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Voor iedereen die het Bijbelhuis bezoekt proberen we aan de 
verjaardagen te denken. Een bescheiden aandenken is dan op zijn 
plaats. Het kan soms zijn dat er in het gezin meer nodig is, daar willen 
we graag bij helpen. Dat kan een Bijbel zijn, materiaal voor huiswerk, een 
paar schoenen, hulp bij papierwerk of een verhuis. Het kan ook nodig 
zijn dat we iemand bezoeken in het ziekenhuis, gevangenis of andere 
opvang. Daar willen we nooit met lege handen komen. Wilt u een gift 
geven, zodat bezoekwerk doorgang kan vinden? Vermeldt u bij uw gift 
dan ‘bezoekwerk’.

Steunt u het Bijbelhuis? • • •
WIJ WILLEN U BEDANKEN VOOR UW STEUN, GEBED EN FINANCIËLE HULP!

Momenteel kennen we twee stagaires 
van de AP Hogeschool Antwerpen. Zij leren  
tijdens hun studie ‘sociaal werk’ hoe het 
leven van mensen gevormd wordt door 
omgevingsfactoren. Daar zijn we ons bewust 
van in het Bijbelhuis, maar we zien ook dat 
de vorming van mensen verder gaat. We 
geloven dat ieders leven in relatie staat tot 
God. Een mens is zowel een sociaal als een 
geestelijk wezen. Door deze ervaringen leren 
onze stagiaires op vernieuwde wijze naar hun 
werkveld te kijken. Om een concreet voorbeeld 
te geven: We helpen mensen soms praktisch 
om een huis te vinden én hopen ook dat 
ze thuis raken bij God. Daarnaast wordt de 
huiswerkbegeleiding georganiseerd om kennis 
te vermeerderen máár ook om wijsheid aan te 
bieden die eeuwig is.

Juist dat maakt het Bijbelhuis een bijzondere 
leerschool. We houden niet van mensen 
omdat het ons beter maakt. We houden niet 
van mensen omdat ze veiligheid, comfort, 
aandacht te bieden hebben. Maar we hebben 
hen lief als breekbare medeschepselen van 
God. Het menszijn zoals Jezus ons dat leerde is 
de volmaakte vertaling van de relatie tussen de 
eeuwige Zoon en Vader. Hij deelde en gaf zijn 
leven in liefde en aanbidding.

WAT LEER JE?

Het Bijbelhuis blijft leren van Hem die de 
wereld zó liefhad. Een andere student 
kwam met de volgende uitspraak :

We blijven leren!

• Ernst van Velzen

“DE LIEFDE VAN GOD IS 
DE ENIGE LIEFDE ZONDER 

VERVALDATUM”. 

LIEFDE VOOR 2060

“David , voor ons is het Bijbelhuis rustgevend, 
meelevend en geeft ons heel veel liefde.” 
Dit vertelden enkele vrienden. Het Bijbelhuis 
is een ontmoetingsplaats. Jonge mensen die 
elkaar lang niet meer hebben gezien, komen 
terug samen, dag in dag uit!
Het voorbije jaar is het beste jaar van mijn 
leven geweest. Ik heb zoveel bijgeleerd! Van 
een vrouw die ons met een grote glimlach 
komt vertellen dat ze een hartoperatie moet 
ondergaan, tot een jongen uit de buurt die 
na school even een rustpauze houdt in het 
Bijbelhuis totdat zijn ouders thuiskomen.
‘Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen’
(1 Petrus 4:9). Gastvrijheid wordt niet enkel
ervaren in het Bijbelhuis. Bij de families die wij 
hebben leren kennen worden wij ook gastvrij 
ontvangen. De laatste weken ben ik
op bezoek geweest bij twee families. Een 
Marokkaans gezin en een gezin uit Jemen. Door 
het gastvrije onthaal en de maaltijden die ik 
met mensen deelde, kan ik maar aan een ding
denken: ’Being With’. Jezus leefde mét de
mensen. Tijdens de laatste verdiepingsavond 
leerden wij dat liefhebben altijd een doel dient.
Het doel van de liefde die wij voor 2060 hebben 
is ‘being with’ de mensen van 2060. Zowel met 
kinderen als met jongeren en families. 

• David Iboma

BIJBELHUIS :
De plek waar iedereen welkom is;
Zonder gevoel van thuisgemis
Een plek waar cultuur samen kan komen;
De plek waar je kan afstomen
De plek waar wordt gelachen en gehuild;
Waar verhalen met elkaar worden geruild

De plek waar je graag wilt zijn;
Al ben je blank, gekleurd, groot of klein
De plek waar we geloof met elkaar kunnen delen
Het Bijbelhuis: De plek voor velen.
Afgelopen week mochten wij met de 18+ eten;
Daar kwamen we een hoop te weten.

Waardevolle gesprekken in de avond tot laat;
Waar het over verschillende onderwerpen gaat
Geloof, liefde, hoop en passie;
Niet enkel praten, maar ook een hoop actie
Van avondwandelingen in de stad;
Tot ervaringen met ‘muis en rat’. 

 • • • een gedicht door Lize en Neelke, huurders Bijbelhuis

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?
Bedankt ook aan alle gevers van de periodieke giften. Voor periodieke giften 
kunt u mailen naar secretariaat@bijbelhuis.be of u kunt het zelf regelen met 
een schenkingsformulier op www.belastingdienst.nl. 
IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW,  
BIC: BBRUBEBB
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2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord 
met veel diversiteit op alle vlakken: sociaal-cultureel, 
economisch, etnisch, religieus,... Te midden hiervan wil 
het Bijbelhuis verbindend werken. Er worden activiteiten 
georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te maken. 
Zo is er o.a. kinderclub, jongensclub, meisjesclub, 
Bijbelstudie, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleiding, 
buurtmaaltijden, 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 we dan ook in het bij- 
zonder aandacht hebben. Dit alles doen we om de liefde 
van God de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus 
Christus.
Bedankt namens: David Iboma, Thera en Ernst van 
Velzen, het bestuur en de vele vrijwilligers .

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS IS EEN GASTVRIJ (T)HUIS  
MET EEN OPEN BIJBEL TE 2060

Op een middag gingen David en ik op bezoek bij A en zijn zoon M. Bij binnenkomst werd 
ons Jemenitische thee aangeboden. Enthousiast werden we gegroet door de andere familie 
leden. A. stond er op dat we bleven eten en zouden genieten van zijn kookkunsten. Helaas was 
de moeder niet in beeld en werd ze achter het gordijn gehouden... Wat zou de reden geweest 
zijn? De cultuur? De nieuwe gezichten? Het was een geslaagd bezoek en daarnaast gaf het stof 
tot nadenken. • Anass, stagaire KDG

Samen met Ernst gingen we op huisbezoek. De familie was niet thuis. Desondanks spraken 
we onderweg verschillende mensen. Op deze manier hebben we nieuwe relaties opgebouwd. 
Ondanks het falen van het huisbezoek(wordt vervolgd), waren er kansen om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Nieuwe ontmoetingen, elke dag weer, maken van het Bijbelhuis een unieke plaats. 
• Darcy, stagaire AP

Vandaag heb ik een jongen geholpen huiswerk te maken. Het geeft mij een goed gevoel 
wanneer ik iemand verder kan helpen met simpelweg huiswerk. Je kan een persoon veel helpen 
door kleine handelingen. Daarnaast heb ik met Ernst de boodschappen die bezorgd werden 
gesorteerd. Zelfs dat is plezant in het Bijbelhuis! • Laurette, vrijwilliger

  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”.

  Twee stagaires zijn met hun stage begon-
nen. Naast meewerken aan activiteiten doen ze 
aan bezoekwerk en leren ze de buurt kennen. 
Een spannende ervaring, die een wezenlijk ele-
ment is van ons werk.

  Wanneer meisjes uit 2060 zelf het kantoor 
binnenkomen om te vragen wanneer we weer 
beginnen met de meisjesclub, kunnen we niet 
stil blijven zitten. Bijzonder! Laurette en Naomi 
bereiden de eerste avonden voor.

  Volgend jaar bestaat het Bijbelhuis 50 jaar. 
Dat jubileum laten we niet aan ons voorbij-
gaan! Wilt u uw ervaringen delen? Wij zijn heel 
benieuwd! Laat het weten en stuur uw bericht 
naar: ernst@bijbelhuis.be

nieuwtjes • • •
PIJLERS, 
STAGIAIRES, MEISJES-
CLUB EN 50 JAAR!

bidden • • •
GEBEDSPUNTEN
• Kinderen, jongeren en ouders kunnen een grote eenzaamheid ervaren. Het 

Bijbelhuis mag een antwoord bieden op die eenzaamheid. Door gastvrij te zijn, 
op bezoek te gaan en door contact via sociale media. We bidden dat mensen 
zich in de gemeenschap van Christus laten opnemen.

• Wilt u bidden voor mensen die bereid zijn ons te ondersteunen met financiële 
giften. Er is veel wat we kunnen doen. Wat zou het mooi zijn als we nieuwe 
deelnemers (tienermeisjes uit de buurt) een goede activiteit kunnen aan 
bieden, waar ze kunnen groeien in hun geloof en leven.

• We hebben een voorbeeldfunctie in de buurt. Daarom hopen we dat we ondanks 
corona onze activiteiten verder kunnen zetten.  

DANKPUNTEN
• Dat mensen het Bijbelhuis op zoveel manieren weten te vinden.
• Voor de gastvrijheid van de families.
• De enthousiaste vrijwilligers, die van grote waarde zijn in het Bijbelhuis.

ERVARINGEN IN 2060


