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Kerkenraad eindelijk compleet 
Het heeft lang geduurd eer er perspectieven 

waren om de vacatures in de kerkenraad te 

vervullen. Er is een periode geweest dat 

predikant en ouderling met z’n tweeën waren. 

En daar kwam bij dat de ouderling als huisarts 

soms op zondag dienst had en de predikant 

alleen overbleef. Gelukkig hadden we een zgn. 

kerkenraad-ondersteunend-team. Het KOT 

genaamd. Het team bestond uit een zestal 

broeders, die geen lid waren van de kerkenraad, 

maar wel de kerkenraad ondersteunden door 

niet alleen kerkenraadstaken waar te nemen, 

maar ook deel te nemen aan besprekingen en 

de beleidsvoering. Een deel van het team 

vormt nu de Commissie van Beheer. 

Momenteel bestaat de kerkenraad uit 2 

ouderlingen, 2 diakenen en 1 predikant. Het is 

het voornemen van de kerkenraad om begin 

volgend jaar de raad uit te breiden met 1 of 2 

ouderlingen. De gemiddelde leeftijd van de 

broeders, die van de predikant niet meegeteld, 

is 30,5 jaar.  

Ook is het de bedoeling om de komende 

maanden voor deze lichting jonge 

ambtsdragers aan kadervorming te werken. 

 

Ds. K. Groeneveld met emeritaat? 
Ik besef dat dit bericht verwarring kan wekken. 

Maar erger dan het nu is, kan haast niet. Sinds 

meer dan twee jaar gebeurt het heel frequent 

dat geïnformeerd wordt naar mijn plannen 

betreffende evt. emeritering. Naarmate de tijd 

voortschreed kwamen de vragen vaker en 

soms indringender. Een collega stuurde een 

mail i.v.m. mijn a.s. vertrek, zoals hij het 

omschreef. Op een begrafenis vroeg een zuster 

naar de datum van mijn afscheid. Een ander 

had het tijdens een kerkenraadsvergadering 

vernomen dat ik mijn actieve dienst zou 

beëindigen. Tijdens de pauze van een 

bijeenkomst vroeg een collega of ik al een 

beetje gewend was aan mijn nieuwe status als 

emerituspredikant. Zelfs in een officieel 

kerkelijk verslag stond te lezen dat Ds. 

Groeneveld en de kerkenraad zich 

voorbereiden op het vertrek van de predikant. 

Ik kan nog wel even doorgaan met het noemen 

van zulke voorbeelden. 

Dit alles overdenkend kom ik tot de conclusie 

dat ik er ondertussen zo versleten uitzie dat 

men het niet verantwoord acht dat ik nog een 

dag langer zou werken. Ofwel wacht minstens 

de helft van ons predikantenkorps op een 

beroep uit Antwerpen. Om een aantal redenen 

hoop ik, als de Here mijn vrouw en mij kracht 

en gezondheid geeft, nog enkele jaren toe te 

voegen aan de 40 jaren die we hier reeds 

mochten werken in Zijn dienst. En zijn 

emeritering en afscheid nog niet echt in beeld. 

   

 
 

Veertig jaar Evangelisch Centrum te Antwerpen-Deurne 
Op kerstdag 1971 hielden we een kerstfeestviering en op 8 januari 1972 vond de 

eerste zondagmorgensamenkomst plaats. 1 januari is steeds aangehouden als de 

startdatum van het evangelisatiewerk van onze kerken in Antwerpen. De 40 jaren 

zijn het best in beeld te brengen naar aanleiding van de drie locaties waar het 

Evangelisch Centrum gevestigd was. 

 

Kerkstraat 173 

Op zondag 8 januari werd er de eerste samenkomst gehouden en het Evangelisch 

Centrum was geboren. In het winkelpand was een zaaltje ingericht, terwijl er aan 

de voorkant een eenvoudige Bijbelwinkel was. Vanuit dit pand werden allerlei 

evangelisatieactiviteiten verricht, m.n. in Borgerhout, toen een zelfstandige 

randgemeente van Antwerpen. 

Duizenden evangelisatiefolders zijn vanuit dit centrum verspreid. Er werden tent- 

en openluchtsamenkomsten gehouden, kinderclubs en zomerevangelisatie-

campagnes. Steeds met het ene doel voor ogen: de bevolking van Borgerhout 

bereiken met de boodschap van het Evangelie. 

Wie door de straten van Borgerhout wandelt, krijgt de indruk dat de bevolking van 

dit stadsdeel bestaat uit islamitische allochtonen. Veertig jaar geleden begon de 

gezinshereniging van buitenlandse gastarbeiders net op gang te komen. Vele 

Turkse en Marokkaanse kinderen bezochten de kinderclubs. 

Na bijna zes jaar werd het pand aan de Kerkstraat verwisseld voor een betere en 

meer geschikte locatie in Deurne-Noord. 

 

Lakborslei 141 

In Deurne betrokken we een pand bestaande uit een garagewerkplaats en een 

winkel. Op de 1
ste

 en 2
de

 verdieping bevond zich een ruime woongelegenheid. De 

veel ruimere locatie bood gelegenheid de activiteiten steeds meer uit te breiden. In 

de praktijk betekende dat, dat ons werkterrein naast een stukje van de stad 

Antwerpen, geheel Borgerhout, Deurne, Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek 

omvatte met een totaal van ruim 225.000 inwoners. De activiteiten en de 

mogelijkheden vermenigvuldigden zich. Er kwamen steeds meer contacten met 

personen die een Bijbel aanvroegen, mensen die reageerden op de lectuur en die 

samenkomsten bezochten. De kring belangstellenden was sinds oktober 1974 

geïnstitueerd als wijkgemeente van de Chr.Geref.Kerk van Eindhoven. De 

wijkgemeente groeide en bleef groeien. In 1992 werd de wijkgemeente een 

zelfstandige gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken die inmiddels uit 

haar gebouw was gegroeid. Een jaar later mocht een prachtig nieuw gebouw in 

gebruik genomen worden. 

 

Boterlaarbaan 19-21 

Negentien jaar geleden werd een serieus bouwproject gecombineerd met de 

grootste evangelisatieactie die we in de 40 jaren gekend hebben. Onze goede stad 

was uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa en in dat jaar presenteerden de 

protestants-evangelische kerken zich gezamenlijk met de boodschap van Jezus 

Christus. Met tal van kerken en gemeenten werkten we samen om in zeven 

maanden tijd 700.000 mensen met het evangelie te bereiken. In ons werkgebied 

woonde zo’n 30% van deze doelgroep. Gedurende 7 maanden ontvingen we hulp 

van een team studenten uit Stellenbosch Z.-Afrika. De resultaten waren schitterend. 

Contacten werden gelegd, nazorg gedaan en Bijbelstudiegroepen werden gevormd. 

Meerdere ouderen en jongeren kwamen tot geloof en werden aan de gemeente 

toegevoegd. 

De gemeente stond nog iets heel moois te wachten. Aan het eind van de grootste 

evangelisatiecampagne ooit, mochten we onze nieuwe kerk in gebruik nemen. Een 

prachtig gebouw. Zondag 27 november was het 18 jaar geleden dat de eerste dienst 

in de nieuwe kerk gehouden werd. We hebben God weer gedankt voor de ruimte 

die Hij geeft aan de gemeente om in haar samenkomsten Zijn Naam groot te 

maken en door Zijn Woord en Geest onderwezen te worden. Elke zondag komt de 

gemeente samen, die ondertussen 160 leden telt. Allerlei vormen van kerkelijk 

opbouwwerk vinden er plaats. Er zijn 3 gesprekskringen, 2 zondagsschoolklassen, 

2 catechesegroepen, een vakantie-bijbelclub, een maandelijkse gebedsavond. 

Veertig jaar betekent dat de 3
de

 generatie aantreedt. De kleinkinderen van de eerste 

generatie belangstellenden en leden volgen catechese.  

Evangelisatiemethoden zijn veranderd. Traditionele vormen ‘doen’ het niet meer. 

Maar de boodschap van het Evangelie is onveranderd. En Gods Geest werkt nog 

steeds met het Woord.  

Onder Gods zegen wordt de gemeente gebouwd en koninkrijk van God uitgebreid. 

Soli Deo Gloria 



De kerkzaal van onze eerste vestiging, Kerkstraat 

173 te Antwerpen. 

Ons tweede gebouw, Lakborslei 141 te Deurne, was 

een garage omgebouwd tot kerkzaal. 

 

Op de Boterlaarbaan 19-21 beschikken we over een 

prachtige kerk. Dat ervaren we als een geschenk uit 

Gods hand. 

 

Jaarteams 
In de jaren ’70 mocht het evangelisatiewerk 

in België zich verheugen in de inzet van zgn. 

jaarteams. Jonge mensen die hun werk een 

jaar onderbraken om tegen vergoeding van 

zakgeld en huisvesting een jaar van hun 

leven te geven voor het evangelisatiewerk. 

Drie teams in de jaren 70 en een Zuid-

Afrikaans team in 1993. Met dankbaarheid 

denken we terug aan de belangeloze inzet 

van deze jongeren. Sommigen van hen 

zullen ook met mooie herinneringen aan hun 

jaar terugdenken omdat zij hier hun 

levenspartner gevonden hebben.  

 

Het eerste jaarteam dat aantrad 1975  

Onze gemeente verschiet van kleur 
Er was een tijd dat onze gemeente de indruk wekte dat zij voor het merendeel uit 

Nederlanders bestond. Dat was ook wel te begrijpen want Nederlandse protestanten die 

zich in het Antwerpse vestigden zochten vaak een kerkelijk onderkomen en vonden dat 

in onze gemeente. Echter de groei van het Vlaamse deel zette zich sterker door dan het 

Nederlandse. En eerlijk is eerlijk…we zijn een Belgische kerk voor Vlamingen, waar 

ook Nederlanders welkom zijn. En niet andersom! 

Sinds een jaar of acht doet zich het fenomeen voor van de verkleuring van de gemeente. 

Er voegden christenen uit Afrika, Z.-Amerika en Oost-Europa zich bij onze gemeente. 

Een gezin uit Chili, een moeder met 2 kinderen uit Equador, een Filippijnse zuster en 

een uit Peru. Een Keniaans gezin, een Congolese man, en een broeder uit Ghana, en 

een uit Nigeria, een jonge vrouw uit Z.-Afrika en een uit Albanië. Regelmatig zijn er 

een tiental Armeniërs in de diensten. Een prachtige verscheidenheid die we als een 

verrijking van onze gemeente ervaren. Zo wordt de kleurrijke gemeente niet alleen de 

vindplaats van het heil, maar ook de oefenschool met het oog op de toekomst, die de 

apostel Johannes beschrijft in Openbaring 7 vers 9. Hij heeft een ontelbaar grote schare 

gezien van mensen gekleed in witte gewaden en palmtakken in hun handen. Ze stonden 

voor de troon van God en voor het Lam en waren afkomstig uit alle landen van de 

wereld. 

 

Zondagmiddaglezingen 
Acht à tien keer per jaar organiseren we een zgn. Zondagmiddaglezing. Die vervangt 

dan de middagdienst, maar heeft wel hetzelfde doel als de wekelijkse leerdiensten. 

Alleen door de naam, de gewijzigde vormgeving en de mogelijkheid om te reageren 

trekken we een breder publiek. Er komen niet alleen meer gemeenteleden, maar ook 

leden van andere kerken en buitenkerkelijken. Vooral als het een onderwerp betreft 

waar in de samenleving belangstelling voor bestaat. Bij een thema als “Bijbel en 

Koran” of “Christenzijn of Moslim” is de kerk tot de laatste plaats bezet. Ook voor 

onderwerpen als “Seksualiteit en huwelijk” en “Zondag, vrije dag of feestdag?” 

noteerden we een goede opkomst. Voor het komende jaar staan er weer thema’s op de 

agenda als “Christelijke opvoeding”, “Christenzijn op de werkvloer”, “Christen en 

milieu”. Ook is er elk jaar een kerkhistorisch onderwerp bij. Zo zijn Augustinus, 

Calvijn en Guido de Bres voorbijgekomen.  

De gasten ontdekken vaak tot hun verrassing dat de kerk ook een boodschap heeft die 

relevant is voor mens en samenleving in de 21
ste

 eeuw. Die ontdekking leidt dikwijls 

tot goede contacten. 
 

Kerken in Deurne 
Toen in de zeventiger jaren in de Antwerpse Kerkstraat het Evangelisch Centrum haar 

deuren opende en gemeentestichtend werk ging verrichten voor Borgerhout en Deurne 

waren we in ons werkgebied de enige protestants-evangelische kerk. Veertig jaar later 

zijn er meer dan tien gemeenten. Weliswaar allemaal Afro-kerken. Onlangs hoorde ik 

dat er in het Antwerpse momenteel meer dan 125 protestants-evangelische kerken zijn, 

waarvan een 20-tal Vlaamse kerken en ruim 100 buitenlandse kerken. Het merendeel 

van de 125 kerken behoort tot de charismatisch georiënteerde pinksterrichting. 
 

Gereformeerd Overleg Vlaanderen GOV 
Wat jaren geleden begon als een predikantenclubje dat zo nu en dan samenkwam voor 

wat uitwisseling van ervaringen, groeide uit tot een organisatie, waarin de kerken die 

de gereformeerde belijdenis onderschrijven, zich hebben verbonden. Het GOV is 

aangesloten bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken en wordt 

daar aanzien als een kerkelijke denominatie. Het GOV telt 8 gemeenten, w.o. een 

Engelstalige internationale gemeente en een Turkstalige gemeente. Beide laatste 

gemeenten behoren bij de Internationale Presbyteriaanse Kerk van Amerika. Het GOV 

is een ontmoetingsplaats en overlegplatform. Het bindt samen, stimuleert en motiveert. 

Het geeft ook de mogelijkheid van deelname aan het bredere kerkelijk leven in 

Vlaanderen. De voorzitter van het GOV is permanent afgevaardigd naar de 

vergaderingen van de Federale Synode en is lid van de Vlaamse kamer. Het GOV 

leverde gedurende 11 jaar de voorzitter van het comité voor protestants-evangelisch 

godsdienstonderwijs. Thans levert ze een lid van genoemd comité, alsook een lid van 

het comité voor begeleiding van aalmoezenierschap-pen in de ziekenhuizen. Reeds 

jaren organiseren teams uit onze gemeente en uit de Geref.Kerk vrij. te Gent kinder- en 

tienerkampen voor de jongeren uit de GOV-gemeenten. 
 

Schenkingen & legaten 
Reeds eerder werden we verrast door het bericht dat mensen hun liefde en 

betrokkenheid bij het evangelisatiewerk in Antwerpen uitdrukten door het Evangelisch 

Centrum te gedenken bij hun nalatenschap. De juiste tenaamstelling is: Beheer 

Christelijke Gereformeerde Kerk Antwerpen VZW, Boterlaarbaan 19-21 B2100 

Antwerpen-Deurne. Hartelijk aanbevolen! 



Heel hartelijk dank  
Graag wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw aandacht voor 

deze Nieuwsbrief. Heel hartelijk bedanken ook voor uw 

welwillend meeleven met onze evangelisatiegemeente in het 

Antwerpse. 

Bijzonder dank voor alle financiële ondersteuning die wij voor 

het werk in en om onze gemeente mochten ontvangen. 

Velen van u maakten en maken het steeds weer mogelijk om 

door te gaan met dit belangrijke evangelisatiewerk en om 

gemeente te zijn in de grote stad. 

Ook in het voorbije jaar mochten we uw steun ontvangen. 

Heel, heel hartelijk dank! 

Ik hoop dat het Evangelisch Centrum voortdurend op uw 

voorbede en ondersteuning mag blijven rekenen. 

 

Overheidserkenning en subsidiëring 
Sinds een aantal jaren bestaat in België de mogelijkheid dat 

kerken door de overheid worden gesubsidieerd. Sinds 

mensenheugenis bestond die mogelijkheid er al voor de 

Rooms Katholieke Kerk en voor de Verenigde Protestantse 

Kerk in België (VPKB). Maar nu is die mogelijkheid er in 

principe voor alle kerken, mits men aan bepaalde 

erkenningscriteria voldoet.  

Ook onze gemeente heeft de erkenning met subsidie 

aangevraagd. De afwikkeling van zo’n verzoek gaat uiterst 

traag. Er gaan momenteel ook stemmen op, die met het oog op 

de enorme bezuinigingscampagne van de nieuwe regering, 

voorstellen om de subsidieregeling voor de kerken terug te 

draaien. 

In elk geval moeten we voor 2012 nog maar niet rekenen op 

de toekenning van de subsidie. 

 

Schippers in het Evangelisch Centrum 
We hebben in de loop van de tijd veel medewerking genoten 

van enkele schippers. Er waren m.n. 4 schippersgezinnen die 

ik wil typeren als vertegenwoordigers van de varende 

gemeente. Ze voeren jarenlang elke zomer in de richting van 

Antwerpen om er mee te werken aan de jaarlijkse 

evangelisatiecampagne. Fred en Anke Feenstra, Kors en Bep 

Fontein, Harm en Anna Veuger en Geert Willemien Poker. Er 

zouden meer namen genoemd kunnen worden maar zij waren 

de ‘langverbanders’. Ik hoef u dat niet te vertellen maar ik 

leerde schippers kennen als mensen die alles kunnen, alles aan 

boord hebben en nergens te beroerd voor zijn. Wat hebben ze 

gewerkt, die mannen en hun vrouwen. Elk met hun eigen 

gaven en talenten. Wat was het ook plezierig om met hen 

samen te werken. Ter gelegenheid van de 40
ste

 verjaardag van 

het E.C. lijkt het mij gepast om bij wijze van dank hun namen 

te noemen. Voor Fred Feenstra en Bep Fontein is deze eer 

postuum toegebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40  
Beste lezer, 

Aan het eind van deze Nieuwsbrief zal ik u vertellen welk 

plan in mijn hoofd opkwam terwijl ik de brief schreef.  

Ik dacht als u nu eens ter gelegenheid van de 40ste verjaardag 

van het Evangelisch Centrum in 2012, 40 € bij elkaar spaart 

en als gift overmaakt op onze rekening 33.11.22 t.n.v. Het 

Vrijwillig Offer – Dordrecht. Dan komt dat hele bedrag ten 

goede aan het evangelisatie- en gemeenteopbouwwerk in 

Antwerpen-Deurne. 

U kunt ook gebruikmaken van onze bankrekening: 

IBAN  BE71 6105 4300 3869  

BIC  BDHBE22 

 

Tip I: verenigingen, clubs, zondagsscholen, catechesegroepen 

kunnen natuurlijk ook meedoen. Graag zelfs! 

 

Tip II: kerkenraden zouden het evangelisatiewerk in 

Antwerpen op hun collectelijst kunnen zetten. Ons werk in 

Vlaanderen zou ook een prachtige bestemming zijn voor de 

avondmaalscollecte in uw gemeente. 

 

Op voorhand hartelijk dank en vriendelijk aanbevolen. 

 

Graag wens ik u allen 

gezegende kerstdagen  

en een heel gelukkig 

2012. 

Moge het een jaar worden 

van groei in de genade 

en de kennis van onze 

Here Jezus Christus. 

 

Met de beste groeten, 

Ds. Kommer Groeneveld 

 


