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 Bijbellezen voor beginners 
Hoe lees je de Bijbel? Er staan zoveel verschillende teksten in. 
Sommige zijn goed te verstaan of ontroerend mooi, andere zijn 
dat minder of roepen veel vragen op. Moet je elke letter serieus 
nemen? Hoe ga je om met woorden die in een andere tijd zijn 
geschreven? Wat heb je nodig om de Bijbel te verstaan?  
Deze korte cursus bestaat uit vier avonden, waarin verschillende 
bijbelteksten worden gelezen en besproken. Daarbij krijgt u 
informatie over schrijvers, achtergrond, genres en interpretaties. 
Deze cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel 
maar er (te) weinig van afweet.  
 
Wanneer?  woensdag 14u30-16u30 
  24 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec 2012 
Waar?   Bexstraat 13 Antwerpen 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 17 okt): ds. Anne Gera Los 
annegeralos@gmail.com | 03/707.29.92 
 
 
 
 Bijbelquiz 
Nieuw in Antwerpen: de bijbelquiz! Een avond leren en 
ontspanning rond de Bijbel. De quiz zit vol humor, 
doordenkertjes en interessante weetjes en wordt gepresenteerd  
met illustraties en filmpjes. Een kerk, een groep, een kring enz. 
kan zich inschrijven met een team van 6 personen. Welk team 
scoort het hoogst en wie wordt de beste speler? De winnaars 
gaan natuurlijk naar huis met een prijs. 
 
Wanneer? vrijdag 25 januari 2013 | 20u00-22u00 
Waar?  Sanderusstraat 77 Antwerpen 
Kosten: 10 € per team (inclusief consumptie) 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 15 jan): ds. Anne Gera Los 
annegeralos@gmail.com | 03/707.29.92 



 Bibliodrama voor vrouwen 
Bibliodrama bestaat uit twee woorden: ‘biblio en ‘drama’. Biblio 
gaat over de Bijbel en drama … ja dat kent u wel. Bibliodrama is 
een methode om je helemaal in een bijbelverhaal in te leven. Het 
wordt als het ware je eigen verhaal. Zo komen de bijbelverhalen 
je heel dicht op de huid te zitten. Dat kan bevrijdend of troostend 
werken maar ook uitdagend of confronterend. We doen dit in een 
groep van 8 tot 12 vrouwen en beginnen met het verhaal over de 
ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Daarna zal de groep zelf 
de verhalen kiezen. 
 
Wanneer?  donderdag 14u30-16u30 
  24 jan, 7 feb, 21 feb 2013 
Waar?  Sanderusstraat 77 Antwerpen 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 15 jan): ds. Ina Koeman  
inakoeman@hotmail.com | 03/236.74.76  
 
 
 Basiscursus Christelijk geloof 
Een cursus voor mensen die meer willen weten over het 
christelijk geloof of de kennis van hun christelijke wortels willen 
opfrissen. In deze cursus komen de basics van het christelijk 
geloof aan de orde. Verschillende aspecten van het geloof 
worden uitgelegd en daarna in kleine groep besproken met alle 
ruimte voor vragen en eigen mening. Onderwerpen die aan de 
orde komen zijn onder andere: bidden, de Bijbel, wie is Jezus? 
en God ervaren. De cursus bestaat uit zes avonden die (voor wie 
wil) telkens beginnen met een maaltijd. 
 
Wanneer? woensdag 20u00-21u45 (maaltijd 19u00) 
  30 jan, 6 feb, 13 feb, 20 feb, 27 feb, 6 mrt 2013 
  (+ zaterdag 2 maart) 
Waar?  Lange Winkelstraat 5 Antwerpen 
Kosten: maaltijd 3 €; zaterdag 10 € 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 15 jan): ds. Johan Visser 
j.h.visser@skynet.be | 03/218.95.52  



 Retraite 
Enkele dagen verblijven in een klooster: om het ritme van de 
getijden in ons op te nemen en om de rust te vinden die deze 
ordening van de dag brengt. Er is tijd voor stilte en tijd voor 
gesprek. Naast het meedoen met de getijden zijn er enkele 
bezinningsmomenten met de groep. De retraite vindt plaats in de  
Abdij van Postel, midden in de landelijke Kempen.  
  
Wanneer? woensdag 13 - vrijdag 15 maart 2013 
Waar?  Abdij Postel te Mol 
Kosten: 90 €, excl. reiskosten 
Informatie en inschrijving (uiterlijk 1 maart): ds. Hans Neels 
neelslos@gmail.com | 03/707.29.92 
 
 
 Doopreünie 
Op de doopreünie komen ouders bij elkaar die de afgelopen jaren 
in één van de protestantse kerken in Antwerpen hun kind(eren) 
hebben laten dopen. Bij de doop spreken mensen hun 
verlangens, hoop en engagement voor de opvoeding uit voor 
God. Hoe is het nadien gegaan? Wat heeft ons geholpen en waar 
liepen we tegenaan? Daarover gaat de doopreünie. Ook ouders 
die niet kozen voor de doop zijn welkom, want het gaat over het 
begeleiden van kinderen naar zelfstandigheid en geloof. De 
reünie begint met een brunch en voor de kinderen is een 
kinderprogramma voorzien. 
 
Wanneer?  zondag 26 mei 2013 | 12u15-15u30  
Waar?  Lange Winkelstraat 5 Antwerpen 
Kosten: vrije bijdrage voor brunch  
Informatie en inschrijving (uiterlijk 17 mei): ds. Hans Neels 
neelslos@gmail.com | 03/707.29.92 
 
Protestantse kerken Antwerpen 
www.protestantsekerkdewijngaard.be 
www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
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