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INHOUD 



Mijn excuses dat ik even op de rem ga staan na de – 
overigens volkomen terechte – enthousiaste reacties op 
onze orkestmissen en het bijzondere midzomerconcert. 
Maar het contrast is toch frappant, al is het niet nieuw. 
 
Op een ‘gewone’ zondag fiets ik af en toe eens naar 
Sint-Paulus om de eucharistie bij te wonen. Toegegeven: 
als ik niets anders heb gepland. Uiteenlopende motieven 
zetten mij daartoe aan: de originele preken van onze 
pastoor (tiens, zo had ik die evangelietekst nooit 
bekeken), de mentale focus die dreigt verloren te gaan 
bij koor- en orkestmissen én mijn lichtjes obsessieve 
cijferdrang. Zouden er dit keer meer ‘gewone’ gelovigen 
aanwezig zijn dan kapelheren en voorgangers? 
 
Stellen dat het kerkbezoek tanend is, is een open deur 
intrappen. Uit het laatste jaarrapport van de Katholieke 
Kerk van België blijkt dat het aantal kerkgangers in 2018 
met 238.298 (op de 3de zondag van oktober) 17 procent 
lager lag dan twee jaar eerder. Het aantal kijkers voor 
katholieke televisiemissen zakte volgens de VRT in 2019 

voor het eerst onder 50.000. Corona heeft alles op zijn 
kop gezet – zo ging het aantal kijkers weer fors omhoog 
(zie elders) - maar aan de lange termijntrend zal dat niet 
veel veranderen. 
 
Wat is nu mijn punt, vraagt u zich intussen af? Vooral 
doorgaan met onze prachtige muziekmissen want ze 
brengen mensen naar onze kerk die daar anders 
misschien nooit zouden komen, ze maken blij en creëren 
een groepsgevoel. Maar daarbij mogen we niet uit het 
oog verliezen dat een mis meer is dan een concert of 
aria. Niet alleen muziek, ook woorden én stilte moeten 
ons inspireren. Dat doen ze ook, leest u maar verder. 
 
 
 
 
 
 
Guido Meeussen 
hoofdredacteur 

 

VOORWOORD 

Wie komt er eigenlijk naar de kerk om te bidden of zijn geloof te 
belijden? De volle kerken met Pasen en O.L.V-Tenhemelopneming 

en de overrompeling op ‘Paulus Feest’ zijn geen goede graadmeters. 
Ze zijn wel noodzakelijk. 
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SCHONE SCHIJN? 



Van 14 juli tot 7 augustus 2022 vond het Generaal 
Kapittel van de dominicanen plaats in Tultenango, 
Mexico. Ik had de kans om deel te nemen als vertaler. De 
vertegenwoordiger van onze Belgische provincie was 
een Antwerpenaar, broeder Patrick Lens, een 
novicemeester uit Brussel. 

 
Om de drie jaar komen inderdaad delegaties van alle 
provincies van de wereld bijeen om te beslissen over de 
hoofdlijnen van de orde en om het dominicaanse recht 
uit te werken, te ontwikkelen en eventueel te wijzigen. 
 
Rechtshistorici worden gefascineerd door de 
constituties van de dominicaanse orde. Zelfs de 
opstellers van de Amerikaanse grondwet lieten zich 
hierdoor inspireren, zo schrijft tenminste de 
dominicaanse historicus Guy Bedouelle. Niemand weet 
of die anekdote waar is. 

Het blijft een feit dat.het dominicaans recht visionair is,  
zo zeer zelfs dat sommigen zeggen dat de synodaliteit - 
de juiste weg vinden door samen te komen en in gesprek 
te gaan - al 800 jaar door de dominicanen wordt 
gehanteerd. Ook de Kerk omarmt vandaag dit principe, 
maar vindt het nog altijd moeilijk om het toe te passen. 
 
De dominicaanse broeders leven in een democratie en 
onder de regel van Sint-Augustinus. Dit kan verrassend 
lijken! In een democratie staat iedereen op gelijke voet, 
maar de Regel van Sint-Augustinus legt de nadruk op 
het verschil tussen de broeders. Er staat: “Beschouw 
niets als uw persoonlijk bezit, maar laat alles 
gemeenschappelijk zijn en laat uw overste zorgen dat 
ieder van u kost en kleding krijgt; niet allen hetzelfde, 
want ge zijt niet allen gelijk van gestel, maar ieder 
naargelang hij nodig heeft. Zo leest ge immers in de 
Handelingen der Apostelen: “Zij hadden alles 
gemeenschappelijk” en “het werd verdeeld naar ieders 
behoefte”. (Hand 4:32 en 35) 
 
Zou onze samenleving niet geïnspireerd moeten zijn 
door deze subversieve evangelische intuïtie? Moeten we 
het evangelie van Lucas, dat ons aan het begin van dit 
nieuwe pastorale jaar wordt voorgesteld, niet herlezen 
als een programma om samen te leven? Om onze eigen 
plaats te ontdekken? (Lc. 14, 1-14.). «Wanneer ge ergens 
genodigd wordt, ga dan op de minste plaats aanliggen. 
Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt zal hij u 
zeggen: Vriend, ga wat hogerop. » 
 

PASTORAAL 

GA WAT HOGEROP 
 

Samenleven om onze eigen plaats te ontdekken. 
Nederigheid siert ons, maar mag ons niet beletten op 

zoek te gaan naar wie we zijn, hoger te mikken. 
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In feite nodigt dit evangelie van Lucas ons uit om niet uit 
te zoeken op welke plaatsen we niet mogen gaan zitten, 
maar juist op welke plaats we wel moeten gaan zitten: 
onze eigen persoonlijke en menselijke plaats… naar 
ieders behoefte! We zijn zeker niet gelijk, maar we zijn 
evenwaardig! 
 
Een plaats in het leven vinden is niet leven door niet op 
de tenen van anderen te trappen, alsof het leven in een 
gemeenschap alleen maar een kwestie is van anderen 
niet te storen. Je plaats vinden is eerst en vooral weten 
wie je bent, anders zou er nooit een echte relatie 
mogelijk zijn. 
 
Op je juiste plaats gaan zitten is weten wie je bent : het 
is je emoties kennen, de grenzen van je verstand 
aanvaarden, zoals de grenzen van je vaardigheden... 
Ten slotte is op je juiste plaats gaan zitten jouw 
gebreken, jouw kwetsbaarheid, jouw zwakheden 
accepteren, om ze in sterke punten om te zetten. 
 

Het is een kwestie van nederigheid, omdat het 
aanvaarden van jouw zwakheden  —het aanvaarden 
van wie je bent en niet van wie je zou willen zijn— ons in 
staat stelt te luisteren naar de oproep: “Vriend, ga wat 
hogerop”. 
 
Alleen als we vinden waar onze ware plaats is, kunnen 
we Gods kleine stem horen die ons uitnodigt om 
omhoog te gaan en ons leven vollediger te leven. 
 
Ik wens u allen een prachtig pastoraal jaar! En moge de 
dominicaanse democratische intuïties ons werk in Sint-
Paulus inspireren! Of we het leuk vinden of niet, 
democratie is niet de meest efficiënte manier van 
functioneren, maar het blijft de minst slechte... als we de 
goede raad van de Handelingen van de Apostelen in 
gedachten houden: aan ieder naar zijn behoeften… 
 
Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van de Sint-Paulusparochie 
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PASTORAAL 



Het lijkt steeds meer op een anachronisme, een restant 
uit een verleden waarin de wereld en vooral de Kerk er 
helemaal anders uitzagen. Maar één van de drie 
dinosaurussen van de openbare omroep is nog steeds 
niet uitgestorven: de televisiemis. Samen met het 
journaal en het weerbericht maakt ze sinds de start van 
het NIR, de voorloper van BRT en VRT, deel uit van het 
pakket vaste programma’s. 
 
In het jaarverslag 2021 van de VRT staat: ‘Op 
verschillende platformen gaf de VRT geregeld aandacht 

aan levensbeschouwing, religie en zingeving. Dat draagt 
bij aan een beter begrip voor een pluralistische 
samenleving (…) Ook uitzendingen van de erediensten 
bleven een vaste waarde’. Het nieuwe beheerscontract 
trekt die lijn door, de komende jaren blijft de televisiemis 
onderdeel van de VRT-programmatie. 
 
In de Verenigde Staten zijn uitzendingen van religieuze 
vieringen schering en inslag omdat bepaalde 
stromingen dolenthousiaste betalende aanhangers 
mobiliseren en er veel geld mee gemoeid is. In ons land 
valt met religie niks te verdienen, integendeel. 
Vrijwilligers én overheid zorgen ervoor dat erediensten 
allerhande zich staande houden, de televisiemis is daar 
één instrument van. 
 
Daarom kan je nog steeds om de twee weken op zondag 
om 10u naar een live-uitzending van een katholieke mis 
kijken op de VRT. Daartussen komen ook telkens 
minstens twee protestants-evangelische, joodse, 
orthodoxe en islamitische vieringen aan bod. Grote 
vieringen op feestdagen worden geproducet door 
verschillende Europese zenders maar uitgezonden via 
Eurovisie, vertelt ons Heidi Toelen, producer bij de VRT. 
Dit jaar verzorgt de VRT de viering van Allerheiligen voor 
Eurovisie. 

Live-uitzending eerste misviering september 

PAULUS OP TV 
 

Op zondag 4 september kan de hele wereld, nu ja, kijken naar de 
eucharistieviering in onze kerk. Steeds minder parochianen komen naar de 

mis, maar op televisie lokt ze nog steeds tienduizenden kijkers. Al is de trend 
ook daar dalend. 
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Organisatie 
 
Bij de voorbereiding, captatie en uitzending van een 
toch relatief eenvoudig evenement als een 
eucharistieviering, komt heel wat kijken, aldus Heidi. Zij is 
sinds het begin van de coronacrisis verantwoordelijk 
voor de uitzendingen van de erediensten bij de 
openbare omroep, nadat haar voorgangster met 
pensioen ging. Voor onze pastoor Didier Croonenberghs 
heeft ze een lijvig draaiboek klaarliggen. 
 
‘Planning en timing zijn cruciaal’, legt Heidi uit. ‘Na de 
mis volgt De Zevende Dag en die wacht op niemand. Als 
de Rode Duivels verlengingen moeten spelen, worden 
alle andere uitzendingen verlaat. Voor een zondagsmis 
gebeurt dat niet. ‘We beginnen stipt om 10u, de zegen is 
gepland om 10u56, als het uitloopt kan die er nog bij 
maar ten laatste om 10u59’50’’ stopt de live-uitzending’. 
 
Tot 2010 viel alles onder de verantwoordelijkheid van de 
VRT. Sindsdien zorgt de Interdiocesane Commissie voor 
de Liturgie (ICL) – een onderdeel van de 
bisschoppenconferentie – voor het inhoudelijke luik, de 
VRT voor het technische. Vandaag is Heidi Toelen nog 
als enige in loondienst bij de VRT, de volledige 
technische uitvoering is uitbesteed aan een privé-
onderneming die met zelfstandige technici werkt. 
 
 
Parochies 
 
Hoe zijn VRT en ICL bij Sint-Paulus terecht gekomen? Met 
andere woorden op welke basis worden parochies of 
kerken geselecteerd voor een live-uitzending? ‘Er zijn 
twee wegen’, verduidelijkt Guido Honnay, redacteur bij 
de ICL. Ofwel stelt een parochie zich kandidaat – wat 
Sint-Paulus heeft gedaan – ofwel vragen wij aan een 
parochie of ze geïnteresseerd is, na overleg met de 
vicaris van het bisdom’.  
 
Door het teruglopend kerkbezoek wordt het steeds 
moeilijker parochies te overtuigen. Dat lijkt misschien 
paradoxaal, maar is het niet: je moet immers voldoende 
gelovigen kunnen mobiliseren om geen bijna-lege kerk in 
beeld te krijgen. De regisseur kan wat dat betreft 

misschien wonderen, maar geen mirakels verrichten. 
‘Daarom gebeurt het steeds vaker dat een parochie ons 
verzoek afwijst’, zucht Guido. 
 
‘Want ‘spektakelmissen’ of missen in het dialect komen 
niet in aanmerking. De viering moet herkenbaar zijn voor 
de kijkers thuis en ze moet verlopen volgens de 
gebruikelijke liturgische regels. Daarom zenden we ook 
geen orkestmissen uit’, aldus Guido. Al heeft dat laatste 
ook te maken met besparingen, ‘de VRT kan maar één 
instrument versterken, we doen niet meer wat we willen’. 
 
Heidi Toelen: ‘Enkele weken voor de viering brengen we 
een bezoek met de chef-techniek, de 
lichtverantwoordelijke en de regisseur. Tegen dan is ook 
het draaiboek klaar. Zaterdag, de dag voor de mis, vindt 
een ‘droge repetitie’ plaats zonder technici 
(besparingen!) en overlopen we de hele mis om te 
checken of de realiteit klopt met het script. 
Zondagochtend volgt een soundcheck en een generale 
repetitie’. 
 
 
Minder kijkers 
 
‘Als het oorlog wordt, zitten de kerken weer bomvol’, hoor 
ik mijn grootmoeder nog zeggen. Een gewapend conflict 
hebben we sinds WO II niet meer gehad in ons landje, 
dus een reality-check van die ‘volkswijsheid’ was en is 
onmogelijk. Toch schuilt er een grond van waarheid in 
wat mijn moemoe – die overigens zelf alles behalve een 
pilaarbijter was – toen verkondigde. 
 
Het fysieke kerkbezoek mag dan wel tanend zijn, de 
katholieke missen op televisie mochten zich de voorbije 
twee decennia verheugen op een gemiddelde van bijna 
75.000 kijkers per uitzending, goed voor een 
marktaandeel van net geen 19 procent van de Vlaamse 
zenders. Al is de langetermijntrend dalend: van een piek 
van 92.051 in 2003, ging het naar een voorlopig 
dieptepunt van 49.826 in 2019. 
 
Het aantal kijkers volgt de krimp van het aantal 
misgangers, zou je concluderen. Toch had mijn moemoe 
niet helemaal ongelijk. Want wat merken we in 2010-

RELIGIE 
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2012: de financiële crisis met een slabakkende economie 
zorgt voor een plotse stijging van minder dan 75.000 tot 
circa 90.000. En wat gebeurde er in 2020, het eerste 
coronajaar: een sprong van minder dan 50.000 naar 
bijna 75.000 
 
De financiële crisis en corona zijn dan wel geen militaire 
conflicten, dergelijke zware verstoringen van het 
economisch en sociaal weefsel, hebben onmiskenbaar 
een impact op het gemoed en de ziel van de mensen. 
Bovendien moesten kerken maandenlang sluiten om de 
epidemie in te dijken. De televisie – op streamingdiensten 
her en der na - vormde het enige alternatief om een 
liturgie bij te wonen 
 
 
Paulus 
 
Benieuwd hoeveel gelovigen een (onbetaalde) 
‘figurantenrol’ willen spelen op 4 september. Pastoor 
Didier mikt op minstens 250. Opgelet want de mis begint 
uitzonderlijk om 10u stipt en niet om 10u30 zoals 
gewoonlijk.  
 
'U wordt verwacht in de kerk tussen 9u30 en 9u45, 
wanneer de deuren sluiten. De mis start immers stipt om 
10u en om de uitzending niet te storen wordt verwacht 
dat iedereen dan op zijn plaats zit'. 
 

Samen met de uitzending op televisie, is de viering te 
horen op Radio 1, zij het niet echt ‘live’. ‘Vroeger 
wachtten we met de tv-uitzending tot na het 
radionieuws, maar dat houdt een risico in omdat het kan 
uitlopen’, legt Heidi uit. 
 
Je hoort de mis met andere woorden dus enkele minuten 
later dan je ze ziet. En als het radionieuws van 10u 
onverwacht lang duurt, loop je het risico om de zegen te 
missen omdat dan het nieuws van 11u al begint… Toch 
maar naar de televisie kijken dus. Of nog beter: kom 
gewoon naar onze mooie kerk en steun pastoor Didier en 
onze gemeenschap door uw aanwezigheid. 
 
Vindt een hedendaagse televisiemaker als Heidi Toelen 
een eredienst ‘producen’ boeiend? ‘Awel ja, heel tof, je 
komt op veel plekken waar je anders nooit komt, op 
momenten waarop je er nooit komt. Het heeft wel iets’. 
Toelen begon haar carrière bij de VRT in productie, zat 
dan acht jaar op planning, en keerde dus zoals gezegd 
bij het begin van de corona-epidemie terug naar 
productie. 
 
 
 
 
Guido Meeussen 

RELIGIE 
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Open Monumentendag is het grootste culturele 
evenement dat ieder jaar in september over heel Europa 
wordt gevierd. Samen met de Europese lidstaten wordt 
een thema vastgelegd waar alle deelnemende landen 
rond werken. In 2022 staat het Europees thema 
duurzaamheid centraal, een actueel en hip thema. 
Duurzaamheid kan dan ook op vele manieren benaderd 
worden. 

 

Wanneer we spreken over erfgoed en duurzaamheid 
dan kan je uitgaan van de stelling dat erfgoed op 
zichzelf eigenlijk al duurzaam is. Deze stelling vertrekt 
vanuit de idee van circulariteit: monumenten zijn -deels 
vanwege hun hoge leeftijd- al erg duurzaam omdat ze 
qua ruimtebeslag, hergebruik van materialen en de 
levensduur van materialen erg hoog scoren.  Maar ook in 
de toekomst moet circulariteit een grote rol krijgen in het 
behoud van de erfgoedwaarden van een monument. Dit 
door te blijven inzetten op het gebruik en hergebruik van 
erfgoed, erfgoedelementen en historische materialen en 
ook op de verantwoorde recyclage van materialen. 
 
Monumenten staan niet op zichzelf en als we de waarde 
ervan niet willen schaden dan moet er ook oog zijn voor 
hun omgeving. Niet alleen de omliggende tuin, maar ook 
de omliggende straten dragen bij tot de erfgoedbeleving 
van het publiek. Monumenten integraal benaderen zorgt 
voor een totaalbeleving die ook de lokale gemeenschap 
ten goede komt.  

 

EVENEMENTEN 

Op zondag 11 september openen we onze deuren aan de Sint-Paulusstraat al een 
uurtje vroeger dan gewoonlijk. We nemen natuurlijk weer deel aan Open 

Monumentendag en dan kan je heel onze site gratis bezoeken van 13u tot 17u. 

DUURZAME KERK 
 

Open Monumentendag met bijzonder thema 

Zondag 
11 sept. 2022

v.u
. M

at
th

ia
s F

ra
nc

ke
n,

 H
er

ita
 vz

w
, O

ud
e 

Be
ur

s 2
7,

 20
00

 A
nt

w
er

pe
n,

 V
rij

 va
n 

ze
ge

l, a
rt

. 1
98

openmonumentendag.be volg ons op    en    #openmonumentendag

  Open 
Monumenten-
       dag
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Op die twee elementen, erfgoed en omgeving, gaat de 
Sint-Pauluskerk gretig in, want we zijn er bijna een 
schoolvoorbeeld van. Tijdens Open Monumentendag 
laten de ‘cryptegidsen’ van de Sint-Paulusvrienden je 
graag kennismaken met onze tuin aan de Sint-
Paulusstraat, de voormalige boomgaard van het 
predikherenklooster, als duurzaam en verbindend 
element van de hele gemeenschap in het Antwerpse 
Schipperskwartier, gelovig of niet.  
 
Vervolgens nemen ze je in groepjes van maximum acht 
personen mee naar de middeleeuwse ondergrond van 
kerk en klooster. De paters uit de 13de eeuw bouwden 
met zulke duurzame materialen dat die van de 17de 
eeuw er probleemloos konden mee verder werken en wij 
vandaag ook nog. Het zijn schitterende voorbeelden van 
wat deze editie van Open Monumentendag betekent! 
 
Armand Storck 
 
 
 

 

16 

Praktisch 
 
Open Monumentendag, zondag 11 september van 13u 
tot 17u. 
Ingang Sint-Paulusstraat, gratis evenement. 
  
Luister naar de gidsen in de tuin, sluit gewoon bij een 
groepje aan. 
Voor de rondleidingen naar de ondergrond vormen 
we rijtjes, die per acht met een gids naar beneden 
wandelen. Er zijn veel ‘cryptegidsen’ aanwezig, dus 
schuif gerust aan bij de rij, het zal vooruitgaan! 
  
Natuurlijk zijn er ook Sint-Paulusvrienden in de kerk 
en de Calvarietuin, dus wandel rond zoals je zelf wilt. 
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De laatste zondagmiddag van oktober ontvangt onze 
kerk bijzondere gasten. Het symfonisch orkest Orchestre 
d’Arts van het conservatorium van Mons brengt dan 
muziek van César Franck en twee van zijn tijdgenoten. 
Een bijzonder concert dat Sint-Paulus te danken heeft 
aan violist Eliot Lawson én aan Michel Stockem, 
directeur van dat conservatorium. De Fransman Nicolas 
Krüger, muziekdirecteur van het Leipziger 
Symphonieorchester, dirigeert. 
 
Lawson (Brussel, 1978), bestuurder bij het Durlet-fonds, is 
geen onbekende voor onze kerk, hij trad er al 
verschillende keren op. Niet onlogisch dus dat hij aan 
zijn ‘baas’ Michel Stockem voorstelde om Sint-Paulus te 
kiezen als locatie voor zijn ‘installatie’ als professor viool 
aan de Ecole Supérieure des Arts, het Bergense 

conservatorium. Lawson: ‘Ik was daar al gastprofessor 
viool. Na een auditie in mei, werd ik aangesteld als 
‘echte’ professor aan het conservatorium, een 
belangrijke job’, zegt hij aan de telefoon. 
 
Het Orchestre d’Arts is regelmatig te gast in 
verschillende Waalse en Franse steden. Michel Stockem 
‘vond het tof om ook eens in Vlaanderen te spelen’, 
aldus Lawson. En omdat de violist goed bevriend is met 
onze muziekdirecteur en organist Bart Rodyns, was één 
en ander snel beklonken. Lawson zal zijn benoeming als 
professor dus vieren in Sint-Paulus. Omdat we in 
december de 200ste geboortedag van César Franck 
herdenken, lag het programma ook voor de hand. 
 
Het Henegouws orkest brengt de Symphonie in d-klein 
(ré mineur) van Franck (1822-1890). Verder speelt Lawson 
voor het eerst in zijn carrière het Poème opus 25 van 
Amédée-Ernest Chausson (1855-1899). Chausson 
behoorde, net als Guillaume Lekeu (1870-1894) tot de 
zogenaamde ‘bande à Franck’, een groep componisten 
rond Franck die vernieuwing in de Franse muziek 
nastreefde. Van Lekeu staat de Fantaisie sur deux airs 
angevins geprogrammeerd. 
 

MUZIEK 

Waals cadeau van Lawson en Franck 

BERGEN MEETS ANVERS 

Einde oktober vindt een uniek concert plaats in onze kerk met muziek van 
Franck en zijn ‘bande’. Dat is te danken aan muzikale duizendpoot en violist 

Eliot Lawson én aan de muziekdirecteur van het conservatorium van Bergen. 
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Lawson geeft regelmatig masterclasses – hij stelde de 
start van zo’n ‘meesterles’ in Dinant trouwens even uit 
om ons te woord te staan. Zijn job als professor in Mons 
vormt het komende seizoen uiteraard zijn 
hoofdopdracht, maar daarnaast geeft hij ook vioolles 
aan het conservatorium in Amsterdam. Lawson heeft 
deels Portugese roots, wat allicht verklaart waarom hij 
binnenkort een cd opneemt met werken van de 
Francisco de Sà Noronha. 
 

 
Guido Meeussen 

MUZIEK 

 

 

 
 

 

  

 
  
 
 

  

PRAKTISCH 
 
Een kaartje kost 10 euro. Te storten op het 
rekeningnummer BE15 3631 2226 7530 met 
mededeling ‘concert 30 oktober – uw naam’. Of mail 
ons op info@sintpaulusantwerpen.be en we helpen u 
verder.  
 
De ingang is langs de Sint-Paulusstraat (door de 
poort naast nr. 22). Het concert start om 15uur 
(deuren open om 14u30). 
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‘Uit authentieke brieven vernemen 
wij dat de ‘Kruisafneming’ door 
Signor Cornelio Cels, dezelfde 
die in het Pantheon in Rome 
werd tentoongesteld en 
beschreven in onze folio's, de 
universele bijval van zijn 
geboortestad Antwerpen heeft 
geoogst. Die goede  
‘Fiammenghi’, die hun oog 
laten vallen op het mooiste wat 
de kunst zich kan voorstellen in 
termen van kleur en waarheid, 
konden niet anders dan zich 
verheugen bij het zien van zo'n 
mooi voorbeeld van hun 
medeburger. Onze illustere 
Academie verheugde zich er 
niet minder over en als blijk van 
haar tevredenheid maakte ze 
er een punt van om Cornelio 
Cels onder de professoren van 
de ‘Accademia’ op te nemen’. 
(1) 
 
Deze tekst werd in 1806 gepubliceerd in de befaamde 
Romeinse encyclopedie voor de schone kunsten, een 

uitgave van de Academie van Sint-
Lucas in Rome. Het werk werd 

opgedragen aan paus Pius VII 
en bevatte ook een lovende 
beschrijving van het schilderij. 
De schrijver maakte van Cels 
een Antwerpenaar, maar zeg nu 
zelf: het is niet ver van Lier naar 
hier. Het schilderij kwam een 
jaartje later naar Antwerpen, 
waar het door al die goede 
Vlamingen hartelijk in Sint-
Paulus verwelkomd werd. 
 
 
Lof in eigen land 
 
In 1820 waren de Fransen 
gegaan en de Nederlanders 
gekomen en hing het schilderij 
al een poosje in onze kerk. De 
gegoede burgerij dacht 
opnieuw aan cultuur en het 

‘Salon de Gand’ organiseerde in dat jaar een 
tentoonstelling in het Museum van Schone Kunsten van 
Gent. De werken werden later verzameld in een 
catalogus die in 1823 werd heruitgegeven in het Frans, 

ERFGOED 

Eerherstel voor ‘Kruisafneming’ van Cornelis Cels 

PANTHEON, GEEN ALDI 
 

De ‘Kruisafneming’ van Cornelis Cels op het hoofdaltaar van de Sint-Pauluskerk 
is een miskend kunstwerk. Dat komt door meer dan 200 jaar verdriet om de 
gestolen Rubens die er vroeger hing. Hoog tijd dus om u te laten delen in het 
zuiderse enthousiasme dat Cels in het begin van de 19de eeuw te beurt viel.. 
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zoals nog lang de gewoonte zou blijven in Gent. (2) De 
catalogus geeft een gedetailleerde beschrijving van de 
‘Kruisafneming’ die ons onvermoede, want ondertussen 
onzichtbare details van het werk openbaart. Ook vinden 
we in het boekje een gravure van de ‘De Kruisafneming’, 
getekend door Cels en geëtst door C. Normand, zo 
kunnen we eens goed kijken naar wat we vandaag bijna 
niet meer kunnen zien. (3) 
 
De zeven hoofdfiguren zijn ook in 2022 nog duidelijk 
herkenbaar. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben 
het lichaam van Jezus al losgemaakt van het kruis. 
Johannes staat op een tweede ladder en ondersteunt 
Jezus onder de rechterschouder. Ondertussen probeert 
hij Maria te troosten die er alles aan doet om haar Zoon 
een laatste keer aan te raken. Ze strekt haar armen naar 
Hem uit. Maria Magdalena weent over de wonden aan 
Zijn voeten. De andere Maria zit links van de moeder. 
 
 
Zeven verschillen 
 
Tot hiertoe zijn er duidelijke overeenkomsten, maar op de 
achtergrond wijkt de schets behoorlijk af van wat we nu 
nog op het schilderij kunnen zien. Achter de andere 
Maria zien we een groepje wenende vrouwen. In de verte 
achter Maria Magdalena doemt Jeruzalem op, nog 
duidelijk herkenbaar op de schets maar vervormd tot 
een donkere vlek op het schilderij. In die duistere plas 
verdrinken vandaag ook de twee ruiters, soldaten die het 
lichaam van Jezus moesten bewaken. ‘Un rayon céleste 
éclaire toute cette scène’ zegt de auteur van de ‘Annales 
du Salon de Gand’ en dat merken we nog aan de 
diagonale lijnen op de gravure, maar niet meer op het 
schilderij zelf. Na 200 jaar en ingrijpende restauraties 
zijn er heel wat details niet meer zichtbaar en kunnen wij 
dit schilderij niet meer zien in zijn oorspronkelijke opzet, 
licht -en kleurenpracht. 
 
 
Niet uit ‘den Aldi’ 
 
De kruisafneming’ van Cornelis Cels werd gedurende 
meer dan 200 jaar niet beoordeeld op zijn eigen waarde 
maar wel vergeleken met zijn voorganger op het 
hoogaltaar van Sint-Paulus, ‘Het visioen van de H. 
Dominicus’, een meesterwerk van Pieter Pauwel Rubens. 
Het is net daar dat het schoentje wringt. We zouden er 
terecht niet aan denken om bijvoorbeeld ‘Maria redt de 
drenkelingen’ van Jules Pecher te vergelijken met ‘De 
samenspraak over het H. Sacrament’ van Rubens, alleen 
omdat ze vandaag toevallig in elkaars nabijheid hangen. 

Laat ons elk schilderij afzonderlijk bekijken en de rijkdom 
van elk objectief ontdekken. 
 
Burgemeester De Wever noemde verleden jaar ‘De 
Kruisafneming’ van Cels ‘ne Rubens van den Aldi’. Als hij 
het schilderij na het lezen van dit artikel dan toch nog 
per se met een Rubens wilt vergelijken dan bied ik hem 
hiermee galant het alternatief ‘ne Rubens uit het 
Pantheon’ aan. 
 
 
Armand Storck 
 
Bronnen 
1. Giuseppe Antonio Guattani, Enciclopediche Romane sulle 

belli arti, tomo 1, Roma 1806, ingekorte vrije vertaling, 
dank aan Linda Van Utterbeeck 

2. L. De Bast, Annales du Salon de Gand et de l’école 
moderne des Pays-Bas, Gent 1823 (bevat ook de biografie 
van de toen actieve Cels, waaruit ik geput heb voor de 
kadertekst) 

3. Het wordt in de catalogus nergens duidelijk gemaakt of 
het schilderij zelf op de tentoonstelling aanwezig was, 
vermoedelijk ging het enkel om de gravure 

 
 
 
 
 
 

ERFGOED 

 

Cornelis Cels werd op 10 juni 1778 geboren in Lier. Hij studeerde 
eventjes in Antwerpen bij beeldhouwer Martinus Pompe, zoon 
van de beroemde Walter Pompe. Terug in Lier zag hij de 
schilderingen die Andries Lens daar had aangebracht in de 
refter van het dominicanenklooster en dat was de trigger voor 
de jonge Cornelis om zich op de schilderkunst te werpen. Cels 
studeerde dan vijf jaar aan de Academie van Brussel en toog 
naar Rome, na een korte interval in Parijs. In 1802 schilderde hij 
een ‘Cincinnatus’ in de pausenstad, die dat zelfde jaar de 
grote prijs voor schilderkunst won van de Academie van Gent. 
Kort daarna werkte hij onze ‘Kruisafneming’ af, die 
tentoongesteld werd in het Pantheon van Rome en hem de titel 
van professor opleverde aan de Academie in die stad. Niet 
toevallig in 1815 vestigde Cels zich in Brussel, waar hij zich 
vanaf dan ontpopte tot dè portretschilder van die tijd, waar de 
‘grand monde’ graag voor poseerde en betaalde. In 1830 kwam 
Cels persoonlijk enkele retouches en herstellingen doen aan 
zijn ‘Kruisafneming’ in Sint-Paulus. Hij stierf op 3 maart 1859 als 
een gevierd kunstenaar. 
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Over de heilige Dominicus (ca. 1170 - 1221), de stichter 
van de orde der predikbroeders, werd heel wat gezegd 
en geschreven. Volgens de ene was hij de eerste 
inquisiteur, volgens de andere een soort Robin Hood die 
niet aarzelde tegen de schenen van het kerkelijke 
establishment te schoppen.  
 
Een aandachtige lezing van de bronteksten kan heel wat 
van deze ideeën ontkrachten. Voorbij de mythen en 
legenden kunnen we zo tot een beeld komen van 
Dominicus dat zowel historisch accuraat als spiritueel 
inspirerend is.  
 
 
 
 
 

DOMINICANEN 

DE WARE DOMINICUS 
 

Predikbroeder Anton Milh van het Antwerpse dominicanenklooster zal op 13 september 
ingaan op de intrigerende vraag ‘Wie was Dominicus niet?’ tijdens een lezing in onze kerk. 

Praktisch: 
Lezing over de H. Dominicus door Anton Marie Milh o.p., 
voorafgegaan door de vespers, het avondgebed van de 
dominicanen. 
  
Dinsdag 13 september 2022 
17u00 Vespers 
17u30 Lezing  
  
Sint-Pauluskerk Antwerpen, ingang Sint-Paulusstraat 
(grote poort naast nr. 22). Gratis, iedereen welkom, mits 
inschrijving per e-mail aan: 
sintpaulusvrienden@sintpaulusantwerpen.be  
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Paulus feest 
 
 

 
 
 
 
 
  

PAROCHIE 
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Sint-Paulus trapte de zomer af met zijn eerste editie van ‘Paulus Feest!’, een grandioos 
succes waarbij nieuwkomers en habitués genoten van een prachtig concert. Een maand 

later konden de bemanningen van de Tall Ships Race kennis maken met onze kerk. 

ZOMER IN PAULUS 
 



   

Tall Ships Race 
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PAROCHIE 



De ARK is een koepel van ontmoeting en samenwerking 
tussen verschillende christelijke kerken: naast de rooms-
katholieke zijn er de protestantse kerk, de orthodoxe, de 
anglicaanse, de lutherse en de evangelische en 
pinksterkerken. Al enige tijd is de ARK bezig met de 
voorbereiding van jubileumactiviteiten.  
 
Aan de foto-expo, één van die activiteiten, werd lang 
gewerkt. Een groep semiprofessionele fotografen, het 
fotografencollectief Brandpunt 23, startte ruim twee jaar 
geleden met het maken van foto’s in een groot aantal 
parochies en kerken van de ARK. 
 
Ze zijn erin geslaagd een indrukwekkende 
tentoonstelling te realiseren die een levendige indruk 
geeft van de verscheidenheid van de ruim 130 kerken 
binnen de ARK en hoe die elk op hun manier het geloof 
beleven. Een impressie dus van de veelkleurigheid en de 
levendigheid van het geloof in Antwerpen van vandaag. 
 
Je kunt de tentoonstelling bekijken op vijf verschillende 
locaties: de kathedraal, de Sint-Pauluskerk, de Christian 
Community, de Ignatiuskapel van de UCSIA en de 
protestantse kerk ‘De Brabantse Olijfberg’. Deze locaties 
vormen samen een rondwandeling, die beschreven staat 
in een flyer (www.antwerpseraadvankerken.be). 

De fototentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 22 en 
29 oktober en in de week van de herfstvakantie (31 
oktober-5 november) van 10u tot 16u (nvdr. in Sint-Paulus 
van 14u tot 17u). In de week voorafgaand aan die 
vakantie, van 24 tot 28 oktober, kunnen groepen op 
afspraak worden rondgeleid, bijvoorbeeld leerlingen van 
godsdienstlessen en catechese. 
 
De locaties zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de 
Sint-Pauluskerk waar een algemene inkom van 5 euro 
geldt, die toegang geeft tot de tentoonstelling en de hele 
Sint-Paulussite. De kathedraal is vrij toegankelijk voor 
alle inwoners van de provincie Antwerpen. 
 
 
Andere activiteiten 
 
Nog voor de tentoonstelling wordt het jubileumjaar 
geopend met een academische zitting op vrijdag 14 
oktober om 15u in het Theologisch Pastoraal Centrum 
(TPC) aan de Groenenborgerlaan, waar de ARK 50 jaar 
eerder werd opgericht. Frans Van den Brande, die aan 
de wieg van de ARK stond, geeft een overzicht. Na de 
toespraken volgt een panelgesprek met 
vertegenwoordigers uit verschillende kerken. 
 
Inschrijving is verplicht. Dat kan via het contactformulier 
op de website van de ARK of per e-mail naar 
secretariaat.ark@gmail.com. In het eerst halfjaar van 
2023 volgen nog andere activiteiten, maar de planning 
daarvan ligt nog niet vast. Raadpleeg hierover de 
website van de ARK. 

EVENEMENTEN 
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Op 18 oktober is het precies 50 jaar geleden dat de Antwerpse Raad van Kerken 
(ARK) werd opgericht. Dat jubileum wil de ARK niet onopgemerkt laten 

voorbijgaan. Eén van de activiteiten is een fototentoonstelling, ook in Sint-Paulus. 

KERKEN IN BEELD 
 

ARK viert jubileum met foto-expo 



September 
 
‘Gemengd koor Cantabile’ 
o.l.v. Michiel Haspeslagh - koormis 
 

(zondag 11 september, 10u30 
viering broederschap H. Kruis) 
 

Deze plechtige eucharistieviering staat in het teken van 
het H. Kruis en zijn broederschap. Francis Akkara o.p. 
gaat de viering voor en Anton Milh o.p. preekt. Titularis-
organist Bart Rodyns zorgt samen met Gemengd koor 
Cantabile o.l.v. Michiel Haspeslagh voor de muzikale 
invulling. 
 
Het koor uit Hove werd opgericht in 1982 en heeft in al 
die jaren een breed repertoire opgebouwd. Uitdagingen 
op muzikaal vlak zijn een kolfje naar hun hand. De 
beloning is vaak het samenzijn met de vriendengroep. 
Het koor heeft een lange traditie van opluisteren van 
vieringen en het geven van concerten 
(info via cantabile-hove.be). 
 
Inez Carsauw (mezzo-sopraan) - solistenmis 
 

(zondag 25 september, 10u30 -  Dag der Zeelieden) 
 

In september vieren we traditiegetrouw de ‘Dag der 
Zeelieden’ met een plechtige eredienst. De voorganger is 
voor deze gelegenheid de havenaalmoezenier, E.H. Jos 

Van Hoof. Mezzo-sopraan Inez Carsauw en organist Bart 
Rodyns zorgen voor de muziek. 
 
Inez Carsauw studeerde aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en aan het conservatorium van Antwerpen. Als 
jonge soliste zong ze in hedendaagse producties bij de 
Vlaamse Opera, Taschenoper Wien en Muziektheater 
Transparant. In 1997 nam ze in Wenen deel aan de 
wereldpremière van de opera Resurrection van Sir Peter 
Maxwell Davies. Inez is eveneens actief op sacrale 
concerten. Haar repertoire omspant alle grote altpartijen 
van het Stabat Mater van Pergolesi, Vivaldi en Haydn, 
Händel’s Messiah, Bachs Passies, H-moll Messe en 
Weihnachtsoratorium tot het Requiem van Mozart en 
Verdi. 
 

Oktober 
 
InCanto Vocale o.l.v. Eva Vermeren – koormis 
 

(zondag 2 oktober, 10u30 
begin Octaaf O.L.V. van de Rozenkrans) 
 

Het begin van het octaaf van O.L.V. van de Rozenkrans 
(de eerste zondag van oktober), voorgegaan door 
pastoor Didier Croonenberghs o.p. wordt opgeluisterd 
door InCanto Vocale uit Beerse o.l.v. Eva Vermeren en 
onze organist Bart Rodyns. 
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Weliswaar geen orkestmissen tot Allerheiligen, maar des te meer koor-, solisten- en 
orgelmissen. In oktober voegen we daar nog drie concerten aan toe. Violist Eliot 
Lawson sluit de maand af met een benefietconcert voor ‘Muziek in Sint-Paulus’. 

KOREN, SOLISTEN  
ÉN WAALS BEZOEK 

 

Programma voor september en oktober Programma voor maart en april Programma voor september en oktober 

MUZIEK 



   

InCanto Vocale is een kersvers projectkoor, 
samengesteld uit een gezonde mix van professionele 
muzikanten en betere amateurkoorzangers. Ze beogen 
een semi-professionele werking en dito niveau met een 
gezonde ambitie om te evolueren naar een professioneel 
ensemble (info via incantovocale.be). 
 
Mysteries/vertelconcert 
 

(vrijdag 7 oktober, 20u) 
 

Een bijzondere dag voor onze kerk. Het jaarlijkse feest 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans is 
tegelijk de verjaardag van de broederschap. 
 
Schola Gregoriana Cantabo en acteur Vic De Wachter 
nemen je tijdens dit vertelconcert mee in de 15 Mysteriën 
van Onze-Lieve-Vrouw, van schilderij naar schilderij. 
Vijftien keer sta je stil bij een meesterwerk. Vic De 
Wachter kruipt in de huid van een oude dominicaan die 
een eigenzinnige kijk heeft op de schilderijen en het 
leven. Zijn verhaal brengt de verf tot leven en het wordt 
tegelijk ingekleurd door gregoriaanse gezangen die 
aansluiten op de schilderijen. 
 
Ogen en oren worden verwend in een samenspel van 
beeldende kunst, muziek en woord. ‘Deze tempel is een 
klooster in de stad. Dominicanen zijn geen kluizenaars. 
Wij horen, zien en ruiken Antwerpen en de haven. De 
getijdengebeden in deze kerk ritmeren ons leven, maar 
tegelijk deinen we mee met getijden van de Schelde’ 

 
Praktisch: 
• Ingang langs de Veemarkt  
• Een kaartje kost 15 euro in voorverkoop (18 euro op de 

avond zelf)  
• Reserveren via www.c-koren.be of telefonisch via 

0499/33.15.14  
• Libretto: Jan Pandelaers 
• Muziek: gregoriaans en Toon Daems 

‘Immortal Bach’ 
 

(zaterdag 8 oktober, 14u30) 
 

Geen enkele componist heeft een grotere invloed gehad 
in de geschiedenis van de muziek en liet de hobo ooit 
warmer klinken dan Johann Sebastian Bach, tenzij 
misschien Mozart. Dit concert is een ode aan de 
meestercomponist, schoonheid, diepzinnigheid en 
bezieling. 
 
Barokhoboïste Frauke Elsen - student van Marcel 
Ponseele - verzamelde Bachs allermooiste melodieën en 
plaatst die in een hedendaags kader. Alle muziek wordt 
uitgevoerd op historische instrumenten, maar af en toe 
komen enkele hedendaagse klanken te voorschijn. Bachs 
muziek wordt er nog hemelser door. 
 
Frauke richtte het ensemble Legacy of Bach op in 2019, 
naar aanleiding van haar masterproef barokhobo aan 
het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Ze omringde 
zich met zeer getalenteerde en creatieve muzikanten die 
wilden meestappen in haar muzikale verhaal. 
 
Legacy speelde, in ongewijzigde bezetting, sindsdien 
onder andere bij piano’s Maene (Ruiselede), Midi 
Minimes (Brussel), Apero Classico (CC Guldenberg 
Wevelgem), Stapelconcerten (Gent), ART.27 (Tienen), St-
Baafskerk Aardenburg (NL) en Sint-Jacobskerk Gent 
(Gentse feesten). Een live-opname van een concert was 
te horen op Musiq3. 
 
Dit concert komt er door een samenwerking met de 
Oude Muziekafdeling van de muziekacademie Ma’GO 
Antwerpen. Gevorderde leerlingen van de academie 
brengen muziek van of geïnspireerd door Bach. 

  

MUZIEK 
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Vocaal ensemble ‘Close Cover’ – koormis 
 

(zondag 9 oktober, 10u30 – einde octaaf en processie) 
 

Het einde van het octaaf van O.L.V van de Rozenkrans 
(de tweede zondag van oktober) vieren we naar aloude 
gewoonte met een processie. Corona had  de processie 
volledig lam gelegd,dit jaar maken we een nieuwe start: 
nog niet ineens ‘vollen bak’ naar de Schelde, maar we 
beperken ons tot de buurt en de rustige straten van onze 
parochie. Pastoor Didier Croonenberghs o.p. is onze 
voorganger en het vocaal ensemble Close Cover 
verzorgt samen met organist Bart Rodyns de muzikale 
omkadering. 
 
Het vocaal ensemble Close Cover werd in januari 2022 
opgericht en bestaat uit zeven zangers en zangeressen, 
allen ervaren amateurs met een passie voor koormuziek. 
Met enthousiasme verkent het ensemble allerlei 
stijlperiodes, van renaissance tot hedendaags, waarbij 
de vreugde en schoonheid van vocale stemmen in 
harmonie centraal staan. Zij laten zich hierbij inspireren 
door vermaarde ensembles zoals Voces8 en The King's 
Singers. 
 
Orgelconcerto’s van Haendel - orgelmis 
 

(zondag 16 oktober, 10u30) 
 

De eucharistieviering op de 29ste zondag door het jaar 
wordt voorgegaan door Francis Akkara o.p. Titularis-
organist Bart Rodyns krijgt nog eens gelegenheid om zijn 
virtuositeit op ons prachtige orgel te tonen. Deze keer 
brengt hij verschillende orgelconcerto’s van Haendel. 
 
G.F. Haendel was in zijn tijd vermaard als componist en 
onnavolgbaar als organist en improvisator. Duits criticus 
en collega Johann Mattheson schreef zelfs dat niemand 
anders Haendel overtrof, behalve misschien 'die Bach uit 
Leipzig'. Toen hij zich permanent ging vestigen in Londen 
begon Haendel al snel enkele reeksen orgelconcerti uit 
te geven, enerzijds om periodes tussen twee grotere 
werken te overbruggen, anderzijds om met zijn eigen 
naam als solist publiek naar oratoria en opera's te 
lokken. Deze zes concerti (opus 4) werden in 1738 
uitgegeven. Kortom ideale muziek voor de Sint-
Pauluskerk en haar orgel! Titularis-organist Bart Rodyns 
maakt een selectie uit verschillende concerti. 
 

Herlinde Verheyden, barokcello – solistenmis 
 

(zondag 23 oktober, 10u30) 
 

De eucharistieviering op deze 30ste zondag door het 
jaar wordt voorgegaan door pastoor Croonenberghs 
o.p. en muzikaal begeleid door Herlinde Verheyden op 
barokcello en Bart Rodyns op orgel. 
 
Herlinde Verheyden begon haar cello-opleiding als 11-
jarige bij Viviane Spanoghe en Peter Devos aan het 
Conservatorium van Leuven. In 1998 was ze laureate van 
Axion Classics, een nationale competitie voor muziek en 
woord, georganiseerd door Dexia (vandaag Belfius, 
nvdr). Ze zette haar studies voort aan het 
conservatorium van Antwerpen bij Mirel Iancovici en 
France Springuel. Barokcello studeerde ze bij Bernard 
Woltèche en Hervé Douchy. Vandaag werkt ze als 
freelance onde rmeer bij het Royal Flemish Philharmonic 
Orchestra en het Antwerp Baroque Orchestra. 
 
Van 2006 tot 2008 maakte ze een tournee door Canada, 
Rusland en het Midden- Oosten met de productie 
Import/Export (Les Ballets C. de la B.) met contratenor 
Steve Dugardin. Herlinde schuwt de populaire muziek 
niet en werkte samen met Rod Stewart, Ozark Henry, 
Marco Borsato, Kayne West, dEUS en Diana Ross. 
 
Eliot Lawson in concert 
 

(zondag, 30 oktober 2022, 15u) 
 

Violist Eliot Lawson (1978) werd als 11-jarige geselecteerd 
door de befaamde Sir Yehudi Menuhin. Hij heeft al 
verschillende keren onze kerk gevuld met prachtige 
muziek. Lawson is dit jaar benoemd tot professor viool 
aan de École Supérieure des Arts van Mons (Bergen). 
Om dit te vieren komt hij op zondag 30 oktober samen 
met het symfonisch orkest Orchestre d’Arts² van het 
conservatorium van Mons weer naar Sint-Paulus. Meer 
info over dit uitzonderlijke concert vindt u elders in deze 
PaulLus. 
 
Praktisch: 
• Ingang langs de Sint-Paulusstraat  
• Een kaartje kost 10 euro.  
• Te storten op het rekeningnummer BE15 3631 2226 

7530 met mededeling ‘concert 30 oktober – uw 
naam’. Of mail ons op info@sintpaulusantwerpen.be 
en we helpen u verder.  

• Het concert start om 15u (deuren om 14u30). 
 
 
 
Caroline De Wever en Guido Meeussen 

MUZIEK 
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In augustus 1399 ging in Antwerpen de eerste officiële 
stedelijke Mariaprocessie uit. Zij zou op korte tijd de twee 
andere ommegangen in de schaduw stellen, die van de 
Heilige Besnijdenis - waarschijnlijk begonnen tussen 1270 
en 1324 - en die van het Heilig sacrament. 
 
De Sint-Paulusparochie houdt van oudsher haar 
processie. De vieringen in 1971 en 1996 ter gelegenheid 
van het 400 en- 425-jarig bestaan van de Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en in 1976 ter 
gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Sint-
Pauluskerk, waren hoogtepunten van Mariadevotie in 
Antwerpen, waarbij nog vijf andere parochies met hun 
beelden aan deelnamen. 

 
Het concept van onze eeuwenoude processies werd 
regelmatig aangepast aan de noden en wensen van 
clerus en gelovigen. Zonder zijn zingeving te verliezen en 
af te glijden naar een folkloristische stoet. In 1962 werd 
de Scheldewijding opgenomen in de processie, 
oorspronkelijk aan het loodswezen, daarna op het 
Steenplein. Tot corona vond ze plaats op de eerste of de 
tweede zondag van oktober. 
 

De herneming van deze traditie zal stap na stap 
gebeuren en start met een kortere processie in de Sint-
Paulusparochie. Tijdens deze rondgang zal de aandacht 
vooral gelegd worden op de essentie, namelijk de 
verering van O-L-Vrouw, op de tweede zondag van 
oktober.  Als gevolg van die kortere versie zal er dit jaar 
geen Scheldewijding plaatsvinden. 
 
Schoot voor Maria 
 
In de processie wordt het Mariabeeld steeds aangekleed 
met een ‘schoot’. Naar aanleiding van het 350-jarig 
bestaan van de broederschap kreeg Alois Haan, 
grootvader van Rita Bourgeois, in 1921 de opdracht een 
‘schoot’ te vervaardigen voor het O.L.-Vrouwbeeld in 
Sint-Paulus. De schoot moet het Mariabeeld tooien bij 
speciale gelegenheden zoals een processie. Hij verwijst 
naar de liefde van een moeder voor haar kind. 
 
Op de schoot zijn 15 rozen aangebracht, elke roos bevat 
een medaillon waarin telkens één mysterie wordt 
afgebeeld. Centraal op de schoot bevinden zich drie 
specifieke objecten: het vlammende hart, het Vlaamse 
hart en het medaillon met het Mariamonogram. De 
schoot voor het Mariabeeld bevindt zich in de 
schatkamer van de Sint-Pauluskerk. In oktober wordt het 
Mariabeeld in de kerk getooid met dit sierstuk. 
 
 
 
 

EVENEMENTEN 
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Voor het eerst in drie jaar organiseert de Broederschap van O-L-V van de Rozenkrans 
opnieuw een Mariaprocessie, zij het in een afgeslankte versie. Zonder Scheldewijding. 

DAAR GAAT ZE WEER 
 



Net zoals de meeste andere grote musea, heeft het 
KMSKA nog honderden kunstwerken in zijn ‘kelder’. Niet 
zozeer omdat ze niet de moeite waard zijn om te tonen, 
maar vooral omdat er geen plaats is om ze allemaal op 
een verantwoorde en veilige manier uit te stallen. Daar 
heeft de restauratie weinig of niets aan veranderd. 
 
Zo’n depot laat een museum toe om te ‘roteren’, maar 
dat is geen evidentie, omdat zalen of ruimtes soms 
ontworpen of ingericht zijn om bepaalde werken beter 
tot hun recht te laten komen. Heel wat van die 
‘depotwerken’ behoorden tot 1794 toe aan Antwerpse 
kerken, waaronder Sint-Paulus. Dat jaar sloot de Franse 
bezetter kerken en kloosters.  
 
 
Franse roof 
 
De kunstwerken nemen de Fransen in beslag, de 
belangrijkste stukken belanden in Parijs. Samen met 
gestolen kunstwerken uit andere landen stelt Napoleon 
ze tentoon in het Louvre. Bij keizerlijk decreet sticht hij op 
5 mei 1810 het Antwerps museum. De collectie wordt 
ondergebracht in het leegstaande klooster van de 
minderbroeders in de Mutsaardstraat. 
 
Na Waterloo keren de meeste Vlaamse meesters terug 
naar huis: 26 schilderijen, de meeste van Rubens, krijgen 
een plek in het prille Academiemuseum. In 1817 vermeldt 

de catalogus 127 nummers, een kleine collectie, maar 
van topkwaliteit. Met als kern werken uit de tweede helft 
van de 16de en de 17de eeuw en Rubens als kers op de 
taart. 
 
Al die groei kent een voorspelbaar resultaat: het 
Academiemuseum wordt te klein. De 
omgevingstemperatuur en brandveiligheid voldoen niet 
langer. De stad gaat luidop dromen van een nieuw 
museum voor schone kunsten. In 1875 valt de beslissing 
om het museum te bouwen op de vrijgekomen gronden 
op het Zuid, waar ooit de Spaanse citadel stond.  
Het Antwerps stadsbestuur schrijft een wedstrijd uit. 
Geen ontwerp overtuigt volledig. De stad verzoekt 
uiteindelijk de jonge architecten Jean-Jacques Winders 
en Frans Van Dijk om hun ontwerpen te combineren tot 
één voorstel. Met alles houden ze rekening: grandeur, 
functionaliteit en veiligheid. 
 
 
Nieuw museum 
 
Het nieuwe museum is een vrijstaand gebouw met hoge 
zalen. Door die ingrepen is er een brandveilige afstand 
tussen kunst en woonwijk en kan water bij een eventuele 
overstroming niet tot bij de kunstwerken stijgen. De 
architecten gaan nog verder: in het midden van het 
museum bouwen ze een brand- en bomvrije kelder. 
 

ERFGOED 
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Op 24 september is het eindelijk zover. Na 11 jaar restauratie gaat het Museum voor 
Schone Kunsten weer open. Het KMSKA heeft met een Abraham Janssens minstens één 
werk van onze kerk in depot. Wat daarmee zal gebeuren, wordt onderwerp van debat. 

QUO VADIS ABRAHAM? 
 

Wat met depot van vernieuwd KMSKA? 



   

Na zes jaar werken, openen de deuren op 11 augustus 
1890. Burgemeester Leopold De Wael maakt er samen 
met het gemeentebestuur een groot feest van. In 2011, 
ruim 120 jaar na de plechtige opening, gaat het museum 
dicht voor een grondige restauratie. Pas 11 jaar later is 
alles klaar en kan het publiek weer ontvangen worden. 
 
Het KMSKA telt tal van Vlaamse meesters, liefst 111 
werken uit de collectie maken deel uit van de 
Topstukkenlijst van Vlaanderen. Enkele van deze werken 
hingen ooit in onze kerk maar door administratieve en 
politieke interventies bevinden ze zich nog steeds in het 
KMSKA. 
 
Zo’n werk is de ‘Aanbidding der Koningen’ van Abraham 
Janssens waarover we meer zullen vertellen in ons 
volgende nummer van PaulLus. Maar er zijn er nog! 
‘Hoeveel’ horen we u zeggen? Genoeg om er een korte 
reeks aan te wijden. 
 
 
Walter Geluyckens en Caroline De Wever 

ERFGOED 
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!    AANBIDDING DER KONINGEN – ABRAHAM JANDSSENS – KMSKA - ANTWERPEN 



Het thema was niet de transsubstantiatie, de leer dat de 
substantie van brood en wijn onzichtbaar verandert in 
Lichaam en Bloed van Jezus. Deze leer wordt gebruikt 
om het mysterie van de werkelijke aanwezigheid 
rationeel te verklaren, volgens de filosofie van 
Aristoteles.  
 
Deze leer is geen kerkelijk dogma, wel die van het 
mysterie van de werkelijke aanwezigheid en dat betekent 
niet hetzelfde. Men kan zich afvragen of die werkelijke 
aanwezigheid wel het belangrijkste element van het 
christelijk geloof is of eerder een hobby van de 
Venerabelkapel die hierover verouderde opvattingen zou 
koesteren.  
 
 
Fundamenten 
 
Zowel professor Reimund Bieringer, vanuit de exegese, 
als professor Joris Geldhof, vanuit de liturgische 
theologie, argumenteerden dat de realis praesentia, 
samen met de goddelijke incarnatie in de mens Jezus uit 
de maagd Maria, ‘fundamenten zijn van een christelijk 
geloof dat zich niet laat reduceren tot een horizontale 
sociale dimensie’.  
 
Het Nieuwe Testament spreekt vaak over de 
aanwezigheid van God: bij Johannes, Lucas, Mattheüs 
en Paulus. Mattheüs citeert de uitspraak van Jezus 
‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik 
in hun midden’ (Mt 28,20). Daarom wordt (werd) ook het 
volk bewierookt in plechtige misvieringen. Ook Paulus 

schrijft: ‘U bent het Lichaam van Christus en ieder van u 
is van dit lichaam een onderdeel’ (1 Kor 12). 
 
In de bijbel is er geen uitdrukkelijke verwijzing naar de 
werkelijke aanwezigheid in de lichamelijke betekenis, 
tenzij door een letterlijke interpretatie van de 
instellingswoorden: ‘Dit is mijn lichaam’.  Exegeten zoals 
Bieringer spreken dan ook van werkzame aanwezigheid, 
vooral als zij in de johannietische, eerder mystieke 
traditie staan. Bij Johannes vinden we immers geen 
instellingsverhaal van de eucharistie tijdens het laatste 
avondmaal, in plaats daarvan wel de voetwassing. Dit 
werd door Peter Devos aangekaart tijdens het atelier.  

THEOLOGIE 
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Einde juni vond een studieavond plaats over de ‘werkelijke aanwezigheid’ van Jezus in 
de eucharistie. De belangstelling was groot, de materie complex, de conclusie duidelijk: 

de ‘realis praesentia’ is één van de fundamenten van ons geloof. 

WAAR IS GOD? 
 

Studium Generale over ‘realis praesentia’ 

!    HET LAASTE AVONDMAAL – DIRK BOUTS – SINT-PIETERSKERK - LEUVEN 



   

 
De Johannesbrief vermeldt: “Niemand heeft God ooit 
gezien, maar als wij elkaar liefhebben leeft God in ons 
en is zijn liefde volledig in ons aanwezig” (1 Joh 4,12). 
Door de liefde voor elkaar is God volgens Johannes 
werkelijk in werkzame wijze aanwezig.  Johannes zadelt 
ons echter ook op met een paradox. ‘Wie mijn vlees eet 
en mijn bloed drinkt bezit eeuwig leven’, zo zegt Jezus 
(Joh 6,54), maar enkele verzen later zegt Jezus: ‘Het is 
de Geest die levend maakt, het Vlees helpt niets’ (Joh 
6,63). 
 
In de constitutie Sacrosanctum Concilium van 
Vaticanum II wordt de aanwezigheid van Christus 
bevestigd in het misoffer, in de priester, in de 
eucharistische gedaanten van brood en wijn, in de 
biddende gemeenschap en in het woord (boek) van het 
evangelie. Allen worden dan ook bewierookt in de Novus 
Ordo van de liturgie. Verder is Hij aanwezig in alle 
sacramenten door de gewijde handeling van de priester, 
door wie Christus zelf handelt. 
 
 
Verschraling 
 
Wie dacht dat dit preconciliair gedachtengoed was, 
vergist zich. Wel is de preconciliaire eenzijdige focus op 
de werkelijke aanwezigheid in de hostie van het Heilig 
Sacrament, aangevuld met een breder concept van 
goddelijke aanwezigheid. Volgens Joris Geldhof gaat 
het om die goddelijke aanwezigheid in de historische 
mens Jezus, in de gelovige gemeenschap en in de 
gedaanten van brood en wijn. ‘Het reduceren van de 
realis praesentia tot één van deze drie leidt tot 
verschraling’. 
 
Joris Geldhof plaatst de realis praesentia in een 
fundamenteel theologische context van 
alomtegenwoordige immanentie, goddelijke incarnatie 
en heilsverlossing. Het laatste deel van zijn presentatie 
(Hoe kunnen we vandaag de praesentia realis denken?) 
kon hij niet brengen door tijdsgebrek.  Een uitvoerige 
synopsis van het atelier vindt u op de website van Sint-
Paulus. De video-opnames en de presentaties van beide 
gastsprekers kunnen opgevraagd worden bij 
gilbertlenssen@icloud.com 
 
 
Gilbert Lenssen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisch: 
• Het volgende atelier vindt plaats op 28 september, 

om 17u in de kerk 
• Gastspreker is Marcel Braekers OP, voormalige 

provinciaal van de Orde. Hij wordt ingeleid door Paul 
Bistiaux, voorzitter van de Kerkraad. 

• Het thema luidt: Waar komen onze (foute) 
Godsbeelden vandaan en hoe kunnen we God 
werkelijk ontmoeten. 

• We spreken haast niet meer over God en zeker niet 
over onze Godsbeelden. Nochtans toont onderzoek 
aan dat we zeer uiteenlopende beelden van God 
koesteren die veelal gevormd werden in onze 
kinderjaren.  

• Inschrijven op studium@dominicanen.be vóór 25 
september. 

THEOLOGIE 

!    MARCEL BRAEKERS O.P 
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De traditionele ‘Museumnacht’ lokte weer heel wat volk naar Sint-Paulus. De Sint-
Paulusvrienden telden tijdens de nacht 1717 bezoekers op onze site. Aan de ingang van de Veemarkt 

lokte een kleine fanfare belangstellenden, binnen namen Bart Rodyns (harmonium) en Nicolas 
Callot (piano) de bezoekers mee op een muzikale reis. De aandacht van de bezoekers werd op het 
hoogkoor naar verborgen details in het koorgestoelte geleid. De dominicanen zorgden voor een 

verfrissend biertje. Tijdens de ‘Nacht der kerken’, waar we circa 230 geïnteresseerden mochten 
ontvangen, zorgden onze Indische broeders voor een avond van gebed en bezinning.. 

AVONDEN IN PAULUS 
 



Gesigneerd graf  
 
Kunstschilder Jan Geeraerts (1814-1890) maakt dit 
interieur van de Sint-Pauluskerk in de tweede helft van 
de 19de eeuw. Het werk verschijnt in een catalogus van 
een tentoonstelling in 1873 en wordt in 1882 verworven 
voor de collectie van het Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen. Links zien we het grootste gedeelte van 
onze Mariakapel en rechts het hoogkoor vanuit een 
origineel gezichtspunt. 
 
Een gids van de Sint-Paulusvrienden heeft er galant 
een stoel bijgehaald voor één van de twee dames die 
hij rondleidt. Dat warme welkom wordt 150 jaar later 
door de vrienden nog altijd in ere gehouden. 
Jan Geeraerts krijgt van ons postuum de prijs voor de 
meest originele signatuur van een kunstwerk. Dankzij de 
foto in hoge resolutie, die het KMSKA zomaar gratis ter 
beschikking stelt, kan je inzoomen op de grafsteen 
rechts onderaan. Het lijkt op het eerste gezicht op een 
doorsnee grafsteen met gouden letters tot je de tekst 
ontcijfert: 
 
 

D.O.M. 
St Pauluskerk 

Antwerpen 
J. Geeraerts 

Fecit 
 
 
 
 
Knap gedaan, Jan! 

MINIATUURTJES 
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Zoek de verschillen 
 
Een deel van de collectie van het Prentenkabinet wordt 
gevormd door tekeningen van Jozef Linnig (1815-1891). 
Hij tekent zijn leven lang alle mogelijke hoekjes van de 
stad. Hij vertrekt vaak van potloodschetsen die hij 
vervolgens in aquarel en uiteindelijk in etsen uitwerkt. 
In 1845 tekent hij vanuit de Korte Doornikstraat een stuk 
van de Sint-Paulussite. De voorgevel die we zien is nog 
de oude gevel, pas in het laatste kwart van de 19de 
eeuw kreeg de façade zijn huidige uitzicht. In 1889 
teistert de ontploffing van de Corvilain-kruitfabriek 
ramen en daken. Dankzij de neogotische trend wordt de 
voorgevel door François Baeckelmans volgens het 
oorspronkelijk gotische uitzicht heropgebouwd (1895-
1901). 
 
Het huis op de hoek Zwartzusterstraat/ Korte 
Doornikstraat wordt in 1848 afgebroken en vervangen 
door een neoclassicistisch winkelhuis naar ontwerp van 
architect Ferdinand Berckmans. Het huis daarnaast 
heeft grotendeels zijn oude voorgevel bewaard. 

 
Onze huisfotograaf Eddy Van den bossche heeft meer 
Natuurlijk zijn er verschillen maar alles is heel 
herkenbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijken als een kind 
 
Onlangs was er een hele familie bezoekers verzameld 
rond een kind van misschien een jaar oud dat zich op de 
onderste trap van ons hoogaltaar omhoog duwde en 
dan onder luid applaus op nog wankele benen enkele 
stappen zette, waarna het pardoes op het gepamperde 
zitvlak landde en prompt de hele operatie hervatte. 
Camera’s van ouders en grootouders klikten en 
zoemden aanhoudend want de trotse papa vertelde dat 
het de eerste zelfstandige stappen waren die het kind 
maakte. Na een poosje ging het kind zitten en bleef een 
tijdje naar omhoog kijken. Toen de familie vertrokken 
was nam ik deze foto van op die plek, recht omhoog 
vanop de onderste trap van ons hoogaltaar. 

40 
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Chiaroscuro 
 
We vertellen aan de bezoekers van de Sint-Pauluskerk 
dat Pieter Pauwel Rubens de techniek van het clair-
obscur bestudeerd heeft in Italië en hem vervolgens 
heeft toegepast op de vroege werken die hij schilderde 
voor de Antwerpse dominicanenkerk (en die je er nog 
altijd in situ kunt bewonderen). Er bestaat dan ook een 
grote kans dat Pieter Pauwel de techniek ‘chiaroscuro’ 
noemde, het Italiaans voor clair-obscur. 
 
Eén van de kenmerken van clair-obscur is dat de 
lichtbron niet duidelijk aanwijsbaar is. Op de 
‘Aanbidding van de Herders’ bijvoorbeeld kom je pas na 
lang kijken tot het besef dat het kind Jezus die lichtbron 
is. Op deze foto werkt dat effect dubbel. Zowel door het 
gotische noordwestelijk raam van onze voorgevel als 
door de geopende deur naar de pandgang valt licht 
van onbestemde oorsprong in de overigens duistere 
kerk. 
 
Het gebruik van clair-obscur creëert een verwachting. 
Je zit eigenlijk vol spanning te kijken naar wat er gaat 
gebeuren, nog meer dan naar wat je op de foto ziet. 

Meestal blote voeten 
 
Voor het hoogaltaar van de Sint-Pauluskerk staat sinds 
kort een prachtig schilderij dat we later een vaste plek 
willen geven. Voor de gemotiveerde commentaar van de 
Nederlandse kunstenaar Egbert Modderman citeren we 
graag uit zijn interview in Tertio van april 2022: 

 
"De Nederlandse kunstschilder Egbert Modderman heeft 
naam gemaakt met kamerbrede religieuze taferelen. Hij 
kreeg van theoloog, filosoof en lekendominicaan 
Stephan van Erp de opdracht een portret van de heilige 
Dominicus te maken. Het wordt op 7 mei onthuld in de 
Antwerpse Sint-Pauluskerk tijdens een studiedag over 
dominicaanse spiritualiteit. 
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 “Ik kende Dominicus helemaal niet, en de orde ook 
niet”, zegt Modderman in Tertio 1.159 van 27 april. “Ik 
wilde Dominicus afbeelden als iemand uit de 12de eeuw, 
maar zonder te historiseren. Omdat je een band met 
hem moet kunnen aangaan, ging ik op zoek naar een 
verhaal dat hem menselijk zou maken. Ik ontdekte dat hij 
ascetisch leefde. Als Dominicus uit preken ging, liep hij 
op blote voeten van stad tot stad. Maar als hij 
aankwam, deed hij schoenen aan, want hij wilde wel au 
sérieux genomen worden. Dat beeld van iemand die 
gaat zitten, zijn schoenen netjes neerzet en eerst zijn 
voeten inspecteert, dat heeft iets aandoenlijks, iets 
vertederends. Het transformeert hem van streng en 
afstandelijk naar een man van wie je kunt houden”, 
vertelt de 33-jarige kunstenaar. 
 
Er is vraag naar het werk van Modderman. Hoe het komt 
dat zijn werk zo gewild is, weet hij niet goed. “Ik heb toen 
gekozen voor echt grote werken, en voor de grote 
christelijke verhalen. Daar weet ik veel van, ik vind ze 
interessant, en er zit drama in, emotie. Het is intens en 
zwaar werk, het is te groot om boven de bank 
(salonzetel, nvdr) te hangen. Maar ik heb per ongeluk 
een niche gecreëerd, denk ik”, besluit Modderman." 
 
 
Zoek de hondjes 
 
De meeste bezoekers aan de Sint-Pauluskerk zijn 
enthousiast als ze op hondenjacht gaan in ons gebouw. 
De zoektocht naar de hondjes van Dominicus is eigenlijk 
bedoeld voor kinderen, maar die zie je meestal uitgeteld 
op een stoel hangen na een half uurtje, terwijl de ouders 
dapper verder aan de slag gaan. Het beroemde hondje 
met de fakkel vergezelt Dominicus op vele plekken in 

Sint-Paulus. De mama van Dominicus zou immers tijdens 
haar zwangerschap gedroomd hebben dat ze een kind 
zou baren dat als een hond met een fakkel de wereld 
zou rondrennen om die het goddelijke licht te brengen. 
De dominicanen vervullen die taak ondertussen sinds 
meer dan 800 jaar. 
 
Het hondje op de foto is één van de moeilijkste om te 
vinden tijdens de zoektocht. Het staat heel hoog op de 
bekroning van het Maria-altaar bij baasje Dominicus, 
die zijn hand uitstrekt om van Maria een rozenkrans in 
ontvangst te nemen. Aan de andere kant staat 
Catharina van Siena die dezelfde beweging maakt naar 
het kind Jezus. Kijk eens goed naar Zijn linkerhand, 
wedden dat daar vroeger ook een rozenkrans te zien 
was? 
 
Vraag bij uw volgende bezoek aan een vrijwilliger in de 
kerk naar de zoektocht voor hondjes. Voor jong en oud! 
 

 

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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SEPTEMBER 
Zo — 4 10u00 — 23s te zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
    — VRT televisiemis 
Zo — 11  10u30 — 24s te zondag door het jaar - voorganger Francis Akkara o.p. - preek Anton Milh o.p. 
     viering broederschap H. Kruis - koormis - gemengd koor Cantabile 
Di — 13 17u00 — Lezing Anton Milh – Dominicus in de Kerk 
Zo — 18 10u30 — 25s te zondag door het jaar - voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     gezongen mis met orgel 
Za — 24 11u00 — Huwelijk Gayaneh Beirens & Jan De Vleeschauwer 
Zo — 25 10u30 — 26s te zondag door het jaar - voorganger E.H. Jos Van Hoof 
     Dag der zeelieden – solistenmis – Inez Carsauw (mezzo sopraan) 
Wo — 28 17u00 — Studium Generale Atelier 
 
 
OKTOBER 
Zo — 2 10u30 — 27s te zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     opening Octaaf van de Rozenkrans - koormis - InCanto Vocale 
Vr — 7 20u00 — Mysteries – vertelconcert - Schola Gregoriana Cantabo en acteur Vic De Wachter 
Za — 8 14u30 — Immortal Bach - Fauke Elsen (barokhobo) en Legacy of Bach 
Zo — 9 10u30 — 28s te zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     koormis en processie – vocaal ensemble ‘Close Cover’ 
Zo — 16 10u30 — 29s te zondag door het jaar - voorganger Francis Akkara o.p. 
     orgelmis - orgelconcerto’s van Haendel 
Za — 22 14u00 — Opening fototentoonstelling ARK 
Zo — 23 10u30 — 30s te zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     solistenmis - Herlinde Verheyden (barokcello) 
Zo — 30 10u30 — 31s te zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     gezongen mis met orgel 
   15u00 — Eliot Lawson in concert 
 
 
 
 

DOPEN  
Ana-Elisabeth Arce-Van Dyck   —  7 augustus 
Lauranne Cambré   —  21 augustus 
 

HUWELIJKEN  
Marco Gresnigt & Mariette Grykien   —  2 juli 
 
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 zeven 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. 

AGENDA 
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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), Inès Ducès (hoofd muziekkapel) 
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;  
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