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Woord bij een nieuw jaar 2022
Hebt u het ooit anders geweten? Overgang naar een
nieuw jaar. En al onmiddellijk minder goed nieuws over
dreigende oorlogen en beangstigende varianten van dat
tergend virus. Goede vrienden die ziek worden verklaard.
Andere bekenden die deze wereld al moesten verlaten,
En ga zo maar door…
We hopen dat we gelukkig en gezond zullen blijven en
vrede zullen kennen, maar we weten tegelijk dat op 1 januari alles 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 veranderen? Niets, tenzij jezelf.
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Nederig zijn. En liever mee willen werken aan de toekomst voor anderen. Die na ons komen hebben er alle
recht op. Hebben wij al niet ´t een en ´t ander mogen ontvangen en genieten in ons leven? Zullen we soms angstvallig alles voor ons zelf willen behouden?
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Het valt me op, bij bijna elke begrafenis, hoe mensen “het
er goed van genomen hebben” en hoe velen het goed,
heel goed hebben gehad …
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En ja. Steeds is er hoop, nieuw leven, nieuwe toekomst,
nieuwe ontdekkingen, nieuwe successen, nieuwe dromen. Maar je moet ze willen zien en niet blijven navelstaren.
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Laten we de jeugd dan ook eens wat!
Mijn wensen voor jong en oud zijn dan:
Dat je minstens elke dag,
ÉÉN fijn moment mag beleven;
een ontmoeting, een lach,
een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets moois, iets goeds, iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,

Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen
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opnieuw moed krijgt,
gaat danken en dienen,
iets dat je stil maakt,
iets dat je ontroert,
iets dat je bidden doet.
Wat het nieuw jaar 2022 ook brengen zal, ik wens je doorheen alles de vreugde
zoals Paulus die beschrijft:
“Verheugt U in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid
moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw
wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”
Wij bidden om Gods zegen doorheen dit nieuwe jaar. 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 overvloed 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.
Aan al onze geliefde schippersgezinnen: een jaar van innerlijke vrede!
Paul Renders ofm.,aalmoezenier te Antwerpen.

DOPEN
LEO GEURTS, geboren te Wilrijk op 28 april 2020 en gedoopt aan boord van het
kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 12 december 2021. Zoon van Joeri
en Klaartje Van Campen. De meter en peter zijn Sabine Cruypelans en Peter
Geurts.
JAXX DEBRUYNE, geboren te Brasschaat op 12 augustus 2021 en gedoopt aan
boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 23 januari 2022.
Zoon van Remko Debruyne en Celeste Coupé. M/S Santa Ponsa. De meter en
peter zijn Emely Coupé en Kenley Ceulemans.
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OVERLIJDENS
José Van Cauteren, weduwe van Felix Soetewey. Oud varende van
m/s Diana Marina. Geboren te Steendorp op 2 mei 1930 en overleden te Antwerpen op 24 november 2021. Mama van Roger en Diana
De Kimpe – Soetewey, Pierre en Marina De Roeck – Soetewey, Willy
Duwel (†). Meter van Belinda De Kimpe. Bomma van Sven en Miranda Tirons – De Kimpe, Stefan en Carolien De Kimpe – Van der Riet,
Philippe en Sarah Duwel – Sleeckx, Christophe Duwel (†). Op zaterdag 11 december 2021 nemen we in besloten kring afscheid van José. Aansluitend zullen we
haar urne bijzetten in het familiegraf op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei.
Achiel Dewitte, echtgenoot van Lydia De Meulenaere. Oud varende
Lourdes. Geboren te Gent op 30 januari 1957 en overleden te
Oostakker op 30 november 2021. Georges en Kelly Dewitte – Bonne.
Margaux Dewitte, Laurens Dewitte zijn kinderen en kleinkinderen. De
uitvaartplechtigheid waartoe u wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op
maandag 6 december 2021 om 11 uur in de parochiekerk van de
H.Amandus, Oostakkerdorp te Oostakker. Aansluitend zullen wij hem
begeleiden naar zijn laatste rustplaats in de familiegrafkelder op de begraafplaats
te Oostakker.
Jean Peleman, echtgenoot van Rosa Spruyt. Ondernemer van m/s
Breughel. Geboren te St.-Amandsberg op 20 december 1944 en
overleden te Gent op 4 december 2021. Zijn kinderen en kleinkinderen Mario Peleman, Niels en Phaedra Peleman – Van den Meerssche, Freya Peleman en Michael Moorthamer, Sören Peleman. Johnny en Alexandra Peleman – Hoeykens, Jeroen en Sessely Peleman
– Geerts, Alexander en Marleen Verstreken – Peleman, Davy en Ellen Joseph –
Peleman. Pascal en Claudia Behiels – Peleman, Sylandra Behiels, Mercédès Behiels, Sidney Behiels. De uitvaart, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
plaatsvinden in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op zaterdag 11 december om 13 uur. Daarna volgt de asverstrooiing op de strooiweide A
aan de vijver.
Gorrebeeck Maria, weduwe van Julien De Block. Oud varende van
m/s Julmar. Geboren te Antwerpen op 28 juli 1928 en overleden te
Antwerpen op 9 december 2021. Haar kinderen, Julienne en Robert
De Block – Venneman, Louisette en Louis De Block – Delissen. Haar
klein en achterkleinkinderen, Didier en Kiki Venneman – Lomeka, Vigo, Nina. Sven en Daisy Delissen – Fumal, Kevin en Bieke Delissen
– Mertens, Kenneth en Julie Delissen – Adriaenssen, Ines Delissen.
Jürgen en Bianca Delissen – Weyten, Mathias Delissen en Emelie Peeters, Ruben
Delissen. De afscheidsdienst heeft plaats gehad in intieme familiekring.
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Rosette Van Iersel, weduwe van René De Smet. Oud varende van m/
s Renros. Geboren te Antwerpen op 28 maart 1933 en overleden in
het te Deurne op 8 december 2021. Robert en Sonia De Wit - De
Smet kinderen en kleinkinderen. Volgens de wens van Rosette heeft
het afscheid plaats in alle intimiteit.
Norullie Roger, echtgenoot van Lisette Behiels. Oud varende van m/s
Rafale. Geboren te Gent op 11 augustus 1931 en overleden te
Oostakker op 16 december 2021. Edwin en Martine Kips – Norullie
zijn dochter en schoonzoon. Kenny en Shirley Van Strijdonck – Kips
Kyano, Dylan, Jill. Geoffrey en Aude Kips – Chevolet zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij nodigen u vriendelijk uit om samen
met ons afscheid te nemen van Roger met opstelling van de urne in
de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te
Lochristi op donderdag 23 december 2021 om 13 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de Westerbegraafplaats te Gent.
Vlieghe Eliane, echtgenote van Charel Hellemans. Oud varende van
m/s Esmeralda. Geboren te Gent op 2 oktober 1937 en overleden te
Lievegem op 17 december 2021. Samantha Hellemans †, haar dochter. Een bijzondere dank aan Jean-Marie en Pascale. De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de
parochie-kerk Sint-Simon en Judas Thaddeus, Gentbruggeplein te
Gentbrugge op maandag 27 december 2021 om 10 uur. Uw aanwezigheid tijdens de uitvaartliturgie zal door de familie worden aanzien
als rouwbetuiging. Aansluitend geschiedt de bijzetting in de familiegrafkelder bij
wijlen haar dochter op de begraafplaats te Gentbrugge.
Marcel Cardon, echtgenoot van Gaby Buysse. Oud varende van m/s
Oremus. Geboren te Menen op 14 augustus 1936 en overleden te
Roeselare op 21 december 2021. Marc en Marita Cogghe – Cardon,
Maqnuel (†). Kris en Marika Vercamer – Cardon, Garben en Margaux,
Sybren en Jana, Jurjen zijn kinderen en kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid rond de urne van Marcel, waartoe wij u vriendelijk, zal
plaatshebben op woensdag 29 december 2021 om 11 uur in de Aula
van het Uitvaartcentrum Bleyaert, Moerkerke Steenweg 77 te Sint
Kruis. De urne van Marcel krijgt thuis een mooi plaatsje.

kinderen.

Louis Dierckx, weduwnaar van Elisabeth Gorris. Oud varend van m/s
Loli. Charles Dierckx en Gabriëlla Moreel, Johnny Dierckx en Chor
Leekrathok, Ronny en Rita Dierckx - Claes, Rudy en Sonia Dierckx Verstraeten, Eddie en Betty Coupé - Dierckx, zijn kinderen. Wendy
Dierckx, Lars, Sandy Meuris en,Jelle Bogaert, Mitch Dierckx en Sofya
Dif, Inez, Senna en
, Stefan en Sanne Haes - Dierckx, Glenn en
Jessy Ickroth - Verbeeck, Dario en Jordan, zijn klein- en achterklein-

Haems Anna, echtgenote van Lucien Kenis. Oud varende van m/s Trophee. Geboren te Antwerpen op 7 juni 1935 en godvruchtig overleden te Brugge op 10 decem4

ber 2021. Haar kinderen, Johnny en Sophie Hofman – Trémouroux. Haar klein- en
achterkleinkind, Nienke Hofman en vriend, Kenny en Cindy Vanden Briele - Van
Minsel, Robyn. Nils Casteleyn, Charlotte Casteleyn. De uitvaartdienst waartoe wij u
vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021 om 11 uur, in
de parochiekerk O.L. Vrouw Bezoeking te Lissewege.
Sabina Van Den Berghe, echtgenote van Gaston Mouton. Oud varende van m/s Mova. Geboren te Gernsheim (D) op 10 december
1940 en overleden te Brasschaat op Kerstdag 25 december 2021.
Rudi en Chantal Mouton-Bauwens, Laetitia Mouton. Danny en Veerle Mouton-Versele, Margot Mouton en Jasper Claessen, Arnaud
Mouton, Jonas Jansen en Mauranne Bervoets, Lynn Jansen en Jeroen Timmermans haar kinderen en kleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid van Sabina bij te wonen in het Kerkschip Sint-Jozef, Houtdok 25, Haven 25A te 2030 Antwerpen, op donderdag 30 december 2021 om 10 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Schoten, gelegen aan de Hendrik Consciencestraat 2A.
Laurent Van den Wijgerd, weduwnaar van mevrouw Diane Fierant.
Oud varende van m/s Laudia. Geboren op 23 november 1938 en
overleden op 31 december 2021. Brigitte Van de Wijgerd, Tom, David en Vicky Van de Wijgerd - Koopman, Quinten en Seppe, zijn kind
- en kleinkinderen. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in
het rouwcentrum L. Van Kuyk, hoek Laarsebaan - Ryenlanddreef te
Merksem op maandag 10 januari 2021, om 11.00 uur. De asverspreiding gebeurt aansluitend op de verspreidingsweide van de begraafplaats te
Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Josephine Van Dessel, echtgenote van Frans Geffens. Oud varende. geboren te
Antwerpen op 4 februari 1939 en rustig ingeslapen te Deurne, in het AZ Monica op
19 januari 2022. Eric en Nancy Braeckmans – Geffens haar kinderen, Kenny
Braeckmans, Kimberly Braeckmans en Jarno De Cock, haar kleinkinderen. Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Josephine in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem, op woensdag 26 januari 2022 om
11:00 uur. De begraving heeft aansluitend plaats op de begraafplaats te Merksem,
gelegen aan de Zwaantjeslei.
Norbert Hosten, echtgenoot van Maria Broeckaert. Oud varende van m/s Probite. Geboren te Hingene op 6 juli 1938 en overleden te Merksem op 19 januari 2022. Gérard Hosten en Patricia Deville, Cynthia Hosten en Kris Verhoft, Liz & Seth, Jessica
Hosten en Kevin Marnef, Milan & Noah, Karina Hosten en Marcel Van De Meirssche, Vanessa Van Praet en Marc Hamer, Matteo & Mathieu, Agnetha Van Praet en Michaël Beniest, Jaiden,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in het rouwcentrum L. Van Kuyk, hoek Laarsebaan - Ryenlanddreef te Merksem op zaterdag 29 januari 2022, om 11.00 uur. De urnebegraving zal
aansluitend in alle intimiteit plaatsvinden op het urnenveld van de begraafplaats te
Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
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Stephan Desaever, vriend van Mildred Sterck. Oud varende van m/s
Transit (ouders). Geboren te Gent op 9 maart 1971 en overleden te
Sint Amandsberg op 24 januari 2022. Frauke Desaever, Warre
Desaever, zijn kinderen, Raymond (†) Desaever en Maria Van
Houteghem - Jef Saerens, zijn ouders. De uitvaartplechtigheid rond
de urne van Stephan, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
plaatshebben op zaterdag 29 januari 2022 om 9.30 uur, in de aula
van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi. De bijzetting in de
familiegrafkelder bij zijn vader zal plaatshebben in beperkte kring.
Jef Rogiers. Oud varende. Geboren te Toul (FR) op 31 juli 1924 en
overleden te Antwerpen op 1 december 2021. Afscheidsplechtigheid
heeft plaats op zaterdag 11 december 2021 om 10:30 uur in de
Stadsaula Sereni, Eilandje Napoleonkaai 51, 2000 Antwerpen in beperkte kring.

OPROEP
De Scheepsboys & Girls en De Lourdesvrienden Schippers zouden graag in de maand mei naar
Lourdes gaan en op vraag van geïnteresseerde mensen terug per autocar.
We zouden het eventueel willen combineren met enkele uitstappen indien gewenst .
Om een programma te kunnen opmaken aan een degelijk prijskaartje zouden we graag weten
om hoeveel personen het zou kunnen gaan .
Bij enige interesse neem contact op met
Jenny Lobbestal – GSM 0472/60.22.27 of e-mail jenny.lobbestal@telenet.be
Eddy Munghen – GSM 0475/77.29.25 of e-mail eddy.munghen@telenet.be
Victor Ryckewaert - GSM 0479/23 19 64 of 03 646 64 07 of victor.ryckewaert@telenet.be
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM MISSEN
6/feb

13/feb
20/feb

Eliane Vlieghe, echtgenote van Charles Hellemans
23e jaargetijde Samantha Hellemans
Rosa Van Iersel weduwe van Rene De Smet
Sabina Van Den Berghe, echtgenote van Gaston Mouton
vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef
23e jaargetijde Monique Beerens - Familie Beerens - Van Sommeren

27/feb
6/mrt
13/mrt
20/mrt
27/mrt
3/apr
10/apr
17/apr

Pasen
Monique Beerens en Familie Beerens - Van Sommeren

Herdenkingsmis pater Machar
en overleden familie
Mis met familie
* KERKSCHIP SINT JOZEF
Zondag 6 maart 2022 om 10u30
* KAPELLEN - HOOGBOOM
Zondag 26 juni 2022 om 10u00
Hoogboomsesteenweg 245
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Jubileum
Rechter: Ik wil deze zitting niet afsluiten zonder de wens uit te drukken dat de vijfentwintigste straf die het hof de beklaagde vandaag opgelegd heeft, ook zijn laatste mag zijn. Agent breng de jubilaris onmiddellijk weg!
Een man wil een half kropje sla, maar de jonge bediende wil hem alleen hele kroppen verkopen. De man blijft echter aandringen en de bediende besluit het even
aan de filiaalchef te gaan vragen.
- Een of andere malloot wil een halve krop sla kopen, zegt hij.
Maar terwijl hij zijn zin afmaakt, draait hij zich om en ziet de man achter hem in de
deuropening staan. Daarom voegt hij er snel aan toe.
- En deze heer hier wil de andere helft. Als de man vertrokken is, feliciteert de chef
de bediende om zijn tact.
- Ik was onder de indruk van de manier waarop je je uit de situatie gered hebt. Wij
houden van mensen die kunnen improviseren. Waar kom jij vandaan?
- Uit Schellebelle.
- En waarom ben je er weggegaan?
- Och, daar wonen alleen maar kletskousen en ex-voetballers.
- Mijn vrouw is ook van Schellebelle.
- 0 ja? Voor welke club speelde ze?
Een oude visser vertelde hoe hij ooit eens een enorme vis had gevangen.
- “Zoiets als een walvis, zeker?”, vroeg een jonge toehoorder smalend.
- Een walvis? Nee, mijn jongen, die gebruikten wij in mijn tijd als aas.
Ervaring
Piet Vansnot is nog maar enkele dagen getrouwd of hij doet zijn beklag bij zijn
vriend:
- Mijn Marie wil elke morgen koffie bij het ontbijt en ik hou meer van thee.
- O, wees gerust, je zult gauw genoeg aan koffie wennen, hoor, antwoordde zijn
vriend, die al bijna tien jaar aan de leiband lag.
Klein verschil
- Vader, wat is een dialoog?
- Een dialoog is een gesprek tussen twee mensen.
- Dus als jij met moeder spreekt…
- Nee, jongen,… dat is een monoloog!
Geen probleem
Een toerist stapte met een loodzware koffer op de trein. Hij moest naast Max zitten
en zwaaide de koffer op het smalle bagagerek boven Max z’n hoofd.
- Neemt u mij niet kwalijk, maar kan dat geen kwaad? Vroeg Max met een bezorgde blik op het wankele evenwicht van de koffer.
- Nee hoor , antwoorde de toerist opgewekt, hij is op slot.
Papa , vraagt Bo, als een hond een stuk worst gestolen heeft, kan hij dan toch nog
politiehond worden?
8

Het Gouden Anker
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
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Bestaan is een zegen

Twee jaar geleden mocht ik, in het kader van een sabbatjaar, met 28 anderen uit
heel de wereld een Bijbelprogramma van 108 dagen meemaken in Jeruzalem. Het
lied waarmee de organiserende zusters de eerste dag startten, hielp me om die
sabbatperiode voldoende diep te beleven en blijft me spiritueel begeleiden. Het
gaat over het lied Just to be uit de CD Dancing Sophia’s Circle van Colleen Fulmer. ln het refrein zingt ze: “Just to be is a blessing, lust to live is holy” (enkel bestaan is een zegen, enkeI leven is heilig). Ja, tijdens een sabbatperiode kun je
naar de kern gaan. Als bij een ajuin: als je de oppervlakkige lagen weg pelt en zelf
de meer centrale en onmisbare lagen verwijdert, wat vind je dan in het midden?
Bestaan, leven. Dàt ik er ben is een zegen, dat ik leef is heilig. Al zegt het lied het
nog anders: niet in de ik-vorm, maar algemeen bestaan, het leven is een zegen en
is heilig.
Het leven is heilig
Het is toch opvallend: dát ik besta en leef, kan ik nooit aan mezelf toeschrijven. Ik
heb dat als een geschenk gekregen en weI door de liefde van mijn vader en moeder en de scheppingskracht van God. Ik mag er elke dag dankbaar om zijn. Die
dankbaarheid voor het eigen bestaan mag ik overbrengen op elke andere mens.
Het is zo bevrijdend met anderen dankbaar te kunnen omgaan, hen te zien als een
geschenk, als een zegen, als heilig. Dat besef en vooraI de beleving daarvan zouden we moeten kunnen vasthouden in elke omstandigheid... /just to be is een
christelijk Iied en gebruikt beelden uit de evangelietekst bij het begin van dit artikel.
Lelies, gras, vogels … zijn er gewoon en hoe prachtig is dat. In Israël mocht ik de
overvIoedige bIoemenpracht aanschouwen, omdat ik daar tijdens de lente was.
Wat een schoonheid! Ook dat schitterende schouwspel kan ik niet aan mijn inspanningen toeschrijven. Ze zijn gegeven, ze bestaan, ze leven.
Vakantie is
Vanuit die diepe spiritualiteit roept Jezus ons op ons geen zorgen te maken. Zes
maal! En in het midden, tussen de eerste en de laatste drie, spreekt Jezus over de
luister van Salomo. ‘Salomo’ is als woord met ‘sjaloom’ of vrede verwant. Zou er
inderdaad niet veeI meer vrede in de binnenkant van mensen en in de wereld zijn,
als we die verbondenheid met de diepste kern altijd konden beleven?
Vakantie, een tijd bij uitstek om ons geen zorgen te maken, kan ons terug in die
verwondering thuis brengen: enkel bestaan is een zegen, enkel leven is heilig.
Uit: Don Bosco Vlaanderen juli - aug. 2011 - Eric Aelvoet
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AGENDA
wo 2. feb 2022
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
ma 14. feb 2022
Valentijnsdag
wo 16. feb 2022
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

wo 2. mrt 2022
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 5. mrt 2022
10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 16. mrt 2022
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 27. mrt 2022
Begin zomertijd
wo 30. mrt 2022
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03 231 93 26
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Beste Leden en sympathisanten,
Het jaar 2021 is een verloren jaar voor al de schippersverenigingen.
Ook voor onze leden van de Schippersvoetbalclub Scheepsboys en Girls.
We hadden gehoopt dat het allemaal snel voorbij ging zijn met onze inentingen,
maar spijtig is het niet.
Vooral toch blij dat we er allemaal nog vrij en goed gezond uit gekomen zijn , we
hebben elkaar een gans jaar niet veel kunnen zien door al die maatregels, we
mochten en konden als club niets organiseren voor onze leden.
Maar gelukkig in een dal periode hebben wij ons jaarfeest in Oktober toch kunnen
geven , iedereen was opgelucht en blij dat we even bijeen konden zijn en hebben
er allemaal heel veel van genoten.
En zo kunnen we dan beginnen aan ons jubileum jaar : 50 jaar bestaan van de
Scheepsboys en Girls .
Al wat we mogen en kunnen willen we dit jubilee jaar voor jullie, leden organiseren
en we hebben wel al wat ideeën in petto .
Bedankt dat jullie allen zijn blijven vertrouwen in onze club en lid zijn gebleven.
We wensen al de leden, als onze sympathisanten, al de Schippers , al de Schippersvereniginen :

Zalig kerstmis en een goed en gezond
Nieuwjaar 2022
Bestuur en Voorzitter Scheepsboys en Girls
Victor
Als het mag en kan is dit reeds het programma
Zaterdag 2 april 2022

: playback show door schippers gespeeld

Zondag 6 maart 2022: herdenking mis 10 jaar overlijden Pater Machar
Zondag 26 juni 2022 : autozoektocht
Zaterdag 22 oktober 2022 : jubileum jaarfeest ‘50 jaar’ bestaan
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Dinsdag 25 januari

14u00

Nieuwjaarsreceptie.
Kaart en teerlingspel

Dinsdag 22 februari

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 maart

11u30

Een verzorgde kaas en wijn-diner

14u00

Dansgelegenheid ????

Dinsdag 26 april

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 31 mei

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 28 juni

11u30

Deuren gaan open
Verzorgd buffet voor onze leden

Dinsdag 27 september

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 25 oktober

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 november

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 06 december

14u00

Kaart en teerlingspel

Onze beste groeten,
Monique en Hilaire
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
2022 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
2022
Zo 6 febr
Zo 6 maa
Ma 18 apr
Zo 1 mei
Zo 29 mei
Zo 3 jul
Zo 7 aug
Zo 4 sept
Zo 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

10u30
10u30
15u00
10u30
11u00
10u30
10u30
10u30
10u30
15u00
10u30

H. Mis
H. Mis
H. Mis Paasmaandagviering
H. Mis
Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis Allerheiligen
H. Mis

Martina:  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 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
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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
Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

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
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