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INHOUD 



Sint-Paulus leverde een bescheiden bijdrage aan de 
ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen met de 
organisatie van een benefietmaaltijd. De vraag stelt zich 
of we niet meer kunnen of moeten doen als parochie. Het 
drama in Oost-Europa leert ons in elk geval dat een 
christelijke gemeenschap zich vandaag, minder dan 
ooit, kan opsluiten in haar parochiale cocon en zich niet 
mag bezondigen aan religieuze navelstaarderij. Het leert 
ons ook hoe futiel het occasionele gekrakeel tussen de 
geledingen van het Sint-Paulusweefsel is en hoe 
belangrijk het sluiten van de rangen. Een ideale parochie 
moet een afspiegeling zijn van een ideale wereld. 
 
Wie slaat moet ook zalven. Als gemeenschap  hebben we 
het voorbije jaar reuzensprongen gemaakt op diverse 
niveaus: communicatie, verstandhouding en coherentie. 
Om er enkele te noemen. Die positieve evolutie vond zijn 
materiële culminatie in de plechtige opening van crypte 
en archeologische site, een gebeurtenis die zelfs de 
nationale media haalde en die de Antwerpse culturele en 
religieuze wereld niet onberoerd liet. De symbolische 
spirituele culminatie beleefden we met Pasen: met 

eindelijk weer een bomvolle kerk, prachtige muzikale 
klanken, een geïnspireerde pastoor en een uitgelaten 
sfeer bij jong en oud. Alles en iedereen op zijn paasbest. 
 
Wat zou het prachtig zijn als onze broeders en zusters in 
Oekraïne, uit hun ‘diepten van ellende’ (psalm 130) 
kunnen verrijzen. Wij kunnen daar een steentje toe 
bijdragen door Sint-Paulus om te bouwen tot een 
voorbeeldige microkosmos van vrede en vriendschap. En 
door onze lezers boeiend leesvoer voor te schotelen, 
want kennis leidt niet alleen tot macht, maar vooral tot 
wijsheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Meeussen – hoofdredacteur 
  

VOORWOORD 

Meer dan 800 zielen begeesterden Sint-Paulus op paaszondag, dat 
was lang geleden. Enkel maar lachende gezichten bij de plechtige 
opening van de archeologische site. Hoezo ‘diepten van ellende’? 
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‘UIT DIEPTEN VAN 
ELLENDE’ 



    



Pinksteren is het feest van de succesvolle communicatie. 
Iedereen hoort de wonderen van God ‘in zijn eigen 
taal’... Je moet toegeven dat er iets subversiefs in deze 
zin zit. Het is alsof God ontsnapt is... uit onze religies en 
rites.  Maar is dit niet juist de Geest van Pinksteren?  
Pinksteren wordt zo de viering waarbij we geen ‘greep’ 
meer hebben op God. Gelukkig maar!  
 
Duizenden jaren lang hebben mensen God ‘in handen’ 
willen krijgen. Maar door het Pinkstergebeuren is de 
Geest van God nu in iedereen gegrift. ‘Iedereen hoorde 
in zijn eigen taal de wonderen van God’, zo staat het in 
het Nieuwe Testament.  We hoeven alleen maar in 
onszelf af te dalen om te ontdekken wat de adem van de 
Geest tot ons zegt.  
 
Wat wij met Pinksteren vieren is inderdaad deze God die 
gedeeld wordt, deze Geest van God die zich in ons 
uitstort! Pinksteren is werkelijk het feest van de 
succesvolle communicatie! En toch… Omdat deze Geest 
gedeeld wordt, is het zo moeilijk om hem te horen.  
Voortdurend verstikt door onze misverstanden! En toch, 
ondanks de opsluiting  en de misverstanden van de 
discipelen, ‘was Jezus daar in hun midden’.  

Als ons bestaan lijkt vast te zitten, als onze toekomst 
geblokkeerd is en we geen alternatief zien,  zoeken we 
dan niet soms een uitweg elders, buiten ons, in een 
achterhaald verleden, een geïdealiseerde toekomst, een 
onrealistisch project? We zien onszelf als slachtoffers en 
we zoeken naar schuldigen.  
 
De Geest van wijsheid nu slaat een bres in ons wezen, in 
wat in ons lijkt vast te zitten. Hij nodigt ons uit... om te 
communiceren. Om onder woorden te brengen wat we 
zijn, wat we ervaren! De uitstorting van de Geest met 
Pinksteren nodigt ons uit om onverwachte wegen in te 
slaan. Om creatief te zijn. In de Kerk en buiten de Kerk. 
God kent geen grenzen! Daarom heeft ons bisdom de 
eerste dag na Pinksteren als symbolische datum 
gekozen! 
 
 
Bisdom 
 
Op maandag 6 juni 2022 organiseert het bisdom 
Antwerpen inderdaad een feestelijke diocesane 
ontmoetingsdag voor zo’n 3000 deelnemers. Op 
pinkstermaandag is er een ruim aanbod aan binnen- en 

PASTORAAL 

ALS EEN LOPEND 
VUURTJE 

 
Onze communicatie is erg moeilijk... 

Tussen wat ik denk,  
wat ik bedoel, wat ik denk dat ik zeg 

wat ik zeg,  
wat je wilt horen,  

wat je hoort 
wat je denkt te begrijpen 

wat je wilt begrijpen 
en wat je begrijpt, 

Je moet toegeven dat er veel misverstanden zijn…. 
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!    PINKSTEREN – JEAN II  RESTOUT - LOUVRE  

buitenactiviteiten waaruit deelnemers kunnen kiezen: 
lezingen, workshops, optredens, een vredeswandeling 
waarbij ook andere religies centraal staan, 
rondleidingen met 
duiding in kerken, geloofsgetuigenissen, een religieuze 
markt en liturgische momenten. We sluiten de dag af 
met een slotviering en een vurig zendingsmoment  
 
Tussen 2019 en 2022 stonden de Handelingen van de 
Apostelen in bisdom Antwerpen als pastoraal 
projectthema centraal. Dit bijbelboek over de eerste 
christengemeenschappen biedt gelovigen van nu nog 
steeds de kans om zich te herbronnen. De Handelingen 
van de Apostelen nodigen gelovigen uit om ook 
vandaag de dag betekenisvol aanwezig en nabij te zijn 
in woord en daad. Pinksteren is en blijft een hoogtepunt 
om als geloofsgemeenschap naar buiten te komen.  
 
 
 

‘Als een lopend vuurtje’ is het thema van deze dag. Op 
vuur staat immers geen grenzen. Eén vuurtje -hoe klein 
ook- werkt aanstekelijk, kan een groter vuur 
aanwakkeren en zich van daaruit steeds verder 
verspreiden en vermenigvuldigen. 
 
Deze dag richt zich op de eerste plaats tot gelovigen uit 
het hele bisdom Antwerpen. Alle parochianen van Sint-
Paulus zijn welkom. 
 
Maar het gaat verder dan dat… De adem van 
Pinksteren schudt ons door elkaar en zegt aan ieder van 
ons  —of je het nu gelooft of niet— ‘er zijn in jou 
bronnen van innerlijke vrede, van bevrijding’. Deze 
bevrijding is niet alleen van buitenaf te verwachten. 
Vrede kan in jou geopenbaard worden als je met een 
andere blik naar je wezen kijkt. 
 
 
Didier Croonenberghs o.p. - pastoor van de Sint-Paulusparochie 
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Een zwart veertje met witte stippen lag tussen het gras. 
Ik als niets-over-vogels-kenner dacht dat het om een veer 
van ‘ons koppeltje’ slechtvalken zou gaan. Maarten, de 
alles-over-de-slechtvalk-kenner, wist beter: hier zat of zit 
een grote bonte specht. En zo begon een leuke babbel 
over hoe die veer bij ons zou terecht gekomen zijn, over 
ARDEA-ARUW en over hoe het voor Maarten allemaal 
begon met het ‘Boek der Nederlandsche vogelen, 1770-
1829’ van Nozeman & Sepp. 
 
Zij die de Lourdestuin binnenwandelen, horen ze al eens 
roepen of zien de veren van de gepluimde duiven 
neerdwarrelen, om dan verderop een half opgepeuzeld 
karkas te zien liggen. Dat is het werk van onze 
slechtvalken in de klokkentoren. 
 
Toegegeven, het zijn niet per se de onze. Ze verblijven 
ook op de kathedraal, de Boerentoren en het 
Loodswezen. Het koppel valken koos dit jaar de toren 
van dat laatste gebouw uit voor het broedseizoen. 
Slechtvalken zijn rotsbroeders en maken zelf geen 
nesten. Ze leggen hun eieren, meestal 3 tot 4 stuks, 
graag in een nis of een nestkast. En het Loodswezen 
heeft de moeite gedaan om in hun toren een nestkast te 
zetten. Een ideetje voor volgend jaar? 
 

‘Slecht’ is oud-Nederlands voor ‘gewoon, eenvoudig’. 
Maar een slechtvalk is allesbehalve gewoon of 
eenvoudig. In ons land is het de grootste onder de 
valken, waarbij het vrouwtje met een spanwijdte van zo’n 
110 cm een stuk forser is dan het mannetje (74 cm). En 
met een duiksnelheid van 389 km/u is de slechtvalk zelfs 
recordhouder onder de vogels. 
 

PAROCHIE 

Snelste vogel ter wereld in onze toren 

VALKENIER PAULUS 
 

Kerktorens worden vooral geassocieerd met klokken en duiven. Soms met een 
bonte specht. Maar onze toren biedt ook onderdak aan een wereldkampioen 

onder de roofvogels: de slechtvalk.. 
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Torenvalk of slechtvalk? 
 
U vraagt zich misschien ook af waarom de slechtvalk 
niet torenvalk wordt genoemd en vice versa. Want het 
klopt dat de slechtvalk meer in torens te vinden is dan de 
torenvalk. Dit komt door de verstedelijking en de 
verharding rondom de kerktoren. De torenvalk eet 
hoofdzakelijk muizen en die zijn vandaag eerder te 
vinden in velden. Op het menu van de slechtvalk staan 
duiven en andere vogels - het mannetje vangt ze o.a. als 
trofee voor het vrouwtje - en die vliegen graag rond de 
kerktoren. 
 
Het scheelde niet of we zouden vandaag geen 
slechtvalken meer zien. In de jaren 1950 en 1960 daalde 
hun populatie dramatisch door het gebruik van 
pesticiden. Vooral DDT, dat ze binnenkregen door het 
eten van kleine vogels die gewassen en insecten eten, 
was erg schadelijk. Hierdoor konden hun eieren niet 
meer uitharden en kwamen er geen nakomelingen. DDT 
werd verboden in 1974 en nadien nam hun aantal 
geleidelijk aan weer toe via o.a Amerikaanse en 
Europese kweekprogramma's waarbij de Europese 
gebruik maakte van Poolse en Duitse genenpoelen. 
 
In België hebben we de heropleving van de slechtvalk te 
danken aan het FIR, het fonds voor de instandhouding 
van roofvogels, opgericht in 1979. Zij bouwden de eerste 
nestkast voor de slechtvalk op de koeltoren van Doel. 
Vandaag probeert het FIR de visarend en de zeearend 
als nieuwe broedvogel op de Vlaamse binnenmeren te 
krijgen. 
 
Ons koppel slechtvalken is hoogstwaarschijnlijk 
genetisch verwant aan Duitse slechtvalken, maar met 
een sterk vermoeden dat ze allebei in België geboren 
zijn. Uitsluitsel brengt DNA-onderzoek op de veren. De 
vogelspotters van vogelwerkgroep natuurpunt 
Antwerpen-Zuid ARDEA-ARUW (Ardea’s roofvogel- en 
uilenwerkgroep) brengen op week drie na de geboorte 
een bezoek aan de nesten. Wanneer de erg 
beschermende ouders dan even weg zijn om voedsel te 
zoeken, kruipen de vogelspotters in de torens om er snel 
de jonge slechtvalken te meten en te wegen. Ze nemen 
dan ook een veer mee voor dat DNA-onderzoek. 
 
Zij die een opleiding ringen hebben gevolgd, brengen 
tevens een ring aan. Er zijn twee soorten ringen: de 
eenvoudige, kleine metalen ring die we bij alle vogels 
spotten en de grotere plastieken ring met grote cijfers en 

letters. Het is deze laatste die de vrijwilligers van ARDEA-
ARUW gebruiken. Zo kunnen ze makkelijk vanop de 
grond de ring aflezen. 
 
 
Ons koppel 
 
Ons koppel slechtvalken is spijtig genoeg geringd met 
de kleinere metalen ring. Hoe oud ze zijn of hoe ze tot bij 
ons zijn gekomen, weten we dus nog niet. Daarvoor 
moeten we wachten tot hun overlijden en de ring dan 
ergens op de grond gevonden wordt. En slechtvalken 
kunnen best oud worden: in de vrije natuur zelfs tot 18 
jaar. 
 
Ons koppeltje is al enkele jaren samen en heeft als vaste 
stek onze kerktoren. Slechtvalken zijn immers erg 
territoriaal en dulden weinig concurrentie, zeker niet 
tijdens het broedseizoen. Wanneer een ander mannetje 
dichterbij durft te komen, dan volgt er een strijd. De 
sterkste, al is dat de nieuwkomer, wordt dan het nieuwe 
mannetje. Slechtvalken zijn bovendien erg honkvast en 
trekken na de zomer niet weg naar het zuiden. Enkel in 
noordelijke gebieden zoals Scandinavië en Canada 
migreren de slechtvalken. 
 
Ondertussen hebben we vernomen dat de slechtvalken 
nog aan het broeden zijn en als alles vlot verloopt, zullen 
de eieren in de week na Pasen uitkomen (nvdr dit artikel 
is geschreven in de Goede Week, u zult ongetwijfeld een 
update over de jongskes krijgen via onze nieuwsbrief). 
Dan is het nog wachten om boven een kijkje te gaan 
nemen en te bepalen wanneer best te ringen. Voor foto's 
is het nog even wachten maar vanuit het MAS hebben ze 
een mooi zicht op de nestkast. 
  

PAROCHIE 
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Spotter Maarten 
 
Nee, wij van Sint-Paulus zijn geen vogelspotters. Het idee 
voor dit artikel ontstond toen we begin januari ‘22 een 
mail kregen van Maarten Mortier. Hij bezorgde info en 
enkele prachtige foto’s van onze slechtvalken. 
Regelmatig komt hij langs in de Lourdestuin op zoek 
naar veren van de valken of resten van opgepeuzelde 
duiven. Dat was het moment voor een interview. 
 

Maarten kan zijn hobby perfect combineren met zijn 
werk. Als nachtwaker bij een beveiligingsfirma kan hij 
overdag rustig, met een verrekijker en een fototoestel 
met telelens, de verschillende koppels slechtvalken en 
hun nesten in Antwerpen observeren en in kaart 
brengen. 
 
Zijn fascinatie voor vogels begon toen hij als jonge kerel 
met zijn familie met vakantie ging naar de Ardennen. Hij 
kon uren staren naar alle vogels die passeerden langs 
de voederplank in de tuin. Al gauw werd hij lid van JNM, 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu die allerlei activiteiten 
organiseert om jongeren dichter bij de natuur te 
brengen. Wanneer hij zo’n zeven jaar geleden een 
slechtvalk een duif zag vangen, was hij verkocht: 
sindsdien heeft hij vooral oog voor de slechtvalk. 
 
Vandaag is hij één van de vrijwilligers van ARDEA-ARUW, 
de vogelwerkgroep van Antwerpen-Zuid die ook al eens 
uitwijkt naar Antwerpen-Noord om er de roofvogels- en 
uilenpopulatie in kaart te brengen. Elk voor- en najaar 
tellen zij op de Scheldedijk naast het natuurgebied de 
Hobokense Polder alle trekvogels. 
 
Zijn mooiste telervaring beleefde Maarten echter in 
Georgië op de Batumi Raptor Count waar hij met 
vogelaars uit de hele wereld twee maanden lang, van 
half augustus tot half oktober, de verschillende soorten 
telde. Het gaat hier om de tweede grootste migratie van 
vogels, met meer dan een miljoen roofvogels. Maarten 
probeerde daar vooral de slechtvalken te tellen, maar 
die migreren nauwelijks in deze regio. 
 

 
Caroline De Wever 
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De reden waarom Nederland en onze ‘unitaire’ Belgische  
provincie willen fuseren is duidelijk: er zijn volgens de 
dominicaanse statuten te weinig paters dominicanen in 
Nederland om als zelfstandige provincie - die dateert 
van 1515 - te  blijven bestaan. Vandaar hun vraag om 
met ons samen te gaan.  
 
In elke dominicaanse provincie wordt om de vier jaar een 
provinciaal verkozen. Eind 2022 zal ons provinciaal 
kapittel plaatsvinden en tijdens dit kapittel wordt onze 
provinciaal gekozen. Het wordt dus een gezamenlijke 
keuze van onze Belgische en Nederlandse broeders. Ons 
gezamenlijk kapittel zal een gelegenheid zijn om na te 
denken over de missie van de dominicanen in de Lage 
Landen.  

Voor een goed begrip moet je ook weten wat een 
vicariaat is. Onze Nederlandse broeders zijn voortaan 
samen met onze Belgische broeders. Ze maken deel uit 
van onze Belgische provincie, maar zijn aangesloten als 
vicariaat van Nederland. Dit betekent dat ze nog enige 
tijd hun eigen wegen mogen volgen. 
 
Het is hun verantwoordelijkheid om zo goed als mogelijk 
hun leven af te stemmen op hun eigen manier van 
werken in Nederland. Na enige tijd zal het vicariaat 
ophouden te bestaan en worden onze Nederlandse 
broeders ook opgenomen in de provincie van de Lage 
Landen. Een verhaal met toekomst.  
 
Wat wordt belangrijk: elkaar leren kennen. Onze 
kloosters zijn immers verspreid zowel in België als in 
Nederland. In een klooster leven steeds zes broeders die 
plechtig geprofest zijn. Die zes broeders hebben elke drie 
jaar de taak om een prior te kiezen. Een prior is hij die 
het reilen en zeilen van deze gemeenschap mag leiden.  
 
Als wij als gemeenschap van dominicanen spreken van 
een ‘huis’ wil dat zeggen dat onvoldoende geprofeste 
broeders aanwezig zijn om een prior te kiezen. Als een 
dominicaanse gemeenschap in een huis woont, wordt de 
overste aangesteld door de provinciaal van de provincie. 
 
 
Dries Ghesquire o.p. 

DOMINICANEN 
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Dit jaar is een bijzonder jaar voor de dominicaanse provincie van België. In 
mei komt pater-generaal Gerard Timoner uit Rome naar Rotterdam om de 

fusie met onze Nederlandse broeders te officialiseren. 

SAMEN STERK 
 

Nederlandse en Belgische provincies fuseren 

!    PATER GENERAAL GERARD TIMONER O.P.  



   

 
Kaart 
De kloosters in België: Brussel, Leuven, Louvain-la-Neuve, Luik en 
Antwerpen; 
de huizen in België: Heverlee, Knokke-Heist, Sint-Amandsberg. 

 
 
De kloosters in Nederland: Rotterdam, Zwolle, Berg en Dal; 
de huizen in Nederland: Huissen, Nijmegen,Voorschoten, Amsterdam. 
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MEI 
 
Solistenmis met Eliot Lawson (viool) 
(zondag 1 mei, 10u30 – kerk) 
Deze plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de 
dominicanen, wordt opgeluisterd door violist Eliot 
Lawson (°1978, Brussel). Lawson heeft de Belgische en de 
Portugees-Amerikaanse nationaliteit en begon zijn 
vioolstudies in 1985. In 1989 werd hij door Yehudi 
Menuhin uitgekozen om zijn studies in Londen verder te 
zetten. Later behaalde Lawson tal van onderscheidingen 
in binnen- en buitenland en ontving hij verschillende 
beurzen. Vandaag reist hij de wereld rond langs de 
grootste internationale podia. (www.eliotlawson.com) 
Zoals steeds zorgt onze titularis-organist Bart Rodyns 
voor de begeleiding. Na de viering bieden we u een 
drankje aan. 
 
Orgelmis ‘Le Grand’ met Bart Rodyns 
(zondag 8 mei, 10u30 – kerk) 
De Fransman François Couperin (1668 - 1733), zowat het 
bekendste lid van de Couperin-componistenfamilie, 
werd ook wel eens Le Grand genoemd. Hij is één van de 

belangrijkste barokcomponisten en dan vooral op het 
gebied van de klavecimbelmuziek. De gelegenheid voor 
titularis-organist en klavecimbelspeler Bart Rodyns om 
er een ganse viering aan te wijden. 
Deze plechtige eucharistieviering wordt voorgegaan 
door de dominicanen en na de viering bieden we u een 
drankje aan. 
 
Koorconcert  - C-koren en Symfonisch Ensemble 
Ekeren 
(zaterdag 14 mei, 20u & zondag 15 mei, 15u - kerk) 
Het Symfonisch Ensemble Ekeren en drie gemengde 
koren uit de C-koren familie – Cantilene, Caljenté en 
Cantando – brengen o.l.v. Luc Anthonis en Tom Johnson 
o.a. werk van J. Elberbin, D. Elder, A. Pärt en F. 
Mendelssohn.      
Praktisch: 
• ingang langs de Veemarkt 
• ticketprijzen: 15€ 
• info via www.c-koren.be 
 

Programma voor mei en juni 

ZINGEN VOOR NEPAL 
 

De voorbije maanden kon u genieten van erg gesmaakte voorgerechtjes,  die 
ons lieten proeven van wat er ons in mei en juni te wachten staat: nog meer 
verfrissend klavierwerk in ‘t schooltje en drie hoofdschotels met concerten in 
de kerk. En op het dessertenbuffet enkele solistenmissen en de orkestmissen 
voor Pinksteren en Sacramentsdag. 
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Concert  - klavierfestival ‘Keyboard Discoveries’: 
Bach Sessions (CD-release) met Rodyns en Callot 
(vrijdag 20 mei, 20u - ‘t schooltje) 
Tijdens dit derde concert van het klavierfestival 
'Keyboard Discoveries' worden aria’s en koralen van 
Bach gebracht in unieke arrangementen voor 
harmonium (Mustel, 1874) en piano (Blüthner). Bach 
Sessions is de nieuwste zoektocht naar schoonheid van 
het ZEITSPIEL klavierduo.  
Praktisch: 
• ingang langs de Sint-Paulusstraat  
• ticketprijzen: 20€ 
• info via www.sintpaulusantwerpen.be en 

info@eubc.be 
 
Concert – benefietconcert voor Aasha 
(zondag 22 mei, 15u - kerk) 
Een traditie die we graag weer oppakken: Bart Rodyns 
zorgt samen met o.a. harpiste Aurélie G. Viegas, Wim 
Brabants op dwarsfluit en Danny Van Hoof, sopraan 
voor een speciaal uitgekozen muzikaal programma. 
Nadien kan u napraten bij een drankje. Dit allemaal ten 
voordele van ‘project Aasha’. 
Praktisch: 
• ingang langs de Veemarkt 
• ticketprijzen: 20€  
• info via www.projectaasha.be en 

info@projectaasha.be 
 

 
 
Aasha, met als drijvende kracht Inès Ducès, onze 
voorzitter van de Muziekkapel, organiseert al voor de 
derde keer een benefietconcert (zie affiche). ‘De eerste 
twee edities organiseerden we in combinatie met de 
Warmste Week, maar een concert in de koudste maand 
was toch niet zo’n goed idee, dit keer hebben we het 
daarom in mei vastgelegd’, aldus Inès. 
 

Het steunproject Aasha (Nepalees voor ‘hoop’) is een 
tiental jaar geleden ontstaan uit de liefde van dochter 
Annemie en schoonzoon Dinesh, een Nepalees. Sinds 
2013 woont het koppel in het Himalayaland. 
 
 ‘De organisatie werkt rond vier pijlers’, legt Inès uit. De 
eerste is onderwijs, waarbij we studietoebehoren ter 
beschikking stellen; de tweede zijn eigen projecten, zoals 
het opstarten van een limoenplantage (waarvan dit jaar 
de eerste oogst verwacht wordt); de derde het 
financieren van kleinschalige projecten, zoals de opstart 
van een winkeltje; de vierde is het verlenen van steun bij 
grote problemen, zoals de aardbeving van enkele jaren 
geleden en meer recent de coronacrisis. 
 
‘We hebben verschillende sponsors, krijgen ook steun 
van de gemeenten Wommelgem en Ranst, maar we 
hopen natuurlijk op een grote opkomst op het concert 
van 22 mei om onze werking te financieren, besluit Inès. 
 
Koormis voor Hemelvaartsdag met Vocant o.l.v. 
Philippe Poot 
(zondag 29 mei, 10u30 - kerk) 
Het gelauwerde koor’ Vocant’ o.l.v. Philippe Poot luistert 
de viering van O.L.H.-Hemelvaart op. De dominicanen 
gaan deze eredienst voor en titularis-organist Bart 
Rodyns zorgt voor voor de muzikale omkadering. Na de 
viering bieden we u een drankje aan. 
 
Solistenmis met Jonathan De Ceuster 
(contratenor) 
(zondag 29 mei, 10u30 - kerk) 
Deze plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de 
dominicanen, wordt opgeluisterd door contratenor 
Jonathan De Ceuster. De Ceuster studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Brussel en 
volgde masterclasses bij o.a. Andreas Scholl en Michael 
Chance. Hij is actief in zowel muziektheater als in 
barokke en hedendaagse opera’s. Zo trad hij al op in de 
Vlaamse Opera en die van Düsseldorf, Straatsburg, 
Genève en Venetië. Voor zijn rol in Achilleus (Wim 
Henderickx) werd hij door het internationale 
operamagazine Opernwelt genomineerd als most 
promising singer of the year. 
 
Zoals steeds zorgt onze titularis-organist Bart Rodyns 
voor de begeleiding. Na de viering bieden we u een 
drankje aan. 
  

MUZIEK 
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JUNI  
 
Orkestmis voor Pinksteren, ‘Petite Messe 
Solennelle’ van Rossini 
(zondag 5 juni, 10u30 - kerk) 
Pastoor Didier Croonenberghs o.p. gaat de viering voor 
en titularis-organist Bart Rodyns zorgt samen met Musa 
Horti & Solisten o.l.v. Peter Dejans voor de muzikale 
omkadering. De Sint-Paulusvrienden, de groep 
vrijwilligers die tijdens het toeristisch seizoen de 
bezoekers verwelkomen, sponsoren deze orkestmis en 
bieden na de viering eveneens een drankje aan. 

 
Orgelmis ‘To be or not to be’ met Bart Rodyns 
(zondag 12 juni, 10u30 - kerk) 
Voor het feest van de H. Drie-eenheid, voorgegaan door 
de dominicanen, brengt titularis-organist Bart Rodyns 
muziek van Henry Purcell (1659 - 1695). Purcell werd rond 
1680 organist in Westminster Abbey, een functie die hij 
tot aan zijn dood trouw bleef. 
 

Orkestmis voor Sacramentsdag, met 
Orgelsolomesse KV 259 van W.A. Mozart 
(zondag 19 juni, 10u30 - kerk) 
Pastoor Didier Croonenberghs o.p. gaat de viering, een 
hoogdag voor de kapel van het Heilig sacrament, voor 
en titularis-organist Bart Rodyns zorgt samen met 
Studium Chorale en Euterpe Consort o.l.v. Hans 
Leenders voor de muzikale omkadering. 
 
Solistenmis met Dimos De Beun (blokfluit) 
(zondag 26 juni, 10u30 - kerk) 
Deze plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de 
dominicanen, wordt opgeluisterd door Dimos De Beun 
op blokfluit. De Beun studeerde in 2006 met grootste 
onderscheiding af  in de klas van Bart Coen aan het 
Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij werkte er ook 
het bachelorprogramma voor orkestdirectie af. Eveneens 
in 2006 ontving hij de prestigieuze onderscheiding 
“Ingeborg Köberle”. Dimos studeerde klavecimbel bij 
Herman Stinders en Ewald Demeyere en orgel bij Ignace 
Michiels. Zowel als blokfluitist als continuospeler is hij 
een veelgevraagde gast en werkte hij reeds met La Petite 
Bande, Ricercar Consort, Huelgas Ensemble, Ex 
Tempore, Currende, e.a. Dimos is momenteel leraar 
blokfluit en samenspel aan het conservatorium in 
Brugge. 
 
Zoals steeds zorgt onze titularis-organist Bart Rodyns 
voor de begeleiding. Na de viering bieden we u een 
drankje aan. 
 
Midzomermiddagconcert in Sint-Paulus 
(zondag 26 juni, 14u30 - kerk) 
Dit concert wordt u aangeboden door de kerkraad van 
Sint-Paulus. Wat er op het programma staat, houdt de 
raad graag nog even geheim, maar het zal een feest 
worden (met receptie!). Iedereen is welkom! Schrijf u 
zeker in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 
Praktisch: 
• gratis 
• info via www.sintpaulusantwerpen.be 
 
 
Caroline De Wever en Guido Meeussen 

MUZIEK 
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!    PETER DEJANS 



De geschiedenis van het 
schilderij “La Madonna del 
Rosario” houdt kunstkenners al 
jaren in de ban. Eerste vraag is 
of de man links onderaan 
Marcantonio II is, een man die 
zijn avontuurlijke leven 
bekroonde met de leiding van 
de pauselijke tegen de Turkse 
vloot in de beroemde slag van 
Lepanto. Een vergelijking met 
andere portretten van 
Marcantonio Colonna laat 
vermoeden dat hij de man op 
het schilderij is, een sluitend 
bewijs is er niet. 
 
De dominicaan rechts 
onderaan op het schilderij is 
Petrus van Verona, daar zijn 
we zeker van. Hij was een 
kathaar die zich bekeerde en 
dominicaan werd en dat met de dood zal bekopen. Dat 
deze dominicaan op het schilderij staat doet dan weer 
vermoeden dat het schilderij voor één of ander 
dominicaans klooster bedoeld was. In elk geval niet het 
klooster van Antwerpen. 

Volgens kunsthistoricus 
Maurizio Calvesi (1927-2020) 
was Luigi Carafa Colonna de 
opdrachtgever van het 
schilderij en was het bedoeld 
voor de Carafa-kapel in de 
basiliek van San Domenico 
Maggiore te Napels. Was het 
schilderij bestemd voor de 
grafkapel van de Colonna’s of 
voor één van hun paleizen, is 
de schenker er later 
bijgeschilderd, het blijven 
onbeantwoorde vragen. 
 
Wel zeker is dat op kerstdag 
1607 de Brugse schilder Frans 
Pourbus meldt aan de 
kunstmecenas Vincenzo I 
Gonzaga dat ‘La Madonna del 
Rosario’ van Caravaggio te 
koop is voor 400 dukaten. 

Wanneer het werk is geschilderd weet men niet met 
zekerheid. Het Kunsthistorisches Museum van Wenen 
geeft 1601 als datum op, andere bronnen 1602. 
 

ERFGOED 

Van Italië via Sint-Paulus naar Wenen  

DE WARE MADONNA 
 

Naar aanleiding van een reportage van ‘De wereld van Sofie’ over de teruggave 
van Afrikaanse kunst aan Afrika, kwam Radio 1 naar onze kerk met de vraag of 

wij het erg vonden dat een aantal van onze schilderijen in Oostenrijk of 
Frankrijk terecht kwamen. Onze Caravaggio bijvoorbeeld ging naar Wenen. 
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Abraham Vinck (1580-1619) en Louis Finson (1580-1632)   
kopen het werk in Napels en brengen het over naar 
Amsterdam. Louis Finson of Finsonius is een Vlaming die 
op 20-jarige leeftijd naar Italië reist en o.a. in de leer 
gaat bij Caravaggio in Napels. Het museum van Napels 
bezit een schilderij van hem, een ‘Annunciatie’. Ook 
Abraham Vinck is een collega-schilder in Napels. Beiden 
zijn ‘close’ met Caravaggio. 
 
Rubens, Jan Bruegel en Hendrik van Balen kopen het 
schilderij voor 1800 gulden.  Ze schenken het omstreeks 
1620 aan de dominicanen van Antwerpen.  Rubens en 
zijn vrienden brengen zo een Caravaggio binnen de 
muren van Antwerpen, de eerste en enige die de 
Nederlanden ooit zouden bezitten. 
 
Enkele jaren daarna wordt voor het kunstwerk al acht 
maal de aankoopprijs geboden, maar de paters 
verkopen het werk niet. Integendeel zij integreren het 
schilderij in de beroemde Rozenkransreeks in de 
Antwerpse Sint-Pauluskerk. Het schilderij hing tussen het 
achtste en negende schilderij van de 15 Mysteriën. Dat 
blijkt ondermeer uit een schilderij van Pieter Neefs I 
(1636). 
 
De Madonna hangt ruim 160 jaar ongestoord in Sint-
Paulus. Tot de Oostenrijkse keizer Jozef II op 18 juni 1781 
een bezoek brengt aan Antwerpen en weet krijgt van een 
echte Caravaggio in Sint-Paulus. De jaren daarop doekt 
de keizer een aantal contemplatieve ordes op zoals de 
kartuizers, de Spaanse karmelietessen, de witte zusters, 
de norbertinessen en de falconetten. In totaal 
verdwijnen zo’n 600 kloosters. 
 
In 1785 vraagt Jozef II het schilderij van Caravaggio bij 
de Antwerpse dominicanen voor zijn verzameling in 
Wenen. Waarschijnlijk geven de dominicanen het 
schilderij zonder morren om de keizer niet op het idee te 
brengen ook hun klooster te sluiten. Andreas-Bernardus 
de Quertenmont wordt gevraagd een kopie van dit werk 
voor rekening van de keizer. Het originele schilderij wordt 
definitief naar Wenen getransporteerd in 1786, de kopie 
is voor de Sint-Pauluskerk en wordt in het Maria-
altaar.Andreas-Bernardus de Quertenmont (1750-1835), 
studeert aan de Antwerpse academie. 

In 1778 wordt hij er directeur en meester van het Sint-
Lucasgilde.  Hij is tevens etser en portretschilder.  Het 
schilderij dat hij maakt met de beeltenis van Jozef II, 
wordt op 30 november 1794 op de Meir, voor de godin 
van de rede aan een galg gehangen en verbrand. 
 
Bernardus de Quertenmont, een voortreffelijk 
kunstenaar, schildert een bijna exacte kopie van ‘La 
Madonna del Rosario’.  Zo perfect, dat getwijfeld wordt 
en verhalen de kop opsteken.  Zouden de paters niet de 
kopie naar Wenen hebben gestuurd en hangt hier in 
Sint-Pauluskerk de echte Caravaggio? 
 
In 1984 wordt een laboratoriumonderzoek verricht op een 
stukje doek aan de zijkant van het schilderij door het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel.  
Een duidelijke datering is niet mogelijk.  Men kon niet 
bepalen of het vlasdoek uit de 17de eeuw of uit de 18de 
eeuw dateerde. Microchemisch onderzoek van een 
verfmonster bracht aan het licht dat er geen roodbruine 
grondlaag is, wat gebruikelijk is bij Caravaggio. 
 
In 1947 komt het originele schilderij de ”Madonna del 
Rosario” van Caravaggio voor enkele weken terug naar 
België voor de tentoonstelling “Meesterwerken uit 
Wenen” in het Paleis voor Schone kunsten in Brussel. In 
1950 wordt het schilderij in New York tentoongesteld. 
 
Het werk blijft een blikvanger in de Sint-Pauluskerk, al is 
het een kopie. De verhalen errond blijven tot de 
verbeelding spreken. Zal de waarheid over de echte 
Caravaggio ooit aan het licht komen? 
  

ERFGOED 
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La verità 
 
Natuurlijk zouden wij graag het origineel schilderij terug 
in onze kerk hebben. Dromen mag en als het ooit zover 
zou komen dan hebben wij de enige echte Caravaggio 
van de Lage Landen.  
 
Ik nam contact op met Christine Surtmann van het 
Kunsthistorisches Museum Wien met de vraag hoe het 
schilderij in de collectie van Jozef II terecht kwam. Dit 
was haar schriftelijk antwoord: 
 
1781 übergab man das Original Kaiser Joseph II 
anlässlich seines Besuches in Antwerpen als Geschenk 
und ersetzte es durch eine vom Kaiser zu bezahlende 
Kopie von André-Bernard de Quartenmont; 1786 erfolgte 
der Transport nach Wien - (Studie Professor Wolfgang 
Prohaska, 1980) 
 
 
Walter Geluyckens 
 
 
Bronnen: 
• Eva Sarah MOLCARD, 21 feiten over Caravaggio, 2019 
• Maurizio CALVESI, Caravaggio, 2011 
• Caravaggio biografhy.com Pettinger, Tejvan Oxford 
• Wikipedia 
• De Caravaggio van Antwerpen, in De Standaard, 23 februari 2010. 
• Hemelse Caravaggio, in De Morgen, 3 april 2010 
• Wolfgang PROHASKA en Gudrun SWOBODA, Caravaggio und der Internationale 

Caavaggismus, p.71-75 
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!    KUNSTHISTORISCHES MUSEUM - WENEN  



!    DE RUÏNES VAN HET OUDE FILIPPI  

Deze keer brengen we geen populaire heilige voor het 
voetlicht, we graven evenmin naar de oorsprong van een 
belangrijk christelijk feest. We plaatsen een minder 
bekende reisgezel van Paulus in de kijker, Silas of 
Silvanus. Zijn verhaal, waarvan we de kern terugvinden 
in Handelingen 16, 22-34, prijkt dit jaar op 24 mei op de 
liturgische kalender. De katholieke kerk viert hem op 13 
juli, de orthodoxe kerken herdenken hem op 4 januari en 
30 juli. 
 
Lucas vermeldt Silas voor het eerst in Hnd 15, 22. Samen 
met een zekere Judas, zou hij door de gemeenschap in 
Jeruzalem op pad zijn gestuurd naar Antiochië waar ook 
Paulus en Barnabas predikten. Volgens Lucas deed Silas 
meer dan de hoop vergroten. ‘Judas en Silas, die zelf 
ook profeten waren, sterkten de broeders met vele 
bemoedigende woorden’ (Hnd 15,32). Het duo keert 
terug naar Jeruzalem en dan ontstaat er ruzie tussen 
Paulus en zijn tot dan toe vaste reismakkers, Marcus en 
vooral Barnabas. 
 

Romeinse burger 
 
‘Barnabas en Marcus zeilen weg naar Cyprus, en 
tegelijk zo het verhaal van Handelingen uit…..Wat 
Barnabas betreft, Paulus weet wat die later allemaal 
voor werk verricht, maar ze trekken er nooit weer samen 
op uit. Paulus kiest een andere metgezel, Silas (of 
Silvanus). Hij is net als Paulus een Romeins burger en lid 
van de gemeente in Jeruzalem. Het is een goed 
verklaarbare keuze. De gemeente in Antiochië stuurt hen 

RELIGIE 

Gescheurd vlag getuigt van rijke traditie Paulus en Silas celgenoten in Filippi 

PARTNERS IN CRIME 
 

Paulus heeft verschillende jaren van zijn leven in gevangenschap 
doorgebracht, in Caesarea, tijdens een lange zeereis en vooral in Rome. De 

eerste keer dat hij in de cel belandde was in Filippi. Samen met zijn 
toenmalige reisgezel, een zekere Silas. 
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op pad en vertrouwt hen toe aan de genade van de 
Heer. Die zullen ze nodig hebben’ (Wright, pag. 182-183) 
 
De zware tocht van Antiochië helemaal door Klein-Azië 
tot in Griekenland vond allicht plaats tussen einde 49 en 
begin 51. Vanaf Lystra vervoegt Timoteüs het duo. In 
Troas aan de Egeïsche Zee schakelt Lucas – de auteur 

van de Handelingen - plots over van de derde persoon 
naar de ‘wij-vorm’, vanaf dan zijn ze dus met vier: 
Paulus, Silas, Timoteüs en Lucas. 
 
Overal waar Paulus het evangelie verkondigt ontstaan 
wel wrijvingen, vooral met de joodse gemeenschap, 
maar soms ook met Romeinse burgers. In Filippi, in 
Macedonië, loopt het helemaal uit de hand. De 
zendelingen worden er met een viervoudig probleem 
geconfronteerd (Wright, pag.190-191): een religieus (een 
jonge waarzegster die hen stalkt); een economisch 
(Paulus neemt haar zienercapaciteiten weg); een etnisch 

(de beschuldiging dat ze 
joden zijn) en – het 
belangrijkste – een politiek: 
als joden verkondigen ze 
iets wat tegen de Romeinse 
wet is. 
 
‘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 (…) wierp men 
hen in de gevangenis (…) 
de gevangenbewaarder 
sloot hun voeten in het 
blok’ (Hnd 16, 22-24). 
‘Zonder enige vorm van 
proces, iets waar de 
stadsbestuurders nog spijt 
van zouden krijgen, 
worden Paulus en Silas 
uitgekleed, met stokken 
geslagen en in de 
gevangenis gegooid’ 
(Wright, pag. 191)) 

Primeur 
 
‘Ook hier blijven we ons afvragen waarom Paulus en 
Silas eruit gepikt werden (en dus niet Timoteüs of Lucas, 
nvdr). Voor zover we weten is dit de eerste keer dat 
Paulus in de gevangenis belandt. Het zal niet de laatste 
keer zijn’ (Wright, p.191). Silas heeft met andere woorden 
de ‘eer’ als eerste reisgezel de cel met Paulus te mogen 
delen. Hun verblijf is overigens van korte duur. De twee 
beginnen te bidden en te zingen, plots begint de aarde 
te beven, de ketenen van de gevangenen breken open 
en de cipier neemt de twee mee naar hem thuis. De man 
bekeert zich prompt. 
 
Intussen was het de bestuurders ter ore gekomen dat 
zowel Paulus als Silas Romeinse burgers waren, die ze 
zonder vorm van proces hadden gegeseld en in de 
gevangenis geworpen. Om zelf geen proces aan hun 
been te krijgen, laten ze de twee onmiddellijk vrij. Het 
verhaal eindigt met een openbare verontschuldiging en 
de bestuurders smeken Paulus en Silas om te vertrekken. 
Ze weten duidelijk niet wat ze met dit geval aan moeten. 
Paulus en Silas nemen hun tijd, maar gaan enkele dagen 
later naar Tessalonica. 
 
Daar raken Paulus en Silas weer in moeilijkheden door 
joden die het volk opzwepen (Hnd 17, 5). De twee worden 
’s nachts de stad uit gesmokkeld en naar Berea 
gestuurd, zo’n 80 km naar het westen. Maar fanatieke 
joden blijven hen achtervolgen en Paulus trekt verder 
naar Athene. Hier scheiden tijdelijk de wegen met Silas, 
die in Berea blijft. Pas in het voorjaar van 51 vinden 
Timoteüs en Silas onze Paulus terug in Korinthe. Daarna 
verdwijnt ook Silas uit de reisverhalen, hij wordt wel 
enkele keren vernoemd in de brieven van Paulus. 
 
 
 
 
 
Guido Meeussen 

 
Bronnen 
• Het Nieuwe Testament, Brugge, 1966, Willibrordvertaling 
• Tom Wright, Paulus. Een biografie, Franeker, 2019, vertaald door Zwany Kamerman. 
 
Bisdom 

Drie jaar lang, van 2019 tot 2022 zijn de Handelingen het pastoraal thema van het 
bisdom. U leest er meer over op https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen 

RELIGIE 
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!    ICOON VAN SILAS  



Ze wil hen de kans geven om alle schoolvakken te 
leren op hun tempo en niveau. Het kloppend hart 
van haar organisatie, waar het allemaal begon, 
ligt op 200 meter van de Sint-Pauluskerk. Vera 
Verschaeren is de stichter en nog altijd vol vuur 
de bezieler van het centrum. ‘Als jonge lerares in 
het buitengewoon onderwijs voelde ik dat ik meer 
kon doen, mijn betrokkenheid reikte verder dan 
lesgeven’, vertelt Vera tijdens een rondleiding 
door het grote huis. 

 

‘Het begon allemaal in 1971 toen ik een meisje 
met het syndroom van Down van nabij opvolgde. 
Meer dan vijftig jaar later begeleiden we een 
honderdtal gasten op zes locaties in en rond 
Antwerpen. Het echte begin was dit godshuis 
Krauwelenhof, dat ik in erbarmelijke toestand in 
erfpacht heb gekregen en zonder subsidies 
gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt heb, 
dankzij schenkingen en eigen middelen’. 
 
 
Saint-Saëns 
 
De gasten hebben geen fysieke handicap, de meesten 
onder hen hebben het syndroom van Down of zijn 
autistisch. ‘Mijn oudste schatteke is 79 en de jongste 
gaat binnenkort negen jaar oud worden’, vertelt Vera 
trots. Terwijl ze me het huis met vele trappen en kamers 
toont, worden we om de haverklap begroet door één van 
de gasten of de begeleiders. Ze kent haar gasten 
allemaal door en door, knuffelt ze en noemt ze 
onveranderlijk schatteke. 
 
Het Krauwelenhof geeft me op geen enkel moment het 
gevoel in een school of een instituut te zijn. Het 
oorspronkelijke godshuis is uitgebreid met een paar 
aangrenzende panden, waarvan de originele 
kamerindeling grotendeels behouden werd. In de kamers 

PAROCHIE 

Halve eeuw een hart voor ‘andere jongeren’ 

ZIEN MET HET HART 
 

‘We zien alleen duidelijk met het hart, het essentiële is onzichtbaar voor de 
ogen’. Met deze woorden van Antoine de Saint-Exupéry als leidraad, biedt 

Vera Verschaeren al 50 jaar individuele begeleiding aan kinderen die in het 
gewoon onderwijs niet meekunnen.  
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zijn de begeleiders aan het werk met kleine groepjes van 
vijf of zes gasten. ‘Hier zijn we aan de slag met de 
namen van groenten en fruit’, vertelt Vera. ‘Het is een 
jonge groep en we werken met grote bladen papier waar 
foto’s of tekeningen naar het juiste antwoord leiden. Het 
is een onmisbaar onderwerp in het Krauwelenhof, waar 
we de gasten letterlijk willen ‘leren leven’. 

 
Het klasje dat we aansluitend binnenwandelen, heeft 
een grote indruk op me nagelaten. Hier zijn ze aan de 
slag met Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-
Saëns. De gasten hebben allemaal een boekje over het 
onderwerp, met tekeningen en uitleg over wat er gebeurt 
en te horen is. Eén van hen vertelt: ‘Saint-Saëns schreef 
deze muziek voor de verjaardag van een vriend, als 
grap, in een stijl die volledig afwijkt van zijn gebruikelijke. 
Hij wou dan ook dat Le Carnaval alleen op die 
verjaardag werd uitgevoerd of anders pas na zijn dood. 
Deze wens is gerespecteerd’. Iedereen in de kamer 
geniet duidelijk van het verhaal. 
 
 
Concurrentie? 
 
Na de rondleiding vertelt Vera me verder over haar 
project. ‘Het waren acht moeilijke beginjaren als 
vrijwilligster, zonder enige vorm van subsidie. Ik ben 
begonnen in ons eigen huis aan de Albertstraat 19 in 
Antwerpen. Toen ik hier in het Krauwelenhof begon, was 

het huis omringd door bordelen. De dames van het 
naburige pand kwamen zelfs eens polsen, wanneer ik 
zou beginnen, ze dachten dat ik een nieuwe concurrente 
was’. Vera vertelt deze anekdote met pretoogjes. Ze 
heeft later het huis waar de dames hun werk deden 
aangekocht voor een uitbreiding van het centrum en op 
de benedenverdieping ervan kan je nu de bodega* 
vinden. 
 
“In het Krauwelenhof krijgen jongeren vanaf acht jaar 
een intensieve individuele begeleiding, wat leidt tot 
bijzondere resultaten die in het basisaanbod type 8 niet 
haalbaar zijn. Hier is ons levensschooltje, waar aan de 
leerlingen tal van nevenactiviteiten geboden worden. 
Een jaarlijks hoogtepunt is het showoptreden in de 
Arenbergschouwburg waar iedereen hard naar uitkijkt. 
Het gaat nu al voor de derde keer niet door wegens 
corona, maar we kijken ernaar uit om in 2023** weer op 
de planken te staan. 
 
 
Unieke mensen 
 
‘Haleakala*** in Kapellen is dan weer onze 
levensuniversiteit en kunstacademie, waar we 
kunstprojecten realiseren om de creativiteit van onze 
gasten te stimuleren. Het gezinsvervangend huis 
Hoveberg in Hove creëert een thuis waar elke bewoner 
zich kan vinden in een betekenisvol leven waarbij een 
hoogstaand ‘savoir-vivre’, individueel en in onderlinge 
relaties prioriteit heeft. Op vier plekken in en rond 
Antwerpen bieden we opvang na school en 
woongelegenheid aan de gasten. De organisatie van dat 
alles is een huzarenstuk, gelukkig ik kan vertrouwen op 
55 fantastische medewerkers en mijn zoon staat klaar 
om later het roer over te nemen’. 
 
Bij het afscheid vertelt Vera me: ‘Onze gasten zijn 
anders-begaafd, niet minderbegaafd. Dat is voor ons de 
basis voor de relatie die we met hen opbouwen’. Het 
centrum is een prachtige organisatie, zomaar om de 
hoek van de Sint-Pauluskerk en middenin het 
Schipperskwartier. We wensen Vera en haar 
medewerkers veel succes en geluk met de verdere 
werking. Kijk ook eens op de website van het centrum, 
indien je als ouder of geïnteresseerde meer inlichtingen 
wenst: www.cjmib.be 
 
Armand Storck 

PAROCHIE 
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* Je kan na reservatie lunchen in de bodega, 

alleen op dinsdag. 
** De datums in 2023 liggen al vast: 21 maart 

matinee, verdere uitvoeringen op 20 april, 
26 april en 28 april. 

*** Haleakala is genoemd naar een vulkaan op 
Hawaï. De naam betekent ‘huis van de zon’ en 
rond de krater leven zeldzame dieren die uniek 
zijn.  

 

Krauwelen 
 
De Krauwelengang is genoemd naar het godshuis 
‘Krauwelenhof’ dat zich op die plaats bevond. Het was 
Anna van Havre die het godshuis in 1659 stichtte voor 
de opvang van acht arme vrouwen. De familie van 
Havre beheerde het huis tot 1802, wanneer zware 
financiële problemen haar noopten tot overdracht aan 
de ‘Burgerlijke Godshuizen’ van het Franse regime. In 
1867 werd de site ‘door aelmoessen herbouwd’, zoals op 
een gedenkplaat aan de binnenkoer vermeld is. Sinds 
de jaren 1970 is het hoofdkwartier van het ‘Centrum 
voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding’ 
(CJMIB) gevestigd in dat ‘Krauwelenhof’, naast de Sint-
Paulusplaats. 

PAROCHIE 

22 



Justin Adriko Mundua o.p. (° 10 mei 1974) is 
geboren en getogen in Aru Town, in het 
noordoosten van de Democratische Republiek 
Congo. Daar ging hij samen met zijn drie broers 
naar de lagere en de middenschool . 
 
 
Justin in Congo 
 
In zijn parochie in Aru waren er geen dominicanen, ze 
werd gesticht door de witte paters. Justin was er 
weliswaar misdienaar en had er contact met de 
katholieke charismatische beweging. Maar het waren 
enkele jezuïeten die hem vertelden over andere 
congregaties zoals die van de dominicanen en hoe zij 
met prediking en gebed de gelovigen dienen.  
 
Ook Justin vond altijd al kracht in het woord en het 
uitdragen van het woord. Prediken is hem op het lijf 
geschreven. Wanneer hij in 1994 voor het eerst in 
contact kwam met de dominicanen van Isiro, zo’n 600 
km van zijn geboortedorp, was de beslissing snel 
genomen. Na twee jaar prenoviciaat en noviciaat startte 
zijn religieuze leven op 8 augustus 1996 met het afleggen 
van zijn eerste professie.  

Daarna trok Justin naar de hoofdstad Kinshasa om er 
aan de universiteit filosofie te studeren. Na die studies 
volgde hij een jaar stage in de dominicaanse parochie 
van de Heilige Dominicus van Kinshasa. Na drie jaar trok 
hij naar Kinshasa om aan de katholieke universiteit van 
Congo ook nog theologie te studeren. In augustus 2003 
keerde Justin terug naar Isiro in het bisdom Isiro-
Niangara, waar hij tot diaken werd gewijd. Vier jaar lang 
was hij er directeur van het kabinet van de rector van de 
universiteit van Uele in Isiro.  
 
Op 29 april 2004 werd hij tot priester gewijd in Biringi, 
dicht bij zijn thuisstad Aru. Nadien trok hij terug naar 
Isiro om er tussen 2005 en 2007 aan het hoofd te staan 
van het Programme d'Education Civique. Tussen 1996 en 
2006 was het namelijk erg onveilig in Congo: 
burgeroorlog, rebellengroepen en corruptie tot aan de 
top. Dagelijks werd de democratie er met de voet 
getreden. Het programma dat Justin leidde, trachtte 
burgers scholing te bieden over democratie en 
mensenrechten. 
 
 
 
 

DOMINICANEN 

Dominicanen in Antwerpen (3) 

SOEP IS GEEN ETEN 
 

De ene is het Frans al wat machtiger dan de ander en het Engels zouden ze niet 
zomaar een wereldtaal mogen noemen. Daarom nam ik Josphine mee als tolk 
om het Swahili over te zetten naar het Nederlands. Uiteindelijk bleken we alle 

drie vooral goed Nederlands te spreken en werd het een gezellige namiddag. 
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Justin in België 
 
In 2009 trok Justin naar België, naar Louvain-la-Neuve 
voor zijn tweede master in de theologie. Hij verbleef toen 
bij de Waalse dominicanen, in het klooster van Rixensart. 
De opleiding kon hij niet afmaken, want in april 2009 
werd hij benoemd tot provinciaal van de dominicanen 
van Congo. Hij moest er orde op zaken stellen. Hij deed 
dat zo goed, dat hij na een eerste termijn van vier jaar 
werd herbenoemd voor een tweede.  
 
Maar in 2016 sloeg het noodlot toe: door een zwaar 
verkeersongeval kon hij zijn tweede termijn niet afmaken. 
Zijn revalidatie zou uiteindelijk zes maanden duren. Zijn 
Vlaamse confraters uit Rixensart haalden hem voor een 
spoedig herstel terug naar België waar hij de laatste vier 
maanden zou revalideren in het Brusselse ziekenhuis 
Saint-Luc. Over deze ingrijpende ervaring en hoe zijn 
roeping hem geholpen heeft in zijn herstel, vertelt hij in 
zijn recente publicatie, ‘Quand le seigneur appelle… Le 
récit de ma vocation’ (2020).  
 
Schrijven is hem dus niet vreemd. In eerdere publicaties 
onderzoekt Justin o.a. hoe theologie en filosofie zijn land, 
de politiek en zijn volk kunnen helpen in het zoeken naar 
een identiteit en het aangaan van nieuwe uitdagingen. 
Daarin schroomt hij niet om de historische relatie van 
Congo en België te analyseren en te evalueren. 
 
In 2017, na zijn revalidatie, vroeg de provinciaal van de 
dominicanen van België, Philippe Cochinaux o.p. of hij 
niet in België wilde blijven om mee te werken aan een 
nieuwe project: de terugkeer van een dominicaanse 
gemeenschap in Antwerpen.  
 
 
Justin in Antwerpen 
 
De congregatie in Antwerpen was en is nog zeer jong. 
Justin ziet zijn taak momenteel in het steunen en helpen 
groeien van deze nieuwe gemeenschap. Concreet 
betekent dit het verbeteren van zijn Nederlands. Justin is 
een perfectionist en vindt dat hij nog even te oefenen 
heeft.  
 
Daarnaast helpt hij de voorzitter van de Franstalige 
Afrikaanse gemeenschap in de Sint-Walburgiskerk aan 
de Volksstraat. Justin hoopt ook de zondagsmissen wat 
meer dynamiek te geven, zoals in Afrika waar de 
vieringen vol ambiance zitten en waar 1000 tot 1500 
parochianen op een gewone zondag erg normaal zijn.  
 

Vorig jaar in augustus keerde hij even terug naar Congo 
voor de viering van zijn 25-jarig jubileum in Panduru, 
zo’n 20 km van Aru. Het werd een groot feest dat hij 
samen mocht vieren met zijn twee broers en oma. Ook 
Dries Ghesquiere o.p., de ouderdomsdeken van de 
Antwerpse gemeenschap, was van de partij. Justin en 
Dries kennen elkaar al van in Congo, toen Dries er prior 
was en Justin student filosofie. 
 
In Antwerpen moeten de broeders om beurten koken. 
Ook dat is nieuw voor Justin want in Congo hoorde dat 
niet tot zijn taak. Aan de eetgewoontes in België moet 
Justin toch nog altijd wennen want “alleen maar soep 
eten, dat is geen maaltijd.” 
 
 
Caroline De Wever 

 

DOMINICANEN 
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‘We laten het verleden rusten’, stelt Inès, ‘we hebben 
begin dit jaar een mooi programma kunnen 
samenstellen, met de sponsors zitten we weer ‘on track’ 
– ongeveer een 30-tal - en we hopen op een pak volk 
voor de komende (intussen net gepasseerde) 
Krönungsmesse op paaszondag’. Onze nieuwe voorzitter 
kijkt liever vooruit dan achteruit. 
 
In combinatie met een volledig vrouwelijk operationeel 
team in de kerk - de tandem Caroline (directeur)-
Josphine (assistente)- wordt Sint-Paulus steeds minder 
een mannenbastion. Dat kan de werking alleen maar ten 
goede komen, een goede mix man-vrouw, samen met 
een evenwichtige combinatie jong-oud, zorgt voor de 
beste resultaten. 
 
Inès (67) kwam via het ‘zijpoortje’ van de kapel van de 
Rozenkrans in het bestuur van de Muziekkapel terecht. 
‘Ik wou in de voetsporen van mijn vader treden, maar die 
vond een broederschap niks voor een vrouw, tot ik van 
Walter Vrinssen (de vorige voorzitter van de kerkraad, 
nvdr) hoorde dat ze al lang op zoek waren naar 
vrouwen’. 
 

‘En toen ik dan ‘kapelheer’ werd in 2009 – ‘kapelvrouw’ 
staat nog altijd niet in het woordenboek - bleek mijn 
vader plots heel fier’, vertelt de Wommelgemse. Haar 
sociaal engagement indachtig, sloot ze zich natuurlijk 
ook aan bij de Sint-Paulusvrienden om mee voor het 
onthaal te zorgen. En daarna kwam ze in het bestuur 
van de Muziekkapel terecht (2018), ‘muziek heeft me 
altijd sterk geboeid’. 
 
Niet dat ze een professionele muzikale carrière op haar 
CV had staan, ‘maar mijn zes zussen en mijn broer 
hebben allemaal een aantal jaren muziekschool gevolgd 
en ik leerde onder meer piano spelen’. Dat laatste kan ze 
probleemloos overlaten aan onze titularis-organist Bart 
Rodyns, zij heeft voortaan het dirigentstokje in handen. 
 
Grote strategische plannen zijn er nog niet. Na corona 
(en de korte, maar hevige stoelendans, nvdr) moest snel 
orde op zaken gesteld worden en daar is intussen voor 
gezorgd, vooral onder impuls van Rodyns die een 
indrukwekkend pakket van 37 koor-, orkest- en 
solistenmissen en concerten heeft samengesteld voor 
2022. 

MUZIEK 

Inès Ducès nieuwe voorzitter Muziekkapel 

DE EERSTE VIOOL 
 

Sinds 1 maart van dit jaar staat een vrouw aan het hoofd van de Muziekkapel 
vzw, Inès Ducès. Daarmee is de rust weergekeerd in een cruciaal onderdeel 

van onze Sint-Paulusgemeenschap, na een turbulente periode. 
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 ‘We zitten wel met een boel ideeën zoals een muziekmis 
voor en door kinderen en op termijn willen we werken 
met een meerjarenplan’, aldus Inès. 
 
Naast haar ‘kapelheerschap’, haar taak als 
onthaalvrijwilliger en voorzitterschap van de 
Muziekkapel, is Inès ook buiten Sint-Paulus erg 
geëngageerd. Zo zet ze zich volop in voor het Nepalees 
liefdadigheidsproject Aasha, waarvan haar dochter 
Annemie aan de basis lag. Daar leest u meer over in ons 
muzikaal programma elders in deze Paullus. 
 
Inès is moeder van vier kinderen, ze heeft al zes 
kleinkinderen. Ze studeerde bij de Dames Chrétiennes en 
werkte tot aan haar pensioen als account executive, 
voor de verkoop van promotiemateriaal. 
 
 
 
 
 
Guido Meeussen 
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EVENEMENTEN 

FEEST IN SINT-PAULUS 
 

Op 23 maart was het zover en konden we de gerestaureerde crypte en vooral 
de archeologische site plechtig openen. De belangstelling was groot, ook van 

de media, we haalden zelfs het nationale nieuws.  
Eddy Van den bossche maakte een boeiende reeks foto’s, ze geven een mooie 

impressie van het verloop van de presentatie, het bezoek aan de site en de 
receptie achteraf. Intussen hebben al honderden kerkbezoekers onder leiding 

van de Vrienden van Sint-Paulus crypte en site kunnen bewonderen. 
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!    PAUL BISTIAUX, VOORZITTER VAN DE KERKRAAD, HEET DE BEZOEKERS WELKOM 

!    PAUL EN DIDIER, ONZE VORIGE EN ONZE HUIDIGE PASTOOR 

!    ARMAND VERTELT HET VERHAAL VAN DE SITE EN DE RESTAURATIE 

!    ACCORDEONIST JEF DE HAES ZORGDE VOOR DE MUZIKALE BEGELEIDING 



   

 
 
 
 
 
 

WALTER VRINSSEN, DE VROEGE VOORZITTER EN INSPIRATOR VAN DE WERKEN, MET RUTGER 
STEENMEIJER, DE ‘GODFATHER’ VAN  DE RESTAURATIE VAN VLAAMSE KERKEN 

 

CAROLINE, ONZE DYNAMISCHE DIRECTEUR, ZORGDE ERVOOR DAT ALLES IN GOEDE BANEN LIEP 

 

EEN 60-TAL GENODIGDEN WOONDE DE PRESENTATIE BIJ 
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Bruno Kristo, kunstenaar gespecialiseerd in metalen, is 
geen onbekende voor Sint-Paulus. Sinds enkele jaren 
dient hij in het broederschap van Sint-Elooi waar hij één 
van de aambeeldslagers is tijdens de orkestmis voor die 
heilige op de eerste zondag van december. Maar Bruno 
kennen we vooral van het kunstwerk Bewening van het 
Zonnekind (2017) dat hij met zijn echtgenote Ramona – 
samen het kunstenaarsduo Kristo&Kristo – realiseerde en 
dat een plaats kreeg in de Kruiswegkapel. 
 
 
Niet alleen ratio 
 
Met Lignum Vitae of Boom des Levens creëerde Bruno 
een kers op de taart van anderhalf jaar restauratie van 
de crypte van Sint-Paulus. Het werd een poort 
waarlangs we letterlijk en figuurlijk het verhaal van 
generaties bewandelen: een 13de-eeuwse kerk en haar 
klooster, een 17de-eeuwse kelder met graven van 
notabelen en geestelijken, een 19de-eeuwse stapelplaats 
voor kolen en wijn, een 21ste-eeuwse feestzaal. Vandaag 
is die poort ontsloten voor de kerkbezoekers. 
 
Bruno ziet zichzelf in de eerste plaats als een 
wetenschapsmens, maar dan één die veel belang hecht 
aan het spirituele. ‘Dat geeft de mensen steun, hoop. Als 
alles enkel rationeel zou zijn…’ meent Bruno. Dit duale 
denken en ‘alles met elkaar verbinden’ is typerend voor 
zijn werk en vinden we ook terug in de Boom des Levens 

ERFGOED 

Schakel tussen crypte en archeologische site 

BOOM DES LEVENS 
 

In ons vorige nummer lieten we u al proeven van het kunstwerk dat Bruno Kristo 
(°1977) creëerde voor de crypte. Nu vertellen we u over het hoe, wat en waarom van 
deze nieuwe aanwinst voor de Sint-Pauluskerk, met deze keer enkele mooie foto’s.. 
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uit het aards paradijs. Deze boom staat voor hem 
symbool voor oorsprong en groei, voor oud en nieuw, 
voor rationaliteit en hoop. 
 
Lignum Vitae’s gevlochten smeedijzeren hekwerk 
betekent voor Bruno ‘de in elkaar geweven levenslijnen 
van opeenvolgende generaties’, met de wortels 
onderaan - oude generaties - een centrale stam - huidige 
generaties - en daarbovenop de kruin van de 
levensboom of de nieuwe generaties. 
 
 
Opvallend hedendaags 
 
Deze dualiteit is ook terug te vinden in de onderzoeks- en 
ontwerpfase van Bruno’s werk: wat hij ontwerpt en 
creëert lijkt er altijd al geweest te zijn, passend in het 
kader waarvan het deel zal uitmaken en opvallend 
hedendaags. 
 
Lignum Vitae werd voor Bruno Kristo een boeiende 
historische zoektocht naar stijlelementen, technieken en 
signaturen, gaande van de voorchristelijke periode over 
gotiek tot barok. 
 
Het weefpatroon van de deurpanelen was bijzonder 
populair in de Angelsaksische en later ook in de 
romaanse kunst. Bruno koos bewust niet voor het 
destijds vaak gebruikte doorsteekwerk omdat dit te 
zwaar zou zijn voor de crypte. 
 
De kruin van de levensboom refereert dan weer naar de 
glas-in-loodramen die terug te vinden zijn in de 
romaanse kerken en kathedralen. De spiralen of ‘krullen’ 
binnenin de kruin lijken ontsproten uit de voor Bruno 
‘mooiste middeleeuwse gesmede poort’, die van de 12de-
eeuwse kathedraal  Notre-Dame du Puy-en-Velay. 
 
Voor de wortels van de levensboom (foto 2) vond Bruno 
inspiratie bij het prachtige smeedwerk van het koor van 
de abdijkerk van Sainte-Foy in Conques (foto 3). 
 
Op een dergelijke poort verwacht men een zware 
slotkast maar Bruno opteerde voor een elegante 
schuifgrendel om de symmetrie van de twee 
deurpanelen niet te doorbreken. Inspiratie hiervoor vond 
hij op de bronzen deuren van de Curia Iulia of het 
senaatsgebouw (29 v.C.). De elegantie werd 
doorgetrokken in de handgreep in de vorm van een 
bloem met vier blaadjes, gegoten in messing. De 
goudgele kleur van het messing zal later door subtiele 
oxidatie overgaan naar een diepere, meer antieke 
goudkleur. De grendel wordt voor Bruno zo een lichtpunt, 
een edele bloem waarmee je de poort van verleden en 
toekomst opent (foto 4). 
 
Caroline De Wever 
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Aan de wieg stond Rose-Marie Pype, een West-Vlaamse 
die al jaren in het historisch stadscentrum woont. Vanop 
haar appartement in de schaduw van het stadhuis ziet 
en zag ze hoe het hart van de stad vaak het onderwerp 
is van wervende teksten en beelden voor toeristen. Voor 
de mensen, die het stadsdeel bewonen, is en was er 
echter nauwelijks iets. Zeker na het isolerende effect van 
de coronacrisis moest daar verandering in komen, vond 
ze. 
 
 
Inhoud 
 
Via het sociale media platform Hoplr ging Rose-Marie op 
zoek naar gelijkgestemde zielen, om haar plan concreet 
uit te werken, mensen die getuigen van een warme 
houding, begiftigd met enige mildheid, en met een 
waarderende blik naar wat hen omringt. Een viertal 
buurtbewoners beantwoordden aan dat profiel. Met z’n 
vijven stellen ze Bij de Hand samen. 
 
Inhoudelijk wordt gekeken naar de wijk als een leefbare 
buurt vanuit een economisch, cultureel en sociaal 
perspectief. De krant wil de capaciteiten van de 
bewoners zoveel mogelijk mobiliseren, maar ook van 
organisaties (zoals Het Stadsmagazijn) en van 
organisaties (zoals Sint-Paulus). Belangrijke topics zijn 
daarom de agenda, de oproep naar vrijwilligers en 
verhalen over relevante vzw’s. 
 
Financieel kan Bij de Hand bij de opstart steunen op het 
district Antwerpen via de burgerbegroting. Maar 

onmisbaar zijn twee bedrijven bij wie de wijkkrant 
dankbaar kon aankloppen voor praktische hulp. De 
grafische afdeling van uitgeverij Het Vervolg doet meer 
dan een duit in het zakje door de lay-out van de krant te 
verzorgen. En het drukwerk rust in de veilige, sociale 
handen van Stroom Maatwerk.  
 
Wie nader kennis wil maken met “Bij de Hand” surft 
naar https://bijdehand.be/ 
 

Paul Harding 

PAROCHIE 

Wijkkrant met een hart … voor hartje Antwerpen 

BIJ DE HAND 
 

Begin maart rolde ze eindelijk van de pers, de eerste editie van een nieuwe wijkkrant 
voor het historische centrum van Antwerpen. ‘Bij de Hand’, want zo heet de boreling, 

zag het levenslicht. En dat niet alleen in gedrukte vorm, maar ook digitaal. 
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De familie Emtinck financierde de 12 apostelbeelden in 
het schip van de Sint-Pauluskerk. Elke sokkel kreeg een 
epitaaf van een of ander familielid. Deze 
kapitaalkrachtige familie gaf aan Michiel van der Voort 
opdracht de beelden te maken in witte steen. De 
ornamenten en epitafen onder de apostelen werden 
door Jan Peter van Baurscheit de Oude aangebracht. 
 
De familie Emtinck had haar roots in Amsterdam. Ze 
dreef handel met de Hanzesteden in Duitsland. In de 
16de eeuw emigreerde stamvader Eduard Emtinck van 
Amsterdam naar Antwerpen en in 1565 staat hij 
geregistreerd als poorter van de stad. Eduard was ook 
een tijdlang aalmoezenier naast zijn beroep als 
advocaat. 
 
Gezien die niet onaanzienlijke investering van de 
Emtincks, is het vreemd dat de leden van de familie niet 
in de Sint-Pauluskerk zijn begraven. De meeste 
familieleden werden begraven in de Sint-Jacobskerk en 
in de kathedraal. De pater familias was dus Eduard, de 
namen van zijn zes kinderen verschijnen de decennia na 
zijn dood de één na de ander onder een apostelbeeld. 
 
Voor wat hoort wat en de dominicanen moesten wel wat 
in ruil geven voor die gulle investering van de familie. De 
kleinkinderen Eduard (+1724) en zijn zus Magdalena 
(+1737)  lieten door twee schepenen een akte van 
fundatie opmaken (zie kader). De akte werd ondertekend 
door twaalf broeders van het dominicanenklooster. 
Magdalena Emtinck wijdde haar leven aan God en nam 
haar intrek in het begijnhof, zij had goede contacten met 
de dominicanen. 
 
Walter Geluyckens 

 
 
Bron 
• Alfons Van den Wyngaert, Epitafen familie Emtinck, in Inventaris 

van het kunstpatrimonium provincie Antwerpen, deel 3, 1996 
 

ERFGOED 

Grafstenen in Sint-Paulus (7) 

Meestal ligt een grafsteen op de grond als een zerk. Sinds de 15de eeuw plaatst 
men ook grafmonumenten tegen een zuil of een wand. Daarnaast heb je ook 

grafschriften of epitafen. Zoals in onze middenbeuk, onder de apostelen. 
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Akte van fundatie (1707) 
 
‘Voor heel de familie worden jaarlijks op 24 juli het 
hoofdaltaar en de twee zijaltaren behangen met rouw 
en elk altaar van een wit satijnen kruis voorzien. In het 
hoogkoor staat een baar (katafalk) met baarkleed en wit 
satijnen kruis. De paters zorgen voor 22 wassen kaarsen, 
14 van een pond en 8 van een half pond. De paters 
moeten vijfmaal de grote klok luiden zoals gebruikelijk bij 
grote lijkdiensten en zullen de getijden der overledenen 
in het gregoriaans zingen. Er zullen ook nog 50  
requiemmissen opgedragen worden. De psalm "De 
Profundis" zal aan het altaar gezongen worden waar 
nadien de mis plaats heeft’. 

POSTUME VOETNOTEN 
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De dominicaan Albertus Magnus (1200-1280) 
stichtte het Studium Generale in het klooster van 
Keulen in 1248. Deze centra van intellectueel en 
spiritueel leven waren de middeleeuwse 
voorlopers van de universiteiten. Niet alleen 
theologie en filosofie, maar ook andere vakken 
werden er gedoceerd en er vonden levendige 
disputaties plaats. 
 
In 1651 gaf magister-generaal Nicolaus Ridolfi 
toestemming aan de Antwerpse dominicanen om 
een eigen Studium Generale op te richten.  
Vandaag knoopt Studium Generale in Antwerpen 

aan bij de idealen van Albertus Magnus van 
kritische reflectie, open discussie en honger naar 
kennis waarin God zich openbaart. 
 
Didier Croonenberghs o.p., overste van het 
huidige Antwerpse klooster en pastoor van 
Sint-Paulus, wil deze traditie weer opnemen. Het 
huidige Studium Generale heeft sinds enkele 
jaren een kleine maar actieve lees- en 
studiegroep. In mei starten we met ateliers op 
woensdag. Helemaal in de geest van Albertus 
Magnus. 
 

DOMINICANEN 

KRITISCH DISPUTEREN 
 

Studium Generale van Sint-Paulus Antwerpen is een organisatie die in de dominicaanse 
traditie ideeën uitwisselt en in debat gaat over religieuze thema’s. Op verschillende 

woensdagen worden ateliers georganiseerd met gereputeerde sprekers..  

Studium Generale start met ‘ateliers’ 
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Controversiële onderwerpen gaan we niet uit de 
weg. De benaming atelier verwijst ook in het 
Nederlands naar een werkplaats waar iets in 
opbouw is, aan iets gewerkt wordt. De ateliers 
van het Studium Generale willen alle geledingen 
en strekkingen binnen Sint-Paulus dichter bij 
elkaar brengen door gezamenlijke 
geloofsverdieping. 
 
Een stuurgroep, waarin alle geledingen van Sint 
Paulus vertegenwoordigd zijn, stuurt en 
inspireert de organisatie van de ateliers. 
 
De groep bestaat uit Didier Croonenberghs 
(pastoor), Paul Bistiaux (voorzitter kerkraad), 
Chris Claessens en Peter De Vos 
(Venerabelkapel) Jan Nys en Erwin Vandecauter 
(Rozenkranskapel), Leo Vereecken en Bruno 
Segers (Sint-Paulusvrienden), Caroline De Wever 
(directeur) en Gilbert Lenssen (voorzitter). 
 
 
Vrouwen in het evangelie 
 
Het eerste atelier vindt plaats op woensdag 18 mei met 
als thema: Is het Nieuwe Testament vrouwonvriendelijk? 
Een thema dat zeer gevoelig ligt in de Kerk. Vrouwen 
spelen een belangrijke rol in de evangelies, niet in het 
minst in het verrijzenisverhaal. De dialogen die Jezus 
voert met vrouwen zijn veelbetekenend. 
 
Maar onder de twaalf is geen enkele vrouw. In de brieven 
van Paulus staan enkele beruchte ‘zwijgteksten’ over 
vrouwen: 1 Kor 14, 34-35 en 1 Tim 2, 11-15. Deze teksten 
worden nog altijd voorgelezen in de kerken, vaak zonder 
context of duiding, tot ergernis van vele moderne 
vrouwen. 
 
In de brief aan de Romeinen is er dan weer sprake van 
enkele zeer verdienstelijke vrouwen die een rol in de 
eerste gemeenten vervulden, een rol die daarna enkel 
door mannen mocht uitgeoefend worden. Hoe moeten 
we dit alles begrijpen? Is Paulus een ‘vrouwenhater’? Of, 
volgend uit dezelfde brief aan de Romeinen, een 
‘homohater’? Allicht een thema voor een later atelier. 
 
Wat zegt de bijbelexegese ons over de brieven van 
Paulus? Hoe valt dit te rijmen met de bijzondere rol van 

vrouwen in de evangeliën, zoals Maria Magdalena ? 
Waarom mocht zij Jezus niet aanraken (Joh 20, 15-18) 
en de ongelovige Thomas wel (Joh 20, 24-29). Wordt dit 
gevoelig debat over de rol van vrouwen in de Kerk 
vandaag gevoerd op basis van gefundeerde 
exegetische inzichten? Of zijn we onnodig aan het 
genderen? 
 
We gaan hiervoor te rade bij professor Reimund 
Bieringer van de KU Leuven, internationaal bekend 
exegeet van het Nieuw Testament. 
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Transsubstantiatie 
 
Het tweede atelier vindt plaats op woensdag 18 juni naar 
aanleiding van het feest van Corpus Christi op zondag 
15 mei. Thema: Hoe ‘werkelijk’ is de werkelijke 
aanwezigheid van Jezus in de eucharistie? We weten 
niet hoe de eerste christenen eucharistie vierden. Wel 
vond Paulus het nodig, in 1 Kor 10, 16 en 1 Kor 11,23 eraan 
te herinneren dat Jezus werkelijk aanwezig is in de 
eucharistie. 
 
De ‘werkelijkheid’ van deze aanwezigheid is in de daarop 
volgende eeuwen vaak onderwerp van disputen 
geweest. Augustinus had reeds in de 4de eeuw 
kanttekeningen gemaakt bij de letterlijke interpretatie 
van de uitspraak ‘Dit is Mijn lichaam’. In de 13de eeuw 
laaide het debat weer op en werd de 
transsubstantiatieleer geformuleerd. 
 

Deze werd pas op het concilie van Trente (1545-63) een 
dogma. Zo kwam een einde aan de middeleeuwse 
traditie van open discussies over het geloof. Eén van de 
belangrijke dogmatici van het concilie, Melchior Cano 
o.p. meende dat overmatig belang hechten aan 
filosofische constructies zoals de transsubstantiatie, een 
spirituele ervaring van het mysterie in de weg kan staan. 
 
Vandaag zou nog een derde van de katholieken in 
Amerika geloven in de werkelijke aanwezigheid van 
Jezus in de eucharistie. Allicht is de situatie in Europa 
niet anders. We beleven dus een nieuwe eucharistische 
crisis. Wat is er fout gelopen? We gaan te rade bij Joris 
Geldof, hoogleraar liturgische theologie aan de KU 
Leuven in een tweegesprek met Reimund Bieringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisch 
 
Inschrijven voor deelname kan via 
studium@dominicanen.be ten laatste 5 dagen voor het 
atelier, met vermelding van aantal personen en datum. 
Toegang via de Sint-Paulusstraat. We starten om 17u 
met een avondgebed in het koor, om 17u20 broodjes en 
koffie in de crypte, om 18u begint het atelier, gevolgd om 
19u door een gespreksronde, een receptie om 20u sluit 
de avond af. 
 
 
 
Gilbert Lenssen 
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Wij gingen aan de slag met een afrekening van A. Van 
Spitael - zijn volledige voornaam vinden we niet terug - 
voor zijn activiteiten gedurende het tweede kwartaal van 
1827. Van Spitael was in die tijd de orgelblazer van de 
Sint-Pauluskerk. In zijn beste geschrift stuurde hij zijn 
afrekening aan muziekdirecteur De Leeuw, die ze 
goedkeurde. We kunnen uit de rekening afleiden dat er 
een eenheidstarief van 16 stuivers per mis of lof werd 
gehanteerd voor “d’orgel geblaesen ten diensten van” 
een broederschap of de muziekkapel. 

Van Spitael, waarschijnlijk af en toe vergezeld van enkele 
handlangers, zorgde voor voldoende manueel gepompte 
lucht, zodat de orgelpijpen genoeg geluid produceerden 
als organist De Leeuw op de toetsen drukte. U merkt het: 
de combinatie organist en muziekdirecteur bestond al in 
1827 in Sint-Paulus, bijna 200 jaar later zet Bart Rodyns 
gewoon de traditie voort. Voor een gedetailleerd verslag 
van hoe het ‘orgelblazen met de voeten’ in zijn werk 
ging, gaan we te raden bij Ernest Claes die uit eigen 
ervaring schreef in ‘De Oude Klok’ uit 1947: 
 
“Terwijl de organist Pater Schoenaerts verdiept zat in 
zijn orgelspel stak de orgelblazer de Dikke van Torekens 
zijn kop binnen en zei kwaad: ”Pater, ge geeft veel te 
veel wind, ik kan dat begot niet bijhouden met blazen. 
Ge speelt weer teveel met uw voeten”. De Dikke wilde 
daarmee zeggen dat de organist te veel de pedalen voor 
de zware orgelpijpen gebruikte, waardoor de lucht al te 
overvloedig uit de blaasbalg werd gepompt. 
Dan moest ik achter de blaasbalg doorkruipen, tussen 
balken staven, orgelpijpen en fluiten waarop het stof 
vingerdik lag opgestapeld, en daar op het tweede paar 
trappers helpen blazen. Met twee handen aan de stok 

MUZIEK 

Artisanaal orgelblazen tot Eerste Wereldoorlog 

DURE LUCHT 
 

Sommige kasstukken in het archief van de Sint-Pauluskerk spreken tot de 
verbeelding. Achter de eenvoudige teksten schuilt dikwijls een vergeten 

verleden. Zoals het manueel pompen van lucht in het orgel, een gebruik dat 
pas een eeuw geleden verdween. 
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voor me stond ik op de twee onder de blaasbalg 
uitstekende planken, duwde met de rechtervoet, 

linkervoet omhoog met de linkervoet, rechtervoet los, en 
de Dikke deed aan de andere zijde hetzelfde. 
 
De vierkante logge massa van de blaasbalg zwol dan 
op, steeg langzaam, tot de kop van de Dikke er geheel 
achter zat, dan rustten we een ogenblik, de blaasbalg 
zakte zoetekens, met een zuigend geluid, het ronde 

kwade gezicht van de Dikke verscheen weer achter het 
bovendek van de blaasbalg, en zodra het tot achter zijn 
schouders zakte begonnen wij opnieuw te trappen. Dat 
ging zo altijd maar door, op en af. Wij zaten helemaal 
binnenin het reusachtige orgel, wij hoorden het spel als 
van heel ver, ergens boven en buiten ons, vlak naast me 
of boven mijn kop. 
 
Als pater Schoenaerts soms op het eind van de dienst 
het orgel naar hartenlust liet dreunen, zodat de grote 
pijpen een diep brallend geronk lieten horen, dat met 
muzieknoten niets te maken scheen te hebben en de 
ruitjes van de kerkramen deed rammelen, dan was het 
daar omheen ons hoofd een apocalyptisch balken en 
brommen, een janken en tuteren dat we niets meer 
hoorden of zagen, en in dat onweer van brullende 
klanken trapten wij dat het zweet ons van het aangezicht 
stroomde en daartussen schreeuwde de Dikke van 
Torekens, over de blaasbalg heen: “Katoen geven, want 
hij krijgt zijn kuren weer daarboven” 
 
In 1914 was het in Sint-Paulus gedaan met manueel 
orgelblazen, want toen besloot de Commission Royale 
des Monuments et des Sites dat vanaf dan de klokken en 
het orgel van onze kerk met elektriciteit mochten 
aangedreven worden. De commissie gaf tegelijk fijntjes 
en met veel gevoel  een waarschuwing mee: “Wij hebben 
aan de heer gouverneur van de provincie Antwerpen 
gemeld dat deze mechanische aandrijving van de 
klokken alle poëzie zal wegnemen die de menselijke hand 
zelfs onbewust aan het luiden toedraagt”.  
Vandaag zijn de menselijke hand en voet van Bart 
Rodyns gewend aan de elektrische aandrijving van de 
blaasbalg. Van Spitael had het nog moeten meemaken, 
wedden dat hij zou mopperen over het gebrek aan 
poëzie van de elektriciteit?  
 
 
Armand Storck 

MUZIEK 
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Wegdromen bij een glasplaat 

 
Op de Facebookpagina “Antwerpen in foto en film 
vroeger” werd een foto geplaatst van Antwerpen, 
genomen vanop de toren van de kathedraal. Het is een 
foto op glasplaat. 
 
In 1895 ontvangt de stad het legaat R.Joostens voor de 
verfraaiing van de Grote Markt. Op de foto staan de 
huizen voor de verfraaiing, wat laat vermoeden dat de 
foto voor 1895 werd genomen. 
 
Helemaal links bovenaan staat het kerkje van Sint-Jan-
de-Doper van het verdwenen polderdorp Oosterweel 
(Austruweel). De toren staat er nu nog, omringd door 

containers. De witte gebouwen rechts daarvan zijn de 
overblijfselen van het Noordkasteel. 
 
Imposant aanwezig is de Sint-Pauluskerk. De bekroning 
van de westgevel naar ontwerp van architect A. 
Kockerols moet nog gebeuren. 
 
Op 6 september 1889 zal de ontploffing van de 
kruitfabriek Corvilain in Austruweel heel de 
schipperswijk teisteren. Tachtig ton buskruit ontploft, er 
vallen 84 doden en honderden gewonden. 
De Sint-Pauluskerk minstens 125 jaar terug in de tijd... 
 
 
Broeder Dalmatius Reyniers 
 
De lekenbroeders, volwaardige leden van de 
gemeenschap voerden in het klooster meestal 
handenarbeid uit. 
 
Broeder Dalmatius (°1732) deed op 17 juni 1760 zijn 
professie in het Antwerpse dominicanenklooster. Zijn 
vader Joannes Reyniers was deken van het Antwerpse 
bakkersambacht. Naar alle waarschijnlijkheid werd 
broeder Dalmatius de bakker van het klooster. 
 
Wegens het brandgevaar, lag een kloosterbakkerij 
doorgaans ver van woongelegenheden van de broeders. 
De bakkerij of pistrinum van het Sint-Paulusklooster lag 
op een uithoek van het kloosterdomein. Bakken voor 60 
à 80 medebroeders en genodigden was zwaar werk. Het 
deeg manueel kneden, de oven stoken, het brood in de 
oven schieten… maar de geur van warm brood dat 
afkoelde in de kloostertuin was de beloning voor al dat 
werk. 
 

MINIATUURTJES 

DIGITAAL 
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Joannes Reyniers werd in de Sint-Pauluskerk begraven, 
het werd een familiegraf. Ook Dalmatius zou er op 2 juni 
1782 zijn laatste rustplaats vinden. De grafsteen is 
verdwenen, maar de gegevens zijn bewaard in het boek 
“ Verzameling der graf- en gedenkstenen” van Pieter 
Génard. In het Sint-Paulusklooster bevonden zich 791 
graven. 
 
 
Boskolen 
 
Doorheen het archief uit de 19de eeuw van de Sint-
Pauluskerk loopt een rode draad: de aankoop van 
boskolen. Waren ze om te branden als kolen of om te 
eten als kolen? 
 
Frans De Cleijn was de leverancier van boskolen en hij 
stuurde zijn factuur op 17 augustus 1826 “aen Paulus 
kerck” en dat nog wel “op orders van D: heere 
kerckmeesters”. De bestelling was dus onweerlegbaar: 
12 zakken boskolen aan 29 stuivers per stuk. 
 
“Boskolen” is gewoon de oude benaming van houtskool. 
Dat product was noodzakelijk in een kerk waar veel 
wierook werd gebrand, veel kachels werden 
aangestoken of een hypermoderne biechtstoel van 
ongeveer 1685 uitgerust was met een potje om houtskool 
in te branden, zodat de voeten, benen en hogerop van 
de biechtvader tijdens de winter verwarmd werden. 

 
 
Dat is gene camelot! 
 
Onze Antwerpse ouders en grootouders zeiden ‘dat is 
gene camelot’ als ze een voorwerp van goede kwaliteit 
vonden. Een kasstuk in het archief van de Sint-
Pauluskerk verschaft duidelijkheid over wat dan wel 
‘camelot’ was. 
 
Op 23 december 1829 verkopen de gezusters Hermans 
‘lijnwaet’ en ‘camelot’ aan de Sint-Pauluskerk. Bemerk 
dat de camelot per eenheid duurder is dan het lijnwaad, 
dat zet ons al enigszins op het verkeerde been. 

‘Un camelot’ is een straatventer in het Frans. De 
generatie voor ons bedoelde dus dat iets van goede 
kwaliteit was, omdat je het niet bij een camelot had 
aangekocht. Maar wat is dan de camelot die het 
gereputeerde bedrijf ‘Gezusters Hermans’ aan de Sint-
Pauluskerk verkocht? 
 
De oplossing zit al verborgen in het woord camelot: het 
gaat ‘m om de ‘camel’. Camelot is een stof uit kamelen -
of geitenhaar geweven, ken je dat, zo een stof waar je 

hand rood van uitslaat en begint van te jeuken als je 
erover wrijft of zelfs nog maar naar wijst. Waar zou de 
Sint-Pauluskerk deze aankoop van camelot voor 
gebruikt hebben? Een overjas voor de Suisse? We 
kunnen er alleen naar raden, maar aan de prijs te zien is 
één ding zeker: deze camelot was ‘gene camelot’! 
 
 
Mooi document 
 
Oude documenten kunnen mooi zijn. Dat toont een 
doopbewijs in ons archief. 
 
De latere beroemde prior van het dominicanenklooster 
te Antwerpen, Cornelius Josephus Peltiers, had in 1765 
een doopattest nodig. Dat werd hem verstrekt door 
onderpastoor Vets van Sint-Walburgis waar Peltiers 21 
jaar voorheen gedoopt was. Het voorgedrukte gedeelte 
werd door E.H. Vets in schoonschrift met een pen 
aangevuld. 
 

DIGITAAL 
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Mogelijk moest Peltiers een doopbewijs voorleggen aan 
zijn oversten voordat hij definitief werd opgenomen 
(geprofest) in de dominicanenorde waar hij op zijn 17de 
was ingetreden. De levensloop van Peltiers kan je volgen 
in de korte documentaire die we in 2021 hebben 
opgenomen om zijn 200ste sterfdag te herdenken. 
https://www.youtube.com/watch?v=nMJDN4nypY4 
 
 
Rubens van den Aldi 
 
Het schilderij in het hoofdaltaar van de Sint-Pauluskerk 
werd geschilderd door Cornelius Cels, ter vervanging 
van het schilderij van Rubens Het Visioen van Sint-
Dominicus.  Cornelius Cels wordt geboren in Lier (1778). 
Hij studeert aanvankelijk bij beeldhouwer Martinus 
Pompe, zoon van Walter Pompe en gaat in de leer bij de 
Antwerpse schilder Cornelis Lens, een bloemenschilder. 

 
In september 1800 verblijft hij een tijdje in Parijs om 
vervolgens naar Italië uit te wijken. Cornelius vestigt zich 
in Rome waar hij zeven jaar verbleef. Vanuit Rome stuurt 
hij in 1802 zijn schilderij Cincinnatus op voor een 
wedstrijd naar de Academie van Gent en wint de eerste 
prijs. 

Hierdoor krijgt hij de opdracht een werk te schilderen 
voor het hoofdaltaar van de Sint-Pauluskerk ter 
vervanging van het Visioen van Rubens, dat door de 
Franse bezetter in beslag was genomen en zich in Lyon 
bevindt. 
 
Zijn Kruisafneming wordt zo bewonderd dat Cels 
onmiddellijk wordt opgenomen in de prestigieuze 
Accademia di San Luca te Rome. Tijdens zijn verblijf 
krijgt hij vele andere opdrachten van katholieke 
instellingen in Vlaanderen en Nederland voor het 
schilderen van religieuze werken ter vervanging van 
schilderijen die verloren waren gegaan door de Franse 
plundering. 
 
Niet iedereen weet het schilderij naar waarde te 
schatten, onze burgemeester noemde dit werk tijdens de 
opname van “de burgemeesters” voor ATV , een ‘Rubens 
van den Aldi’. Cels is geen Rubens, maar die uitspraak 
doet de Lierenaar toch te kort. 
 
Engel van de maand 

 
Onze engel van de maand is vrij onbekend bij de 
bezoekers aan de Sint-Pauluskerk. Zelfs de parochianen 
en de vrijwilligers zullen moeite hebben om de locatie 
van de engel zomaar voor de geest te halen. 
Als je volgende keer de pelgrimstocht via Rome naar 
Palestina onderneemt in onze calvarietuin, dan mag je 
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niet vergeten om onder de calvarieberg eens in het graf 
van Christus te kijken. Een voorzichtige hand heeft het 
stof van Jezus en de engel verwijderd, het resultaat is 
verbluffend. Nu zie je pas echt dat de engel de rol in de 
grot voortreffelijk speelt. 
 
Met een Rubensiaanse doodsverachting valt hij (M/V/X) 
uit de hemel, de kleine vleugels remmen af zoveel ze 
kunnen en met de linker wijsvinger wordt de focus op de 
dode Jezus gelegd. Komen kijken! Doen! Nog tot eind 
oktober iedere dag van 14u tot 17u, behalve als er een 
viering of een evenement is in de kerk. Check altijd eerst 
onze kalender op www.sintpaulusantwerpen.be 
 
 
Maskerade in de kloostergang 

 
 
 

We stellen ons het kloosterleven ernstig voor, vol van 
gebed en bezinning. Dat was en is ook zo, maar we 
hebben onze blik wat verruimd sinds er opnieuw jonge 
paters door onze gebouwen flitsen. 
 
Dat laatste mag u letterlijk nemen. We overwegen om 
verkeerslichten in de hal te plaatsen. Pastoor Didier die 
per step aan 25 km/uur vanuit de sacristie zijn bocht 
neemt naar de buitendeur en tegelijkertijd gezapige 
parochianen die al wandelend en keuvelend hetzelfde 
doel hebben… ziet u het al gebeuren? Levensvreugde 
ondervind je ook in de pandgang, dat is de zuidelijke 
kloostergang. Bizarre maskers sieren er de kraagstenen. 
Deze besnorde, breed lachende mannenkop had 
waarschijnlijk geen ander doel dan de boel wat op te 
vrolijken. Hij vervult die functie nog altijd met verve. 
 
 
Dominicanen gaan voor in de mis 
 
In Sint-Paulus zijn we het ondertussen gewoon dat onze 
pastoor en zijn medebroeders individueel of in groep de 
mis opdragen in onze parochie. 
 
Voor een Antwerpse predikheer was dat ook in vroegere 
tijden een regelmatige opdracht in onze parochiekerk 
van toen. Dat lezen we in een ontvangstbewijs dat 
dominicaan F. Peeters op 15 april 1784 ondertekende. Hij 
had in de parochiekerk van Sint-Walburgis, de 
Antwerpse burchtkerk, 24 missen opgedragen en 
ontving daarvoor twaalf gulden. 
 

DIGITAAL 

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) 
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MEI 
Zo — 1 10u30 — 3de zondag van Pasen – Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
    — Solistenmis met Eliot Lawson, viool 
Za — 7 10u30 — Studiedag dominicaanse lekengemeenschap 
Zo — 8 10u30 — 4de zondag van Pasen - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Orgelmis met thema ‘Le Grand Couperin’ 
   12u00  Doop Maya en Deyman Lavigne  
Za — 14 20u00 — Koorconcert ‘Zindering’ 
Zo — 15 10u30 — 5de zondag van Pasen - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Gezongen mis met Cantabo 
   15u00 — Koorconcert ‘Zindering’ 
Wo — 18 17u00 — Studium Generale Atelier 
Vr — 20 20u00 — Concert Rodyns/Callot – ‘Bach Sessions’ 
Zo — 22 10u30 — 6de zondag van Pasen - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Gezongen mis met orgel 
   15u00  — Benefietconcert voor Aasha vzw 
Do — 26 10u30 — OLH Hemelvaart - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Koormis met VocAnt olv Philippe Poot 
Za — 28 11u30 — Huwelijk Sofie Vrinssen & Joren Van der Elst 
Zo — 29 10u30 — 7de zondag van Pasen - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Solistenmis met Jonathan De Ceuster, countertenor 
   12u00  — Doop Lara Georis 
 
 
JUNI 
Zo — 5 10u30 — Pinksteren - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Orkestmis – Petite Messe Solenell, Rossini 
Za — 11  16u00 — Koorreis De Slagsingers – Barendrecht, Nederland 
Zo — 12 10u30 — Feest van de Heilige Drie-eenheid - Voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p. 
     Orgelmis met thema ‘To be or not to be’, Purcell 
Za — 18 13u30 — Huwelijk Dominique Maes & Liesbeth Hofkens 
Zo — 19 10u30 — Sacramentsdag - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Orkestmis – Orgelsolomesse KV 29, Mozart 
Wo — 22 17u00 — Studium Generale Atelier 
Zo — 26 10u30 — 13de zondag door het jaar - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     Solistenmis met Dimos De Beun, blokfluit 
   14u30 — Midzomernachtsconcert 
 
 
 
 

DOPEN  
Mariline Van den Broeck   —  26 maart 
 

UITVAARTEN  
Frank Palmaers   —  27 april 
 
 
Vanaf Pasen 2022 nodigen de Antwerpse dominicanen u uit om op elke woensdag mee de vespers te vieren in het 
hoogkoor van de Sint-Pauluskerk. De dominicaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zes broeders. Ze vieren 
's morgens en 's avonds het officie, het getijdengebed in hun klooster. Eénmaal per week willen zij de intimiteit van 
hun gebed met u delen. Kom alvast tijdens de zomermaanden 's woensdags om 17u naar het hoogkoor in onze kerk 
en beleef de vespers van de predikbroeders mee in een kort moment van gebed, liederen en lezingen. Tijdens 
uitzonderlijke momenten en op feestdagen wordt er tijdens deze vespers gepreekt en worden ze verrijkt door de 
aanwezigheid van een koor. 
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Paullus 
Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
T 0477 97 07 13 (secretariaat) 
T 0497 23 83 60 (pastoor) 
info@sintpaulusantwerpen.be  
www.sintpaulusantwerpen.be 
 
Redactie:  
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 
(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter Sint-
Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur), 
Joris Reymer (digitale ondersteuning), Armand Storck 
(coördinatie), Leo Van achter (logistiek), 
Bart Rodyns (muziek), 
Erwin Vandecauter (lay-out en grafische vormgeving) 
 
Vormgeving 
We make. 

Drukkerij 
zwartopwit 

V.U. 
Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux, 
Sint-Pauluskerk, 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen  

Digitaal 
www.sintpaulusantwerpen.be 
redactie@sintpaulusantwerpen.be 

Verkoop 
losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro;  

 

 
 

COLOFON 
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