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NIEUWSJAARSWENSEN 

Pater Jehaes ontvangt nog vele goede wensen 

“Kerstmis-Nieuwjaar”, waarvoor dank. 

Ik wil langs deze weg ook mijn beste wensen aan ie-

der persoonlijk aanbieden. Laten wij met alle groepen, 

ook die het moeilijk hebben, samenwerken. 

Pater Jos Jehaes - Hoofdaalmoezenier 
 

NIEUWJAAR 2020 

Elke dag is het begin van de rest van je leven.  Elke dag 
worden mensen geboren en elke dag sterven mensen.  

 

We hopen dat we gelukkig en gezond zullen zijn en vrede 
zullen kennen, maar we weten tegelijk dat op 1 januari al-
les niet ineens verandert. We mogen dan al een nieuwe 
kalender en een nieuwe agenda hebben, ons leven van 
gisteren gaat vandaag gewoon door. Gaat er iets verande-
ren? Niets, tenzij jezelf! 

 

Wat ons het voorbije jaar vreugde bracht, bestaat vandaag 
nog altijd, en de pijn die er gisteren was, verdwijnt niet in-
eens omdat er nu 1 januari op onze scheurkalender staat.  

  

In het nieuwe jaar dragen we mee wat het verleden ons 
gebracht heeft.  We kunnen dit niet zomaar afschudden: 

 de grote financiële, economische problemen en de 
klimaat problematiek op wereldvlak, de lange rege-
ringsonderhandelingen… 

 We vergeten niet de dagen dat we ziek waren en ze-
ker niet die dagen waarop geliefden uit ons midden 
weggingen.   

 We dragen blije gebeurtenissen mee, verbonden aan 
een feest, aan een ontmoeting, aan nieuw leven.   

 We dragen de pijn mee over het leven van de kerk, 
pijn omdat wij er niet in slagen wat ons vreugde gaf 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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aan anderen mee te delen.   

 Wij kijken uit bij het begin van een jaar naar het nieuwe en onverwachte dat 
komt, naar dat wat er nog niet is.   

 Wij hopen dat morgen beter mag zijn dan gisteren en vandaag.  We weten nu 
al dat niet alles zal verlopen zoals we het wensen.  Onze verlangens overtref-
fen dikwijls wat de wereld ons kan bieden. 

Op de eerste dag van het jaar blikt de liturgie terug op het feest van acht dagen 
geleden, op kerstmis.  Kerstmis is het feest van Jezus, de Christus.  Jezus is in de 
geschiedenis van mensen ingetreden, hij zet zijn voetstappen verder en blijft er 
sporen doorheen trekken.  Zijn volgelingen hebben deze geschiedenis van men-
sen mee helpen bepalen.   

Zij, eenvoudige herders, die helemaal niet in de gunst stonden van het betere 
volk, zij zijn de eerste boodschappers van Jezus. En wanneer ze naar hun kudde 
teruggaan, verheerlijken en loven ze God. Prachtig wat zij op de eerste dag van 
hun nieuwe jaar doen. Misschien konden we dat ook eens wat meer doen: God 
verheerlijken, en Hem danken voor elke dag die we krijgen, Hem danken voor het 
leven, voor de mensen om ons heen, voor het licht dat we krijgen.  

En ook dat wens ik ons toe: dat we doen als Maria, dat we Gods woorden in ons 
hart bewaren en ze bij onszelf overwegen, en dat ons geloof en onze hoop sterker 
worden dan onze twijfel en onze pijn.  

Een aantal tijdgenoten storen zich aan de christelijke tijdsberekening en laten de 
vermelding A.C. of P.C achterwege.  Toch blijft Christus meer bekend dan de kei-
zer die vanuit Rome bepaalde dat alle mensen zich moesten laten inschrij-
ven.  Omwille van zijn bevelen is een koppel uit Nazareth naar Bethlehem getrok-
ken voor een volkstelling.  Midden dat tijdsgebeuren trok God een andere tijdslijn. 

Op nieuwjaarsdag gaan we in de liturgie nog eens naar Bethlehem en zijn er sa-
men met de herders, mensen aan de rand van de samenleving.  God kiest hen uit 
om blij nieuws te verkondigen.  

 In 2020 blijft dit onze opdracht, boodschapper zijn van wat goed doet.  Mensen 
zijn die het goede zeggen en doen. De herders van toen zijn bij ons om met de 
ogen van de kleinen en de zwakken Gods wereld te bekijken en solidair te zijn 
met allen die wachten op ommekeer van leven. 

Acht dagen na kerstmis.  De achtste dag is deze waarop het kind in de kribbe als 
Joods jongetje werd besneden en de naam Jezus ontving.  Jezus, zijn naam bete-
kent redder.  Hij zal dertig jaar later alles geven wanneer hij op het kruis 
sterft.  Wie naar Jezus kijkt, ziet vooruit en botst met hem op een verveelde 
dwarsbalk.   

Alle toespraken van presidenten, koningen en regeringsleiders zijn dezer dagen 
doorspekt met woorden van vrede.  

 Er zijn veel zorgen om de vrede in het land waar Jezus is geboren.  Christenen in 
het Nabije Oosten zijn bekommerd om het voortbestaan van hun gemeenschap-
pen.   

Op de drempel van het nieuwe jaar met zijn commerciële drukte betreden christe-
nen het nieuwe jaar samen met Maria, de moeder van Jezus.  Zij is de contem-
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platieve vrouw, die zoveel in haar hart bewaart.   

Als eerste gelovige staat ze met ons in de kerk.  Zij die zoveel in haar hart bewaar-
de, zegt ons dat wij op ons hart moeten waken en dat stilte ons in het nieuwe jaar 
ten goede zal komen.  

Wij noemen Maria de gezegende.  Haar grootste vreugde was dat zij als eenvoudig 
meisje leven mocht geven aan Jezus, die het gelaat van God onder ons is gewor-
den. 

Wij bidden om Gods zegen doorheen dit nieuwe jaar.  Een zegen is een 
wens.  Niet alle wensen gaan in vervulling.  We geloven dat God zijn gelaat naar 
ons blijf toewenden en ons niet alleen laat.   

God, begin en oorsprong van alle zegeningen, moge ons omringen met de over-
vloed van zijn genade en ons veilig en wel het hele jaar behoeden. 

Hij moge onze geloofstrouw bevestigen, ons doen standhouden in hoop en ons 
met een heilig geduld doen volharden in de liefde. 

Een zalig, gezegend 2020. 

                                                     

  Paul Renders ofm., aalmoezenier te Antwerpen. 

NATIONAAL NIEUWS 

Zoals iedereen weet heet het schippersapostolaat het flink moeilijk in België. Zo-
als ik reeds in On s Roer digitaal heb geschreven zou het kerkschip van Mar-
chienne-au-Pont in januari 2020 definitief stoppen met alle activiteiten. 
Maar enkele schippers en oud schippers willen een VZW oprichten en dus het 
kerkschip overnemen. 
In de eerste samenkomst op 5 november waren er 105 aanwezigen. De uitleg 
werd gegeven en begin januari zal definitief bestoten worden of de VZW zal door-
gaan. Ik hoop van wel! 
Ik zal jullie op de hoogte houden 
Pater Jos Jehaes - Hoofdaalmoezenier 
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OVERLIJDENS 

Jeanneke Verstraeten, weduwe van Jaak Bels. Oud-

varende van het m/s Cordula, zij werd geboren te Kallo op 13 

februari 1926 en overleed in het ZNA Jan Palfijn op 26 novem-

ber 2019. Haar kinderen zijn Pierre en Magda Bels-Van Wou-

we. Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar zus en schoon-

broer, haar neven en nichten. De uitvaart had plaats op het 

Kerkschip in Antwerpen gevolgd door de asverspreiding op de 

begraafplaats te Merksem. Rouwadres: Fam. Jeanneke Ver-

straeten, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlaan 9, 2950 

Kapellen.  

 

Pierre De Pauw, echtgenoot van Rita Ooms. Oud-

varende, steunend lid van Vyca, hij werd geboren te Rijke-

vorsel op 14 september 1951 en overleed in het WZC Het 

Gouden Anker te Antwerpen op 3 december 2019. Zijn Ou-

ders zijn (+) Aloïs en (+) Margaretha De Pauw-Lauwerijs, 

zijn schoonouders (+) Alphonse en Alfréda Ooms-Van Den 

abeel. Zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en 

nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in het uit-

vaartcentrum Daems te Schoten gevolgd door de asverspreiding op de strooi-

weide van de begraafplaats te Merksem. Rouwadres: Fam. De Pauw-Ooms,  

p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20/24, 2900 Schoten. Online condoleren: 

www.daemsbegrafenissen.be 

 

Josephine Van Cauwenbergh, weduwe van Louis 

Willems. Oud-varende van het m/s Moda, lid van Okra 

Merksem, zij werd geboren te Duisburg op 7 april 1924 en 

overleed in het wzc Het Gouden Anker te Antwerpen op 5 

december 2019. Haar kinderen zijn Georges en Viviane 

Verdoodt-Willems, Rudi Willems. Haar klein- en achter-

kleinkinderen. Haar neven en nichten. De afscheidsplech-

tigheid had plaats in de kerk van het Heilig Sacrament te 

Merksem gevolgd door de urnebegraving op de begraaf-

plaats aldaar. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

 

 

http://www.daemsbegrafenissen.be
http://www.l-vankuyk.be
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Clarisse Colman, weduwe van August Wyckmans. Oud-

varende van het m/s Aucla, zij werd geboren te Gent op 17 

april 1931 en overleed in het WZC de Liberteyt te Wondel-

gem op 11 december 2019. Haar schoonzus, neven en 

nichten. De afscheidsviering had plaats in de aula van het 

crematorium Westlede te Lochristi gevolgd door de asver-

strooiing op de strooiweide van de parkbegraafplaats van 

het crematorium. Rouwadres: Uitvaart De Ridder, t.a.v. de 

familie Clarisse Colman, Koning Albertlaan 20, 9080 

Lochristi. 

 

Freddy Rottiers, weduwnaar van Eleonora Vispoel. Oud

-varende van het m/s Soli-Deo, hij werd geboren te Weert 

op 7 februari 1939 en overleed te Antwerpen in het AZ Stui-

venberg op 8 december 2019. Zijn zus en schoonbroer, zijn 

neven en nichten. De uitvaart had plaats op het Kerkschip 

St. Jozef te Antwerpen gevolgd door de begraving van de 

urne in het urnenbos van Merksem aan de Zwaantjeslei. 

Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

 

 

Angèle Spruyt, weduwe van René Kesteleyn. Oud-

varende van het m/s Sorry, zij werd geboren te Gent op 22 

april 1934 en overleed aldaar op 7 december 2019. Haar 

kinderen zijn Jean en Silvana Dekeersmaeker-Kesteleyn, 

Arthur en Manuella Filiaert-Kesteleyn. Haar klein- en ach-

terkleinkinderen. Haar zussen, schoonbroers, neven en 

nichten. De uitvaart had plaats in de parochiekerk van Hei-

lig Kerst te Gent gevolgd door de bijzetting van de urne in 

het columbarium op de begraafplaats te Lievegem. Rouw-

adres: Uitvaart Waeyenberghe t.a.v. de families Angèle 

Spruyt, Evergemsesteenweg 19, 9032 Wondelgem. Online 

condoleren: www.uitvaartwaeyenberghe.be 

 

Angèle Knockaert, weduwe van Robert Vandenberghe. Oud-varende van het 

m/s Al-Ro, zij werd geboren te Oudenburg op 2 april 1925 en overleed te Oostende 
op 23 november 2019. Haar kinderen zijn Freddy en Greet Vandenberghe-Van de 
Poel, Hendrik en Marina Vandenberghe-De Landstheer, Jean Vandenberghe (+). 
Haar klein- en achterkleinkinderen. De uitvaart had plaats in de aula van het uit-

http://www.l-vankuyk.be
http://www.uitvaartwaeyenberghe.be
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vaartcentrum Nuytten te Oostende gevolgd door de bijzetting op de begraaf-
plaats aldaar. Rouwadres: Fam. Knockaert – Vandenberghe, p/a Uitvaartzorg 
Nuytten, Stuiverstraat 470, 8400 Oostende 

 

Robert De Wit, echtgenoot van Eliane Buysse. Oud-

varende van het m/s Lex Dei, hij werd geboren te Haccourt 
op 05 juli 1928 en overleed te Gent in het WZC Avondvrede 
op 16 december 2019. Zijn schoonbroer en schoonzus, zijn 
neven en nichten. De uitvaartplechtigheid had plaats in de 
parochiekerk van het Heilig Kerst te Gent gevolgd door de 
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van 
Mariakerke. Rouwadres: Gasmeterlaan 142, 9000 Gent. On-
line condoleren: www.cispa.be 

 

 

Jean Verbeeck, echtgenoot van Yolande Baert. Oud

-varende van het m/s L’Escaut, lid van de Koninklijke 
Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren te Qua-
regnon op 21 januari 1931 en overleed te Berchem 
op 19 december 2019. Zijn zoon is Eddy Verbeeck. 
Zijn zus, neven en nichten. De afscheidsplechtigheid 
had plaats in de kerk van het Heilig Sacrament te 
Merksem gevolgd door de asverspreiding op de ver-
spreidingsweide van de begraafplaats aldaar. Online 
condoleren: www.l-vankuyk.be 

 

http://www.cispa.be
http://www.l-vankuyk.be
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Praktisch voorstel 
Tijdens de Amerikaanse vrijheidsoorlog werd generaal Howard, een man met een 
onverwoestbaar goed humeur, in zijn rechterarm getroffen.  De kogel had zijn on-
derarm helemaal verplinterd, zodat het lichaamsdeel geamputeerd moest worden. 
Na de operatie verscheen generaal Kearney, die zijn linkerarm miste, aan het ziek-
bed van Howard. 
- Generaal, zei Howard, wat zou u ervan denken als wij onze handschoenen voort-
aan samen zouden kopen? 
 

Misverstand 
- Ik heb vannacht van jou gedroomd, George. 
- O lieveling. 
- Ja, maar verwijt je niks, hoor. Ik denk dat ik gisterenavond iets gegeten heb dat te 
zwaar op mijn maag is blijven liggen. 
 

Uit een reisbrief 
- Stel je eens voor, mama, wat er in Pisa is gebeurd! Toen we in de vroege uurtjes 
uit een discotheek kwamen, stond de scheve toren plots recht! 
 

- Max, wat is jouw vader?   - Hij is ziek! 
- Nee, je hebt me verkeerd begrepen. Ik vroeg wat je vader doet. 
- Hij hoest fluimen op. 
- Nee, Max, wat is je vader als hij niet ziek is?  - Dan is hij gezond. 
- Ach, zeg, heb je me nu nog niet begrepen? Wat doet je vader als hij  
gezond is? 
- Dan hoest hij geen fluimen op. 
 

Beminnelijk 
Ze waren juist acht dagen getrouwd. Zij vroeg: 
-Liefste, wil je bij je ontbijt koffie of thee? 
Hij lachte: 
-Lieveling, als dat wat je me tot nu toe als thee voorgeschoteld hebt, thee was, geef 
me dan maar een kopje koffie, maar als het koffie was, geef me dan maar liever 
thee. 
 

- Zeg, Louis, ik bel je om wat informatie te bekomen over een man die ik in dienst 
heb genomen en die beweert bij jou te hebben gewerkt. 
 Een zekere Laermans… 
- Ja, hij heeft hier een paar dagen gewerkt. 
- Hij beweert enkele jaren! 
Ja, ja, hij was drie jaar in dienst, maar hij heeft maar een paar dagen gewerkt. 
 
Als vriendelijk praten tegen planten hen helpt groeien, 
Stel je eens voor wat vriendelijkheid dan voor mensen kan doen! 
  
Godvruchtige non = Non de Dieu 
Lompe non = non de domme 
Rijke non = non de miljaarde 
Oversexte non = non de pietjes 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  

05 jan 
12 jan 
19 jan 
26 jan 
 
02 feb 
09 feb 
16 feb 
23 feb 

 

AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

    

4/01/20 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

8/01/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

11/01/20 16u00 Tiroleravond - Scheepsboys  

15/01/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

19/01/20  Jonger - Schippersgilde Dennenhof 

29/01/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

    

1/02/20 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

12/02/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

20/02/20  Show Haaltert - Schippersgilde  

26/02/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

    

7/03/20 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

11/03/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

20/03/20 14u00 - 20u00 OSD - Antwerpen Waagnatie 

21/03/20 14u00 - 20u00 OSD - Antwerpen Waagnatie 

22/03/20 14u00 - 20u00 OSD - Antwerpen Waagnatie 

  Jefkes - Schippersgilde Dennenhof 

25/03/20 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 
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Nederlandse onderscheiding voor Vlaamse cartograaf 
en binnenvaartdiplomaat Pierre Verberght 

Ridder van de Donau 
 

De 'Ridder van de Donau' reist niet te paard, maar over het water. In Antwerpen is 
Pierre Verberght benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verberght 
kreeg de onderscheiding voor zijn jaren lange inzet als Donau-cartograaf, binnen-
vaartdiplomaat en Oost-Europakenner. 

Met de thermoskan gevuld met koffie stond Verberght donderdagochtend 25 april 
klaar om naar Dordrecht te rijden voor besprekingen. Wat een doodgewone 
'werkdag' had moeten worden, pakte dankzij de inzet en het stilzwijgen van echt-
genote Tilly en vele binnenvaartvrienden anders uit. Vier jaar geleden begonnen 
oud-schippers Jan van Strien en Albert Verdoren met de voorbereidingen voor een 
koninklijke onderscheiding. De twee vrienden van Verberght beseften dat het een 
traject van lange duur kon worden. Het bleek immers niet zo eenvoudig om een 
'oranje lintje' voor een Belg te regelen. 

Van Strien en Verdoren spraken af dat, mocht één van hen onverhoopt iets over-
komen, de ander met de voorbereidingen door zou gaan. 

Eer en verrassing 

Op 25 april was het dan zover. 
Om tien uur ‘s ochtends arriveer-
de een nietsvermoedende Ver-
berght met wouw Tilly bij het Ne-
derlands consulaat-generaal in 
Antwerpen. Waar het kwartje 
slechts héél langzaam begon te 
vallen. 

“Ik wist van niks!”, aldus een nog 
zichtbaar geëmotioneerde Ver-
berght na het officiële gedeelte. 
,,Het viel me wel op dat er alle-
maal bekenden van mij waren, 
maar dit had ik niet verwacht.” 

De aanwezigen zullen het beamen: de anders zo spraakzame Verberght werd er 
zowaar eventjes stil van. Consul-generaal Bert van der Lingen prees “een bijzon-
der mens”, die als cartograaf diplomaat en Oost-Europa kenner bekend is in de 
hele binnenvaartsector. Een man, die al sinds hij meevoer op het schip van zijn va-
der binnenvaartcollega's een warm hart heeft toe gedragen. 

Main-Donau-kanaal 

In 1992 voer Pierre Verberght, met zijn zoons, als een van de eerste Belgen door 
het toen net geopende Main-Donau-kanaal. Waarna hij zich met ongekende ijver 
stortte op het in kaart brengen van de Donau en haar zijrivieren.  
“Het zat er al in toen wij nog Rijnvaarders waren”, herinnert Abert Verdoren zich. 
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“Ook in die tijd brachten de broers Pierre, Herman en Karel Verbergt de vaarweg 
al in kaart. AIs er ergens een ton verkeerd lag, werd dit nauwkeurig genoteerd en 
doorgegeven. Ze waren echte krakken (Vlaams voor uitblinkers, red.) op dit ge-
bied!” 

Dubbele verzekering 

De Donau was in de beginfase, na de opening van het Main-Donau kanaal, een 
uitdaging voor West-Europese schippers. Lang niet iedereen durfde erheen. “Dat 
was een totaal andere wereld met Hongaarse loodsen die je niet verstond”, ver-
telt Verberght. “Je moest zelfs een beetje geluk hebben om er zonder kleer-
scheuren vanaf te komen. Vaarkaarten bestonden niet, en al in het eerste jaar 
diende zich een strenge winter aan. Wat als zich averij zou voordoen?”  
“West-Europese schipper moesten in het eerste jaar een dubbele verzekering 
hebben voor iedere dag die ze op de Donau voeren. Ik vroeg me af wat ik kon 
doen om te helpen. Zo ben ik de Donau vanaf Kehlheim in kaart gaan brengen. 
In vijf jaar tijd kwam ik tot aan de Zwarte Zee.”  

Monnikenwerk 

Hij maakte twee keer per jaar een Donaureis om met lokale autoriteiten te praten 
over knel en verbeterpunten op de rivier.  
Gedurende zijn 44 Donaureizen versleet Verbergt zes auto’s.  
Eigenhandig vervaardigde hij navigatiekaarten van de 2.500 kilometer lange Do-
nau, inclusief de zijrivieren.  
Elk stukje Donau is op circa 300 kaarten overzichtelijk ingetekend met bakens, 
ondieptes et cetera. De kaarten worden nog steeds regelmatig geactualiseerd.  
“Een waar monnikenwerk”, aldus consul-generaal Bert van der Lingen. 
“Daarnaast onderhandelde Pierre in de beginfase als een volleerd en onbezol-
digd diplomaat met lokale autoriteiten om West-Europese schippers die proble-
men ondervonden uit de brand te helpen.” 

Pioniersperiode 

Van Strien: “Zonder zijn kaarten en bemiddeling bij moeilijkheden zouden veel 
schippers het in de pioniersperiode niet aangedurfd hebben om daarheen te va-
ren. Pierre was de facilitator die dat mogelijk maakte en heeft ook een grote bij-
drage geleverd aan bevordering van het internationale binnenvaartvervoer op de 
Europese oost-west-as.” 

45
e
 Donaureis  

Tegenwoordig handelt Verberght veel zaken telefonisch af en reist hij nog maar 
één keer per jaar naar de Donau. De 45

e
 reis staat gepland voor juni. 

Hij maakt van tevoren afspraken met de vele vrienden en binnenvaartkenners die 
hij in de loop der jaren aan de Donau heeft ontmoet.  
“Men kent mij daar. Ik spreek vier talen, wat mooi meegenomen is. Ik word overal 
als een koning ontvangen.”  
Met de Periskal Group heeft hij jaren een goede zakelijke samenwerking. Het be-
drijf verwerkt informatie van Verberght in zijn elektronische vaarkaarten. 

40 boeken 

Daarnaast deelt Verberght zijn kennis via tal van verenigingen en organisaties, 
waaronder de vereniging ‘De Binnenvaart’ en ‘Koninklijke BLN-Schuttevaer’. 
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Binnenvaartondernemers maken dankbaar gebruik van de veertigboeken die hij in-
middels heeft gemaakt.  
“Zolang ik gezond ben, ga ik door”, aldus Verberght, die ook eventjes stilstond bij 
de afwezigheid van zijn broers Herman (dit jaar overleden) en Karel (overleden in 
2013). “Spijtig dat ze dit niet meer meemaken. Maar in mijn hoofd praat ik nog elke 
dag met mijn broers.” 
 
Uit: De Binnenvaartkrant van 07 mei 2019  

Van binnenvaartaalmoezenier Bernhard van Welzenes kreeg Verberght een fraaie, 
in Keulen vervaardigde broche met daarop St. Nikolaas vergezeld door kinderen. 
“De patroon van de scheepvaart was een reiziger”, aldus Van Welzenes. “Hij 
straalde het evangelie uit. Dat doe je niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten. 
Pierre Verberght heeft ons pastoraat altijd ondersteund en daar zij we hem bijzon-
der dankbaar voor.” 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

Zondag 19 JANUARI 2020 

Jonger dan je denkt in feestzaal “Dennenhof” te Maria-ter-Heide/ 

Brasschaat, Bredabaan 940. 

Om 10,30 uur H. mis op het Kerkschip 

Om 12,30 uur gaan de deuren open, gevolgd door een aperitief en 

heerlijke lunch. 

Om 15,00 uur kunnen we onze calorieën kwijt geraken op de dansvloer. 

Prijs voor de leden 49 € - voor niet leden 54 €. 

Inschrijven kan bij onze feestleidster tot 9 januari 2020: 

Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen  

e-mail: schippersgilde49@gmail.com  

 

Dinsdag 20 FEBRUARI 2020 

Muziekshow te Haaltert “Hof ten Eede met optredens van: 

Jacky Lafon, Vanessa Chinitor, Dirk Bauters en Rudy Clark. 

10,15 uur vertrek met de autocar aan halte Carrefour te Schoten, 

Bredabaan 967 (grote parking achter Inno, Pizza Hut). 

12,00 uur feestmaaltijd 

Namiddag optreden van de artiesten. 

’s Avonds worden we verwend met frikadellen met kriekjes en brood. 

Prijs: 55 € voor de leden, 60 e voor niet leden. 

Inschrijven kan bij onze feestleidster tot 10 februari 2020: 

Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem 

e-mail : schippersgilde49@gmail.com  

mailto:schippersgilde49@gmail.com
mailto:schippersgilde49@gmail.com
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Di 28 jan  18u30  Nieuwjaarsreceptie 

      Kaart en teerlingspel 

Di 25 febr 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 31 maa 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 28 apr 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 26 mei 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 30 jun  18u00  Gezellig en verzorg buffet voor onze leden 

Di 29 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 27 okt  19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 24 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 1 dec  18u00  Verzorgde kaas en wijnavond 

   20u30  Dansgelegenheid 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 

9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77 

GSM M: 0499 11 57 15 

GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 
Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te 
ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan 
elke maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. 
Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. 
Dus we gaan verder in 2020 !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

Martina, Jean:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

 

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen 

ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. Misintenties kunnen aange-

vraagd worden bij de Pater:  0475 28 84 67. 

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

Zo 5 jan 10u30 H. Mis  

Zo 2 febr 10u30 H. Mis  

Zo 1 maa 10u30 H. Mis  

Ma 13 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 3 mei  H. Mis  

Zo 31 mei 12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek 

Zo 5 jul 10u30 H. Mis  

Zo 2 aug 10u30 H. Mis  

Zo 6 sept 10u30 H. Mis  

Zo 4 okt 10u30 H. Mis  

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 6 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 


