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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 3 - EDITIE 1 - JAN./FEBR. 2021 

MARIA LICHTMIS 2 FEBRUARI 
 
Op 2 februari wordt het feest van de “Opdracht van Christus in 

de Tempel” gevierd, beter gekend onder de meer populaire 

naam “Maria Lichtmis”. Het is, anders dan de naam doet gelo-

ven, eerst een Christus-feest en dan pas een Mariafeest.  

Maria Lichtmis doet ons aan het verhaal van de Opdracht of 

Presentatie van de Heer in de tempel van de evangelist Lucas 

herinneren (Lucas 2, 22-40). In dit hoofdstuk van zijn evange-

lie wordt beschreven dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte 

in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is 

de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veer-

tig dagen na Kerstmis.  

De fundamentele grondgedachte is de openbaring van Christus 

als “het Licht dat voor alle volkeren straalt”. Maria, de moeder 

van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de 

lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan 

de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februa-

ri in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis ge-

kregen. Volgens de Thora/de Joodse Wet moest Jezus, zoals ie-

dere joods jongetje, aan God worden toegewijd. Dit gebruik 

ging gepaard met de rituele reiniging van de moeder. Volgens 

de Mozaïsche wetten was een vrouw die gebaard had, cultisch 

onrein omdat zij met bloed in aanraking was gekomen. In Le-

viticus 12,6 staat: “Wanneer de periode van haar reiniging is 

verstreken, moet ze, of ze nu van een zoon of van een dochter 

bevallen is, een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een 

jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet 

de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de 

ontmoetingstent”.  

In Lucas 2, 25-28 staat hoe Maria en Jozef in de tempel een ze-

kere Simeon ontmoetten. Deze “vrome en rechtvaardige man” 

had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd 

werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de 

Messias zou hebben gezien. Toen hij Jezus zag, besefte Simeon 

dat de aan hem gedane belofte werkelijkheid was geworden. 

Lucas laat hem vervolgens een lied zingen (Lucas 2, 29-32) dat 

in de christelijke liturgie een voorname rol is gaan spelen: 
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“Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 

zoals u hebt beloofd. 

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 

die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 

een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.” 

Nadat Simeon dit lied gezongen had, zo vertelt Lucas, zegende hij hen. Tot Maria zei hij: 

“Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal 

een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo 

zal de gezindheid van velen aan het licht komen.” (Lucas 2, 33-35).  

Maria en Jozef troffen in Jeruzalem ook de profetes Hanna aan: “Er was daar ook een pro-

fetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar 

huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig 

jaar weduwe (het is niet duidelijk of ze 84 jaar oud was of 84 jaar weduwe was, al naarge-

lang de bijbelvertaling). Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met 

vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak 

over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.”  

(Lucas 2, 36-38). Ook Hanna herkende in Jezus de langverwachte Redder van Israël.  
 

Tot dit feest van ‘t licht gekomen 

zeggen wij U dank, o Heer, 

want we mogen hier blij vieren 

‘ t feest van Lichtmis telkens weer. 

 

Dat de oude profetieën 

in vervulling zijn gegaan, 

dat ook Simeon kon schouwen 

hoe een licht is opgegaan; 

 

Dat ook Hanna mocht ervaren 

toen ze in de tempel bad 

dat de God van alle leven 

haar die vreugd geschonken had. 

 

Mochten wij ook dezer dagen 

zien hoe ‘t licht ons niet verlaat; 

dat de liefde steeds weer sterker 

is dan alle leed en kwaad. 

 

Op de dag der Godgewijden, 

ook nu we niet samen zijn, 

wil ons hart toch weer verblijden, 

heel de wonden en de pijn. 

 

Mochten we getuigen worden 

van uw liefde en uw kracht; 

dat uw zegen ons blijft leiden 

waar een nieuwe toekomst wacht. (Adeleyd) 

 

LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL EN NIEUWE TOEKOMST, DAAR 
HOPEN WE NU STELLIG OP!  GOEDE MOED! 

 
Met lieve groeten, Paul Renders ofm, aalmoezenier 
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Pierre Marquenie, echtgenoot van Louise Ravache. Oud-varende, sasse-

nier en brugagent op rust, hij werd geboren te Antwerpen 
op 15 mei 1933 en overleed te Merksem op 25 december 
2020. Zijn zoon en partner zijn Johnny Marquenie en Mieke 
van De Bilt. Zijn kleinkinderen en partners. Zijn schoonbroer 
en zuster, zijn schoonzus. Gezien de huidige maatregelen 
in verband met de verspreiding van het Corona-virus had 
het afscheid plaats in intieme kring op 5 januari 2021. On-

line condoleren kan via www.rouwpagina.be 
 

Alice Volk, oud-varende van het m/s Christine, zij werd geboren te Nien-

burg (D) op 21 oktober 1927 en overleed te Antwerpen L.O. 

in het WZC Regatta op 2 december 2020. Haar kinderen 

zijn François en Christine de Groote-Voets, Bernard Minne-

bo. Haar nicht Karin Volk. De asverspreiding had plaats in 

beperkte familiekring op de strooiweide van de begraaf-

plaats ‘Schoonselhof’ van Antwerpen. Rouwadres: Alice 

Volk, p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Katwilgweg 7, 2050 

Antwerpen.  
 

André Vanderplas ‘Den Dree’, echtgenoot van Margit Papenheim. Oud-

varende van het m/s Dava (ouders), hij werd geboren te 
Obourg op 6 april 1959 en overleed in Brugge op 26 de-
cember 2020. Zijn kinderen zijn Steve en Emelie Vander-
plas-Vermoote, Nick en Eline Vanderplas-Vandewoude. Zijn 
kleinkinderen. Zijn ouders en schoonouders + Leopold Van-
derplas en + Huberta Danis, + Erwin Papeheim en Margit 
Papenheim. Zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, ne-

ven en nichten. Door de nationale voorzorgsmaatregelen namen wij afscheid 
in familiale kring. Rouwadres: Hoekstraat  7, 8630 Avekapelle. Online condo-
leren: www.cornelisuitvaartzorg.be 
 

Jacques (Jacky) Deroo, echtgenoot van Mariette Spruyt. Oud-varende 
van m/s Breydel, hij werd geboren te Gent op 28 no-
vember 1934 en overleed in Destelbergen 23 december 

2020. Zijn kinderen zijn Amedeé en Rosemary Deroo-
Van Hoof, Jean-Marie en Pascale Deroo-Prud’homme 
en Patrick en Noëlla Steenacker-Deroo, klein en achter-
kleinkinderen. Op 16 januari 2021 kon men te Lochristi 

plechtig afscheid nemen van Jacky.  

OVERLIJDENS 

http://www.rouwpagina.be
http://www.cornelisuitvaartzorg.be
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Louis Braeckmans, weduwnaar van Jeannine Willems en vriend van 
Raymonde Danlois. Oud-varende van m/s For-Ever, hij 
werd geboren te Charleroi op 30 november 1938 en over-
leed te Marchienne-au-Pont op 29 december 2020. Zijn 
kinderen waren Dagnelie-Braeckmans, Braeckmans-
Geffens en Cleerbaut-Braeckmans, klein- en achterklein-

kinderen. De uitvaart had plaats in de kerk Notre-Dame 
de Miséricorde, aansluitend werd Louis naar zijn laatste 
rustplaats begeleid van de begraafplaats aldaar te Mar-

chienne-au-Pont. 

 Mollè François, weduwnaar van Marcella Kestelyen. Oud-varende van 
m/s River, hij werd geboren in Gent op 28 juli 1927 en 
overleden te Oostakker op 29 december 1920. Zijn neven 
en nichten, Luc en Monique Albers-Deschamps, John en 
Annie Albers-Bulckaert en Lionel en Charline Defeyder-
Rys, kinderen en kleinkinderen. Naar aanleiding van de 
maatregelen die de regering heeft opgelegd met betrek-
king tot het coronavirus heeft het afscheid plaats gevon-
den in beperkte kring. 

 

 Mussche Jenny, weduwe van Roger Van Zeveren. Oud-varende van 
de De-Mi, zij werd geboren in Zwijndrecht op 8 juli 1934 
en overleden te Wondelgem op 4 januari 2021. Haar kin-

deren waren Emmanuel en Martine Van Zeveren-
Blommaert, Johny en Miranda VanZeveren-Crul, Mario 
en Katrien Van Zeveren-De Pauw en kleinkinderen, haar 
zus, schoonzus en familie. Omwille van de huidige om-

standigheden mbt. Covid 19 namen wij in strikte beperkte 
kring afscheid van Jenny in haar parochiekerk H.Kerst. 

Na de crematie werd ze samen met haar echtgenoot uitgestrooid in 

Lochristi-Westlede. 

Marc Vertriest, levensgezel van Nancy Van Laere. Oud-varende m/s 

Da-Go (ouders), hij werd geboren in Gent 11 december 
1956 en overleden te Sint-Niklaas op 15 januari 2021. 
Zijn kinderen zijn Dominique en Tamara Dheere-Vertriest, 

Steve Vertriest, Ives en Inge, Pieter en Ilana Vertriest-De 
Dobbelaere en kleinkinderen. Joseph (+) en Mariette 
Vertriest-Van Houteghem, zijn ouders, broers, schoon-
zussen, neven en nichten. Naar aanleiding van de maat-

regelen die de regering heeft opgelegd met betrekking tot 
het coronavirus heeft het afscheid plaats gevonden in beperkte kring.  
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 Louise Ravache, weduwe van Pierre Marquenie . Oud-varende, zij werd 

geboren te Gent op 2 augustus 1933 en overleed te Antwer-
pen op 27 januari 2021. Haar zoon en partner zijn Johnny 
Marquenie en Mieke van De Bilt. Haar kleinkinderen en part-
ners. Haar zus, schoonbroer en schoonzuster. Gezien de 
huidige maatregelen in verband met de verspreiding van het 
Corona-virus zal het afscheid plaatsvinden in intieme kring. 
Online condoleren kan via www.rouwpagina.be 

 

 Jerry Coutois, Oud-varende m/s Beati (ouders), hij werd geboren te Gent 

op 22 oktober 1981 en overleden te Oosthoven (Oud-
Turnhout) op 18 december 2020. Zoon van Edouard en Ma-
rie-Christine Courtois-Moreel, Filip en Vanessa Hanssens-
Courtois, zijn schoonbroer en zus, zijn petekinderen Finn en 
Caitlin. Joseph en Jeanne Courtois-Hellemans, Jozef (+) en 
Yolande Moreel-Behiels, zijn grootouders. Zijn ooms, tantes, 

neven en nichten. Omwille van de huidige omstandighe-
den mbt. Covid 19 namen wij in strikte beperkte familiekring afscheid van 

Jerry in de parochiekerk H.Kerst te Gent en hem daarna begeleid naar 
zijn laatste rustplaats in de familiegrafkelder op de begraafplaats te 
Oostakker.. 
 

 Yvette Cardon, weduwe van Arnold Hertog. Oud-varende 
van m/s Arylo, zij werd geboren op 12 augustus 1935 en 
overleed op 20 december 2020. Zij was moeder van Frede-
rick (+) en Carolus en Annebeth-Schuurman. Door de natio-
nale voorzorgsmaatregelen namen zij afscheid in familiale 
kring. 

 

  
 

Jean Weclx, weduwenaar van Henriette Rovers, hij is gebo-
ren op 31 mei 1930 en overleden op 2 november 2020. Jean 
was een van de trouwe medewerkers vanaf het begin  bij het 
kerkschip van Luik. Een trouwe vriend. 

http://www.rouwpagina.be
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 

is uitgesteld naar een latere datum. 

DATUM  MISSEN 

   

7/feb   

14/feb   

21/feb   

28/feb    

   

7/mrt   

14/mrt   

  21/mrt     

28/mrt     
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Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt  

Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven. 
 

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele              

rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen 
 

Het Gouden Anker is gelegen op  
 ’t Eilandje te Antwerpen, vlak naast het  

Kempisch Dok en op wandelafstand van het 
MAS en de Schelde. 

 
Onze private aangelegde tuin  

is als het ware een oase van rust  
midden in de stad. 

 
Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten : 
 Dagelijkse verzorging 
 Variatie aan animatieactiviteiten 
 Kinesitherapie 
 Kapper & pedicure 
 Pastorale diensten 
 Sociale dienst 
 Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk 

voor familie en bezoek 
 Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift 
 Private tuin met rechtstreekse toegang 
 Cafetaria  
 

Onze dagprijzen : 

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag 

Assistentiewoning 
     -  Standaardflat : € 49,01 / dag 
     -  Hoekflat : € 54,82 / dag  
 

 
Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom ! 

 

         03/202 88 30 

       info.goudenanker@amate.be  

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht 

Het Gouden Anker 

mailto:info.goudenanker@amate.be
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 

Vrijgezel (treurig): Ik was onlangs aan het dromen dat ik getrouwd was, toen de 
wekker me wakker maakte. 
Gehuwde vriend (zuchtend): Ik was onlangs aan het dromen dat ik vrijgezel was, 
toen de tweeling me wakker maakte. 
 

Anders bedoeld 
De grote voetbalwedstrijd was afgelopen. De toeschouwers verlieten in dikke 
drommen het stadion, gebruikmakend van de beide hoofduitgangen. Eén man pro-
beerde echter over de schutting te klimmen.  
- Hé, jij daar! riep een politieagent die naderbij snelde, kun je het terrein niet verla-
ten, zoals jij er gekomen bent? 
- Maar dat doe ik toch! antwoordde de man. 
 

De eeuwige optimist 
Het was mistig en de automobilist had niet gezien dat de slagbomen dicht waren. 
Met volle vaart reed hij erop in. Hij werd over de rails geslingerd en toen hij een 
paar seconden later uit zijn ineengedeukte auto kroop, zuchtte hij: - Amai, kom dat 
tegen! Maar ik ben tenminste de hik kwijt. Gelukkig! 
 

- Je zegt dat je vrouw woedend is over een brief die ze in je zak heeft gevonden. 
Was het een brief die je vergeten had te posten? 
- Nee, één die ik vergeten had te verbranden. 
 

Moderne meisjes 
- Ik kan kiezen tussen drie jongens. De eerste is geestig, de tweede rijk en de der-
de kan verrukkelijk dansen. 
- Mmm, je zou eens moeten uittesten of je de tweede niet kunt leren dansen. 
 

Dienstklopper 
Woedend loopt Gaston het politiebureau binnen om aangifte te doen van zijn ge-
stolen fiets. 
- Was hij nog nieuw? vraagt de agent van dienst. 
- Neen.  
- Zat er een bel op? 
- Neen. 
- En een reflector? 
- Neen. 
- Dat is dan 18 euro boete! 
 

De professor 
- En hier, dames en heren, ziet u een zeldzaam exemplaar van een apenschedel. 
In onze stad zijn slechts twee van deze schedels te vinden. De ene is in het bezit 
van het museum en de ander heb ik… . Wie lacht daar? 
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WIST – JE – T – Ol 

Er is heel wat te doen over de eerste wereldoorlog. Ik wil het in deze “Wist-je-t-ol” eens 
hebben over een vergeten oorlogsheld die in 1925 in Brugge overleed. 

HENDRIK GEERAERT 
Held in 1914. Simpele mens na de grote oorlog en gestorven in Brugge als een dompelaar. 
Hij werd als een prins begraven en rust onder een imposant monument ! 

De situatie 
Ons verhaal begint op zondag 18 oktober 1914. Het Belgisch leger was uit Antwerpen ge-
vlucht en had zich achter de IJzer op een paar vierkante kilometers teruggetrokken. Er was 
versterking beloofd uit Frankrijk. Die dag werd Nieuwpoort voor de eerste keer beschoten 
door de Duitsers. De Belgische overheid zocht naar een middel om de oprukkende vijand 
tegen te houden. Door de officieren werd een plan besproken om de streek onder water te 
zetten. Niemand van de militairen had echter ervaring met het ingewikkelde sluizenstelsel 
die bij eb en vloed de waterstanden in het IJzerbekken regelde. De militairen vroegen ad-
vies aan Karel Cogge. Die man woonde in Veurne en was toezichter op de noordwatering 
van Veurne-Ambacht. Koning Albert I gaf zijn toestemming en er werd een eerste poging 
tot onder water zetting ondernomen. De onderneming mislukte. De volgende nachten wer-
den weer pogingen ondernomen. Tevergeefs. Cogge was er toen niet bij. Hij moest in Veur-
ne blijven om over de villa’s van enkele notabelen te waken. Die waren naar Holland ge-
vlucht. 

De sluizen open 
In de nacht van 29 op 30 oktober werd er weer een poging ondernomen. Hendrik 

Geeraert, een ex-binnenschipper, wist hoe de sluizen werk-
ten. Hij draaide de sluizen die nacht “op het juiste mo-
ment” twee keer na elkaar open. Hij deed dat telkens bij 
vloed en dat vier nachten na elkaar. Het gevaar voor hem 
was enorm. Door de onvoorziene watersnood trokken de 
Duitsers zich noodgedwongen terug. Het water strekte zich 
uit tot 6 kilometer breedte en 25 kilometer ver ! Het bleef 

er de hele oorlog staan. In de zomer werd ’s nachts soms water bij gestoken. Tijdens de 
winter, toen het hard vroor schoten de Belgen met hun kanonnen het ijs stuk, zodat dat 
Duisters en niet over konden komen. Het herhaaldelijk openen van de sluizen was een hel-
dendaad. Niemand durfde het aan om ’s nachts, onbeschut op de sluizen te staan. Eén ko-
gel van de vijand kon fataal zijn. Maar Geeraert zag blijkbaar dat gevaar niet in ! 

Wie was Hendrik Geeraert ? 
Hendrik is de jongste de zoon van IJslandvaarder Augustinus Geeraert. Later werd hij bin-
nenschipper. Hij huwde op 2 november 1887 in Veurne met Melanie Jonckheere waarmee 
hij acht kinderen kreeg. Zij werden allemaal op verschillende plaatsen in Frankrijk geboren. 
Het onvoorspelbare leven van een schippersgezin ! Nog vóór de eerste wereldoorlog leefde 
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Geeraert gescheiden van z’n vrouw, wat toen erg ongebruikelijk was. De man had geen 
schip meer en ook geen inkomen. Hij knapte hier en daar wat werkjes op. Zo ook aan de 
sluizen in Nieuwpoort. Geeraert was toevallig aan het werk aan de sluizen toen de Belgi-
sche militairen er opdaagden. Daar de officiële sluiswachter Gerard Dingens voor de Duit-
sers was gevlucht, bood Geeraert zijn diensten aan. De militairen kenden niets van de 
werking van de sluizen, dus werd Geeraert’s hulp met dank aanvaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto links : Karel Geeraert met een van de zware ijzeren zwengels waarmee de sluizen werden geopend.  

 Foto rechts Op de gevaarlijke zeesluis in Nieuwpoort. 

Hendrik Geeraert bleef gans de oorlog in Nieuwpoort en werd zelfs ingelijfd bij een speci-
aal opgerichte eenheid “Compagnie Sapeurs-Pontoniers”. Hij droeg een militair uniform, 
kreeg stamnummer 62473693 en werd betaald door het leger. Hij staat niet gekend als 
“Oorlogsvrijwilliger”. Die nieuwe eenheid bij het leger werd later de befaamde Genie. De 
bouwers van talrijke noodbrug gen van het Belgisch leger. Volgens oude verhalen zou 
Geeraert zich nogal dikwijls moed ingedronken hebben bij 
het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten aan de sluizen. Hij 
was in elk geval zeer ruw en onbezonnen in z’n omgang. Zo 
werd hij in de nacht van 14 februari ’16 het slachtoffer van 
een ongeval. Tijdens het werk aan de sluizen viel hij in het 
koude, kolkende water. Hij kon zich redden en werkte ge-
woon verder. Later bleek hij enkele ribben gebroken te heb-
ben en werd opgenomen in het gekende militair Hospitaal 
“l’Ocean” in De Panne. Hij kreeg er hoog bezoek, van Konin-
gin Elisabeth. In oktober 1918 werd hij ziek en naar een hos-
pitaal in Rouen overgebracht waar hij tot begin oktober ‘19 
verbleef. Na de oorlog werd hij door het stadsbestuur tot 
sasmeester aangesteld. Geeraert had niets om handen en 
liet zich vlug verleiden tot buitenmatig gebruik van alcohol. 
De “Held van Nieuwpoort” vereenzaamde in de drank.  

Deel 2 in de volgende nieuwsbrief 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
 

 

 

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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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 ontvan-
gen 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 
2021 !!!! 

 

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 kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking  

(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 1 febr 10u30 H. Mis  

Zo 1 maa 10u30 H. Mis  

Ma 5 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 2 mei 10u30 H. Mis  

Zo 30 mei 12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek  

Zo 4 jul 10u30 H. Mis  

Zo 1 aug 10u30 H. Mis  

Zo 5 sept 10u30 H. Mis  

Zo 3 okt 10u30 H. Mis  

Ma 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 5 dec 10u30 H. Mis  



 15 

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 


