
 
 

PINKSTERVERZUSTERING ‘17 
 

“LAAT DE GEEST MAAR WAAIEN” 
 

Nieuwsbrief 13 – 9 juni 2017 
 
 
Beste vrienden,  
 
‘Gaudium et Spes’, zeg maar ‘blijdschap en hoop’. Dit zijn de twee overheersende gevoelens 
die uw scribent mag ervaren.  
 
Blijdschap, omdat alles toch zo geweldig gelukt is. Een goede voorbereiding was er. Dat 
mogen we zonder blozen wel zeggen. Maar … the proof of the pudding is in the eating. En 
het was een gulzig maal, en dat zonder twijfel door het grote engagement van de vele 
participanten : gastfamilies van alle dagen, maar ook de zondagsvrienden. De openheid van de 
vele mensen die graag hun instellingen openden voor onze groep, en ik som ze graag even op: 
stadhuis, VLOS, asielcentrum, de springplank, Europees Parlement, oecumenische kapel, 
Anglicaanse, Armeense en Orthodoxe kerken te Brussel, de grote markt van Brussel, de Sint-
Nicolaaskerk, en de gebouwen van de Vrije Evangelische gemeente en de Regenboog, het 
internationaal mercatormuseum, het recreatiedomein de Ster en het Volkskunstcentrum ’t Ey.   
 
Hoop, omdat de vriendschappen die gegroeid zijn de basis zullen vormen voor verdere 
plannen, met een grote betrokkenheid van velen onder jullie. Ik ben er van overtuigd dat jullie 
dorst naar uitwisseling en verzustering nu net groter is geworden. Zeker tussen mensen, maar 
ook tussen onze steden en gemeenschappen. 
 
Ik word geacht een verslag te maken van de gebeurtenissen, om onze sponsor blijdschap en 
hoop mee te geven. 

Donderdag 1 juni 2017 

Onze deelnemers uit Abingdon (United Kingdom), Argentan (France), Schongau 
(Deutschland), Lucca (Italia), Groningen (Nederland) en Sint-Niklaas (Vlaanderen-België) 
kwamen samen op de grootste markt van België (en vermoedelijk) Europa. 

We werden in de namiddag verwacht in het stadhuis, waar  burgemeester Lieven 
Dehandschutter de hele groep verwelkomde. Hij schetste kort het belang dat de stad nog 



steeds aan verzustering hecht. De vele voorwerpen in de sierkasten herinneren ons aan meer 
dan 60 jaar stedelijk engagement dat onze stad opneemt. 

Nadien gingen we naar de kasteelstraat, waar we werden verwelkomd door de directeur van 
het Asielcentrum. ( uitgebaat door het Rode Kruis, onder auspiciën van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse zaken). We maakten kennis met de problemen én oplossingen 
van de asielzoekers binnen een Europese context. Zijn exposé was erg leerlijk. 

Nadien bezochten we de gebouwen van VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas). 
Enkele getuigenissen van vluchtelingen waren erg beklijvend. De gebouwen waren mooie 
aangepakt, en waren een meerwaarde voor de mensen die erg weinig bezit hadden. Dank aan 
Jozef Hertsens die al jaren de ziel uitmaakt van dit gebeuren. 

Om de eerste dag af te sluiten, bezochten we nog ‘De Springplank’ Een diaconaal initiatief 
waar ook de Europese Commissie door middel van goedkope producten volop de werking 
ondersteunt. De coördinator,  Guido Messagie, toonde en verklaarde de verschillende 
deelaspecten van de werking. 

En dan mocht iedereen naar zijn of haar gastfamilie, om eindelijk echt kennis te maken e, 
natuurlijk voor een (bescheiden) maaltijd, en de nodige rust. 

Vrijdag 2 juni 2017 

 Iedereen was vrij op tijd aan het verzamelpunt (het zwembad) waar een 50-tal deelnemers 
via een bus naar Brussel vertrokken. 

Om 9.30 werden we verwelkomd door een Christof Vermeulen, een medewerker van M.E.P. 
Tom Vandekendelaere. Hij gaf een rondleiding in het Europees parlement, en gaf bij de 
plenaire raadszaal uitleg over de politieke structuren van Europa en de werking van het  
Europese Parlement. 

Nadien mochten we een erg sterk panelgesprek meemaken met Wouter Van Bellingen, 
directeur integratiepact, en penningmeester van de Europese Koepel (ESF) , en pater 
Dominicaan Johan Leman, filosoof, antropoloog, en theoloog. En dit alles onder de kundige 
leiding van Luc Vanmaercke, hoofdredacteur van het weekblad ‘Kerk en Leven’. De inleiding 
werd verzorgd door dhr. Tom Vandekendelaere, M.E.P. 

Na de lunch, ontdekten we Brussel in zijn vele Europese en internationale facetten. We 
werden zeer hartelijk begroet door een verantwoordelijke van de Oecumenische kapel, 
midden in de Europese wijk. Hier vinden de vele verschillende Christelijke en interreligieuze  
denominaties elkaar in verbondenheid én diversiteit. We mochten ook getuige zijn van de 
Europese roeping binnen hun werking. 

Nadien ontdekten we de hoofdzetel van de Anglicaanse gemeenschap van Brussel. Dit was 
voor onze Engelse vrienden uit Abingdon een aangenaam verrassend moment. 

Het was geen evidentie om te manoeuvreren door het drukke Brusselse verkeer, maar we 
kwamen toch nog op tijd aan bij de vertegenwoordiger van de Armeense kerk. Daar mochten 
we genieten van de unieke licht-architectuur, maar ook het inhoudelijke verhaal van de 
vroegere en actuele Armeense gemeenschap.  



En dan nog naar de Orthodoxe kerk, in de Stalingradlaan. De pracht van deze kerk, met de 
vele iconen was overweldigend. Dank ook aan de priester die zijn doorleefd verhaal met verve 
bracht.  

Iedereen was natuurlijk doodop, en we hunkerde naar een goed Belgisch bier, en een 
smakelijke hap. Via  ‘Manneke pis’ kwamen we dan bij de prachtige Grote Markt van onze 
Europese hoofdstad. Allemaal even op zoek naar een verfrissing. En dan zonder 
verkeersdrukte naar huis. Oef ! 

Zaterdag 3 juni 2017 

De volgende dag was gelukkig iets rustiger). We werden bijzonder competent gegidst (in 
Engels en Nederlands) in de oudste kerk van de stad : de Sint-Nicolaaskerk) Daar mochten 
we proeven van een stukje lokale geschiedenis. 

Nadien werden we zeer hartelijk verwelkomd door de nieuwe vrienden van de Vrije 
Evangelische gemeenschap. Een mooie uiteenzetting werd ons deel. Een nieuwe stap in onze 
oecumenische queste. 

Na een lekker maaltijd op een historisch pleintje (houtbriel) ontdekten we het internationaal 
museum van Mercator. De twee topstukken, nml de aardglobe en hemelglobe blijven vele 
bezoekers fascineren. Ook hier konden we luisteren naar gidsen in het Engels, Frans en 
Nederlands. 

Voor de liefhebbers hadden we een Belgische bierproeverij georganiseerd, en ook hier 
hadden we een echte Zytholoog ingehuurd : Tom Vercauteren, hobbybrouwer, en kenner. We 
mochten zelfs genieten van een heel nieuw lokaal biertje (Heymelinck, genoemd naar de 
straat waar het gebrouwen wordt) 

De meeste gasten werden opgehaald door hun gastfamilies, voor het avondmaal. En dan met 
z’n (bijna) allen naar de Pinksterwake, die zich een uitdrukkelijk internationaal karakter had 
aangemeten. We konden nog even napraten bij een natje en een droogje.  

 

Zondag 4 juni 2017: Pinksteren 

Onze principes van religievrijheid in gedachte, kon ieder een keuze maken tussen de 
verschillende diensten die werden aangeboden. En onze gasten hebben zich inderdaad erg 
mooi verspreid tussen de verschillende religieuze diensten. 

En we hebben het leuke idee van de maaltijdgastfamilies (gestolen uit Abingdon) graag 
gekopieerd, en we hoorden dat het erg goed was. Fijn zo. 

En dan kon iedereen genieten van het mooie recreatiedomein : ‘de Ster’. Het treintje en het 
neerhof waren bij de toppers voor de bezoekers. 

En onze afsluiter was  een laatste top-moment : een lekker braadfeest in het unieke 
volksmuziekcentrum ’t Ey. Twee muzikanten verwelkomden de groep. Nadien lekker eten, en 
de obligate bedankingstoespraken. De vriendschap en vreugde was tastbaar aanwezig. Onze 
batterijen zijn opgeladen om de volgende jaren er weer stevig tegen aan te vliegen.  

 



Maandag 5 juni 2017 : Pinkstermaandag. 

En dan allemaal naar huis. Moe maar tevreden zeggen we dan meestal, en in dit geval is dit 
zelfs niet gelogen. 

En dan graag even iedereen bedanken : de lijstje is eigenlijk wel indrukwekkend, maar toch 
moet dit gebeuren, en met veel plezier hoor. 

Komt er een vervolg : hoogstwaarschijnlijk wel. Hoe, wanneer , waar ; dat zijn de vraagtekens 
waar we nog even mee moeten leven. 

De eer was volledig voor mij. 

 

 
Dank aan de gasten : gewoon om deel te nemen aan deze Pinksterverzustering. 
 
Dank je wel aan de vele gastfamilies : jullie engagement, vriendelijkheid en flexibiliteit 
zorgden voor het echte succes. Je kan veel plannen, maar menselijke warmte komt uit 
het hart van eenieder die meegewerkt heeft. 
 
Dank aan de werkploeg verzustering (Felix, Dirk, Christof en Chris) : want een goede 
planning is natuurlijk de basis van een goede organisatie.  
 
Dank aan de leden van het panelgesprek (Johan, Wouter en Luc) : het was een 
inhoudelijk sterk moment, en die meerwaarde willen wij brengen in ons programma. 
 
Dank aan de stedelijke overheid : Burgemeester en ambtenaren internationale contacten 
: uw ondersteuning en hartelijkheid zijn mee een deel van het succes.  
 
Dank aan Vlos, Asielcentrum en Springplank : jullie laten ons aanvoelen dat onze 
wereld bewoond wordt door velerlei mensen die op zoek zijn naar menselijk geluk, en 
dat wijzelf bij de gelukkigen zijn. 
 
Dank aan Tom Vandekendelaere, Margot en Christof (x2), en de instellingen van de 
Europese Commissie (Subsidie) en Europees parlement. Het labyrint werd vlot 
doorkruist, en het was voor velen een hele gebeurtenis om dit mee te maken. 
 
Dank aan het Soete Waeslandt, en zijn bestuurder Kurt : vakmanschap is meesterschap. 
 
Dank aan de religieuzen van de oecumenische kapel, de Anglicaanse kerk, de Armeense 
kerk en de Orthodoxe kathedraal, de Vrije Evangelische gemeente : hun gastvrijheid 
was hartverwarmend. 
 
Dank aan de gidsen van de Sint-Nicolaaskerk en Mercatormuseum (Luc, Sandra en 
Eddy) : een snuifje erfgoed maakt het geheel tot een feestdis. 
 
Dank aan Zytholoog Tom V.: we komen altijd rijker van zijn tafel terug. 
 



Dank aan volksmuziekcentrum ‘ Ey’ : afsluiten doe je in schoonheid, en dat hebben ze 
met brio gedaan. Ook met de ondersteuning van onze eigen Mister Europe, die ongeveer 
50 jaar ‘verzustert’ met raad en daad. 
 
Dank aan Jokri : de Pinksterwake was internationaal en zeer zinvol. 
 
Dank aan de Parochie Sint-Nicolaas en zijn Deken Raf : wat zouden wij doen zonder 
zijn zegen. 
 
Danken wij de Heer …. 
 
 
Uw werkploeg,  
Christof , Felix, Dirk & Chris 
 
 
 
PS hieronder vindt u de wapenschilden van de steden die reeds hebben toegezegd : Sint-Niklaas, 
Abingdon, Argentan, Schongau,  Lucca. Hopelijk komen die van de andere zustersteden erbij. 

 
Sint-Niklaas  Abingdon  Argentan  schongau 

 
                          
 

•        Lucca 


