 
zoveel gedaan voor deze mensen. 
Ik heb geleerd dat het niet om 
helpen draait. Het gaat om je aan-
wezigheid, dat je er bent voor hen.”

 “Als ik zie dat ik mensen gelukkig 
kan maken, word ik dat zelf ook.”

 “Nu ik de eenzaamheid van ouderen 
opgemerkt heb, heb ik mezelf  
voorgenomen om nu en later vaak 
op bezoek te gaan bij mijn groot- 
ouders en overgrootmoeder.”

 “Het sociaal contact met oudere 
mensen heeft mijn droom om 
ooit dokter te worden alleen maar 
doen groeien, omdat ik zie hoeveel 
voldoening je kunt putten uit het 
helpen van mensen.”

Ria Snykers, tot 2019 leerkracht Engels 
en Duits op het OLVC, stond mee aan de 
wieg van het ‘Sociaal project’. “Tijdens de 
bezinningsdagen van mijn klas in 2000 
getuigde jezuïet Nikolaas Sintobin over 
zijn ervaringen met een sociaal project in 
Parijs”, duidt ze de roots van het project. 
“Een van de leerlingen stelde toen de 
vraag of dat ook niet iets voor het college 

zou zijn. Met goedkeuring van de toen-
malige directie mocht ik met Nikolaas een 
gelijkaardig project uitbouwen in onze 
school. In de beginfase engageerden 
leerlingen zich vrijwillig, maar vermits alle 
leerlingen recht hebben op zo’n ervaring, 
maakten we van het project een verplichte 
activiteit voor alle vijfdejaars.”

Open deur naar zingeving
De publicatie met het hertaalde opvoe-
dingsproject van de jezuïetencolleges in 
Vlaanderen uit 2015, Ignatiaanse peda-
gogie in tien bewegingen, benadrukt dat 
het essentieel is dat leerlingen uitgenodigd 
worden om zich in te zetten voor kleinere 
of grotere projecten rond rechtvaardigheid 

en milieu: “Hierin kadert het ‘Sociaal 
project’ op onze jezuïetencolleges: alle 
leerlingen besteden in de loop van hun 
schoolloopbaan tijd aan sociaal werk en 
houden daarvan een reflectieverslag bij. In 
de loop van het project valt het op hoezeer 
sommige leerlingen zich juist door deze 
actieve inzet vragen beginnen te stellen 
over zingeving en geloof.” Het mag duidelijk 
zijn dat dit citaat geen dode letter is op het 
Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen.

Zelfs in coronatijden
Ook sinds bezoek aan woon-zorgcen-
tra verboden werd bij het begin van de 
coronacrisis droogt die intergeneratio-
nele solidariteit niet op. Integendeel: via 
YouTube-films, brieven, foto’s, telefoon-
gesprekken en kaartjes blijven ze contact 
houden met de vrienden die ze er maakten. 
“We knutselen geschenken, verzamelen 
paaseitjes ... en overhandigen ze aan het 
personeel, met respect voor alle veiligheids-
maatregelen. En samen kijken we uit naar 
het moment waarop we elkaar terug  
live een knuffel kunnen geven.”

Het is belangrijk dat jongeren ouderen niet in de 
steek laten, omdat jongeren veel kunnen leren van 

ouderen. Die hebben namelijk veel wijsheid om door 
te geven. En andersom bezorgen een babbel en een 
glimlach ons een goede dag. Onze dagen als oudere 
zien er vaak hetzelfde uit. Jongeren zijn het licht in het leven van vele ouderen. 

(Hubert, bewoner)

Ik bracht mijn eerste bezoek als Friend ter gelegenheid   

van de negentigste verjaardag van een van de ouderen.  

We hadden een verrassingsfeest voorbereid. De man had het 

helemaal niet verwacht en apprecieerde het erg. Sindsdien 

ga ik elke zondag en ik zal dat ook blijven doen! Waarom? 

Omdat het zalig is om een oudere te zien lachen simpelweg 

omdat je voor hem of haar tijd maakt. Ze noemden ons 

onlangs ‘engelen’. Dat was de max om dat uit een mond  

van een oudere te horen. We zijn inderdaad een beetje  

zoals engelen die ouderen doen herleven. 

(een Friend)
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VURIG GETUIGEN
HANDELEN IN AMANDUS

“Ssst, niet luidop!” “Hey, niet spieken!” “Oh nee, daar heb ik nooit op 
gelet.” Hier klinkt een zucht, daar een vreugdekreet. Er wordt overlegd, 
getwijfeld, gededuceerd, en soms zelfs gegokt. In groepjes lossen de 
priesters van Amandus Internationaal een Bijbelquiz over ‘Handelingen’ 
op uit het blote hoofd. Wie is Roosje? Waarheen voert de eerste reis 
Paulus? Wie wordt er gedoopt? Het samenwerken, het delen van weetjes, 
de spanning over wie wint ... maakt het werken met de soms moeilijke 
Nederlandstalige tekst van ‘Handelingen’ tot een speelse activiteit.

Ilse Van Halst

Vurige tongen. Op Pinksteren daalt de 
Heilige Geest neer op de apostelen 
die eensklaps in verschillende talen 
kunnen spreken en getuigen van Jezus’ 
boodschap. Een uitgelezen moment 
om een kijkje te nemen in Amandus 
Internationaal. Amandus groepeert 
priesters uit vier werelddelen en negen-
tien landen. Hoe lezen deze priesters van 
verschillende afkomst, cultuur, achter-
grond en taal het boek Handelingen?

Verrassend antwoord
“Zeker in het Nederlands is dat niet 
gemakkelijk en vraagt dat veel tijd”, getuigt 
Fabio Teixeira. Hij is nog niet zolang 
priester, maar schrijft reeds lang aan zijn 
verhaal met de Bijbel. Hij verdiept er zich 
vaak in om homilieën voor te bereiden, 
maar benadrukt meteen dat het lezen van 
de Bijbel niet beperkt mag blijven tot het 
nuttige. “Als tiener leerde ik dat de Bijbel 
het woord van God is en dat je er altijd een 
antwoord op je vragen vindt. Ook al is het 
antwoord niet altijd wat je verwacht. Zo 
heb ik de Bijbel ook altijd ervaren.”

Tijdens zijn studies theologie ontdekte hij 
allerlei filosofen en denkstromingen, naast 
de Bijbel. Het boek kreeg een plekje tussen 
de vele andere op zijn boekenkast. Tot de 
woorden van paus Benedictus XVI in Spes 
Salvi (Gered in de hoop, 2007) zijn hart 
en ziel raakten. “Het kairosmoment van 
mijn tienerjaren weerklonk. Tot op vandaag 
kleurt het mijn ervaring met de Bijbel”, 
vertelt Fabio. “De Bijbel is een haven voor 
mij. Ik ben hier als missionaris, in een 
nieuw land, met een nieuwe taal, nieuwe 
mensen en nieuwe ervaringen, en toch 
kan ik deze samenleving en de Kerk van 
Antwerpen duiden vanuit die Bijbel.”

Creatief met Handelingen
Op de Dag van het Woord eind januari 
gingen de priesters van Amandus aan de 
slag met Handelingen op hun werkplek. In 
de pastorale eenheid Zacheus las men het 
toegewezen hoofdstuk voor in groepjes, zin 
per zin, om nadien in stilte de tekst te over-
wegen. De pastorale eenheid Franciscus 
speelde de tekst af zodat de kerkgangers 
in de Sint-Pieterskerk het verhaal konden 

beluisteren en projecteerde foto’s op een 
scherm. Nog anderen deelden flyers uit 
met de oproep een leesgroep te starten. De 
federatie Merksplas, Beerse en Vosselaar 
leest Handelingen als gemeenschap. 
Elke zondag na de communie werd – tot 
het begin van de lockdown light om het 
coronavirus in te dijken – een kort stukje 
voorgelezen als bezinning, niet langer dan 
vier minuten. De reacties waren uiteenlo-
pend. Zag de ene kerkganger dat niet zitten, 
voor een ander was het een uitgelezen kans 
om ongekende teksten te leren kennen.

Aan creativiteit in ieder geval geen 
gebrek. Ook tijdens de coronacrisis 
zoeken parochies, leesgroepen en 
pastorale eenheden manieren om met 
Handelingen aan de slag te blijven.

Geïnspireerd door de website 
bijbel.nl gaf Paul Sas enkele tips 
om het Bijbellezen vol te houden:

• Elke dag op een vast tijdstip 
de Bijbel ter hand nemen en 
het boek letterlijk in de buurt 
houden, zet aan tot lezen.

• Kies een inloopleesdag om 
eventuele achterstand in te 
halen. Ook het gebruik van  
een leesrooster over een 
bepaald thema helpt.

• Vertel aan anderen waar- 
over je leest. Verhalen horen 
doet lezen en motiveert  
om vol te houden.

• Lees hardop: je proeft  
de tekst als je de woorden  
luidop uitspreekt.

• Vergelijk verschillende vertalin-
gen. Zo valt je oog op andere 
details. Het opent soms 
nieuwe perspectieven.

• Maak notities terwijl je leest. 
Zet een vraagteken bij een 
passage die je niet begrijpt, 
een uitroepteken bij iets dat je 
treft, een bliksem bij een zin 
die je boos maakt. Of maak 
de tekst toegankelijker door 
passages te kleuren: geel voor 
een passage die blij maakt, 
rood voor moeilijk, groen voor 
hoopvol ... Zo wordt de tekst 
een vrolijk kleurenpalet en 
meteen ook behapbaar.
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VOOR DE 
ONVERGANKELIJKE  
KRANS
SPORT EN RELIGIE IN CORONATIJDEN

Niet alleen kerken zijn leeg in 
coronatijden, ook sportvelden 
liggen er verlaten bij. Het Europees 
Kampioenschap voetbal werd 
uitgesteld en de voetbalcompetitie 
stilgelegd, tennistornooien worden 
geschrapt, wielerkoersen worden 
niet gereden en de Olympische 
Spelen die dit jaar in Tokyo zouden 
plaatsvinden, honderd jaar nadat 
Antwerpen gaststad was voor 
deze zomerspelen, zijn verschoven 
naar een nog te bepalen datum. 
Vind je het vreemd om Kerk en 
sport te linken? Er zijn nochtans 
best wat overeenkomsten.  
Sport wordt wel eens ‘de nieuwe 
religie’ genoemd.

Saskia van den Kieboom

Sporthelden worden aanbeden als goden, 
zeker in het voetbal. Een voetbalwedstrijd 
heeft veel weg van een liturgische samen-
komst: supporters weten exact wanneer 
ze moeten gaan zitten of staan, ze weten 
wanneer ze welke liederen uit volle borst 
mee moeten zingen en het voetbalveld is 
als heilige grond. Nu dus even niet. Ook in 
hun gedrag hechten vele sporters, voor wie 
geloof vaak een grote rol speelt, belang 
aan vaste rituelen. Zo liet voetballer Toby 
Alderweireld de kathedraal van Antwerpen 
op zijn arm tatoeëren. Daar trad hij in het 
huwelijk en liet hij zijn kind dopen.

Lijken onze sporthelden soms superman-
nen en supervrouwen, nu zijn ze even 
kwetsbaar als iedereen. Alle sportwedstrij-
den zijn afgelast, ook voor amateursporters 
ligt alles stil. Fitnesscentra, zwembaden en 
sportclubs zijn gesloten. En toch roepen 
sportartsen op om te blijven bewegen. 
Mensen bewegen in normale tijden al vaak 
te weinig. Nu ze in hun kot moeten blijven, 
is het gevaar reëel dat ze nog minder 
aan de broodnodige dagelijkse beweging 
toekomen. Aan het leven in parken te zien, 
begonnen velen met een ‘start to run’. 
Dat kan in het begin zwaar zijn, maar mits 
de juiste manier van trainen en conditie 
opbouwen, wordt sporten al snel een aan-
gename vorm van ontspanning en rust. En 
het is nooit te laat om eraan te beginnen!

Ook ‘in je kot’ kun je flink trainen. De meeste 
sportscholen posten elke dag een filmpje 
met een work-out die je thuis, zonder mate-
riaal, kunt inoefenen. Dat gaat van dansen 
op muziek, over buikspieroefeningen tot 
yogalessen. Sporten in tijden van corona is 
een individuele aangelegenheid. Dat vraagt 
discipline en doorzettingsvermogen. Er zijn 
immers geen teamgenoten die jou aanmoe-
digen. Op www.blijfsporten.be vind je 
heel wat goede tips om zowel binnen als 
buiten in beweging te blijven.

Ruimte voor gebed
Als ervaren loper voel ik dat juist 
tijdens het lopen mijn geest in een 
meditatieve toestand komt en er ruimte 
ontstaat voor gebed. Dat is een ander 
raakvlak tussen sport en religie. Dat 
is vooral het geval bij duursporten die 
veelal alleen beoefend worden. Denk 
aan wandelaars of fietsers, onder-
weg naar Santiago de Compostela. 
Ze ondernemen deze tocht vaak niet 
vanuit de intentie om op bedevaart 
te gaan, maar omdat ze de uitdaging 
willen aangaan om deze lange tocht tot 
een goed einde te brengen en omdat 
ze op zoek zijn naar rust en stilte. Zoals 
het spreekwoord mens sana in corpore 
sano (een gezonde geest in een gezond 
lichaam) aangeeft, brengen sport en 
beweging je geest tot rust.

Om met de woorden van Paulus af te 
sluiten. “Gij weet het: de hardlopers in 
het stadion lopen allen, maar slechts een 
wint de race. Loop zó dat ge wint! En 
de atleten ontzeggen zich bij de training 
allerlei dingen. Zij doen dat om een 
vergankelijke krans, wij om een onver-
gankelijke” (1 Korintiërs 9, 24-25). Laten 
we samen al bewegend in verbondenheid 
blijven voor die onvergankelijke krans.

 › Het Vredescentrum trok nog voor de uitbraak van corona langs klassen uit de derde graad 
lager onderwijs met een speelse en tegelijk educatieve workshop ‘Olympische vrede’.  
In teams gingen leerlingen onder begeleiding van een educatieve medewerker op reis  
door de geschiedenis van honderd jaar Olympische Spelen. Onderweg voerden ze vijf fysieke 
en mentale proeven uit. Daarin lag de focus op kracht, snelheid, (historische) dilemma’s, 
fair play en mensenrechten. De variatie in werkvormen haalde verschillende talenten in de 
deelnemers naar boven. De ene is immers sportiever, de andere is diplomatischer aangelegd, 
nog een ander blinkt uit in creativiteit. Om hun opdrachten tot een goed einde te brengen 
leerden ze de kracht van samenwerken. Zodra het toegelaten is, herneemt het Vredes- 
centrum deze workshops. Meer info op www.vredescentrum.be
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IN DE KIJKER
LUISTEREN,  
VERWELKOMEN,  
VERGEZELLEN EN  
VERDER GAAN

Zoals de Rupel ter hoogte van Rumst ontstaat door de samenvloeiing van 
Nete en Dijle, zo verenigt de pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus 
de negen parochies van Rumst en Boom. Als een van de eerste pastorale 
eenheden op 8 september 2016 per bisschoppelijk decreet opgericht, 
vormde Rupelkerk Sint-Franciscus de voorbije jaren de klassieke indeling  
in territoriale en categoriale pastoraal om naar een geïntegreerde  
regionale geheelpastoraal. En dat is een werk dat nooit af is.

Marc Phlips

Het team van de pastorale eenheid 
Rupelkerk Sint-Franciscus probeert samen 
met allen die behoren tot een van de diverse 
parochies of andere geloofskernen van 
Rupelkerk Sint-Franciscus concrete ant-
woorden te bieden op vragen zoals: “Welk 
soort kerkgemeenschap willen we zijn? 
Welk soort verschil wil onze kerkgemeen-
schap neerzetten in de samenleving?” (De 
pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen, 
Tweede herwerkte uitgave, blz.10 en 11).

Eenvoud als inspiratiebron
Zo werden de aanwezigen in de Sint-
Franciscusviering in oktober 2019 
uitgenodigd om een antwoord te formuleren 
op drie vragen: Waarom zijn jullie hier? 
Durven we ons als christenen tonen? Zijn 
jullie bereid om vieringen – met liturgische 
uitleg – mee te maken? De respectievelijke 
topantwoorden waren: “We zijn hier om 
Jezus te ervaren (92 procent). Uiteraard 
durven we ons als christenen te tonen (70 
procent). De huidige vorm van de vieringen 
is voor ons prima (72 procent).”

Geïnspireerd door de eenvoud van zowel 
Sint-Franciscus als paus Franciscus tracht 

het team van de Rupelkerk de brug te slaan 
tussen wat er leeft in de pastorale eenheid 
enerzijds en de diocesane beleidsvisie 
anderzijds. Daarbij wil het met de resultaten 
van de enquête aan de slag gaan, vanuit 
de visietekst over de pastorale eenheid. 
“Daarin heeft onze bisschop het over een 
Kerk die luistert (1), verwelkomt (2), vergezelt 
en begeleidt (3) én verder gaat (4)”, stipte 
bruggenbouwster Chris Stoffelen aan 
tijdens de eerste viering in 2020. “Deze vier 
waardevolle uitdagingen kunnen ons helpen 
in onze werking, in ons samenwerken, in 
de stappen, evaluaties en beslissingen die 
we nemen of soms moeten nemen. En ook 
al is het niet altijd even duidelijk of vanzelf-
sprekend, toch is het belangrijk ze steeds 
opnieuw te zoeken en te gebruiken.” En 
dat is ook wat het team van de pastorale 
eenheid tracht te doen. Chris verduidelijkt: 
“Zo hebben we via de enquête geluisterd 
naar de behoeften omtrent de manier van 
vieren (1). We verwelkomen eenieder die 
samen wil vieren volgens de gekende traditie 
maar ook wie zoekend is en de traditie wil 
loslaten (2). We vergezellen en begeleiden de 
mensen die deze vieringen organiseren en 
we geven duidelijk aan dat we dat als team 
niet alleen kunnen. We leren uit wat kan en 

wat niet meer kan (3). Anders gezegd: we 
willen ervoor zorgen dat we een Kerk zijn 
die verder gaat naar een nieuwe toekomst 
die er anders zal uitzien dan we tot vandaag 
kennen. En toch ook weer niet ... Samen 
zullen we die toekomst moeten vormgeven. 
Hoe? Dat weet ik op dit moment niet, maar 
dat zullen we samen wel ontdekken (4).”

Met en voor elkaar
Ook naar werkgroepen zoals liturgie, 
catechisten, de lokale verantwoordelijken 
van de Plaatselijke Kerngroepen wil het 
team luisteren (1). De oorspronkelijk op 27 
april geplande vergadering werd omwille van 
het coronavirus uitgesteld tot in het najaar. 
Op deze nog nader te bepalen datum is 
iedereen van ganser harte welkom (2) om 
kritisch stil te staan bij de huidige werking 
en deze waar nodig in vraag te stellen (3). 
Vervolgens zullen de aanwezigen brain-
stormen en concrete plannen maken voor 
de nabije en verdere toekomst (4). Dat met 
slechts één doel voor ogen, duidt Chris: “Als 
ledematen van eenzelfde lichaam handen en 
voeten geven aan de Blijde Boodschap door 
samen in de navolging van Jezus te gaan 
staan, met en voor elkaar. En dat is geen 
eenvoudige opdracht in een super geïndivi-
dualiseerde cultuur als de onze.”

Secretariaat:  
Wilgenstraat 9 2850 Boom 
(naast de zondagskerk).  
Enkel op afspraak: 0474 01 98 05,  
secretariaat@rupelkerk.be, 
www.rupelkerk.be
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“Ik ben een pelgrim”, zo ontdekte Lieve 
Gommers tijdens haar tocht naar Santiago 
én terug, “hoe langer hoe meer voel ik het 
zo aan.” Ze noemt het ‘pelgrimhieren’, elke 
dag in het hier en nu stappen zetten op de 
levensweg, met God als gids en reisgezel.

Sinds februari zet Lieve zich in ons bisdom 
in voor liturgie en liturgische vorming. Ook 
op dat engagement kreeg ze een zicht 
tijdens haar pelgrimstochten. Zo draagt 
ze een Mariabeeldje bij haar, dat past in 
haar handpalm. Ze kreeg het onderweg. 
Het is vervaardigd uit een bom uit de 
Eerste Wereldoorlog en kwam samen met 
een citaat uit Jesaja 2, 4: de zwaarden 
omsmeden tot ploegen. Het kan dus 
lukken: dingen die vastzitten omsmeden tot 
iets positiefs met de hulp van God.

Tijdens haar pelgrimstocht kreeg ze in 
diverse abdijen ook een boekje met teksten 
uit het Evangelie. Ze nam dat mee in haar 
rugzak. “Alles wat ik ontvang, wil ik meedra-
gen.” In Bordeaux nodigde iemand haar uit 
om samen iets te drinken. Ze had al leren ‘ja’ 
zeggen, want “dan kan iets nieuws begin-
nen”. Hij gaf haar een flesje parfum. Op zich 
is het niet vreemd om parfum te krijgen van 
een man, en best wel leuk, maar als pelgrim 
denk je dan toch vooral aan die wolken van 
zweet waarin je gehuld bent. Enkele dagen 
later ontdekte ze in de kerk van Aulnay dat 
het timpaan pelgrims afbeeldt met een 
bijbelboek en ... een flesje parfum. Mensen 
mogen met Gods woord op weg gaan en de 
geur van Christus volgen en verspreiden. 
Lees er 2 Korinthiërs 2, 14 maar op na. 
En dát is waar het in liturgie om draait. Het 
Woord wordt gelezen en gehoord, maar 

ook zonder woorden wordt er in de liturgie 
veel gezegd. Symbolen en rituelen vertellen 
‘in geuren en kleuren’ dat Christus bij ons 
is en met ons op weg gaat ...

“Waar de kudde verdwenen is, moeten 
eerst weer vissers aan de slag”, verwijst 
Lieve naar een citaat van onze bisschop uit 
zijn boek Herbeginnen bij Jezus Christus. 
Dat zegt haar duidelijk welke weg we te 
gaan hebben. Eerder dan ‘kom en zie’ wil 
Lieve staan voor ‘ga en verkondig’. Ook 
paus Franciscus roept ons allen op om 
‘naar buiten te gaan’. We moeten durven 
weg te trekken, op weg te gaan en te 
getuigen van het geloof dat ons drijft.

“Een hoogtepunt is maar 
mogelijk als er iets aan 
voorafgaat, een bron 
bestaat maar als er  
iets achter komt.”

“Als je naar buiten wil gaan, moet je wel van 
binnenuit vertrekken”, stelt Lieve duidelijk. 
“Zonder voeding die je kunt vinden in de 
ontmoeting met Christus, geraak je niet 
ver.” Dat is wat liturgie is: een plaats en een 
gebeuren waar je Hem aanwezig weet en 
die jou op weg zet om verder te gaan.

Geldt dat voor alle vormen van liturgie, wil 
ik weten. “De eucharistie is het hoogtepunt 
en de bron”, antwoordt Lieve. “En een 
hoogtepunt is maar mogelijk als er iets 
aan voorafgaat, een bron bestaat maar als 
er iets achter komt.” De eucharistie wint 

aan kracht als ze ingebed is in persoonlijk 
gebed en vele andere mogelijke vormen van 
liturgie. Ze gaat elke dag opnieuw met het 
woord van God op weg, als een pelgrim.

Vele tijdgenoten kennen de weg naar de 
liturgie niet meer, of gaan hem niet meer. 
“Misschien maakt onbekend wel onbe-
mind”, bedenkt ze. “Liturgie kent een lange 
ontstaansgeschiedenis, en eens je die op 
het spoor komt, gaat er een hele schat-
kamer open. Laten we samen, met jong 
en oud, op schattenjacht gaan. Laten we 
samen voelen, ervaren en ontdekken wat 
de liturgie ons wil zeggen en voor ons kan 
betekenen in het leven van elke dag. Laten 
we, net zoals in het boek Handelingen, 
elke dag opnieuw nieuwe stappen zetten, 
niet goed wetend waar we zullen uitko-
men, maar vertrouwend dat God met ons 
meegaat. Soms zullen we falen, maar van 
fouten kun je leren, en wellicht is het erger 
om ‘niets’ te doen, verlamd door angst.”

Al ‘pelgrimhierend’ hier en nu droomt Lieve 
luidop over morgen: “Ik droom dat we open 
durven te spreken over hoe we met God op 
weg zijn. Dat er weer enthousiasme in de 
Kerk komt, vanuit het geloof dat je Christus 
kunt tegenkomen. Ik droom er ook van dat 
mensen zich in en doorheen de liturgie 
laten raken en aanraken en van daaruit 
levenslang verder willen groeien in geloof 
en verbondenheid met Christus. Die rich-
ting wil ik uitgaan, maar tegelijkertijd wil 
ik ook echt openstaan voor wat er op mijn 
weg komt, en daar wil ik ‘ja’ op zeggen. Je 
door de Weg laten leiden, zeg maar.”

Lea Verstricht

ESTAFETTE
EEN MEDEWERKER UIT DE KERK  

AAN HET WOORD
Lieve Gommers, stafmedewerker liturgie,  

pelgrimhiert elke dag met God als gids en reisgezel.

“

„
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BENOEMING
Paul Bistiaux werd per 1 april 2020 
benoemd tot verantwoordelijke voor het 
financieel en materiaal beheer in de pasto-
rale eenheid Heilige Christoffel (Borgerhout 
extra-muros, Deurne) en als lid van dit 
team, voor een periode van zes jaar.

Sybryn Leirs, voorheen educatief 
medewerker bij het CCV in het bisdom 
Antwerpen, werd benoemd tot dienst- 
verantwoordelijke zorg en stafmedewerker 
zorg in het bisdom Antwerpen, ressor-
terend onder het vicariaat Diocesane 
Diensten, per 1 maart 2020, voor een 
periode van zes jaar.

STOPZETTINGEN
Kanunnik Alphonsus Luc De Fleurquin  
nam per 1 januari 2020 ontslag als gerechts-
vicaris van de Interdiocesane Rechtbank van 
Tweede Instantie. Hij bereikte eind vorig jaar 

de leeftijdsgrens van 75 jaar en kreeg bij  
die gelegenheid eervol ontslag.

Anaïs Fayt nam per 31 maart 2020 ontslag 
als verantwoordelijke voor het financieel en 
materiaal beheer in de pastorale eenheid 
Heilige Christoffel (Borgerhout extra-muros, 
Deurne) en als lid van dat team. 

De bisschop stelt er prijs op bij deze gelegen- 
heid zijn medewerkers van harte te danken.

OVERLIJDEN
Frans Van der Plas, redemptorist, 
overleed in Antwerpen op 26 maart 2020. 
Hij was onder meer actief als lid van de 
priesterequipe in Antwerpen, Sint-Jacob 
de Meerdere, en Antwerpen, Onze-Lieve-
Vrouw-Tenhemelopgenomen (kathedraal). 
Nadien was hij actief als pastoraal 
rusthuiswerker in Antwerpen, woon-zorg-
centrum De Gulden Lelie. Hij werd geboren 
op 8 maart 1929 in Oppuurs en priester 
gewijd op 15 september 1954.

Joanna Jeanne Vermeulen, zuster van 
Onze-Lieve-Vrouw van Namen en pastoraal 
werkster van ons bisdom, overleed in Hove op 
23 februari 2020. Ze was onder meer pasto-
raal rusthuiswerkster in het woon-zorgcentrum 
Cantershof in Hove. Ze werd geboren op 18 
oktober 1935 in Baal en erkend als pasto-
raal werkster op 15 november 2005.

Hortense Vleugels, pastoraal werkster 
van ons bisdom, overleed in Herentals 
op 15 maart 2020. Ze was onder meer 
actief als parochieassistente in de parochie 
Herentals, Sint-Waldetrudis, en als lid 

van de Diocesane Pastorale Raad van het 
bisdom Antwerpen. Ze werd geboren op 
17 januari 1935 in Herentals en erkend als 
pastoraal werkster op 5 november 1977.

Roger Lafon, priester van ons bisdom, 
overleed in Antwerpen op 20 februari 
2020. Hij was onder meer actief als direc-
teur van het Interparochieel secretariaat 
van Antwerpen. Hij werd geboren op 15 
augustus 1926 in Aalst en priester gewijd 
in Mechelen op 20 juli 1952.

André Goossens, priester van ons 
bisdom, overleed in Antwerpen op 14 
februari 2020. Hij was onder meer 
actief als pastoor in de parochies Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes, Sint-Antonius, 
Heilige Familie en Sint-Jozef in Edegem, 
en Sint-Bavo in Boechout. Verder was 
hij jarenlang actief als professor sacra-
mentenleer en liturgie aan het Diocesaan 
Seminarie van het bisdom Antwerpen, als 
lid van de Interdiocesane Commissie voor 
Liturgie van de Belgische Kerkprovincie 
en als moderator van de priesterraad van 
het bisdom Antwerpen. Hij werd geboren 
op 29 oktober 1939 in Mortsel en priester 
gewijd in Antwerpen op 27 juni 1964.

Jacques Vanhoudt, priester van ons 
bisdom, overleed in Mol op 1 februari 
2020. Hij was onder meer actief als 
leraar in de Vrije Technische Scholen 
van Turnhout, directeur in het Technisch 
Instituut Sint-Paulus, Mol, en als pastoraal 
rusthuiswerker in het woon-zorgcentrum 
Ten Hove, Mol. Hij werd geboren op 11 
januari 1929 in Antwerpen en priester 
gewijd in Mechelen op 13 april 1958.

 › “Een priester en herder mensen nabij 
in deze rechtbank.” Met deze woorden 
dankte kardinaal Jozef De Kesel kanunnik 
Luc De Fleurquin bij diens afscheid in 
de vergadering met de Nederlangstalige 
bisschoppen van België op 4 februari.
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PINKSTEREN: DE GEEST  
LAAT ZICH NIET KOOIEN
Waar droom je van als je terug uit je kot 
mag? Met deze vraag richten mgr. Johan 
Bonny en de beleidsploeg zich op Pinksteren 
tot alle pastores, bruggenbouwers en gelo-
vigen in het kader van het pastoraal project 
Handelingen van de Apostelen.

Vermits het onvoorspelbaar is of het 
coronavirus ons nog in ons kot zal houden 
tegen Pinksteren 2020, besloten mgr. 
Johan Bonny en de beleidsploeg tot deze 
creatieve uitnodiging als alternatief aanbod 

voor het grote Evenement Pinksteren 
2020 als slot van het leesjaar en als start 
van het tweede jaar van het pastoraal 
project. Pastores en bruggenbouwers 
kregen hierover de nodige informa-
tie. De antwoorden komen aan bod in 
pinkstervieringen in de lokale pastorale 
eenheden en op de website van ons 
bisdom. Op Pinksteren gaat de bisschop 
voor in een livestream-uitzending vanuit de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Op www.handelingen.be vind je onder de 
tegel ‘Negentigdagentijd’ elke maandag een 
online-bezinningsaanbod als voorbereiding 

op Pinksteren. Je vindt er ook informa-
tie over alternatieven voor leesgroepen 
onder de tegel ‘Handelingen in tijden van 
corona’. In de livestream-uitzendingen via 
www.bisdomantwerpen.be klinkt elke 
maandag een inleiding op Handelingen. 
Elke dag wordt een impulsvraag aangeboden 
voor verschillende doelgroepen: jongeren, 
ouderen, medewerkers bisdom, leesgroepbe-
geleiders ... Wegens de uitzonderlijke situatie 
zullen de leesgroepen over Handelingen ook 
na Pinksteren aan de slag blijven.

Heb je vragen? Zend een e-mail naar 
handelingen@bisdomantwerpen.be

DOOPSELS, EERSTE COMMUNIES  
EN VORMSELS UITGESTELD
Om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dijken, besloten de bis-
schoppen van België alle vieringen van 
de eerste communie en het vormsel tot 
en met Pinksteren uit te stellen. In ons 
bisdom voorzien mgr. Johan Bonny en 
zijn beleidsploeg de volgende regeling.

Doopsel
Zodra de regering en de bisschop 
opnieuw de toelating geven voor 
doopvieringen in een kleine groep, 
kunnen de plaatselijke pastorale ver-
antwoordelijken samen met de ouders 
een passende datum voor het doopsel 
van hun kind afspreken. Volwassen 
doopkandidaten die normaliter in de 
paasnacht gedoopt zouden worden, 
kunnen op dezelfde manier een datum 
met de plaatselijke pastorale verant-
woordelijken afspreken.

Eerste communie
Het team van de pastorale eenheid 
zal voor het geheel van de pastorale 
eenheid een lijst opstellen van zondagse 
eucharistievieringen met de mogelijk-
heid tot eerste communie, tussen 15 
augustus en 31 oktober. Zo mogelijk 
sluiten de eerstecommunicanten aan 
bij de plaatselijke viering. Indien dat niet 
haalbaar is, kunnen ze aansluiten bij een 
andere eucharistieviering met eerste 
communie in de pastorale eenheid.

Vormsel
Samen met de deken en de bisschop-
pelijke vicaris zal het team van de 
pastorale eenheid een aantal vorm-
selvieringen per pastorale eenheid 
programmeren tussen 1 september 
en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de 
vormelingen aan bij de plaatselijke 
vormselviering. Indien dat niet haalbaar 
is, kunnen ze aansluiten bij een andere 
vormselviering in de pastorale eenheid.

Om de vormsels vlot te laten verlopen 
en de voorbereiding beperkt te houden, 
gaan ze door volgens het ritueel zonder 
eucharistieviering. De vicariaten en de 
dekens bezorgen een model van deze 
vormselviering zonder eucharistieviering 
aan de pastorale verantwoordelijken. 
De werkgroep vormselcatechese zal 
suggesties maken voor de concrete 
invulling. Het vormsel van de volwas-
sen vormselkandidaten dat normaliter 
doorgaat op Pinksteren in de kathedraal 
zal dit jaar doorgaan op een nader te 
bepalen datum in de kathedraal.

Het verloop van de coronacurve liet 
bij het ter perse gaan nog geen dui-
delijke datering van deze aangepaste 
vieringen toe. De bisschop hoopt 
tegen 1 juni voor alle vieringen een 
nieuwe datalijst te kunnen bezorgen 
aan de kinderen en hun ouders.

UITVAARTLITURGIE  
TIJDENS DE LOCKDOWN
Wegens de veiligheidsmaatregelen van de overheid 
in de coronacrisis is een uitvaartliturgie tijdens de 
lockdown slechts mogelijk in een heel beperkte 
kring (maximaal vijftien personen), met een inge-
korte vorm en zonder eucharistie. Na de lockdown 
krijgen alle families de kans om een gedach-
tenisviering bij te wonen voor één of meerdere 
overledenen, in de week of aansluitend bij een zon-
dagsliturgie in het weekeinde. Voor deze ingeperkte 
uitvaarten tijdens de lockdown (vanaf 13 maart tot 
zolang de regering beslist) rekenen de parochies 
van het bisdom Antwerpen geen kosten aan.

“In deze noodtoestand willen we eerst en vooral 
solidariteit betonen met al wie nu beproefd worden: 
familiaal, sociaal en economisch”, duidde mgr. 
Johan Bonny deze maatregelen omtrent rouwzorg 
en uitvaartliturgie in ons bisdom in een brief van 
4 april aan de pastorale medewerkers en kerk-
besturen. “Uitzonderlijke omstandigheden vragen 
om uitzonderlijke gebaren.” Zodra de regering de 
lockdown opheft, zal de bisschop nagaan hoe, 
eventueel gradueel, de normale regeling voor 
uitvaarten kan hersteld worden.

Mgr. Bonny richt een uitdrukkelijk woord  
van dank aan alle administraties, uitvaartver-
zorgers, pastores en parochiemedewerkers die 
– ondanks vele beperkingen – families begelei-
den en bijstaan in het afscheid van een geliefde 
en vraagt de beperkte contactmogelijkheden 
zo goed mogelijk te benutten. “Mensen nemen 
maar één keer afscheid van hun geliefden.  
Elk gebaar telt, elk woord telt.”

Herlees deze brieven van mgr. Bonny op www.bisdomantwerpen.be. Daar vind je ook een update van de informatie.
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LERENSLANG
SPARREN MET DE PAUS

“Ik heb ervan afgezien om op een gedetailleerde manier die 
vele kwesties te behandelen, die verder aandachtig bestuurd en 
verdiept moeten worden.” Met deze opmerking in ‘De Vreugde 
van het Evangelie’ (EG 16) nodigt paus Franciscus alle gelovigen, 
geloofsgemeenschappen en pastorale eenheden uit zijn apostolische 
exhortaties en encycliek in ontmoeting en dialoog te lezen en te 
bespreken, en ze op het concrete leven als Kerk te leggen.

Bart Willemen

Het vicariaat Diocesane Diensten neemt 
de handschoen op en biedt vormingen aan 
over enkele teksten van paus Franciscus: 
Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Gaudete et 
Exsultate, Christus Vivit, en Aperuit Illis. Doel 
is gelovigen te inspireren en te prikkelen om 
zelf het document ter hand te nemen, te 
lezen en ermee aan de slag te gaan. Eerst 
wordt stilgestaan bij de essentie van het 
document: welke krachtlijnen schetst onze 
paus? Daarna wordt van gedachten gewis-
seld over hoe het document in de lokale 
pastorale eenheid meer tot leven kan komen.

Evangelii Gaudium -  
De Vreugde van het Evangelie (2013)

Deze exhortatie belicht de verkondiging van 
het Evangelie in de wereld van vandaag. 
Paus Franciscus roept op tot een pastorale 
bekering van geloofsgemeenschappen, die 
‘missionaire’ keuzes met zich meebrengt. We 
zijn allen geroepen en gezonden als leerling 
van Jezus. Daarnaast roept hij ook op tot een 
synodale Kerk en een Kerk die naar buiten 
treedt met een voorkeursoptie voor de armen: 
zij evangeliseren ons. Begeleider is Bart 
Willemen, stafmedewerker voor catechese.

Laudato Si’ -  
Geprezen zijt Gij! (2015)

De eerste encycliek volledig van de hand 
van paus Franciscus handelt over de zorg 
voor het gemeenschappelijke huis. Het is 
uitermate betekenisvol dat deze tekst over 
het evangelie van de schepping, integrale 
en sociale ecologie, ecologisch burger-
schap en de zorg voor ons leefmilieu en 
samenleving de status van encycliek kreeg. 
Het onderstreept de centrale plek van deze 
thema’s in de leer en het denken van paus 
Franciscus. Rita Boeren, stafmedewerker 
van Attent, verzorgt de avond.

Gaudete et Exsultate -  
Wees blij en juich (2018)

In deze apostolische brief wijdt paus 
Franciscus uit over de roeping tot 
heiligheid in de hedendaagse wereld. 
Een oproep die aan ieder van ons gericht 
is, op de plek waar we zijn, leven en 
werken. Paus Franciscus neemt de zalig-
sprekingen als leidraad. Myriam Smits, 
adjunct van de vicaris voor Diocesane 
Diensten, stelt het document voor.

Christus Vivit -  
Christus Leeft (2019)

Paus Franciscus schrijft een brief aan 
jongeren en aan heel het volk van God. 
Het is de weergave van en de droom na 
de veelbesproken synode over en voor 
jongeren in Rome. Paus Franciscus richt 
zich tot jongeren met de vreugdevolle 
boodschap van het kerygma: “Hij is in 
jou, Hij is bij jou en Hij laat je nooit in de 
steek” (CV 2). Tegelijk richt hij zich tot heel 
de Kerk met een blijvende oproep om “na 
te denken over en voor jonge mensen” 
(3). Eline Vandendriessche, diensthoofd 
van IJD jongerenpastoraal in het bisdom 
Antwerpen, leidt de vorming.

Aperuit Illis -  
Toen maakte Hij hun Geest 
toegankelijk (2019)

Een apostolische brief over de zondag 
van het woord van God. Paus Franciscus 
bepaalt hierin dat de derde zondag door 
het jaar voortaan gewijd wordt “aan de 
viering, studie en verkondiging van het 
woord van God” (AI 3). De begeleiding is 
in handen van Myriam Smits.

Een vormingsavond over een 
van de pauselijke documenten 
aanvragen voor dit najaar  
kan via een e-mail naar  
vicariaat.diocesanediensten@ 
bisdomantwerpen.be 
Prijs: 125 euro.
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“Als men op bezoek gaat, verlaat men het eigen huis om anderen tegemoet te treden.  
Men laat het eigen huis achter om te gaan wonen in het huis van de anderen. Het is een 

avontuur en kost moeite. Het gaat erom zich aanvaardbaar te maken zoals men is, met de eigen 
geschiedenis, leeftijd, leef- en denkgewoontes en overtuiging. Het is de hele mens die  

zich aanbiedt als kandidaat voor het onthaal door de andere.”  (eigen overweging)

Vanaf het ogenblik dat we geboren 
worden tot we heengaan, zijn we op 
camino, pelgrimeren we door dit aardse 
dal. Een christen wordt pelgrim om Jezus 
te ontmoeten, om ten dienste te zijn voor 
zijn naaste, om dat andere gelaat van 
God te ontdekken bij zijn medemens. 
Wij, als buitenlandse priesters, zijn ook 
op bedevaart, onderweg met een nieuwe 
taal, een nieuwe cultuur, nieuwe mensen 
en zienswijzen ... We ontdekken het 
onbekende, we leren het te beminnen 
en we worden bemind waar we terecht-
komen. Ons priesterschap is en blijft 
altijd ‘een onderweg-zijn naar’. Hoopvol 
en liefdevol, met een open hart, inzet 
en toewijding, worden we begeleid door 
de Geest van God om onze missie van 
christen-zijn te voltooien.

Een bedevaart is een pelgrimstocht naar 
een heilige plaats. Maar in de landen 
waar wij vandaan komen, bijvoorbeeld in 
mijn verre Congo, gaan gelovigen na de 
zondagsdienst vaak naar een nabijgelegen 
grot om te bidden. We hebben geen of 
weinig traditionele bedevaartplaatsen zoals 
hier in Europa of in Latijns-Amerika. Het 
wekelijkse biddend stappen is een ritueel 
dat verdieping brengt in de ontmoeting 

met God en elkaar door de voorspraak van 
Maria, Onze-Lieve-Vrouw en moeder Gods.

Pelgrim zijn, op tocht zijn, op bedevaart 
gaan, dichtbij of veraf, is op weg zijn en 
Jezus volgen daar waar, altijd opnieuw, 
het verscheurde en verstrooide moet bij-
eengezocht worden om het te verbinden. 
Daar waar inzicht groeit uit de aandacht 
en betrokkenheid op aloude woorden en 
op concrete menselijke verhalen. Daar 
waar leven en brood gedeeld worden en 
waar het tastende gesprek met tochtge-
noten nieuwe levensadem kan worden 
ingeblazen. Ook de eerste leerlingen 
van Jezus waren op tocht, op tocht 
naar Emmaüs. Een verhaal dicht bij de 
menselijke ervaring.

Een pelgrim, een bedevaarder, kan niet 
thuiskomen zoals hij was vertrokken. Op 
tocht gaan veronderstelt dat hij zich beetje 
bij beetje laat onthechten, vrijmaken, 
verarmen, om zich open te stellen voor de 
rijkdom van Gods gave. Daarna komt het 

delen van deze Blijde boodschap met de 
ander. Je vertrouwt niet alleen je zorgen, 
verlangens, vreugdes en verwachtingen 
toe aan God, je deelt ze ook met je tocht-
genoot. De weg van geluk, met de smaak 
van de bron, dat moet gedeeld worden. 
Zoals Maria het ons leert na haar bezoek 
aan haar nicht Elisabet.

Als pelgrim kom je elke avond ergens 
aan zonder te weten hoe je onthaald 
zal worden. “Je laten verwelkomen is 
moeilijker dan zelf iemand verwelkomen”, 
vertrouwde een oudere me ooit toe. “Wie 
van elders komt, kan als een bedreiging 
beschouwd worden. Wie een beroep 
doet op het onthaal door de andere, loopt 
het risico de deur gewezen te worden. 
Een bezoek is een mysterie van gastvrij-
heid.” We moeten er bijgevolg niet voor 
terugschrikken om naar anderen toe te 
stappen, en zo zelf meer duidelijkheid te 
krijgen over wie we zijn. We zullen beter 
de rijkdom beseffen die ieder in zich 
draagt. Het is geven en ontvangen.

OP WEG ALS PELGRIM NAAR JEZELF EN DE ANDER

Serge Takamba priesterfraterniteit van Sant’Egidio uit Congo, in dialoog met 

Adeel Mazhar, minderbroeder-kapucijn uit Pakistan, en

Ghislain Honoré Toussé Mouafo, scheutist uit Kameroen.

DOORKIJK
EEN KIJK VAN BUITEN NAAR BINNEN
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 › Serge, Adeel en Ghislain.



ONTDEK DE JEUGD: OPSTARTWEEKEND 
ZOMERZIN-ZOMERVUUR
Begeleiders van Zomerzin én Zomervuur trokken een weekend naar Bos en Brem om twee zalige zomerse kampen uit te werken.  
Het werd een plezant weekend boordevol wilde ideeën, lekker eten en veel plezier! Zomerzin is een kamp voor 11- tot 16-jarigen.  
Dat kamp vindt plaats in Kasterlee en wil het eigen leven en dat van anderen omarmen. Actie, ontmoeting, geloof en plezier worden 
de sleutelwoorden. Zomervuur is een kamp voor 16- tot 23-jarigen. Samen gaan we op avontuur en wakkeren we het vuur  
in onszelf en anderen aan. Kamperen in tenten, fietsen naar zalige plekjes, lachen tot je niet meer bijkomt, genieten van  
elkaars gezelschap en mijmeren over het leven aan een groot kampvuur: dat is Zomervuur!

Benieuwd naar het resultaat van de voorbereiding van de begeleiders?  
Schrijf je dan snel in voor Zomerzin of Zomervuur via www.regi.ijd.be

Zo informeerden we in de eerste plaats al 
onze jongeren over het coronavirus en de 
gevolgen voor onze activiteiten. Kunnen 
we met onze plussersgroep nog samen 
komen? Wat moet je doen om besmetting 
te voorkomen? Het waren maar enkele 
van de frequently asked questions. We 
maakten een overzichtelijke pagina aan 
waar alle maatregelen glashelder worden 
uitgelegd: www.watmetcorona.ijd.be

Elk jaar tijdens de veertigdagentijd focust 
IJD op een specifiek thema en nodigt 
het alle jongeren uit om hiermee aan de 
slag te gaan. Dit jaar stonden de ‘zeven 

werken van barmhartigheid’ centraal. 
Deze barmhartige werken kregen sinds 
de coronacrisis een heel eigen invulling. 
Vreemdelingen herbergen, zieken verzor-
gen of gevangenen bezoeken: alles stond 
in het teken van corona. En wat een warme 
acties kwamen en komen hieruit voort! 
Zo kroop Sara Loobuyck, een van onze 
jongeren, in haar pen om een artikel te 
schrijven over liefde in tijden van corona. 
Ze geeft daarin heel wat tips zoals: maak 
mondmaskers voor ziekenhuizen, schrijf 
brieven naar rusthuisbewoners, doe bood-
schappen voor kwetsbare of oudere buren, 
bid voor al wie moed, kracht of genezing 
kan gebruiken, enzovoort. Heerlijk toch! 
Benieuwd naar dit artikel? Je kunt het her-
lezen via www.veertigdagentijd.ijd.be

Daarnaast rest er nog heel wat tijd voor 
andere zaken. IJD Antwerpen maakte  
een overzicht van verscheidene geloofs- 
methodieken waarmee jongeren aan 
de slag konden tijdens deze speciale 
veertigdagentijd. Ze gingen online voor 
een katholiek kaartspel, een bingo-spel, 

Godly Play, digitale catechese enzovoort. 
Ook de podcast van het bisdom over 
de Handelingen van de Apostelen werd 
geregeld beluisterd. Helaas werden vele 
vieringen afgeschaft omwille van de corona- 
crisis. Gelukkig vonden we andere wegen 
om toch nog samen te vieren op zondag. 
Weliswaar niet in de kerk, maar vanuit 
ons kot. Zo konden en kunnen we alsnog 
in verbondenheid met elkaar eucharistie 
vieren. Enkele druk bekeken kanalen zijn 
de livestream van mgr. Bonny vanuit de 
kathedraal, de christelijke web-televisie en 
het dagelijkse avondgebed uitgezonden 
vanuit Taizé ... Voor ieder wat wils!

Voel je je geïnspireerd en wil je graag met 
een van bovenstaande acties aan de slag 
gaan? Surf dan naar onze overzichtspagina 
www.jongerenpastoraalintijdenvan-
nood.ijd.be. Want je hoeft elkaar niet te 
zien om verbonden te zijn.
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JONGERENPASTORAAL IJD - ANTWERPEN 

IJDANTWERPEN@IJD.BE • 03 454 11 44

De gevolgen van het coronavirus ondervonden we de voorbije 
maanden allemaal aan den lijve. Jongeren konden niet langer naar 
school, mensen werkten van thuis uit, winkels sloten hun deuren, 
mensen werden ziek ... Ook IJD laste vele initiatieven af, voor 
ieders veiligheid. Maar we bleven niet bij de pakken neerzitten. 
“We zullen doorgaan!”, zingt Ramses Shaffy zo mooi.  
En ook wij bij IJD Antwerpen zullen doorgaan!

JONGERENPASTORAAL  
IN TIJDEN VAN CORONA
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LAST MINUTE 
MET IJD OP REIS!
Ben je nog op zoek naar een zinvolle reis tijdens de zomervakantie? Boek dan 
snel je last minute bij ‘IJD-travel’! Zo kun je genieten van het zalige Bourgondië 
waar je enkele dagen meeleeft op het ritme van de karmelietessen. Ga je liever 
op pelgrimstocht? Dan is Languedoc echt iets voor jou! We pelgrimeren via 
staptochten en bezoeken historische steden in het zuiden van Frankrijk.

Ben je een echte ‘bakfietsbabe’ en ga je liever op fietsvakantie? Kom dan mee 
naar Zout Ter Lande! Want niets is mooier dan met jou/Jou het land te door-
kruisen. Op zoek naar stilte en gebed? Dan is OJP Jongeren in gebed in Orval 
helemaal jouw ding. OJP biedt een mix van adembenemende natuur, inspire-
rende getuigenissen, intense gebedsmomenten en een onvergetelijk kampvuur.

Ben je een bedevaartliefhebber? Dan moet je zeker eens naar Lourdes gaan! 
ANJELO – Antwerpse jeugd in Lourdes – is een nieuw initiatief voor jongeren van 
16 tot 25 jaar, georganiseerd door IJD Antwerpen en de Diocesane Bedevaart 
van ons bisdom. We trekken naar Lourdes voor een week vol solidariteit, spel en 
avontuur. Aarzel niet en schrijf je in via www.regi.ijd.be. Tot deze zomer?

READY TO PLAY: 

KAARTEN 
OP TAFEL, 
DE IDEALE 
GESPREKS- 
STARTER
Wat maakt voor jou een vriend-
schap waardevol? Hoe ervaar jij 
God in je leven? Wat zou je aan 
jezelf willen veranderen? Het zijn 
maar enkele vragen die gesteld 
worden in het spel Kaarten op tafel. 
Aan de hand van foto’s worden 
vragen beantwoord met betrek-
king tot persoonlijkheid, relaties, 
ontmoeting en ontspanning.

Kaarten op tafel is een spel om te 
spelen met vrienden of kennissen, 
maar ook met onbekenden. Leer 
elkaar kennen of beter kennen. Dit 
spel is ideaal als ijsbreker of kennis-
makingsspel. Kaarten op tafel biedt 
de mogelijkheid om op een leuke, 
ontspannen en licht prikkelende 
manier met elkaar in gesprek te 
gaan over jezelf, de ander en God. 

Wil je dit spel graag eens  
ontlenen? Kom gerust langs  
in de bibliotheek van het TPC  
of surf naar www.ijd.be
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1. Een nood-vergadering van ‘Relevant’, in meerdere betekenissen. Want het geplande nummer  
over ‘processies’ schrapten we om het te vervangen door verhalen over verbondenheid in onze 
kerkgemeenschap. Bovendien was het wat zoeken geblazen om online te vergaderen. Met vallen en 
opstaan geraakte iedereen ingelogd, ondanks de vertraging op de klank leerden we elkaar verstaan,  
en bij het uitvallen van de wifi oefenden we ‘geduld’. Zo werd het méér dan vergaderen.

2. Als pauze tussen de lesopdrachten thuis in de eerste week van de lockdown light bouwden twee kinderen uit 
het tweede en derde leerjaar uit Mortsel een kerk in Kapla-blokken. “We bouwen allerlei zaken. We bouwden 
al een turnhal met een trampoline, en nu de kerk”, vertelt de oudste. “We wonen niet ver van de kerk. We 
zouden daar onze eerste communie doen, maar dat is uitgesteld.” Bouwen is net puzzelen. Dat vinden de 
broers een leuke uitdaging. “Soms moeten we ons gebouw wat aanpassen terwijl we bezig zijn”, vertellen de 
ingenieurs in spe. “Soms gebeurt het wel eens dat een van ons tegen de blokken stoot en een deel instort. 
Dan moeten we opnieuw beginnen. We worden dan niet boos op elkaar, want we weten dat het erbij hoort.”

3. Doopsels, eerste communies en vormsels zijn uitgesteld omwille van het coronavirus. Ook verjaardagsfeestjes 
zijn niet meer mogelijk. Dan maar inventief zijn om virtueel verbonden een verjaardag te vieren over generaties 
heen. Het vergde wat mikken met de feesthoedjes, maar al snel was iedereen ‘goedgemutst’.

4. "Wees niet bang, want Ik ben bij u" (Jesaja 41, 10). Zo schreef een parochiaan met krijt op de 
grond voor het kerkportaal van de kerk in Oosthoven. De auteur wilde liever anoniem blijven,  
want: “Het gaat niet om mij, maar om de boodschap.”
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“We hebben een noveenkaars aangestoken aan de Lourdesgrot van ons domein PC Bethanië voor onze patiënten en bewoners 

die zich steeds meer geïsoleerd voelen. En voor het personeel dat zijn uiterste best doet voor hen om deze crisis door te komen. 

Onze-Lieve-Vrouw mag allen als hun moeder bemoederen en bemoedigen”, vertelt pastoraal medewerker Paul Renders.  

De patiënten en bewoners kunnen momenteel niet meer naar de kapel. Die werd uit voorzorg gesloten. Ze mogen enkel onder 

begeleiding en mits voldoende afstand naar buiten. Zo wordt zelfs een bezoek aan de eigen grot een bijzondere uitstap.
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WAS JIJ ERBIJ?



geloof / kerk / mens / maatschappij

VERBAND

Ik moet deze rubriek lang op voorhand 
schrijven, maar ik heb er mijn twijfels bij of 
het virus tegen publicatie wel verdwenen 
zal zijn. Ik heb heimwee naar de tijd toen 
dingen met daarop ‘made in China’ niet zo 
lang meegingen. Ik ben bijna veertig jaar in 
dit vak en deze paar maanden zijn daar de 
ergste tijd uit. Ik heb namelijk een vak dat 
bedoeld is om mensen van dichtbij te ont-
moeten. Nee dus. Wie mij het meest nodig 
heeft, zit niet op Skype, Facebook, Twitter, 
Google Plus, LinkedIn, YouTube, Instagram, 
Flickr of FaceTime. Het enige waar we met 
z’n allen zeker op zitten, is op het toilet. 
En de enige publicatie die ons blijkbaar 
gemeenzaam beroert, is bedrukt toiletpa-
pier. Daar geraken we door de ontzettende 
voorraden die we er hebben van opgesla-
gen nooit helemaal doorheen gelezen. Dat 
komt omdat mensen wanneer ze met een 
pandemie te maken krijgen twee dingen 
leegmaken: de rekken in de supermarkt en 
hun eigen geest. Dan vullen ze de super-
marktkar met toiletpapier en hun eigen 
geest met shit, irrationele angst bedoel 
ik. Beide hebben met elkaar te maken. 
Toiletpapier vind ik immers een schitterend 
metafoor voor de aan de lopende band 
afrollende vanzelfsprekendheid waarmee 
we jaren dingen voor lief genomen hebben. 
Toiletpapier staat voor wat er altijd is en 
binnen handbereik zonder dat we er ooit 

acht op slaan. Het staat voor orde, redelijk-
heid en fatsoen. Maar handbereik is deze 
dagen verboden en de kosmos lijkt volstrekt 
onverschillig te staan tegenover onze 
behoefte aan orde door een mooi gemu-
teerd organisme te sturen zonder eigen wil 
noch kwaaie bedoeling, maar waar we wel 
aan doodgaan. “Het is een straf van God”, 
mailt een dame op de parochie die echter 
geen gelijk heeft omdat ze al jaren ijlt en 
voortdurend de heilige Thaddeus hoort van-
achter het dressoir in haar living. “Was het 
dat maar”, antwoord ik haar schertsend, 
want als je weet van wie het komt, kun je 
er betekenis aan geven. En geen betekenis 
kunnen geven maakt onzeker en angstig en 
daarom hebben toiletpapier en een geest 
vol shit met elkaar te maken.

Ronald Sledsens

HET VOORVAL 
UIT HET LEVEN GEGREPEN

 › Ronald Sledsens

SSST ... HIER LEEST MEN
Volgende keer:

www.relevant-bisdomantwerpen.be
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 › De bibliotheek van pastoor Jan Verheyen uit Lier. Stapels boeken her 
en der liggen te wachten om een plekje in een van de boekenrekken te 
krijgen. Boeken die Jan al gelezen heeft, die hij soms eens raadpleegt, 
die hij graag nog wil lezen ... Elke middag na het eten gunt hij lichaam 
en geest een kwartiertje rust, in zijn zetel met een boek in de hand.


