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“Corona-Kerstmis” 2020
Dit jaar geen feestmaal met veel mensen. Zelfs geen
Eucharistieviering, tenzij via de media. Ongezien en
toch waar. En zo moeten we aan het begin van deze
advent wel nederig nadenken over het mysterie van
God-met-ons, de Zoon van God, Jezus, zoon van Maria, geboren in een eenvoudige stal, want dat is Kerstmis! Dat is hoe we ons leven willen: sober, eerlijk, aanhankelijk. Zo willen we zijn: nederig, gul, broederlijk".
“Hij is al geboren. Hij is mens geworden. Hij
heeft het vaccin van de liefde uitgetest. Maar
het is met Hem niet goed afgelopen: het kostte
Hem zijn leven. Doch het vaccin dat Hij in de
wereld bracht, blijft doorwerken. Het is in de
wereld gekomen en zal er nooit meer uit weggaan.
Zijn vaccin is bedoeld voor alle mensen van goede wil.
Voor alle mensen die met hun hart het welbehagen van
God zoeken. Zij mogen zich verheugen over de Redder
die eens gekomen is. Zijn vaccin is bedoeld voor ons,
die samenzijn om de diepte van Kerstmis in te ademen.
Al zitten wij nu met een mondmasker, al zitten wij nu
niet dicht bij elkaar, toch zijn wij met elkaar verbonden in
het diepe verlangen: dat ook deze Kerstmis van ons
goede mensen maakt.

IN DIT NUMMER
WOORDJE

1- 2

WENSEN & INFO

OVERLIJDENS

3

4-6

MISSEN KERKSCHIP

7

AGENDA

8

KRIS KRAS

9

NIEUWS
ANTWERPEN

10 - 11

GENT EN BRUGGE

12 - 13

LUIK EN EISDEN

14

INFORMATIE

15

Er is hier gelukkig die Ene onder ons gekomen, die geen mondmasker draagt, en die
naar ons kijkt, en naar ieder van ons glimlacht”.
(R. Renckens)

Graag voeg ik hier nog een zegen bij en een eenvoudig
gedicht.Alles gaat voorbij. Deze pandemie ook. En,
dichter dan ooit, zullen we dan weer knus bij elkaar zitten. Veel moed en vertrouwen!
Paul Renders ofm, aalmoezenier Kerkschip te Antwerpen.

Paul Renders,
minderbroeder ofm

Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen
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De zegen van Kerstmis
over het nieuwe jaar 2021
God,
Gij die ons nieuw kunt maken.
Zegen ons met kalmte
tegen crisis.
Zegen ons met moed
tegen onzekerheid.

Gedicht

Zegen ons met rustig inzicht
tegen bange voorspellingen.

Eens is een kind geboren –
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen –
voor mensen overal.

Zegen ons met creativiteit
tegen berusting.
Zegen ons met hoopvol uitzicht
tegen gelatenheid.

De engelen zongen vrolijk –
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.

Zegen ons met opgewektheid
tegen bedruktheid.

Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
dat ik niet voor mijzelf leef
maar ook aan anderen denk.

Zegen ons met humor
tegen gezeur.
Zegen ons met weerbaarheid
tegen moeilijke dagen.
God,
Gij die ons nieuw kunt maken.

Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar –
daar is het áltijd kerstfeest –
op elke dag van ’t jaar.

Zegen ons met het Licht van Kerstmis.
Zegen ons met nieuwe toekomst.

(BRON: Anoniem, ‘Woorden met elkaar’ –
verzameld door Kees Harte)

(BRON: Jean-Paul Vermassen)

AANDACHT, AANDACHT, AANDACHT:
VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN
FEBRUARI 2021
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WENSEN

Een Zalige Kerst en een
voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar
vanwege de aalmoezenier en het
Apostolaat der Schippers!!!

Kerstklokjes die klinken
Kerstlichtjes die blinken
Een boodschap van peis en vree
Geven wij met deze kerstwens mee
Laat deze ster helder en klaar
Ons leiden naar een gelukkig nieuw jaar!
Samen gaan we 2021 in

Het jaar dat staat voor een nieuw begin.
Eddy en Jenny
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OVERLIJDENS
Josiane Rifaut, weduwe van Robert Droissart. Oudvarende van het m/s Rojo, zij werd geboren te ConflansSainte-Honorine (F) op 29 mei 1932 en overleed te Doornik
op 5 november 2020. Haar dochter is Nadine Droissart. Haar
klein- en achterkleinkinderen. Haar neven en nichten. Ten
gevolge van de Corona pandemie had de uitvaart plaats in
beperkte familiale kring. De teraardebestelling had plaats op
het kerkhof van Antoing in de familieconcessie. Rouwadres:
Rue des Mésanges 12, 7540 Kain.

Clémence Govaert, weduwe van Frans Pieters. Oudvarende, zij werd geboren te La Fère (F) op 18 augustus
1923 en overleed in het AZ St. Lucas te Gent op 6 november 2020. Haar dochter is Diane Pieters. Haar kleinkinderen.
Haar neven en nichten. Door de huidige coronamaatregelen
had de afscheidsplechtigheid plaats in beperkte kring.
Rouwadres: Fam. Clémence Govaert, p/a Uitvaartverzorging Cispa E&G, Brugsesteenweg 583, 9030 GentMariakerke. Online condoleren: www.cispa.be
Guido Somers, echtgenoot van Marie-Louise Borms. Reder op rust, hij werd
geboren te Antwerpen op 6 juli 1936 en overleed te Antwerpen in het WZC
Arthur op 6 november 2020. Ten gevolge de coronamaatregelen had de crematie en de tewaterlating van de as in de Schelde plaats in strikte intimiteit.
Correspondentie adres: Fam. Somers, p/a Trans-Naval NV, Esmoreitlaan 3
bus 55, 2050 Antwerpen. www.rouwcentrumbogaert.be

Jacques Testard, echtgenoot van Lea Westerlinck. Oud
varende van het m/s Saint Bavo, ondervoorzitter van het
Carnavalcomité - Dendermonde, hij werd geboren te Lyon
(F) op 13 april 1933 en overleed te Gent op 5 november
2020. Door de huidige coronamaatregelen had de afscheidsplechtigheid plaats in beperkte familiekring. Zijn asurn werd bijgezet op het urnenveld van de begraafplaats te
Dendermonde.

François Spruyt, echtgenoot van Rosine Van Cleempoel. Oud-varende
van het m/s Mafra, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren
te Antwerpen op 7 maart 1942 en overleed in het ZNA Stuivenberg te Antwerpen op 29 oktober 2020. Zijn kinderen zijn Karin Spruyt en Eddy Leijzen,
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Kris en Cindy Spruyt-Dierckx. Zijn kleinkinderen. Zijn broer, zijn tante, nonkel
en nicht. Door de coronamaatregelen werd de as aan de natuur toevertrouwd
in intieme kring. Rouwadres: Fam. Spruyt-Van Cleempoel, p/a Antwerps Uitvaartcentrum, Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout.

Antoinette De Wit, weduwe van Louis Van de Weijer. Oud
-varende van het m/s Rosalie, gewezen lid van de Kon.
Schippersgilde St. Jozef, zij werd geboren te Blaton op 30
oktober 1928 en overleed in het wzc Het Gouden Anker op
13 november 2020. Haar schoonzus, neef, nichten, achterneven en achternichten. Het afscheid en de asverspreiding
van Antoinette had door beperkende maatregelen ter bestrijding van Covid19, plaats in alle intimiteit. Online condoleren: www.lvankuyk.be
Arlette Rinckhout, echtgenote van Francis Bertens. Oudvarende van het m/s Chaed, zij werd geboren te Marchienne-au-pont op 9 december 1942 en overleed te Brasschaat
op 3 november 2020. Haar kinderen zijn Chantal en Frank,
Eddy en Christine, Isabelle. Haar klein- en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid had, door beperkende
maatregelen ter bestrijding van Covid19, in alle intimiteit
plaats. Online condoleren: www.l-vankuyk.be
Willy Mussche, echtgenoot van Irena Kesteleyn. Oudvarende, hij werd geboren te Zelzate op 4 juni 1934 en overleed te Gent op 16 november 2020. Zijn kinderen zijn Ulysse
en Linda Sleeuwaert-Mussche, Luc en Margie MusschePoelman. Zijn klein- en achterkleinkinderen. Zijn zus,
schoonbroers en schoonzus. De afscheidsviering, gevolgd
door de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats te Gentbrugge, had gezien de huidige maatregelen plaats in beperkte
familekring. Online condoleren: www.uitvaartcentrum-de-ceder.be
Jeanne Vanstraeten, weduwe van Pierre Houben, levenpartner van Albert
Possemiers. Oud-varende van het m/s René, zij werd geboren te Gent op 12
oktober 1928 en overleed in het wzc Het Gouden Anker op 28 oktober 2020.
Zij is de zus van Irène (+), Leontine (+) en Louis Verstraeten (+). Haar kinderen zijn René Houben en Rita Scheppers. Haar klein- en achterkleinkin5

deren. Haar neven en nichten. Gezien de omstandigheden had de afscheidsviering in intieme kring plaats gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Merksem. Rouwadres: Kluislaan 26, 2180 Ekeren.
Julien Turneer. Oud-varende van het m/s Tabou (ouders), hij
werd geboren te Marchienne-au-Pont op 3 november 1951 en
overleed te Deurne in het AZ Monica op 22 november 2020.
Zijn kinderen zijn Dave en Peggy Praet-Turneer, Davy en Wendy Turneer-Staes. Zijn kleindochter Luna Praet. Zijn zus en
schoonbroer. Aansluitend op de uitvaartplechtigheid volgde de
bijzetting van de urne in het urnenveld van de begraafplaats
Deurne-Ruggeveld. Rouwadres: Fam. Julien Turneer, p/a
Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3, 2100 Deurne. Online Condoleren:
www.begrafenissenloots.be
Maria Leemans, weduwe van Marcel Van Steen. Oudvarende van het m/s Ara, lid van de Scheepsboys & -Girls,
lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, zij werd geboren te
Bornem op 14 maart 1928 en overleed te Merksem op 23
november 2020. Haar kinderen zijn, Domien en Sonia Van
Steen-Dullaert, Marc en Lucie Van Dam-Van Steen, Theresia (+) Van Steen, Noëlla Van Steen en partner Werner Van
Driessche, Thierry Van Steen en partner Sonja Pietinckx.
Haar klein- en achterkleinkinderen, haar neven en nichten. Door de huidige
beperkingen had de afscheidsplechtigheid en asverspreiding plaats in intieme
kring. Online condoleren: www.l-vankuyk.be
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM MISSEN
6/dec
13/dec
20/dec
25/dec

Middernachtmis (in afwachting)
Monique Beerens en overleden familieleden Beerens en Van
Sommeren vw. Henk en Ria

27/dec

2021
3/jan
10/jan
17/jan
24/jan
31/jan

Herdenkings mis pater Machar en overleden familie
Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245
is uitgesteld naar een latere datum.
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AGENDA
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

LOCATIE

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Politiebericht
- Gelukkig had de vermoorde zijn geld de dag voordien naar de bank gebracht, zodat hij er enkel met het verlies van zijn leven van afkwam.
- Is uw man al terug van zijn buitenlandse reis?
- Neen, nog niet, maar ik heb drie weken geleden een genadeverzoek ingediend.
Daniël en Levy hebben een zaak afgesloten.
- Zullen we nu het contract opstellen?
- Contract? Waarvoor? Het is toch heel eenvoudig; als de prijs stijgt, zal jij niet leveren. En als hij zakt, zal ik niet kopen.
Gelukkig…
… is een werkloze schrijnwerker, want die is voor een tijdje van het gezaag af.
Weerprofeet
Frank: Ik heb gesolliciteerd naar een baantje op het Meteorologisch Instituut.
Paul: Heb je daar een bijzondere geschiktheid voor nodig?
Frank: Ja, maar die heb ik. Ik heb een paar heel betrouwbare eksterogen.

- Sinds wanneer drink jij bier met een rietje, Carlos?
- Sinds ik mijn vrouw heb beloofd nooit meer een glas aan te raken.
- Kelner, kunt u mij vertellen wat dat is, hier op mijn bord?
- Dat is gebraden kip, mijnheer.
- Ach zo. Zeg, tussen ons gezegd en gezwegen, eigenlijk verspil jij hier je tijd, hoor.
Met zo’n verbeelding zou jij eigenlijk romans moeten schrijven!
Blussen
Tijdens een grote brand zochten enkele spuitgasten hun toevlucht in een likeurzaak. De politiecommissaris, die hen daar had zien binnengaan, kwam hen achterna. Toen hij hen daar zo zag zitten, elk met een flinke cognac voor zich, vroeg hij:
- Noemen jullie dat spuiten?
- Neen, antwoordde één van hen, wij noemen dat blussen.
Altijd hetzelfde
Kleine Geoffrey loopt een schoenwinkel binnen met zijn ma. Als de verkoper met
het aanpassen begint, zegt het jongetje:
- De eerste tien paar schoenen hoeft u niet te laten zien. Die neemt mama toch
niet.
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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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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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Fransen brengen kanaal Seine-Nord Europe
in stroomversnelling
Geruime tijd is het oorverdovend stil gebleven rond het Seine-Scheldekanaal.
Maar van bij onze zuiderburen komt er nu een duidelijk signaal dat er inderdaad
werk zal gemaakt worden van dit kanaal. Vanaf april 2020 werd de projectvennootschap die instaat voor het nieuw te bouwen kanaal officieel een regionale overheidsinstelling. Dat staat in de Franse mobiliteitswet - Loi d' Orientation des Mobilités, afgekort LOM - die op 18 november 2019 door de Assemblée Nationale werd
goedgekeurd. Deze mobiliteit wet trad in voege vanaf 26
december 2019 en dat is een zeer grote stap vooruit voor
het kanaalproject. In juni 2017 werden alle grote projecten, waaronder de bouw van het kanaal Seine-Nord
Europe, door de Franse regering tijdelijk stilgelegd. President Macron wilde de tijd nemen om de beschikbare budgetten af te wegen tegen de mobiliteitsbehoeften. In het
verleden werden heel wat beloften gedaan door de toenmalige regeringen maar ontbraken de middelen Door het
LOM wou de regering een evenwicht vinden tussen de
beschikbare budgetten en de effectieve kosten. Die oefening werd ook gemaakt voor het kanaal Seine-Nord Europe. De beslissing kwam er niet zonder slag of stoot. De
betrokken regio's Hauts-de-France en Ile-de-France en
de betrokken departementen Oise, Pas-de-Calais, Nord
en Somme voerden actie onder de slogan "oui au canal"
De bouw zelf zou immers zorgen voor 5000 arbeidersplaatsen en het vervoer over de binnenwateren zou een
sterke toename kennen, bovendien verwachten de betrokken regio's een economische boost. Samen met de
Vlaamse en de Waalse regering verstuurden de regio's een brief om de Franse regering nogmaals duidelijk te maken hoe belangrijk de bouw van het nieuwe kanaal
op economisch en mobiliteitsgebied voor hen en Europa was. De lokale overheden
zouden een serieuze duit in het zakje doen en zo werd een akkoord bereikt. In ruil
voor deze financiële inbreng kregen ze het grootste zeggenschap over het project.
In oktober 2019 liet premier Edouard Philippe officieel weten dat Frankrijk zou starten met de bouw van het nieuwe kanaal. In november trad president Macron hem
bij en bevestigde hij de (Franse) staatsbijdrage van 1,1 miljard euro. De regio's
dragen eveneens 1,1 miljard euro bij in de bouwkosten plus een lening van 0,8 miljard euro. De EU steunt het project met 1,8 miljard euro. In totaal zou er 5 miljard
geïnvesteerd worden in het kanaal Seine-Nord Europe. Nu is er nog weinig te zien
van werkzaamheden aan het nieuwe kanaal maar achter de schermen zijn momenteel 300 mensen aan de slag om alles voor te bereiden. De "echte" start van
de werkzaamheden is gepland eind 2020, in 2028 moet het kanaal klaar moeten
zijn.
13 november 2020
Gerard Vanhecke

Bovenstaande tekst en gegevens werden genomen uit "Infostroom
oktober 2020" van "De Vlaamse Waterweg nv"
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
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 !!!!
Zo 1 nov
Zo 6 dec

15u00 H. Mis
10u30 H. Mis

Allerheiligen

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 aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67.
MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen
P.S. 1
Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking (en anderen)
als hij zou kunnen helpen
Tel. 0475 28 84 67
P.S. 2
Zuster Emmanuelle vroeger schippersschool van Namen, is definitief terug in
zusterklooster in Namen, zij was missionaris in Nicaragua
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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
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