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VOORWOORD

SINT-PAULUS,
QUO VADIS
Is onze kerk meer dan een hoop, weliswaar mooie, stenen?
Uiteraard hoor ik u zeggen. Moet ze niet vooral een tempel zijn
waar de evangelische boodschap wordt uitgedragen en waar
iedereen welkom is? Natuurlijk, hoor ik het in koor weerklinken.

Twee sterke en boeiende verhalen in dit
oktobernummer helpen u daarover na te denken én
over de toekomst van onze kerk én onze parochiale
entiteit.

Maar vergis u niet, onze prachtige kerk, het stenen
gebouw, kan daar ook bij helpen. De boodschap komt
op de eerste plaats maar de fysieke kerk kan haar
steentje bijdragen, dat lees je in het tweede
sleutelverhaal in dit nummer, een bijdrage van Bruno.
‘Een sacrale ruimte kan inspireren of rust brengen…
Het gebouw is dus sterker en vooral ruimer dan de vaak
abstracte opgelegde theologie’. Op die manier kan het
kerkgebouw het uitdragen van de evangelische
boodschap versterken. Maar dan moeten we er
eveneens alles aan doen om te vermijden dat SintPaulus op termijn een exclusief kerkelijk museum wordt.

In de eerste plaats natuurlijk onze pastoor Didier in zijn
pastorale bijdrage waarin hij de oprichting aankondigt
van een pastoraal team. Hij raakt daarbij voorzichtig,
maar zonder omwegen, een werkpunt aan voor de
verschillende geledingen van onze gemeenschap: het
versterken van de coherentie en het vermijden van
middelpuntvliedende krachten. Cryptisch? Lees zijn
bijdrage aandachtig. Vrees niet: hij wil geen
dominicaan maken van elk van ons, maar idealiter
zouden we toch allemaal een beetje ‘predikheer’
moeten worden, met andere woorden het evangelie
uitdragen. Zoals Paulus het 2000 jaar geleden ook al
deed.

Geen eenvoudige opdracht. Maar verzet geloof geen
bergen?
Uw redactieteam

3

PASTORAAL

IN DE VOETSPOREN
VAN PAULUS
EN DOMINICUS
‘Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden
om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij
als ik het evangelie niet verkondig’ (Kor I, 9: 16)

Op uitnodiging van bisschop Johan Bonny zijn de
predikheren terug in Antwerpen. Met grote vreugde en
genoegen hebben de broeders zich een jaar geleden
gevestigd in het huis waar de laatste prior van het
voormalige klooster geboren werd. Het is alsof onze
gemeenschap dit jaar een noviciaat heeft
doorgemaakt. Een jaar van stilte, van
ontdekking…Aan het begin van dit nieuwe werkjaar
wordt onze parochie van Sint-Paulus geconfronteerd
met nieuwe uitdagingen. Voortaan zal zij niet alleen
met een pastoor functioneren, maar met een
dominicaanse gemeenschap waarvan de pastoor
slechts één lid is. Zonder een kloosterkerk te worden,
wordt onze parochiekerk uitgenodigd om zichzelf te
transformeren en op een andere manier de zending
die altijd al de hare was, te herontdekken: de
verkondiging van het Evangelie. ‘Wee mij, als ik het
evangelie niet verkondigde’, riep Paulus uit.

In onze pastorale activiteiten moet deze zending
centraal staan: zij behoort niet toe aan de pastoor of
aan de predikheren, het is fundamenteel dat de hele
parochiegemeenschap ‘predikt’. De prachtige
projecten van Sint-Paulus — sociaal, muzikaal,
cultureel, educatief— zijn uiteraard van essentieel
belang en dragen bij tot de uitstraling van onze kerk
binnen en buiten het hart van het Schipperskwartier.
Maar zij krijgen pas hun volle omvang als zij uitstralen
wat nog dieper en wezenlijker is: Christus en het licht
van het Evangelie, het Woord van bemoediging, aan
allen aangeboden, dat verheft, hoop en moed geeft.
Sint-Paulus is een kunsthistorische parel, maar in de
eerste plaats een kerk. Het Evangelie is zout, laten we
er geen suiker van maken. Want als het zout zijn aard
verliest, hoe wordt het dan weer zout? Als Sint-Paulus
een museum wordt, hoe wordt het dan weer een
parochie? Laten we dus terugkeren naar de kern van
onze oorspronkelijke missie.
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Openheid
Vele mensen zijn de institutionele Kerk beu. Hoe
kunnen we hen toch bereiken? Misschien door hen te
laten zien dat de Kerk waarin ze niet meer geloven,
niet de Kerk is van de God waarin wij geloven! En in
een seculiere wereld waar religieuze ongeletterdheid
heerst, moeten wij aantonen dat de God in wie de
ongelovigen niet geloven, niet noodzakelijk degene is
in wie wij geloven. Als we dus in de voetsporen van
Sint-Paulus willen treden, is de uitdaging niet het
betrachten van uniformiteit en eenheid, maar het
omarmen van verscheidenheid, zodat wij in naam van
het Evangelie mensen in hun diversiteit kunnen
ontmoeten en iedereen zich welkom kan voelen in SintPaulus. Als Paulus spreekt over ‘preken’ dan heeft hij
het over onthaal, gastvrijheid en openheid: “Bij de
joden leef ik als jood, om de joden te winnen. Met hen
die onder de wet staan, leef ik als aan de wet
onderworpen.”

Nomen est omen. De Romeinen geloofden dat de

naam een voorteken was en dus een ‘programma’ en
een opdracht bevatte. Om te preken, moeten we in de
eerste plaats Paulus volgen, de apostel van de
heidenen. Paulus werd geboren in Tarsus, op één van
de belangrijkste handelsroutes van de GrieksRomeinse wereld, het herinnert ons eraan dat in onze
kerk openheid en de ontmoeting met andere culturen
fundamenteel zijn. Dit moet ons pastoraal werk
bezielen. Naar het beeld van de verscheidenheid van
culturen van het klooster en in de orde der
dominicanen moet Sint-Paulus een ‘kruispunt’ zijn,
waar verschillende benaderingen —verschillende
relaties tot het geloof, tot de sacramenten, tot de
liturgie en tot de Kerk— elkaar kunnen ontmoeten en
zich welkom kunnen voelen. In die zin, moet SintPaulus ook een baken zijn voor hen die de kerk als ver
van hun bed beschouwen.
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Werden de eerste broedergemeenschappen niet
‘heilige prediking’ genoemd? Dit is dus onze eerste
uitdaging in Sint-Paulus, waar ook spanningen en
conflicten voorkomen: in navolging van Dominicus een
echte parochiegemeenschap vormen, waarin de
verschillende leden en groepen voor elkaar zorgen…
en niet voor zichzelf en hun eigen agenda. In die zin
moet elk lid van het pastoraal team aan het geheel
denken en niet aan zijn kapel, groep of vereniging.
Sint-Dominicus begreep de noden van zijn tijd. Hij
bezat het vermogen om iets nieuws te scheppen, om
terug te keren. Niet in de eerste plaats naar de Kerk,
maar naar het Evangelie.

Samenwerking
Sinds mijn aanstelling in januari 2021 heb ik de
gelegenheid gehad om de wijze van functioneren te
ontdekken van de verschillende groepen die samen de
‘octopus’ van Sint-Paulus vormen. En daar zitten zowel
sterke punten in als obstakels. Aan het begin van dit
nieuw pastoraal jaar richt ik een pastoraal team op —
benoemd voor twee jaar— dat de pastorale
activiteiten zal coördineren, in verbinding met de
dominicaanse gemeenschap. Dit team zal bestaan uit
Leo Vereecken, Walter Geluyckens, Chris Claessens,
Edith van de Wouwer en Caroline de Wever.

In de voetsporen van Sint-Paulus en Sint-Dominicus is
onze parochiale gemeenschap geroepen zich te
bekommeren om de concrete situaties van de mannen
en vrouwen van onze tijd en onze stad en met hen een
woord van hoop en gastvrijheid te delen. Vooral in
deze tijden waarin velen niet langer de moed hebben
om te geloven in een meer humane wereld. Op dit
ogenblik zou het pretentieus zijn te beweren de
antwoorden te hebben op de vraag hoe dit concreet
zal gebeuren. Maar laten we niet bang zijn om creatief
te zijn, zolang het Evangelie onze gids is. Laten we
echt moedig zijn en de Geest zal de rest doen.

Waarom (nog) een nieuwe structuur? Laten we deze
keer in de voetsporen van Dominicus treden...
Dominicus heeft een democratische orde gecreëerd
om de structurele problemen van zijn tijd te
overwinnen. Het was geniaal van Dominicus om zijn
broeders flexibele en democratische
bestuursstructuren te geven, zodat de orde zich
geheel aan de evangelisatie kon wijden. Deze
constitutionele structuur is acht eeuwen lang
voortdurend aangepast aan de vreugde en het leed,
de hoop en de vrees van de mensen van elk tijdperk.
De dominicaanse democratische aanpak —ook al kan
die zeker met traagheid gepaard gaan— is een bron
van vrijheid en soepelheid. Maar in een democratische
aanpak zal er geen eenheid van bestuur zijn als er
geen samengaan en samenwerking in de
gemeenschap bestaat. De regels worden voortdurend
aangepast in functie van nieuwe behoeften, maar
vinden altijd hun grondslag in de navolging van
Christus. De dominicaanse democratische
benadering herinnert ons er dus aan dat het leven —
in een klooster of in een parochie— wordt geleefd in
een gemeenschap. Zoals Albertus Magnus schreef: ‘In
dulcedine societatis, quaerere veritatem’ of ‘zoek de
waarheid in de zoetheid van de broederschap’. Voor
onze parochie betekent dit: ervoor zorgen dat de
broederlijkheid die wij samen in Sint-Paulus moeten
opbouwen, reeds een teken van evangelisatie is.

Zoals in mijn preek voor het feest van Dominicus zou ik
willen besluiten met dit verhaal verteld door Paul
Murray, een Ierse dominicaan. Op een dag vroeg hij
aan zijn novicemeester. ‘Wat is het geheim van de
dominicaanse spiritualiteit?’ Zijn meester zou
geantwoord hebben: ‘Broeder Paul, vertel het nooit
aan de karmelieten of de jezuïeten, maar wij
dominicanen hebben geen ander geheim... dan het
geheim van het Evangelie’.

Didier Croonenberghs o.p. pastoor van de Sint-Paulusparochie
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Muzikale vertellingen in Sint-Paulus

HERINNERINGEN
AAN LEPANTO
Woensdagavond 6 oktober is het precies 450 jaar geleden dat de 250
galeien van de Heilige Liga langzaam de Ottomaanse vloot naderden,
die in de golf van Lepanto had verzameld. De volgende dag vond een
verschrikkelijke zeeslag plaats. De overwinning van de Heilige Liga
in 1571 zal ertoe leiden dat het westelijke deel van de Middellandse Zee
daarna meestal gevrijwaard blijft van aanvallen door de Turken,
maar de door hen gesteunde piraten blijven nog lang een bedreiging.
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Sultan Selim II (1524 – 1574) beschouwde zich, net als
zijn grote voorgangers, als de wettige erfgenaam van
het Romeinse keizerrijk. Die ambitie van de sultans
werd al in de eerste helft van de 16de eeuw duidelijk,
wanneer sultan Suleyman I een inscriptie liet
aanbrengen: ‘Ik ben Suleyman en mijn naam wordt
gelezen in gebeden in de heilige steden van de islam. Ik
leidde vloten in de Middellandse Zee en in de Indische
Oceaan. Ik ben de sjah van Bagdad en Irak, caesar van
de Romeinen en sultan van Egypte’.

Rozenkrans
Tot in de lente van 1571 slaagde Pius V er niet in om een
vloot van westerse geallieerden rond zich te
verzamelen. Venetië verkoos om de verdragen met de
Ottomanen te respecteren en Filips II gaf voorrang aan
zijn problemen in de Nederlanden. De trigger voor die
twee partijen om in augustus 1571 toch de Heilige Liga
te vervoegen was, vooral voor Venetië, de val van
Cyprus en de afslachting van het Venetiaanse
garnizoen door de Ottomaanse troepen. Op 15
september 1571 vertrok de vloot van de Heilige Liga
vanuit Messina, onder bescherming van de Heilige
Maagd, op zoek naar de Ottomaanse vloot. Paus Pius
V kon niets anders meer doen dan wachten op traag
doorsijpelend nieuws. Hij bad de rozenkrans.

Paus Pius V, geboren als Antonio Ghislieri, een
predikheer, was een motor van de contrareformatie. Hij
voelde de druk van de Ottomanen op de Pauselijke
Staten toenemen. Piraten en kapers, bewapend door
de Ottomanen, vormden een fysieke bedreiging. De
Ottomaanse marine veroverde Tripoli en Djerba, maar
werd op het nippertje teruggeslagen in Malta (1565).
Voor Pius V was het duidelijk dat de Ottomaanse
expansie in de Middellandse Zee moest afgewend
worden.

Het bidden van de rozenkrans tot Maria en het
behaalde resultaat zal door Pius V en de orde van de
predikheren worden ingezet voor het katholieke geloof.
Een uitgekiende propagandamachine trekt zich na de
overwinning bij Lepanto op gang, zal effect blijven
oogsten tot aan de 100ste verjaardag in 1671 en wordt
één van de speerpunten van de contrareformatie. De
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iconografie van een aantal kunstwerken in Sint-Paulus,
de predikherenkerk in Antwerpen, vormt een getuigenis
van die periode.

Woensdagavond 6 oktober om 20u, op de vooravond
van 450 jaar Lepanto, vertellen we in de SintPauluskerk een muzikaal verhaal. De rode draad is het
dagboek van een ooggetuige, Aurelio Scetti, een
wegens moord veroordeelde Florentijns organist, die de
zeeslag meemaakte als galeislaaf. Een vertelling over
een muzikant kan niet zonder de muziek die hij kende
en speelde. Die wordt uitgevoerd door sopraan Sarah
Van Mol, trombonist Wim Becu en onze huisorganist,
Bart Rodyns. Kom luisteren en laat u onderdompelen in
het verhaal en de muziek van Lepanto. Tickets en
reservatie per e-mail aan info@sintpaulusantwerpen.be
Meer info over ticketprijzen en de avond vindt u op
https://www.sintpaulusantwerpen.be/activiteit/eenmuzikaal-renaissanceverhaal-aurelio-scetti-en-de-slagvan-lepanto/

In de pandgang van het voormalige klooster hangen de
vier schilderijen die Jan Peeters rond 1671 schilderde
voor de 100ste herdenking van Lepanto. Onze-LieveVrouw van Victorie, dominicanen en dominicanessen,
een rozenkrans biddende Pius V, ze zijn allemaal
prominent aanwezig. Ook in de pandgang staat een
dubbelpaneel, met aan de ene zijde Maria en de vijftien
mysteriën, aan de andere kant waarschijnlijk de
afbeelding van de christelijke protagonisten tijdens de
slag van Lepanto. Talrijke paters dominicanen van het
Antwerpse klooster schrijven over de wonderen van de
rozenkrans, de bekendste onder hen is pater Vloers.
Zijn verhalen kan je lezen in de lambrisering van de
Sint-Pauluskerk.
De beroemdste en grootste ode aan de rozenkrans in
Sint-Paulus is de schilderijenreeks over de 15 Mysteriën,
dat ongelooflijke stripverhaal over het leven van Maria
en Jezus voor ongeletterden, die magnifieke aanloop
naar de Madonna met de Rozenkrans in de Mariakapel.
Als je tien weesgegroetjes bidt voor elk schilderij, dan
lever je een prestatie die je kan vergelijken met de
dominicanen die op het hoogkoor 150 psalmen zongen.
De rozenkrans en de 15 Mysteriën bieden nog altijd
houvast en troost aan gelovigen.

Armand Storck

Uit dank voor de zege nabij Lepanto werd ook in de
Sint-Pauluskerk een ‘broederschap van Onze-LieveVrouw van de Heilige Rozenkrans’ opgericht, die nog
steeds actief is. Die broederschappen vormden in vele
kerken een onderdeel van de contrareformatie,
gelanceerd kort na de Beeldenstorm en Lepanto, als
reactie op de calvinistische afwijzing van de
Mariadevotie.
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Grafstenen in Sint-Paulus (2)

BIDDEN EN SCHILDEREN
In het koor van onze kerk vinden we de grafsteen terug van Jacob
Sucquet, dominicaan én schilder. Oorspronkelijk lag een groot deel van
zijn familie hier begraven, nu rest enkel nog de steen met opschrift.

Jacobus Sucquet werd geboren en
gedoopt in Antwerpen op 10 mei
1662 als zoon van Jan Antoon
Sucquet en Josina de
Poetere. Het welgestelde
gezin woonde in de
Paternosterstraat in
de Gulden Arend.
Na de Latijnse
school werd
Jacobus in 1681
leerling bij schilder
Godfried Maes,
die later ook onder
meer Willem
Kerricx onder zijn
hoede zou nemen.
Wat later trad Jacob
in bij de dominicanen
te Antwerpen. Hij ontving
de tonsuur op 17 december
1683 en drie jaar later werd hij
tot priester gewijd.

Kapelaan Sucquet werd op 18
november 1696 benoemd tot
waarnemend pastoor van
Princenhage. Maar toen hij
in Princenhage
aankwam bleken er al
drie andere aspirantpastoors te zijn: één
gesteund door de
gelovigen, één
door de bisschop
en één door de
abdis van Thorn.
De knoop raakte
niet doorgehakt en
Sucquet bleef
kapelaan. Hij ging
wijselijk in het
naburige Meersel
wonen. Door het conflict
had hij extra tijd om te
schilderen.
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Ambrosius Bogaerts o.p. vermeldt dat Jacobus Sucquet
in 1710 een schilderij maakte met een oorlogstafereel,
de schrijver veronderstelt dat het over de slag bij
Lepanto gaat.
Volgens Jacob Campo Weyerman was pater Suquet
een ‘miniatuurschilder’ van portretten en
historiestukken. Zo zou hij een heel mooi portret
geschilderd hebben van generaal Salisch, gouverneur
van Breda (zie afb). Maar feit is dat we geen enkel
schilderij kennen dat met zekerheid aan hem kan
toegeschreven worden. Jacobus Sucquet leed erg aan
jicht en moest soms wekenlang het bed houden. Hij
werd in 1714 door de pastoor van Princenhage
teruggestuurd naar zijn klooster, waar hij kort daarna
overleed.

T.G.G.
Op grafstenen staat meestal de afkorting D.O.M
wat staat voor Deo Optimo Maximo, aan de
‘opperste en beste God’ of R.I.P. de afkorting van
Requiescat in Pace (of Pacem, daarover bestaat
discussie) wordt vertaald als ‘hij/zij ruste in vrede’.
Op de grafsteen van Jan Van Nyp, brouwer van de
stad staat bovenaan de afkorting T.G.G. en dat
betekent Tot Gods Glorie. Robert Van Herp
jarenlang gids in de kerk vertelde de bezoekers dat
de afkorting stond voor “ Te
Goed Gedronken”.

Walter Geluyckens

ERFGOED
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Gelovigen leven niet van het woord alleen

ODE AAN DE KERK
Natuurlijk zijn mensen belangrijker dan stenen, maar een sacrale
ruimte zoals Sint-Paulus brengt rust en kan inspirerend werken. De
kerk is simpelweg ‘fantastisch’.

Het is een voorrecht onthaalvrijwilliger te zijn in de Sint
Pauluskerk. Niet alleen vertoeft men in een prachtige
lichtvolle ruimte. Eén van de geneugten is het
observeren van de reacties van de mensen die de kerk
binnenkomen. Er zijn de habitués die vriendelijk knikken
en een tijdje in stilte op hun ‘vaste plaats’ gaan zitten.
Er zijn de mensen die voor de eerste maal door de
donkere gang plots de grote lichtvolle ruimte ontdekken
en verbaasd blijven staan. En er zijn de aarzelaars, die
wantrouwig en twijfelend aan de ingang blijven staan
alsof ze vrezen dat de duivel er woont. Zouden ze wel?

gepercipieerd. Hij illustreert een houding die zeker kort
na het Concilie prominent aanwezig was. Torfs citeert
zijn toenmalige jonge godsdienstleraar: ‘Wanneer
mensen over de kerk spreken, denken ze meteen aan
een gebouw. Welnu, dat gebouw is onbelangrijk, het
heeft geen enkele betekenis. De kerk is de
gemeenschap van gelovigen die het goede doet.’
Er is geen probleem met de laatste zin, hoewel ik het
zelf eerder zou formuleren als ‘trachten te doen’. Maar
deze smalende manier van spreken over kerkgebouwen
heb ik nooit gedeeld. Er zijn weinig steden waar ik
geweest ben en waar ik niet bijna alle religieuze
gebouwen bezocht heb (toegegeven: in Rome lukt dat
niet). Ja natuurlijk om kunstwerken te zien. Maar ook
om de sfeer en de geschiedenis te ‘voelen’.

Het doet deugd te merken dat veel van de twijfelende
of zelfs wantrouwige bezoekers na een uurtje nog
steeds in de kerk rondlopen. Soms komen ze aarzelend
naar een onthaalvrijwilliger met een vraag die ofwel
kort beantwoord wordt ofwel aanleiding is tot een
langer gesprek. Iedere onthaalvrijwilliger kan zo zijn
eigen accent leggen en ook gebruik maken van zijn
talenkennis. Wat het voor de bezoeker persoonlijk
maakt. Ik denk niet dat iemand de uitleg van Mia over
de 15 schilderijen van de Rozenkrans snel zal vergeten.

Om bij de Sint Pauluskerk terug te komen. Het is een
prachtig voorbeeld van de reactie van de katholieke
kerk op de reformatie. Schitterend hoe de triomf van de
katholieke kerk wordt uitgebeeld. De
contrareformatorische theologie aanschouwelijk
voorgesteld. Alle vrijwilligers spreken met enthousiasme
over deze voor Antwerpen zo belangrijke periode. Dat
wil niet zeggen dat zij nog achter die toenmalige
theologische reactie staan, maar het was toen de
context waarin de kunst in Sint-Paulus ontstond na de
herovering van Antwerpen door de katholieke Spaanse
troepen.

Kerk is ‘fantastisch’
Aan dat alles moest ik denken bij het lezen van het
recentste boek van Rik Torfs, dat de provocerende titel
heeft De kerk is fantastisch. De voor mij mooiste
passages gaan over zijn liefde voor kerkgebouwen.
Torfs schetst eerst een korte evolutie van de manier
waarop het kerkgebouw sinds het aggiornamento na
het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) werd

De onthaalvrijwilligers leggen de reformatorische
theologie uit om de kunst begrijpelijk te maken.
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Waarom zijn er zoveel prachtige biechtstoelen in Sint
Paulus? Omdat in de opstandige provincies ten
noorden van Antwerpen de biecht was afgeschaft.
Waarom zoveel heiligenbeelden? Omdat de cultus van
de heiligen daar ‘ketters’ was. Blijkbaar is men altijd
iemand anders’ ketter… In zijn Religie en Vrijheid
schrijft Dick Wursten, historicus en protestants
theoloog te Antwerpen dat heden ten dage vooral de
theologen het verschil katholiek – protestants
belangrijk vinden. De ‘leken’ vinden dat minder en
minder relevant, tenzij in historisch en cultureel
perspectief.

Gebouw versus theologie
Daarom deel ik de mening van Torfs, als hij schrijft dat
het kerkgebouw sterker is dan theologie. Conciliaire
bepalingen raken zelden de harten van de mensen.
Kerkleiders kunnen regels opleggen en afdwingen,
maar gedachten blijven ongrijpbaar. Ze kunnen ook
niet bepalen wat kerkgangers belangrijk moeten
vinden. Een sacrale ruimte daarentegen kan inspireren
of rust brengen los van de bij de bouw geldende
beelden en verhalen. Wie bijvoorbeeld Ravenna
bezoekt wordt verbluft door de schoonheid van de
mozaïeken. Niemand neemt er aanstoot aan dat de
kledij van hemelse hofhouding dezelfde is als die van
de byzantijnse hofhouding, wat toen gebruikelijk was
om de legitimiteit van de wereldse machthebbers te
illustreren.

Het gebouw is dus sterker, en vooral ruimer dan de
vaak abstracte opgelegde theologie. Hoe katholiek of
christelijk het gebouw ook is, het wordt eigenlijk ervaren
als een interreligieuze ruimte. Gelukkig niet enkel door
katholieken, maar door de vele bezoekers van
verschillende pluimage en uit verschillende
windstreken. Tenminste zolang het kerkgebouw een
kerkgebouw blijft. Anders wordt een kerk een museum.
Niets tegen musea, maar daar heerst een andere sfeer.
Daarom moet voor Torfs, en in denk ook voor de
onthaalvrijwilligers in Sint Paulus, de kerk een religieuze
ruimte blijven, niet alleen voor de gelovigen, maar voor
alle bezoekers.
Uiteraard kunnen in dat kader ook in strikte zin nietreligieuze activiteiten plaatsvinden, zoals concerten en
voordrachten. Muziek bijvoorbeeld, ook profane muziek,
kan het onvoorstelbare aanwezig brengen, al was het
maar in een mysterieuze echo. Onze samenleving heeft
nood aan plaatsen waar men welkom is en waar stilte
en rust nog een kans krijgen.
Bruno Segers

Bronnen
•
•

Rik Torfs, De kerk is fantastisch, Utrecht, Kok Boekencentrum, , 2020. Geciteerde
passages tussen p. 18 en p. 53.
Dick Wursten, Religie en vrijheid, vier essays over de plaats van religie in de open
samenleving, website dick.wursten.be

GESCHIEDENIS

Bedgeheimen en historische ledikanten (3)

VERZONNEN MIRAKELS
We vertelden u al over het bed van bisschop Ophovius en het logeerbed van kardinaal
Van Roey. Ditmaal gaat het over een heel speciaal bed, dat van Blanca van Castilië. Het
staat afgebeeld op één van de vijf bas-reliëfs van Erasmus II Quellinus in onze kerk.
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Dominicus raadde Blanca (1188-1252), koningin van
Frankrijk en gehuwd met Lodewijk VIII aan om te bidden
om niet langer kinderloos te blijven. Op het tafereel in
de kerk staat het kraambed beloftevol op de
achtergrond. Haar gebeden worden verhoord,zij brengt
een zoon ter wereld, de latere Lodewijk IX, de heilige
Lodewijk. Helaas klopt het verhaal niet. Lodewijk was
het zesde kind dat Blanca op de wereld zette. De vijf
andere kinderen stierven vrijwel onmiddellijk na de
geboorte. Blanca zou in het totaal twaalf kinderen
baren, waarvan er slechts vijf de volwassen leeftijd
bereikten.
Pater Petrus Vloers, dominicaan van het Antwerpse
Sint-Paulusklooster schreef in 1658 een boekje over
mirakels, die te danken zouden zijn aan het bidden van
de rozenkrans. Begrijpelijk als prefect van de
gelijknamige broederschap. Het boekje werd een
bestseller. Vijf van zijn (verzonnen) verhaaltjes staan
afgebeeld in onze kerk. Een reactie kon natuurlijk niet
uitblijven. In ’s-Gravenhage werd in 1744 een werk
uitgegeven onder de titel ‘Dominicaanse pastijen
opgedischt in miraculeuze schotels” bedoeld als
refutatio tegen Vloers om de mirakelen van de
rozenkrans te weerleggen.
Walter Geluyckens
•
•
•

Dominikanen te Antwerpen A.M. Bogaerts o.p.
De Antwerpse Dominicanenkerk, een openbaring R.Mannaerts
Rijksmuseum Amsterdam
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Walburgis leeft voort in Mayer van den Bergh

VAN PASTORIJ
TOT MUSEUM
De Sint-Walburgiskerk is al lang verdwenen maar er bestaat nog wel een
gebouw in Antwerpen dat architecturaal geïnspireerd is op haar
verdwenen pastorij in de Zakstraat: het Museum Mayer van den Bergh.

16

ERFGOED

Wanneer in 1815 de laatste resten van een Frans
arsenaal verwijderd worden uit de Sint-Walburgiskerk
van Antwerpen, is het meteen duidelijk dat er nog
weinig te redden valt van de oudste kerk van de
stad. Al in 1803 wordt het lot van de kerk uit de 12de
eeuw feitelijk bezegeld, wanneer Sint-Paulus, de
voormalige predikherenkerk, parochiekerk wordt van
het Schipperskwartier.

Dankzij 19de -eeuwse tekeningen van Emile Puttaert en
Jozef Linnig is de pastorij van de Sint-Walburgiskerk
goed te lokaliseren op een stadsplan uit de 19de eeuw.
Als je naar de Schelde liep dan stak je eerst de
burchtgracht over, op de hoek rechts met de Lange
Zakstraat stond een huis, daarnaast een calvarie en
vervolgens de pastorij. De gevel van het huis vertoonde
vier karakteristieke bogen, rustend op dunne zuiltjes,
waardoor hij zeer herkenbaar was. Was het door die
boogvormen, dat typisch gotische motief, dat Fritz
Mayer van den Bergh en zijn moeder Henriëtte verliefd
werden op de gevel?

Bij besluiten van 1 en 20 februari 1806 werden alle
goederen en renten van Sint-Walburgis overgeheveld
naar Sint-Paulus. Zo kwam onze kerk in het bezit van
mooie kunstwerken, denk maar aan de
Emmaüsgangers van Erasmus Quellinus (1703) en het
prachtige interieurgezicht van de Walburgiskerk door
Antoon Gehring (1661). Ook de relikwieën van de
heilige Walburga en de broederschappen van de HH.
Eligius en Nepomucenus vonden een onderdak in Sint
Paulus.

Tien jaar na de afbraak van de pastorij, in 1894, mag
Antwerpen een wereldtentoonstelling organiseren. De
middeleeuwse stad is ondertussen verdwenen en
omdat iedereen ze eigenlijk toch wel mooi en pittoresk
vond, werd ze voor de tentoonstelling gedeeltelijk weer
opgebouwd, in hout en karton. Ook de pastorij van
Sint-Walburgis wordt tijdelijk gereconstrueerd en krijgt
huisnummer 26 aan de ‘Merckt’ in de
tentoonstellingswijk ‘Oud Antwerpen’. Het huis heeft
een naam gekregen: ‘De drie koningen’ en boven de
deur is een halfreliëf aangebracht met die Bijbelse
scène.

De laatste pastoor van Sint-Walburgis was Jan
Lauwers, de latere deken van de O.L.V.-kathedraal. Hij
werd geboren in 1770, tot priester gewijd in 1796 en nam
het bestuur van de parochie over tot in 1801, wanneer
ze werd afgeschaft. De kerk was al militair herbestemd
door de Franse bezetter toen Lauwers pastoor van de
parochie werd. Hij heeft dus nooit de mis in de
Walburgiskerk kunnen opdragen en werd benoemd tot
tweede pastoor van de Sint-Paulusparochie in 1818, als
opvolger van predikheer Stordeur. Lauwers was geen
predikheer en woonde niet in het predikherenklooster.
Hij verbleef in de voormalige pastorij van de SintWalburgiskerk aan de Zakstraat.
In de archieven van de Sint-Paulusparochie vinden we
voor de eerste decennia van de 19de eeuw rekeningen
terug voor het onderhoud van dat huis aan de
Zakstraat. Het gaat om schilderwerken, schrijnwerkerij
en het ruimen van de beerput. Het huis lag in het oude
gedeelte van de Zakstraat, aan de kant van de burcht.
Het dateerde uit de 15de eeuw en werd afgebroken in
1884, omdat het in de weg stond van de rechtgetrokken
Schelde. De pastorij is één van de 586 (!) gebouwen die
om die reden werden afgebroken.

Pastorij in den Zac
De oudste referentie naar de Zakstraat dateert uit 1249:
“de strate geheten den Zac”. Het was lange tijd een
straatje dat vanaf het hoogkoor van de SintWalburgiskerk doodliep op de burchtmuur, totdat boze
burgers tijdens een oproer in 1477 op die plek een
opening maakten in de muur en een brug, ‘de
Zakbrug’, legden over de gracht. Vanaf dan werd het
de Lange Zakstraat (in de burcht) en de Korte
Zakstraat (buiten de muur).
17
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Met vakantie in eigen stad
Fritz en zijn moeder Henriëtte Mayer van den Bergh
huurden het huis ‘De drie koningen’ op de
wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894 voor
3.000 frank (ongeveer 9.000 euro in valuta van 2021).
De familie Mayer had een band met Keulen, een van
oudsher bekende bedevaartbestemming met als thema
‘Driekoningen’. We kunnen veronderstellen dat het
halfreliëf op de gevel tijdens de wereldtentoonstelling
werd aangebracht na advies van de huurders, Fritz en
zijn mama.
Na de voortijdige dood van Fritz laat moeder Henriëtte
tussen 1901 en 1904 het huidige museum Mayer van
den Bergh optrekken, dat verhaal is bekend. Architect
Jozef Hertogs tekent deze nieuwbouw. In de voorgevel
van het museum kan je veel van de oude pastorij van
Sint-Walburgis herkennen, maar er zitten ook
elementen in die lijken op de gevel van een ander
verdwenen huis in de Zakstraat. De toevoeging van de
Driekoningen uit de wereldtentoonstelling is
overgenomen en het halfreliëf wordt ditmaal duurzaam
gekapt door Jules Weyns en boven de deur van het
museum geplaatst in 1902. De gevel van het museum,
die je nu nog altijd kan bewonderen, is dus geen
letterlijke kopie geworden van de pastorij, maar het is
duidelijk dat Henriëtte en haar architect daar hun
inspiratie vonden.
Dr. Ulrike Müller, onderzoeker verbonden aan het
Museum Mayer van den Bergh en de Universiteit van
Antwerpen, bezorgde me verschillende documenten en
aanwijzingen om dit verhaal samen te stellen, waarvoor
hartelijk dank. Deze en andere bronnen die ik in het
artikel heb gebruikt, staan apart vermeld.
Armand Storck

Bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Felixarchief, BA667, Wereldtentoonstelling 1894
Max Rooses en Frans Van Kuyck, Oud-Antwerpen – Le Vieil Anvers, Brussel: E.
Lyon-Claesen, 1894, pp. 66−67, 70
Pieter Genard, Topografisch-historische atlas, De oude pastorij van SintWalburgis, p. 144.
Tekeningen en foto’s: Felixarchief en DAMS Antwerpen
Thuis in een museum. Het verhaal van Henriëtte en Fritz Mayer van den Bergh
(te verkrijgen in de museumshop of via uitgeverij Hannibal books)
Erfgoed Vlaanderen, Lange Gasthuisstraat 19, museum Mayer van den Bergh
Archief van het museum Mayer van den Bergh
Archief van de Sint-Pauluskerk
Foto 1: Felixarchief Antwerpen, wereldtentoonstelling 1894, ‘Merckt’ met huis
‘Driekoningen’ herkenbaar aan de boogjes
Foto 2: Vleeshuis Antwerpen, KIK Irpa, hoek Zakstraat, Burchtgracht, aquarel
Jozef Linnig 19de eeuw
Foto 3: Museum Mayer van den Bergh 2021, eigen foto

MUZIEK

Ons programma voor oktober

TERUG VAN
WEGGEWEEST

Oktober, de dagen worden zichtbaar korter en de nachten voelbaar killer.
Maar neem er de Oudnederlandse maandnaam voor oktober bij –
wijnmaand - en u krijgt het al ‘licht en warm’ in uw hoofd. Nee, dit is geen
oproep om in de wijn vliegen. Wij, in Sint-Paulus, zijn sterk in iets dat
geen leverschade veroorzaakt, maar toch vrolijk maakt: muziek!

•
•
•
•

Op zondag 3 oktober, om 10u30 komt het koor
Cantabile uit Hove o.l.v. Michiel Haspeslagh de mis
voor het Octaaf van de Rozenkrans opluisteren. Samen
met onze titularis-organist Bart Rodyns en violisten
Martine Beernaert en Ortwin Lowyck brengen ze enkele
korte delen uit één van de kleine Mozartmissen (Missa
Brevis, KV 259). Het volledige programma vindt u hier:

•
•
•
•
•
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Intrede: G. Muffat, Toccata Prima (orgel)
Kyrie/Gloria: Missa Brevis
Lezing: Ave Verum Corpus W.A. Mozart
Loflied op het Evangelie (indien gezongen) : ‘U komt
de lof toe’
Offerande: Orgel
Sanctus: Missa Brevis
Agnus Dei: Missa Brevis
Communie: Lieve Vrouwe van ons Land
Sortie: Feestelijke Fuga-Improvisatie op ‘Lieve
Vrouwe van ons land’ (orgel)

MUZIEK

Op 6 oktober om 20u vieren we de 450ste verjaardag
van de Slag van Lepanto met een muzikaal
renaissanceverhaal. Een aanrader waarover u alles te
weten komt elders in dit PaulLus-nummer.

Tot slot maken we u al warm voor de 11de editie van de
World Choir Games, dé Olympische Spelen voor
zangkoren. Meer dan 300 koren uit alle hoeken van de
wereld nemen van 30 oktober tot 7 november in
Antwerpen én Gent, live én digitaal deel aan
competities, workshops, vriendschapsconcerten en
galaconcerten.

Op 9 oktober om 20u stelt Utopia Ensemble haar
nieuwste cd voor, ‘The Musical Universe of Andreas
Pevernage’. Het album is opgenomen in de SintPauluskerk voor het label Ramée en is bovendien het
eerste in Utopia’s huidige bezetting. De cd bevat
motetten, chansons en madrigalen van Andreas
Pevernage, kapelmeester in Antwerpen in de late 16de
eeuw en wordt tijdens dit concert aan u voorgesteld
i.s.m. luitist Jan Van Outryve. Een ticketje kost 15 euro
(concert) of 30 euro (concert en cd). Alle info vindt u
terug op www.utopia-ensemble.be.

↑

SCHOLA GREGORIANA CANTABO

Ook in Sint-Paulus mogen we meegenieten van dit
grootste zangfestival ter wereld. Op maandag 1 en
vrijdag 5 november is er de workshop ‘Sing like a
Trappist’ en op zaterdag 6 november de workshop
‘Flemish Polyphony’. Op 3 november om 20u30 mogen
we u laten genieten van het galaconcert ‘Vision of
Sounds’ van Wim Henderickx.
Met Visioni ed Estasi dompelt hij de luisteraar onder in
een zee van klanken. In een opstelling geïnspireerd op
de Venetiaanse ‘cori spezzati’ treden vier koorgroepen
en elektronica in dialoog met elkaar. Voor Wim
Henderickx is het oosten vaak een inspiratiebron, zo
staat ook deze compositie in een bredere spirituele
context. De tekst, gebaseerd op klanken uit ‘Lux
Aeterna’, straalt een universele boodschap uit van licht
en hoop. Alle info vindt u terug op www.wcg2021.be.

Op zondag 17 oktober om 15u brengt het EmmanuelDurlet-fonds vzw haar eerste pianorecital in SintPaulus, dit n.a.v. de restauratie van de vleugelpiano
‘Blüthner 1911’ van Emmanuel Durlet (1893 – 1976). Deze
prachtige piano hebben we vorige jaar in bruikleen
gekregen en staat sindsdien te pronken in het
Schooltje. Tijdens dit recital brengt pianist Kiyotaka
Izumi werk van Jean Jacques Robson/Emmanuel
Durlet, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin en
Claude Debussy.

Caroline De Wever

Een ticketje kost 14 euro (leden), 18 euro (niet-leden), 16
euro (+ 60-jaar) of 8 euro (- 21-jaar). Alle info vindt u
terug op emmanuel-durlet.be of stuur een mailtje naar
andrea.durlet@skynet.be voor vragen en reservaties.
Plaatsen zijn beperkt!
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Facebook-hitparade van september

MINIATUURTJES
onze vakantie of het echte meeuwen zijn. Na lange
observatie was ze er uit en zei: “Het zijn standbeelden”!

Zolder

In de Calvarietuin van de Sint-Pauluskerk staan meer
dan zestig zandstenen beelden, die allemaal verband
houden met het lijden van Christus. Aan de linkerkant
staan de profeten die werden geïnspireerd door de
Heilige Geest, zodat ze gebeurtenissen in de toekomst
konden zien en neerschrijven.

Als je zou denken dat er schatten te vinden zijn op de
zolders van de Sint-Pauluskerk dan moeten we je
teleurstellen. De zolders zijn netjes opgeruimd. Dat
heeft natuurlijk veel te maken met de ramp van 2 op 3
april 1968. Toen teisterde een zware brand het
kerkgebouw. De toren en de daken moesten het
ontgelden, vijf klokken smolten geheel of gedeeltelijk.
De zolders zijn o.a. om veiligheidsredenen niet te
bezoeken.

Gisteren kwam een duif rusten op het hoofd van Amos
en ze bleef er een tijdje onbeweeglijk zitten, zodat je je
begon af te vragen of ze echt was of dat de
beeldhouwer de Heilige Geest had willen uitbeelden die
Amos bezoekt. Na lange observatie was ik er uit en zei
tegen mezelf: “Het is een echte”!

Fotograaf Joël Verheyden maakte een paar jaar
geleden een aantal foto’s van de lege zolders. Deze
foto kon een stilleven zijn, onderwerp voor een mooi
schilderij.

Standbeeld of echt?
In Wenduine ligt een houten speelschip op het strand,
uitgerust met klimmateriaal en een glijbaan. Op de
masten zitten houten meeuwen met levensechte
kleuren en afmetingen. Mijn kleindochter, die tot de
doelgroep van de constructie behoort, twijfelde tijdens
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terugvindt. De meeste leeuwen zijn braaf, maar er is
één stouterik bij. En die heeft toch wel in de vinger van
een engeltje gebeten zeker. Gelukkig hangt het
vingertje er nog aan, maar het heeft wel pijn gedaan,
want kijk: het engeltje weent nog steeds”.

Werkbeurs op Sint-Paulus
De wet Poullet van 19 mei 1914 introduceerde de
leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar en
stipuleerde dat de leerplicht vlug zou verhoogd worden.

Beminde parochianen, welgekomen toeristen, maak u
vooral geen zorgen. Onze bejaarde deugniet polst eerst
voorzichtig bij de ouders of hun nakomelingen
vertrouwd zijn met sprookjes. En voor wie horrorstories
als Roodkapje of Hansje en Grietje tussen de oren
heeft, is de anecdote van de leeuw en het engeltje klein
bier. Trouwens misschien klopt het verhaal wel want,
voor zover ons bekend, heeft er nog niemand van de
SPV de hele nacht doorgebracht in de kerk.

Op Sint-Paulus was de ‘Patronage’ actief, een sociale
parochiale jeugdwerking (1843-1935) die erop gericht
was jonge mensen een gezonde en opvoedende
ontspanning te geven, zodat ze niet te veel op straat
rondhingen.
Iedere zondagavond werden tijdens een bijeenkomst
van de patronage openstaande plaatsen
bekendgemaakt, voor kinderen vanaf 13 jaar die geen
werk vonden. Met de volgende raadgeving:
‘Plaats uw kinderen niet dan op goede winkels. De
ondervinding heeft ons geleerd dat een braaf jongeling
spoedig den goeden weg verliest wanneer hij geplaatst
wordt bij goddeloze bazen en te midden van slechte
werkgezellen’.
De 13de verjaardag was voor velen het einde van hun
kindertijd

Stoute leeuw
Tussen de kroost van onze bezoekers loopt er
sporadisch wel eens een deugnietje rond. Maar ook
onder de Sint-Paulusvrienden duikt er af en toe een,
weliswaar niet meer zo jeugdige, kwajongen op. Om
hem niet in diskrediet te brengen, gebruiken we enkel
zijn initialen. Het moet niet altijd ernstig zijn en vooral
voor de kinderen moet het plezant blijven, zo
verantwoordt Freddy B. zijn – het is dus een man – toch
een beetje griezelig verhaal. Het gaat als volgt.
“’s Nachts, als het donker wordt, komen verschillende
wezentjes in onze kerk tot leven, waaronder de leeuwen
die de binnenpoorten van het koor flankeren, maar ook
de putti, de kleine engeltjes die je vooral in het transept

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte blijven van
allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk?
Bezoek dan onze Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina
@sintpauluskerkantwerpen en word onze vriend/volger! Like us/volg ons! Dank u!
Alle Facebookberichten en nieuwsjes verschijnen ook op onze website:
www.sintpaulusantwerpen.be.
Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever)

23

KORT NIEUWS

RAFELS
Lourdestuin en haar geschiedenis. Bezoekers zochten
mee naar sporen van Lepanto in de Sint-Pauluskerk
tijdens een rondleiding en luisterden aansluitend naar
een voorproefje van het verhaal van een galeislaaf
tijdens Lepanto, begeleid door ons historische orgel.
Dat orgel kwam volop aan bod op zondag 29 augustus,
wanneer het bespeeld werd en gidsen afwisselend
uitleg gaven over dat magnifieke instrument. De
meeste bezoekers kwamen voor de open repetitie in de
namiddag, als aanloop tot het schitterende
avondconcert, georganiseerd door Muziek in SintPaulus.

Geslaagd cultuurweekend
Meer dan 1.000 bezoekers verkenden het culturele
herfstprogramma van de Sint-Pauluskerk tijdens het
eerste Antwerpse Cultuurweekend van 27 tot en met 29
augustus. We boden hen een mix van schoonheid,
vertellingen en muziek.

Dit concert, ‘Organ Concertos & Arias’ rond het werk
van Händel en Corette, was misschien wel het
orgelpunt van een fantastisch cultuurweekend, maar
voor onze titularis-organist Bart Rodyns en de ganse
Sint-Paulusgemeenschap hét startschot (nvdr. niet
verder vertellen, maar Bart is in juni 2020 al aangeduid
door de kerkfabriek als titularis-organist) – van hopelijk
vele jaren prachtig orgelspel.

Gidsen van de Sint-Paulusvrienden verduidelijkten de
betekenis van de calvarietuin voor gelovigen van
vroeger en nu en vertelden over de schoonheid van de

24

KORT NIEUWS

Open Monumentendag

Dopen maar

Zondag 12 september mochten de Sint-Paulusvrienden
620 bezoekers verwelkomen. Onze kerk was voor de
meesten een blij weerzien, voor de nieuwkomers een
openbaring.
Hoe een rondleiding voor blinden- en slechtzienden
gebeurt, werd door Regina aan tal van
geïnteresseerden uitgelegd.

Op 19 september om 12u. werd Mason, de zoon van
Mara Cossu en Leroy Anthonis opgenomen in de
gemeenschap van Sint Paulus. Een half uurtje later, op
dezelfde dag werd Benjamin, de zoon van Willemijn
Westerlaken en Pieter van Bael (op de foto) ook
gedoopt in onze kerk, door Didier Croonenberghs.
Dankzij de autoloze zondag konden gezinnen en
naasten het openbaar vervoer van onze stad
ontdekken…
Vanwege de parochie feliciteren we Mason en
Benjamin en wij hopen hen spoedig weer in onze
parochie te zien. Op 9 januari 2022, het feest van het
Doopsel van de Heer, worden alle gezinnen, die dit jaar
in Sint Paulus hun kindje hebben laten dopen, hartelijk
uitgenodigd !

Ook de kinderen vonden hun gading in de kerk, enkelen
mochten zelfs op het oksaal kijken hoe Bart Rodyns het
orgel bespeelde.
Andere kinderen zochten met hun ouders ijverig naar
hondjes. Een mooi potlood dat ze zelf mochten slijpen
was een klein geschenk voor zoveel zoekwerk.

PRIKKEL
De meridiaan van Quetelet
In de vloer van de kathedraal van Antwerpen is een
lange dunne koperen strip aangebracht. Deze lijn toont
de meridiaan van Antwerpen en ligt pal op de noordzuidas om 12u ‘s middags.
De bepaling van die meridiaan was het werk van de
Belgische wetenschapper Quetelet. De koperen lijn in
de kathedraal is slechts een visualisatie, voor het echte
onderzoekswerk betrouwde Quetelet liever op SintPaulus. Lees de ware geschiedenis in PaulLus van
november!
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AGENDA

OKTOBER
Zo — 3
Wo — 6
Za — 9
—
Zo — 10
Di — 12
Za — 16
Zo — 17
—
Zo — 24
Zo — 24
—
Zo — 31

10u30
20u00
11u00
20u00
10u30
10u00
10u00
10u30
15u00
10u30
12u00
14u30
10u30

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Opening octaaf Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans - Koormis
Lepanto — Een muzikant op de galeien
Huwelijk Isabelle De la Porte & Rik Hannes
Concert UTOPIA Ensemble - CD voorstelling UTOPIA
Orgelmis
Redactievergadering
Doop Maximiliaan Thiessen
Orgelmis
Pianoconcert Kiyotaka Izumi (Durletfonds)
Orgelmis
Doop Pippa en Lily Van Sprundel
Doop Florence Vermost
Orgelmis

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allerheiligen – Orkestmis – Missa Brevis in G (BWV 236 - J. S.
Orgelmis
Studium Chorale & Ensemble The Party presenteert ……
Orgelmis
Orgelmis
Internationale vioolwedstrijd Emmmanuel Durlet 2021 – halve
Internationale vioolwedstrijd Emmmanuel Durlet 2021 – halve
Internationale vioolwedstrijd Emmmanuel Durlet 2021 – halve
Internationale vioolwedstrijd Emmmanuel Durlet 2021 – halve
Orgelmis
Internationale vioolwedstrijd Emmmanuel Durlet 2021 - finale

NOVEMBER
Ma
Zo
Vr
Zo
Zo
Zo

— 1
— 7
— 12
— 14
— 21
— 25
—
Zo — 26
—
Zo — 28
—

10u30
10u30
20u00
10u30
10u30
11u00
14u00
11u00
14u00
10u30
14u00

DOPEN
Mason Cossu — 19 september
Benjamin Westerlaken — 19 september

HUWELIJKEN
Géraldine Godts & Willem Spaas — 25 september
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finale
finale
finale
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COLOFON

Paullus
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
T 03 286 92 78
info@sintpaulusantwepen.be
www.sintpaulusantwerpen.be
Redactie:
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever
(directeur), Walter Geluykens (voorzitter SintPaulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur),
Joris Reymer (digitale ondersteuning), Armand Storck
(coördinatie), Leo Van achter (logistiek),
Bart Rodyns (muziek),
Erwin Vandecauter (layout en grafische vormgeving)
Vormgeving
We make.
Drukkerij
Zwart op wit
V.U.
Didier Croonenberghs, Sint-Pauluskerk,
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
Digitaal
www.sintpaulusantwerpen.be
redactie@sintpaulusantwerpen.be
Verkoop
losse nummers (aan de balie in de kerk), 2 euro;
abonnementen, 40 euro voor 11 nummers,
BE92 776592226123 t.a.v. Sint-Paulus Humanitas,
met vermelding van naam en adres
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