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DE BRABANTSE OLIJFBERG 
Gemeenteberichten Antwerpen-Noord 

 
 

BLIJ NIEUWS 
Onze kosters Sander en Irene zijn dinsdag 20 
oktober ouders geworden van een prachtige zoon: 
Felix Louis van Langevelde. U kunt altijd een kaartje 
met felicitaties bij hun in de bus doen of sturen naar 
de Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen. 
Wij wensen Felix veel zegen toe! 
 
 

 

DE GLASRAMEN ZIJN TERUG! 
We hebben er even op moeten 
wachten, maar vrijdag 23 
oktober was het dan zover. Heel 
rustig, paneel voor paneel 
werden de gerestaureerde 
glasramen geplaatst door twee 
werkmannen van Monument. 
Kijkt u eens omhoog naar de 
prachtige details van deze meer 
dan 100 jaar oude ramen. We 
willen het zeker op een later 
tijdstip nog gepast vieren. 

 
 

EEN HOEKJE IN DE ZAAL VOOR HET 
BIJBELGENOOTSCHAP 
Sommigen hebben het al gezien: er is een plek voor het Vlaams 
Bijbelgenootschap gecreëerd in de gemeentezaal (foto zie volgende pagina, 
links boven). U bent welkom om er kennis te maken met het Bijbelgenootschap 
en bijbels en ander materiaal te bekijken. Openingsuren: elke woensdag en 
vrijdag van 10 tot 16 uur, uitzonderlijk gesloten op woensdag 18 november. 
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En nog goed nieuws van het Vlaams Bijbelgenootschap: op 6 en 7 november 
organiseren we samen met een aantal partners het evenement ‘SAMEN 
STROMEN’. Op pagina 19 leest u meer hierover. Voor dit evenement heeft een 
kalligrafiste uit Brugge Bijbelverzen geschreven in de ramen van het 
stadcentrum (foto rechts). Het zijn echte Instaspots geworden: plaatsen waar u 
een foto kunt maken voor uw sociale media. 
(Let op, inmiddels geannuleerd. Zie p. 1) 
 
 

KERKDIENSTEN 
De kerkdiensten in oktober zonder ‘onze dominee’ verliepen niet altijd even 
soepel. Het is nog even wennen zo zonder ds Hans. Ook de tweede corona-
golf zorgt voor veel onduidelijkheid en steeds veranderende richtlijnen. 
 

Eerst en vooral: de coronaregels 
Bij het schrijven van dit stukje voor De Band ontvingen we net de nieuwe 
coronarichtlijnen. Mits inachtneming van het protocol mogen er nog steeds 
maximaal 72 personen in onze kerkruimte plaatsnemen. Dat betekent: 
binnenkomen en buitengaan onder toezicht; altijd 1,5 meter afstand tussen de 
personen (bubbels uitgezonderd); altijd het mond-neuskapje correct dragen; 
geen kerkkoffie. Het samen zingen hebben we geschrapt, omdat bij de huidige 
opstelling de minimale afstand van 2 meter niet gegarandeerd is. In verband 
met eventuele contact-tracing vragen wij u om uw telefoonnummer op de 
liturgie te noteren en die dan af te geven bij het verlaten van de kerk. 
 

Komende kerkdiensten 
Op zondag 1 november zal ds. Ina Koeman voorgaan in de dienst en op 8 
november mogen we Kelly Keasberry verwelkomen. Zij is lid van de gemeente 
Olijftak in Brasschaat, theologe én journaliste bij het weekblad Tertio. 15 
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november is een gezamenlijke dienst van Noord en Zuid waarin Ernst van 
Velzen van het Bijbelhuis zal voorgaan. 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is traditioneel de gedachteniszondag 
(22 november). Deze zal door de kerkenraad worden georganiseerd in 
samenspraak met onze consulent Dick Wursten en Marian Knetemann. Niet 
enkel willen we in deze dienst diegenen herdenken van wie we in het 
afgelopen kerkelijk jaar afscheid moesten nemen, maar geven we ook de 
ruimte aan ieder om een dierbare te gedenken, door het plaatsen van een 
kaars in de ‘Hand’, het prachtige smeedwerk van onze vroegere koster Hugo. 
COVID-19 heeft ons opnieuw gewezen op de kwetsbaarheid van ieder mens en 
de taak om zorg te dragen voor elkaar. Ook daaraan zullen we aandacht 
besteden. 
 

Advent 
Stadspredikante Petra Schipper zal de eerste adventszondag, 29 november, 
bij ons voorgaan en zo het nieuwe kerkelijk jaar inluiden. De tweede 
adventszondag (6 december) hebben we een gezamenlijke dienst met Zuid. 
Voorganger is ds. Bert Dicou. 
 
 

JAARVERGADERING 

Door de coronamaatregelen heeft de statutair verplichte jaarvergadering nog 
niet plaats kunnen vinden. Deze zal nu doorgaan op zondag 22 november, 
hetzij door een korte bijeenkomst direct aansluitend op de kerkdienst in de 
kerk zelf, hetzij via post/mail. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie. 
 
 

DE BRABANTSE OLIJFBERG CULTUREEL 
Vanaf 1 november zal ‘De kleine expeditie’, een projectbureau dat trajecten 
opzet en begeleidt binnen musea en erfgoedinstellingen, haar intrek nemen in 
de tuinkamer. Deze organisatie kent u wellicht nog van de activiteiten rond het 
colloquium over de ‘Duitse kolonie’ in Antwerpen. Of misschien hebt u de 
wandeling wel meegedaan die zij in het barokjaar organiseerden in 
Antwerpen, vertrekkend vanuit de voorhal van de kerk.  
Deze organisatie (met als spilfiguur Johan Buytaert) zal voortaan in de Lange 
Winkelstraat haar kantoor optrekken. Tegelijk zal ze meedenken en 
meehelpen om ‘De Brabantse Olijfberg’ op de kaart van cultuurminnend 
Antwerpen te zetten. Ze zijn zeer goed in het vertalen van hoogdravende 
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culturele projecten naar de ‘gewone mens’. Vaak speelt theater of de 
woordkunst hierbij een grote rol. Ze zijn een eerste partner voor de ‘culturele’ 
poot van de Brabantse Olijfberg (de andere poot is de ‘cultus’, de erediensten). 
Ook de activiteit rondom het ‘Spirituele Boek’ (SAMEN STROMEN) op 6 en 7 
november levert misschien wel partners op. Verder hadden we een 
veelbelovend gesprek met Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs 
(VEFO) over een reeks avonden rond protestantse denkers, doeners en 
dichters.  
Kortom: De site van de Brabantse Olijfberg floreert en brengt – ondanks 
corona – reeds nieuwe vruchten voort… 
 
 

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES? 
Neemt u gerust contact op met mij als u vragen, opmerkingen en/of suggesties 
hebt. Ik ben makkelijk te bereiken via het e-mailadres 
marian@brabantseolijfberg.be en u mag het ook altijd via de telefoon 
proberen: 0479/44.69.83. 
 
 
Een hartelijke groet, 
Marian Knetemann 
namens de kerkenraad van Antwerpen-Noord 
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