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Een gastvrij (t)huis,
met de Bijbel open,
in 2060

ANTWERPSE VOETBALLER WORDT JONGERENWERKER
David Iboma is 25 jaar en geboren in
Kinshasa (D.R Congo). Als ex-speler van
RAFC Antwerp en Beerschot speelt hij nu bij
City Pirates Antwerpen. Hij is ook leerkracht
protestantse godsdienst n het stedelijk- en GOonderwijs Antwerpen. Daarnaast volgt hij de
studie maatschappelijk werk aan de Karel de
Grote Hogeschool en godsdienstonderwijs aan
de IBV/ETF in Leuven. Hij speelt graag gitaar,
drum en piano en geeft het geloof een centrale
plaats in zijn leven.
Na veel gereisd te hebben (hij is een zoon van
een evangelische missionaris) om het evangelie van Jezus-Christus te verkondigen (vooral in
(West-)Afrikaanse landen), hebben zijn ouders
gekozen om hun leven verder te zetten in Bel-

gië. Sinds 2002 woont hij in Antwerpen met zijn
twee broers en twee zussen. Hij heeft zijn jeugd
doorgebracht in de wijken 2050 en 2060.
Met het Bijbelhuis hoopt hij zoveel mogelijk
mensen te helpen en bij te staan in hun leven.
De Bijbel is het fundament waar zijn leven op is
gebouwd. De belangrijkste regel die hem aanspreekt is ; “Heb God lief en heb je naaste lief
als jezelf”.
David: ´Nu heb ik een (t)huis, dat al jaren een
lichtpunt is van liefde in 2060. Een plaats waar
mensen elkaar kunnen lief hebben ongeacht
hun overtuigingen en hun geloof. Met een open
Bijbel wil ik samen met het Bijbelhuis een licht
zijn en blijven voor 2060 en Antwerpen.´

nieuwtjes • • •

PIJLERS, NIEUWE JEUGDWERKER, SAMENWERKING EN AFSCHEID
Het Bijbelhuis kent 3 peilers: een gastvrij (t)
huis, met de Bijbel open, in 2060. Elke nieuwsbrief willen we focussen op een ander aspect.
Dit keer: “in 2060”.

Momenteel werkt David Iboma zich in als
nieuwe jeugdwerker. Tijdens de sportweek van
afgelopen zomer heeft hij meegedaan en al
kennis kunnen maken met de wijk 2060

De sportweek in juli heeft de samenwerking
met Sportquest (BE) versterkt en de nieuwe samenwerking met NextMove (NL) een impuls
gegeven.

Met diverse kerken in de stad groeit een
nauwere samenwerking waar we zeer dankbaar voor zijn. De ACF als de AIPC hebben hun
hartelijke inzet getoond tijdens de sportweek.

Bijbelhuis steunen • • •

STEUNT U ONS?

Wij willen u bedanken voor uw steun, gebed
en financiële hulp! Voor de wijk 2060 bieden
we een sportprogramma aan voor tieners en
18+. Positieve voor de buurt en een bindende
activiteit voor het Bijbelhuis. David Iboma zal
zich richten op tieners en weet daarbij al nieuwe
vrijwilligers te betrekken. Dankzij de sportweek
in juli verwelkomen we nu nieuwe tieners. We
hopen op een sportcommunity waar ook het
geloof een centrale plaats kan krijgen voor de
jongeren. Daarvoor is sportmateriaal nodig,
moet de huur van de zaal worden bekostigd,
en zoeken we bijbelstudiemateriaal. Met 18+
konden we vorig jaar een weekend weggaan. We
hopen dat dit seizoen opnieuw met uw steun te
kunnen doen. Wilt u ons hierbij helpen? Uw gift
is welkom onder de noemer ‘sportactiviteiten’

Voor onze dagdagelijkse werking
hebben we uw giften hard nodig! Wilt
u er ook over nadenken of u ons werk
kan steunen met een eenmalige gift of
bestendige opdracht?
We bedanken alle gevers van de
periodieke giften. Uw kenmerkend trouw
geeft ons rust om en versterkt de continuïteit
in het werk. Voor periodieke giften kunt
u mailen naar secretariaatbijbelhuis@
hotmail.com of u kan dit zelf regelen
met
een
schenkingsformulier
op
www.belastingdienst.nl.
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Ds. Hans Neels, predikant van de protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat Antwerpen
heeft 27 september afscheid genomen. Hij
was al die jaren zeer betrokken bij het Bijbelhuis. Dankzij zijn inzet kon er een predikantsplaats aan het Bijbelhuis worden gekoppeld. De
sporters willen hem speciaal bedanken voor
de prachtige verblijfplaats(pastorie)tijdens de
sportweek van 2019 en 2020.

bidden • • •

GEBEDSPUNTEN
• Voldoende vrijwilligers om de activiteiten
verder te zetten
• Blijvend gebed, betrokkenheid en steun –
zodat we ons gedragen weten.
• Medewerking/steun uit de buurt en van
stedelijke organisaties, voor een blijvende
geaccepteerde plaats in de wijk.
• Éénheid onder christenen, voor een goed
gerucht in de stad en wijk.

DANKPUNTEN
• Tijdens de sportweek bleek corona geen
belemmering.
• De vrijmoedigheid van de jongeren van
Sportquest en Nextmove.
• Vertrouwen van ouders in het Bijbelhuis.
• Waardering van de jeugddienst van de stad.

VLAAMS-NEDERLANDSE SPORTWEEK IN 2060
In de maand juli verzamelden verschillende
sporters zich in de Antwerpse wijk 2060 om
te gaan sporten met jongeren, contacten te
leggen en het geloof te delen. Het was een
afwisselende week. Samen eten, drinken,
zingen ,discussiëren en samen de wijk in om
te sporten met jongeren in de buurt op het
Stuivenbergplein en het Sint-Jansplein.

Ondanks de toename van de coronabesmettingen zette het team door. Dit was een
team met passie voor sport, mensen en God.
Opgemerkt door de wijk. Gezien en gewaardeerd
door deelnemers. Na een aantal bijzondere
dagen, waar het team de multiculturele wijk
2060 leerde kennen en waarderen, ontstonden
er bijzondere contacten met jong en oud, zowel
uit de wijk als uit verschillende kerken. Met
name de ACF gemeente en de AIPC te Ekeren
toonden hun betrokkenheid.
Woensdag moesten we noodgedwongen
de sportactiviteiten staken. Die avond was
de teleurstelling duidelijk voelbaar in de
groep. Maar uit die teleurstelling ontstonden
verschillende ideeën en initiatieven om toch
tijdens corona actief bezig te zijn voor de wijk.
Donderdag trokken de sporters in groepjes
de wijk in. Dit leverde mooie , onverwachte
ontmoetingen op mét het bestuur en de imam

van een moskee, leden van het Vlaams Belang
en mensen in de straat. Dat de sporters dit
niet alleen deden uit interesse of passie bleek
uit hun dagelijks gebed, zingen en bijbel lezen.
Toegewijd aan Christus en de wijk.
Wij kijken met een enorm goed gevoel terug
op deze week en hopen dat de samenwerking
tussen Sportquest(BE) en NextMove(NL) en het
Bijbelhuis zich kan verderzetten. Joep, Reinder,
Kevin, Job, David, Gerjanne, Aron, Femke,
Matias, Karel, Cyriaque, Rebekka en Sanne
bedankt voor deze prachtige week!
In september ontvingen we een aantal
jongeren van de sportweek opnieuw. Dankzij de
sportweek zien we nu veel nieuwe gezichten in
het Bijbelhuis. We kunnen verder gaan, zover de
zegen van God reikt.
• Ernst van Velzen

GESPREKKEN BEVORDEREN
Dankzij de contacten met Arabische christenen konden we een folderserie vertalen. In de folderserie ‘Moslim en Christen in gesprek’ hebben
we vijftien onderwerpen samengebracht die voor het geloof van moslims
en christenen wezenlijk zijn. Met deze informatieve reeks willen we een
handvat bieden voor gesprek. We hopen hiermee een eerste aanzet te geven om het eigen geloofsinzicht te verdiepen. Christenen krijgen op deze
manier de gelegenheid zich te verdiepen in de vragen van moslims. En
met de uitleg in de folders hebben moslims de mogelijkheid de antwoorden van christenen op een aantal geloofsvragen te onderzoeken. Het is
onze wens dat het lezen van deze folders het inhoudelijk gesprek tussen
moslims en christenen bevordert.
Deze folders zijn bij het Bijbelhuis voor ieder verkrijgbaar, die het contact
met moslims wil verdiepen en het geloofsgesprek wil bevorderen.
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Over het Bijbelhuis • • •

HET BIJBELHUIS IS EEN GASTVRIJ (T)HUIS
MET EEN OPEN BIJBEL TE 2060
2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord met veel diversiteit op alle vlak: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, ...
Te midden hiervan wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er worden toffe activiteiten georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te
maken in de buurt. Zo is er onder andere kinderclub, jongensclub,
meisjesclub, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleiding, buurtmaaltijden, een naaicursus, praktische hulp, bezoek en pastoraat.
Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge
samenhang versterken. We krijgen geregeld te maken met moslims
voor wie dan ook we in het bijzonder aandacht hebben.

Dit alles doen we om de liefde van God de
Vader uit te dragen die we kennen in Jezus
Christus.
Naast de vele vrijwilligers werken er 3 vaste
medewerkers:
• Ernst van Velzen ((coördinator/diaken)
• Thera van Velzen-Mourik
(vrouwenwerk)
• David Iboma (jeugdwerk)
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