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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 4 - EDITIE 10 -  DECEMBER 2022 

KERSTMIS 2022 
Paus Franciscus heeft in  2019 de Apostolische brief Ad-
mirabile signum over de betekenis en de waarde van de 
kerststal ondertekend, waarin hij vraagt dat de praktijk 
van het opzetten van de kerststal met Kerstmis 
"nooit mag verzwakken" en dat "waar hij in onbruik 
is geraakt, hij mag worden herontdekt en nieuw le-
ven ingeblazen". 
 

De paus ondertekende deze apostolische brief in ons 
Franciscaanse heiligdom van Greccio, Italië, waar Fran-
ciscus van Assisi in 1223 de traditie van de kerststal met 
Kerstmis begon. 
In de Apostolische brief legt de Paus uit dat "de kribbe 
deel uitmaakt van het zachte en veeleisende proces van 
geloofsoverdracht. Vanaf de kindertijd en vervolgens in 
elke levensfase leert het ons Jezus te aanschouwen, 
Gods liefde voor ons te voelen, te voelen en te geloven 
dat God met ons is en dat wij met Hem zijn, alle kin-
deren en broeders en zusters dankzij dat Kindje, Zoon 
van God en van de Maagd Maria. En te voelen dat hier 
het geluk ligt". 
 

Hij wijst erop dat "de uitbeelding van de gebeurtenis van 
de geboorte van Jezus gelijk staat aan het met eenvoud 
en vreugde verkondigen van het mysterie van de mens-
wording van de Zoon van God. De kribbe is in feite als 
een levend Evangelie, voortkomend uit de bladzijden 
van de Heilige Schrift". 
 

"De beschouwing van het kersttafereel nodigt ons uit om 
geestelijk op reis te gaan, aangetrokken door de nede-
righeid van Hem die mens werd om ieder mens te ont-
moeten. En we ontdekken dat Hij ons zozeer liefheeft 
dat Hij zich met ons verenigt, zodat ook wij met Hem 
verenigd worden". 
 

Bovendien onderstreept hij dat hij met deze brief "de 
mooie traditie van onze families die in de dagen voor 
Kerstmis de kerststal voorbereiden, wil aanmoedigen, 
evenals de gewoonte om deze op te hangen op werk-
plekken, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, plei-
nen...". 
Hij vraagt ook: "Waarom wekt de kribbe zoveel verba-
zing en ontroert ze ons? Allereerst omdat het de te-
derheid van God laat zien". 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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In antwoord daarop wijst hij erop dat "voor de kribbe de geest spontaan teruggaat 
naar toen men een kind was en ongeduldig wachtte op de tijd om te beginnen met 
bouwen. Deze herinneringen maken ons opnieuw bewust van het grote geschenk 
dat ons is gegeven door het geloof door te geven; en tegelijkertijd doen zij ons de 
plicht en de vreugde voelen om dezelfde ervaring door te geven aan onze kinderen 
en kleinkinderen". 
 

"Het is niet belangrijk hoe de kerststal wordt opge-
maakt, hij kan altijd hetzelfde zijn of elk jaar worden 
aangepast; wat telt is dat hij tot ons leven spreekt. Op 
elke plaats en op elke manier spreekt de kribbe van 
Gods liefde, de God die een kind werd om ons te ver-
tellen hoe dicht hij bij ieder mens staat, ongeacht zijn 
toestand". 
 

De oorsprong van de kribbe. 
 

Anderzijds vertelt paus Franciscus verder over de oorsprong van de christelijke 
traditie van de kerststal en de relatie met Franciscus van Assisi en het Itali-
aanse stadje Greccio. 
"Daar hield Franciscus halt, waarschijnlijk komende van Rome, waar hij op 29 no-
vember 1223 van paus Honorius III de bevestiging van zijn regel had ontvangen. 
Na zijn reis naar het Heilige Land deden die grotten hem op een bijzondere manier 
denken aan het landschap van Bethlehem". 
 

"Het is mogelijk dat de Poverello in Rome onder de indruk was van de mozaïeken 
in de basiliek van Santa Maria Maggiore waarop de geboorte van Jezus is afge-
beeld, vlak naast de plaats waar volgens een oude traditie de tafels van de kribbe 
werden bewaard". 
 

De paus legt uit dat "de Franciscaanse bronnen in detail vertellen wat er in Greccio 
is gebeurd. Twee weken voor Kerstmis belde Franciscus een plaatselijke man, Jan 
genaamd, en vroeg hem te helpen een wens te vervullen: "Ik wil de herinnering vie-
ren aan het Kind dat in Bethlehem is geboren en ik wil op een of andere manier 
met mijn ogen overdenken wat hij heeft geleden als zuigeling, hoe hij in de kribbe 
werd gelegd en hoe hij op hooi werd gelegd tussen de os en de ezel". 
 

"Zodra hij het hoorde, ging die goede en trouwe man snel en maakte op de aange-
wezen plaats klaar wat de heilige hem had aangewezen. Op 25 december kwamen 
vele broeders uit verschillende plaatsen in Greccio aan, evenals mannen en vrou-
wen van de boerderijen uit de regio, die bloemen en fakkels meebrachten om die 
heilige nacht te verlichten. 
 

Toen Franciscus aankwam, "vond hij de kribbe met het hooi, de os en de ezel. 
De mensen die aankwamen toonden een onbeschrijfelijke vreugde voor het 
kersttafereel, zoals ze nog nooit hadden meegemaakt". 
(Bron: AciPrensa) 

 
Een heerlijke Kerstmis en een jaar 2023 met vrede in het hart! 

Paul Renders, minderbroeder-franciscaan, aalmoezenier Binnenvaart. 
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OVERLIJDENS 
 
Clémentine Van de Weyer, weduwe van de Cesar Geffens, 
oud varende van ms Gemi II. Ze was lid van de Koninklijke 
Schippersgild St. Jozef en lid van de Lourdesvrienden. Gebo-
ren te Antwerpen op 23 oktober 1925 en daar ook overleden 
op 2 november 2022. Clémentine is mama van Gaston en Jo-
siane Pius - Geffens en meme van Stefan en Sandy Coupé - 
Pius, Jonas & Kobe. Franky en Sheila Willems - Pius, Yan-
nick & Caitlin. wordt uitgenodigd, om samen met ons, af-
scheid te nemen van Clémentine in de Onze-Lieve-Vrouw 
van Smartenkerk te Merksem op donderdag 10 november 

2022 om 11.30 uur. Aansluitend zal de urnebegraving plaatsvinden in het urnenbos 
van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei. 

 
Hilda Joos, weduwe van de Leopold Joseph, oud varende 
van ms Isola-Doma. Geboren te Komen op 4 december 1936 
en overleden in het WZC Brembloem te Evergem op 3 no-
vember 2022. Dit melden u met diepe droefheid: Eddy en 
Monique Joseph - Georg haar kinderen, Davy Joseph en El-
len Peleman haar kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, in 
aanwezigheid van de asurne, waartoe u vriendelijk wordt uit-
genodigd, zal plaatsvinden in de aula van het crematorium 
Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op maandag 14 
november 2022 om 11 uur. Daarna volgt de bijzetting van de 
asurne in het columbarium op de begraafplaats Campo Santo 

te Sint-Amandsberg. 
 
Oscar Vleminckx, weduwnaar van Josiane Kips, oud varen-
de van ms Kamina. Geboren te Hautrage op 30 juni 1935 en 
overleden in het AZ St.-Lucas te Gent op 12 november 2022. 
Oscar leeft verder in de herinnering van: Thierry en Simonne 
Vleminckx - Georg, Jennifer Vleminckx en Jens Van Parijs, 
Amber, Boaz, Jonathan Vleminckx en Kimberley De Saede-
leer, Amy, Tiana, Emanuel Vleminckx en Kimberly Verswijvel, 
Emely, Liam, Giuliano, Kiana, Sky, Tamara Vleminckx en Bry-
an Bonne, Elise. Patrick en Dédilia Claessens - Vleminckx, 
Amaryllis Claessens zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, met opstelling van 

de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van 
het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi op zaterdag 19 
november 2022 om 13 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide 
van het crematorium Westlede. 
 
Fried Romeijnders, weduwnaar van Joske Heeren, oud varende van ms Zodiac. 
Geboren te Helmond op 27 maart 1924 en overleden te Antwerpen (AZ Middel-
heim), op 28 oktober 2022. Dit melden u met verdriet:Joseph en Christiane Rome-
ijnders - Versyp, Andy en Véronique Peleman - Romeijnders, Lies, Tim, Sam, Bian-
ca Romeijnders en Nick Van Puyvelde. Harry Romeijnders en Lidwin van Gruns-
ven, Abel Romeijnders, Chris Romeijnders. Johan en Elma Romeijnders - Lemstra, 
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Ward en Anouk Romeijnders - Vos Jens, Tijn, Elin, Luit en Kirsten Romeijnders - 
Wiegman, Joep, Thijs, Dirk Romeijnders en Annemiek Prins,Lauren en ♥, Meerke 
Romeijnders en Fabian Aukema. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk 
wordt uitgenodigd,heeft plaats in de kerk van het Heilig Sacrament te Merksem op 
dinsdag 8 november 2022, om 11 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats 
op de verspreidingsweidevan de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de 
Zwaantjeslei. 
 

Vicky De Wit, weduwe van Marcel Ameye, oud varende van 
ms Carmen. Ze was lid van de Koninklijke Schippersgild St. 
Jozef. Geboren op 28 november 1942 te Antwerpen en van 
ons heengegaan in WZC Het Gouden Anker te Antwerpen op 
16 november 2022. Delen mee in dit verlies: Peter en Carmen 
Van den Wijngaert - Blassieaux, Johnny en Nancy Blassieaux 
- Van De Vloet, haar kinderen. Andy † en Tiffany Vermeiren - 
Poppe, Fibe, Fleur, Fenna, Seppe †. Jasmine Poppe, Anna-
belle, Léon. Geoffrey en Lindsey Christiaens - Blassieaux, 

Lois. U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op za-
terdag 26 november 2022 om 10 uur in het Rouwcentrum Van Bogaert te Antwer-
pen Linkeroever, Waterwilgweg 3.Aansluitend zal de as van Vicky worden toever-
trouwd aan de natuur op de strooiweide van de begraafplaats van Zwijndrecht, 
Kerkhofstraat. 

 
Frans Annemans, weduwnaar van Edmonda “José” Van La-
ken, partner van Gilberte Naessen, oud varende van ms St 
Michel. Geboren te Dendermonde op 11 oktober 1927en 
overleden te Merksem op 12 november 2022. Dit melden u: 
Gilberte Naessen zijn partner. De afscheidsplechtigheid, 
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het 
rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, hoek Ryenlanddreef - 
Laarsebaan, op dinsdag 29 november 2022, om 11.00 uur. De 
asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidings-
weide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de 

Zwaantjeslei. 
 

Yolande Baert, weduwe van Jean Verbeeck, Was lid van de 
Koninklijke Schippersgild St. Jozef. Geboren te Gent op 24 
januari 1935, overleden te Merksem op 18 november 2022. 
Dit melden u met verdriet: Eddy Verbeeck haar zoon. De af-
scheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, 
hoek Ryenlanddreef - Laarsebaan, op vrijdag 25 november 
2022, om 11.00 uur. De asverspreiding heeft aansluitend 
plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te 
Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.  
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

SCHEEPSZEGENING 

DOPEN 

MATTEO PIOT, geboren te Brasschaat op 31 mei 2022 en gedoopt aan boord van 

het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 19 november 2022. Zoon van 

Jordan Piot en Gianna Russo. De peter is Joey Van den Meerssche en meter is 

Inès Russo.  

Op woensdag 9 november 2022  werd ingezegend door aalmoezenier Paul Ren-

ders ofm in Schoten het M/S DURABO  van Laurens Behiels en echtgenote. Goe-

de vaart! 

DATUM UUR                 

4/12/2022 10u30         

11/12/2022 10u30 Andre Vandamme echt. Lydie Van Acker   

18/12/2022 10u30         

24/12/2022 22u30 Middernachtmis opgeluiderd door "Het Koor"   

  Monique Beerens en Familie Beerens - Van San Sommeren 

          

1/01/2023 10u30 GEEN MIS OP HET KERKSCHIP    

8/01/2023 10u30         

15/01/2023 10u30 Zuster Marie & Denise Van Acker vanwege Lydie Van Acker 

22/01/2023 10u30         

29/01/2023 10u30 
Jean Danis echt. Christiane Cloosterrmans, kinderen en  
kleinkinderen 

          

5/02/2023 10u30         

12/02/2023 10u30 Ouders van Acker - Cant vanwege Lydie Van Acker  

19/02/2023 10u30         

26/02/2023 10u30         
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

za 3 dec 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 7 dec 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 7 - za 10 dec 2022 Reisvrienden - Kerstcruise 

wo 7 - za 10 dec 2022 Scheepsboys - Kerstcruise 

wo 21 dec 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 24 dec 2022 18:00 - 22:30 Kerstavond a/b kerkschip - inschrijven via 

  03 482 02 82 - 0485 64 50 18 

zo 25 dec 2022  Kerstmis 

ma 26 dec 2022  Tweede kerstdag 

za 31 dec 2022 18:30 - …... Oudejaarsavond a/b kerkschip - inschrijven via 

  03 482 02 82 - 0485 64 50 18 

   

zo 1 jan 2023  Nieuwjaarsdag 

wo 4 jan 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 7 jan 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

do 12 jan 2023 14:00 - 18:00 Winterrevue - Schippersgilde 

  Waar: Elckerlyc, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen 

wo 18 jan 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 29 jan 2023 12:30 - 20:00  Jonger dan je denkt - Schippersgilde 

  Dennenhof, Bredabaan 940, 2930 Brasschaat 

   

wo 1 feb 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 4 feb 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 15 feb 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

wo 1 mrt 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 4 mrt 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 15 mrt 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 19 mrt 2023 12:30 - 20:00 Sint Jozeffeest - Schippersgilde 

  Dennenhof, Bredabaan 940, 2930 Brasschaat 

zo 26 mrt 2023  Begin zomertijd 

wo 29 mrt 2023 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
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Het appartement is gelegen op de  
2de verdieping  

Roggestraat 1te 2170 Merksem  
 
Het appartement omvat : 
Inkomhall - Living - Keuken - 2 slaap-
kamers waaronder één met klein bal-
kon - badkamer - WC - kleine berging. 
Er is een garage met eigen oprit.  
Voor inlichtingen + 32 474 41 65 16 
Dit appartement wordt volledig gereno-
veerd met nieuwe badkamer en nieu-

we volledige ingerichte keuken met keramische kookplaat, oven, dampkap, 
koelkast, en vaatwasser. Plaats voor diepvries, wasautomaat en droogkast is 
ook voorzien. 
Het appartement zal bewoonbaar zijn tegen de lente 2023. 

APPARTEMENT TE HUUR 

 

NIEUWJAARSWENSEN 

Het is Kerstmis overal  

we dromen onze dromen  

bij mooi versierde bomen  

van vrede bovenal  

en wensen aan elkaar  :  

sfeervolle Kerstdagen  

en een heel gelukkig Nieuwjaar  !  

Eddy en Jenny  
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een man gaat naar de supermarkt om boodschappen te doen. In een van de gan-
gen komt hij voorbij een vrouw met een klein meisje haar winkelwagen en hij 
hoort haar zeg-gen: 
- Rustig, Loes, het zal niet lang meer duren, we moeten maar drie dingen meer ko-
pen. 
In een volgende gang komt hij de vrouw weer tegen en hij hoort haar zeggen: 
- Het is in orde, Loes, we zijn er bijna. Voor we het weten, zijn we weer buiten. 
Als hij bij de kassa komt, komt de vrouw met het meisje daar ook juist aan en hij 
zegt: 
- Excuseer, zou u graag een complimentje geven voor de manier waar-op u uw 
dochtertje Loes toesprak en rustig hield tijdens het winkelen. 
De vrouw kijkt hem verbaasd aan en begint te lachen: 

hebt het verkeerd voor, zegt ze, mijn dochter heet Evi. Mijn naam is Loes. 
 
GERUÏNEERD 
- Uw kaarten liggen zeer gunstig, zegt de waarzegster, het lijkt wel alsof het geluk u 
achtervolgt. Geen enkele ziekte zal in de komende jaren uw pad kruisen ... 
De klant blijft echter verslagen zitten en jammert: 
- Ik ben geruïneerd! Weet u wat dat betekent voor een arts ...  
 
TE.SLIM AF 
- Kan ik morgenavond enkele sloffen sigaretten aan wal brengen? vroeg de zee-
man aan de douanebeambte. Kom, laten we het op een akkoordje gooien. 
- Ja, dat kan, zei de douanebeambte knipogend. 
Maar toen de zeeman de volgende avond het schip verliet, hield de douanebeamb-
te hem echter tegen en fouilleerde hem zorgvuldig ... maar zonder enig resultaat. 
- Zo, ik zie dat je je bedacht hebt, zei hij grijnzend. 
- Nee, helemaal niet, antwoordde de zeeman, maar jij bent te laat. Ik had de siga-
retten gisteren al jn mijn plunjezak, toen ik je aansprak. 
 
Een politieagent vindt een loslopende aap op straat en gaat ermee naar de com-
missaris. 
- Ga daar maar vlug mee naar de zoo, antwoordt hij. 
De volgende dag ziet de commissaris de agent met dezelfde aap, Hij roept hem bij 
zich en zegt: 
- Ik heb gisteren toch gezegd dat je met die aap naar de zoo moest gaan? 
- Ja, antwoordt de agent, en daar zijn we gisteren ook geweest. Vandaag gaan we 
naar Bobbejaanland. 
 
Het verschil tussen honden en katten: 
Een hond denkt: Hé, de mensen bij wie ik woon, houden van me, geven me lekke-
re korrels, verlenen me een warm en droog huis, aaien me, verzorgen me ...  
Ze moeten goden zijn! 
Een kat denkt: Hé, de mensen bij wie ik woon, houden van me, ze geven me lekke-
re korrels, verlenen me een warm en droog huis, aaien me, verzorgen me ... 
Ik moet een god zijn! 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE69 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Donderdag 12 januari 2023 

 

We gaan terug naar de Winterrevue gaan kijken. De voorstelling begint om 14u00. 

Kostprijs: leden: 30 € en niet leden 35 € 

Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 30 december 2022: Louisa Van Reeth – 

tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27Adres: 

Elckerlyc - Frankrijklei 85 - 87 2000 Antwerpen 

Bereikbaar via tram: 1 - Halte Stadspark 

        3 - 5 - 9 - 15 - Halte Opera 

        4 - 7 Halte Nationale bank 

 

Zondag 29 januari 2023 

  

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

da-baan 940. Om 10u30 H. Mis op het Kerkschip. Om 13u00 gaan de deuren 

open, gevolgd door een koud en warm buffet - All-in tot de koffie. Om 15u00 kun-

nen we onze calorieën kwijt geraken op de dansvloer. Prijs: 55 € voor de leden – 

60 € voor niet leden. Inschrijven kan bij onze feestleidsters: Louisa Van Reeth – 

tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 Inschrij-

ven kan tot 16 januari 2023 
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VIERING LEDEN KON. SCHIPPERSGILDE ST JOZEF 

Tijdens het teerfeest worden de leden gevierd die 10, 25, 40, 50 …. lid 
zijn. Door de corana zijn de feesten in 2020 en 2021 niet kunnen door-
gaan. Daardoor werden de leden die in 2020 en 2021 ook gevierd.  

 

Voor 2020 werden gevierd: Baert Louis, Mees René en Govaert Maria, Ooms Ire-
ne, Roelants Egide en Willems Rosa, Vandenberghe Louis en De Roeck Jacqueli-
ne, Verbeeck Denise, De Groot Angelique, Munghen Eddy en Lobbestal Jenny, 
Ryckewaert Victor en Mertens Francia, Troch Rosée, Willems Guillaume en Joos 
Augustine, Willems Jean en Roelants Rita. 

 

Voor 2021 werden gevierd: Fasquelle Reginald en Mertens Astrid, Geffens Marina, 
Romeynders Joseph en Versijp Christiane, Van der Auwera Jozef, Fabri Graziella, 
Spruyt Louis, Mertens Maria. 

 

Voor 2022 werden gevierd: Peleman Noëlla, Segers Odila, Breugelmans Maria, 
Verberght Pierre en Joren Tilly, De Kimpe Roger en Soetewey Diana, Rooman 
Louisa, Van der Auwera Roger en Vervliet Thérèse, Wijckmans Maria. 

 

Van harte proficiat aan alle gevierde leden. 

   

*De onderlijnde personen waren aanwezig en zie je op de foto 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem  

 

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 

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 
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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 
2023 !!!! 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 4 dec 10u30 H. Mis  

    

2023    

Zo 5 febr 10u30 H. Mis  

Zo 5 maa 10u30 H. Mis  

Ma 29 maa 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 30 apr 10u30 H. Mis  

Zo 28 mei 12u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek  

Zo 2 jul 10u30 H. Mis  

Zo 6 aug 10u30 H. Mis  

Zo 3 sept 10u30 H. Mis  

Zo 1 okt 10u30 H. Mis  

Wo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 3 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 

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 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

