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Kerstmis … Mag er nog tederheid bestaan? 
Wat een contrast in het kerstverhaal! Lucas begint heel plechtig met 
de grote namen van de machtigen uit die tijd te noemen: keizer Au-
gustus en landvoogd Quirinius. 
Een wereld van slavernij, van onvrijheid en ongerechtigheid. Een 
wereld zonder toekomst die riekt naar dood en teloorgang. Die ou-
de, versleten wereld die ten dode is gedoemd. 
Het is de wereld van de tirannie van het “ik”. De wereld waar de één 
tegenover de ander staat. De wereld waar mensen voor elkaar bela-
gers en concurrenten zijn, volg argwaan en jalousie. 
Dat is ook het “juk” en de doodse duisternis waarover Jesaja 
spreekt. Dat is de “goddeloosheid” waarover Paulus spreekt. 
En te midden van die duisternis dan: een kreet van blijdschap en 
vreugde, van jubel (tenminste voor de mensen zoals de herders die 
het willen verstaan). Want het juk wordt verbroken. We worden be-
vrijd van de tirannen en de tirannie van het “ik”. 
Want machtigen of die menen dat ze het zijn, zijn bij God niet van 
tel. Hoegenaamd niet. Want die willen niet bukken en lopen recht 
met hun eigenzinnige kop tegen de kerststal aan. 
Met het Kind Jezus breekt het Rijk aan waar niet meer het potsierlij-
ke en eigenzinnige “ik” voorop staat, maar wel de ander. 
Het is het Rijk van de ontwapenende, alles verzachtende liefde. Ze 
breekt voor ons open in het Kind van de kribbe. Het is het krachtig 
tegengif voor hen die verzuren, verpesten en prat gaan op domine-
ren. 
En dat tegengif heet TEDERHEID. 
Als mensen redden sturen ze troepen, wapens en vliegtuigen. Als 
God komt stuur Hij een Kind! Een hulpeloos teder kind. 
Gedaan met de arrogantie en hoera aan de kracht van de zachte 
zaligsprekingen. 
Te midden van een onbarmhartige wereld, meedogenloos voor 
mensen die een fout maken en ze onmiddellijk aan de schandpaal 
nagelt en voor het gerecht sleept ...  Mag er nog tederheid be-
staan? Mag er nog barmhartigheid bestaan?  
Want het lijkt of wij elkaar geen vergiffenis meer willen schenken. 
Iedereen (behalve wijzelf) mogen recht in de schoenen staan. En 
hoe oud de zonden ook, al zijn ze een halve eeuw oud, we halen 
graag die oude koeien uit de gracht. Meedogenloos wordt iedereen 
geoordeeld en veroordeeld. Mag er nog tederheid en barmhartig-
heid bestaan? 
Want dat is Kerstmis, 
een feest vol tederheid in een harde wereld 
waar mensen getroffen worden door de wereldwijde crisis, 
waar mensen zich laten opjagen door bijkomstigheden, 
waar velen slachtoffer worden van de wapenhandel en geldzucht 
van enkelen. 
"KERSTMIS - zegt Paus Franciscus - is een boodschap van teder-
heid en van hoop. Als God ons ontmoet zegt dat ons twee dingen.  
Allereerst: wees hoopvol. God doet altijd open, Hij doet de deur 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  
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nooit dicht. Het is de vader die ons opendoet.  
Ten tweede: wees niet bang voor tederheid. Als christenen de hoop en de tederheid vergeten, 
worden ze een koude Kerk, die niet weet waar ze heen moet en die zich opsluit in ideologieën 
en in een wereldlijke houding. Terwijl de eenvoud van God je zegt: ga vooruit, ik ben een Vader 
die van je houdt.  
Het verontrust me als christenen de hoop verliezen en 
niet meer kunnen omarmen en liefkozen.” 
-Kerstmis,een begin,elk jaar opnieuw. 
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild, 
als een voortdurend herhaalde herinnering 
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit. 
Als een herinnering dat tederheid ook onze opdracht is, 
nu met Kerstmis, maar ook alle dagen, een heel jaar lang. 
Het is Kerstmis voor ons telkens als we nieuwe hoop geven, 
als we iets goeds zeggen van onze naaste. 
Telkens als we een glimlach doen geboren worden, 
als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn. 
Het is Kerstmis voor ons 
telkens als wij vreugde brengen. 
Telkens als we van het beste dat we hebben 
meedelen en kunnen geven aan een mens in nood. 
Het is Kerstmis voor ons telkens als God de kans krijgt 
om in ons leven een teder mens te zijn. 

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid, 
het verhaal van een Kind, een Mens zonder macht, 
die de machtigen onttroont. 
 
Want tederheid is kracht, 
is het enige antwoord op geweld. 
 
Heden is u een Redder geboren. 
En daarom: waak bij het Kind. 
Bescherm de droom: 
hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind. 
Durf geloven. Durf teder te zijn. 

                                                             Paul Renders ofm., aalmoezenier te Antwerpen. 

SCHEEPSZEGENING 

Zonder doopfeest geen zegen volgens Roger Janssens. Hij vroeg zijn 
kleindochter Anouk de nieuw tanker te 

dopen en aalmoezenier Paul Renders 
het schip en bemanning te zegenen. 
Onder grote belangstelling en begeleid 
door “Ik doop u Emma II en wens u en 

de bemanning behouden vaart”, zwier-
de Anouk de fles champagne aan bar-

rels. Applaus. Zijn afmetingen zijn 110m x 11m45. 

We wensen R. Janssens en de bemanning  

veel succes en een behouden vaart. 
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DOPEN 

Eliano Rojas, zoontje van Oscar Rojas en Melissa De Wit werd gebo-

ren te Antwerpen op 06 september 2019 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip op 9 november 2019. De meter en peter zijn Bryony Tas en 

Wesley Ast. Adres: Plutostraat 34, 2900 Schoten (m/s Avarus) 

 

Elvis Der Kinderen, zoontje van Lieven en Sofia Vanneste werd gebo-

ren te Antwerpen op 30 mei 2019 en gedoopt aan boord van het kerk-

schip op 23 november 2019. De meter en peter zijn Hadewich Vanneste 

en Maarten Der Kinderen. Adres: Lindeboomstraat 23, 2060 Antwerpen. 

 

Midas Der Kinderen, zoontje van Lieven en Sofia Vanneste werd gebo-

ren te Antwerpen op 30 mei 2019 en gedoopt aan boord van het kerk-

schip op 23 november 2019. De meter en peter zijn Ofelia Vanneste  en 

Filip Bosschaerts. Adres: Lindeboomstraat 23, 2060 Antwerpen. 

 

Nelson Der Kinderen, zoontje van Lieven en Sofia Vanneste werd ge-

boren te Antwerpen op 13 februari 2018 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip op 23 november 2019. De meter en peter zijn Sophie Van 

Oers en Michaël Faes. Adres: Lindeboomstraat 23, 2060 Antwerpen. 

 

Mathis Caron, zoontje van Nicolas en Steffie Windels werd geboren te 

Gent op 31 maart 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 29 

september 2019. De meter en peter zijn Elien Windels en Johan Caron. 

Adres: Rue de la Digue 97, 4683 Oupeye.  
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OVERLIJDENS 

Yvonne Verstrepen, weduwe van Jozef Vanden Meerssche. Oud-
varende van het m/s Massilia, zij werd geboren te 

Antwerpen op 28 september 1933 en overleed in het 
wzc Christine te Ekeren op 31 oktober 2019. Haar 
kinderen zijn Frank en Patricia Van Cauteren-Vanden 
Meerssche. Haar klein-en achterkleinkinderen. Haar 

schoonzus, neven en nichten. De afscheidsplechtig-
heid had plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te 
Merksem gevolgd door de bijzetting van de urne in 

het columbarium te Deurne. Online Condoleren: www.l-vankuyk.be  
 

Alice Antoinette Pauwels, echtgenote van Frans van Houteghem. Zij 

werd geboren te Anderlecht op 14 september 1924 en overleed te 
Zwijndrecht in het Woonzorgcentrum De Regenboog 
op 16 oktober 2019. Oud-varende van het m/s Virga 
Jesse, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, lid 

van de Scheepsboys & -Girls, lid Schippers-
Lourdesvrienden, lid Okra O. L. Vrouw van Smarten 
en H. Sacrament, laureaat van de arbeid brons en 

zilver. Haar kinderen zijn Willy en Martha Vertongen-
Van Houteghem, Charles Van Houteghem, Pierre 

Van Houteghem. Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar broer, zussen, 
schoonbroers en schoonzussen, de neven en nichten. De uitvaart had 

plaats in de kapel van het Woonzorgcentrum De Regenboog te Zwijnd-
recht. De asurne wordt in huiselijke kring bewaard. Rouwadres: Alice 
Pauwels, p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Statiestraat 15, 2070 Zwijnd-
recht.  
 

Léonard Van Bogaert, weduwnaar van Jocelyne Vancoille. Oud-

varende van het m/s Touriste, hij werd geboren te 
Gent op 23 november 1929 en overleed te Flémalle 
op 19 november 2019. Zijn kinderen zijn Daniel en 
Marina Van Bogaert-Swinnens, Bernard en Daina Van 

Bogaert-Gelper, Eric en Annie Fransen-Van Bogaert. 
Zijn klein- en achterkleinkinderen. De uitvaart had 
plaats in het uitvaartcentrum van Robermont gevolgd 
door de crematie aldaar. Online condoleren: www.foret

-tejean.be 

http://www.l-vankuyk.be
http://www.foret-tejean.be
http://www.foret-tejean.be
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François Humblé, echtgenoot van Romanie Mertens. Oud-varende, 
dokmeester Haven van Antwerpen op rust, gewezen 
voorzitter van de N.S.C., hij werd geboren te Aalst op 
17 augustus 1943 en overleed in het WZC St. Jozef 
te Assenede op 12 november 2019. Zijn kinderen zijn 
Rosita Humblé en Patrick Weckx, Eric (+) Humblé. 

Zijn kleinkinderen, zijn schoonzussen, schoonbroers, 
neven en nichten. De uitvaart had plaats in de paro-
chiekerk Heilig Kerst te Gent gevolgd door de crema-
tie en asverstrooiing op de as-weide te Lochristi. 

Rouwadres: Uitvaartcenter De Piramide, t.a.v. familie 
Humblé-Mertens, Hoeksken 17, 9940 Evergem. Online condoleren: 
www.uitvaartcenterdepiramide.be 
 

François Blommaert, echtgenoot van Elvire Van Leemput. Varende van 
het m/s Vivaldi, hij werd geboren te Seneffe op 22 

december 1954 en overleed te Brugge op 13 novem-
ber 2019. Zijn zoon is Björn Blommaert en Kimberley 
Van Bogaert. Zijn ouders zijn Alphonse Blommaert 
en Germaine Van Heulst. Zijn schoonouders zijn Ge-
orges (+) Van Leemput en Willempje  (+) Kloos. Zijn 
broer en zus. De afscheidsplechtigheid had plaats in 
de aula van het Antwerps Uitvaartcentrum Te Boe-

laarlei in Borgerhout. Aansluitend had de teraardebe-
stelling plaats op de begraafplaats te Merksem. Rouwadres: fam. Fran-
çois Blommaert, p/a Antwerps Uitvaartcentrum Boelaarlei 100, 2140 Bor-
gerhout. Online condolderen: www.uitvaartcentrum.be 
 

Miel De Cock, echtgenoot van Tha Goossens. Hij werd geboren op 10 

februari 1939 en thuis liefdevol uitgezwaaid op 3 no-
vember 2019. Zijn kinderen zijn An en Karel, Jan en 
Flavio, Els en Erich, Greet en Herm-Jan, Leen (ex-
sociaal assistente De Schroef) en Mauri. Zijn klein-

kinderen. Zijn broer en schoonbroer. De dankviering 
had plaats in de St. Pauluskerk te Westmalle ge-
volgd door de teraardebestelling op de begraafplaats 
aldaar. Rouwadres: ’t Bosviooltje, Bremlaan 10 te 

2390 Westmalle.  

http://www.uitvaartcenterdepiramide.be
http://www.uitvaartcentrum.be
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Pierre Van Houteghem, echtgenoot van Maria Van Houteghem. Oud-
varende van m/s Imca, hij werd geboren te Gent op 19 
juli 1930 en overleed in het AZ St. Lucas op 21 novem-
ber 2019. Zijn kinderen zijn Ario en Dorine Van Houteg-
hem-Van Hoecke, Dario en Tania Van Houteghem-Gils. 
Zijn klein- en achterkleinkinderen. Zijn schoonbroers, 

schoonzussen, neven en nichten. De uitvaart had plaats 
in de parochiekerk Heilig Kerst te Gent gevolgd door de 
teraardebestelling op de begraafplaats Campo Santo te 

Sint-Amandsberg. Rouwadres: Uitvaart De Ridder, t.a.v. de fam. Pierre 

Van Houteghem, Koning Albertlaan 20, 9080 Lochristi. Online condole-
ren: www.begrafenissenderidder.be  

http://www.begrafenissenderidder.be
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Tijdens een begrafenis loopt achter de lijkwagen een man met een hond. 
Daarachter lopen nog driehonderd mannen. Een toeschouwer vraagt aan de 
man met de hond: 
- Wie wordt hier begraven? 
- Mijn schoonmoeder, antwoordt de man. 
- En wat doet die hond er dan bij? 
- Die heeft haar doodgebeten. 
- O, zegt de toeschouwer, mag ik hem even lenen? 
- Achteraan aansluiten, zegt de man. 
 
Patrick en Jan zitten in de Vagant ’n pintje te drinken. 
- Weet je gij, zegt Jan, dat Djoren up sterven ligt? 
- Neen ik, hoedaddde? 
- ‘k Weet het van de paster die er haastig bijgeroepen werd. Hij zag Djoren 
liggen zuchten en kermen en stinken naar de drank. In de plaatse van nen 
paternoster te lezen, hield ie ’n flesse genever in zijn handen. “Maar Djoren,” 
zei de paster, “ ‘t is nu toch ’t moment niet om je dood te drinken. Is die flesse 
waarlijk joen enigen troost nu je aan ’t  doodgaan zijt?” “Gadomme nin’t pre-
velde Djoren, ‘k heb er nog twee onder mijn bedde staan….” 
 
In de tram 
Conducteur: Mijnheer, gelieve niet te roken! 
Reiziger: Dat heeft de dokter me ook al meermaals gezegd. 
Conducteur: U mag niet roken, mijnheer! 
Reiziger: Dat zegt mijn vrouw al twintig jaar! 
 
Vijf vrouwen kloppen aan bij de hemelpoort; Petrus doet open: 
 - Zij die hun echtgenoot bedrogen hebben, moeten de hand opsteken, zegt 
hij. 
Vier vrouwen steken hun hand op en Sint-Petrus zegt: 
- O.K., jullie gaan alle vier naar het vagevuur…. en die dove ook 
 
Justine heeft zopas een baby ter wereld gebracht. Wanneer ze naar haar ka-
mer gebracht wordt, vraagt ze aan de verpleegster of ze even een telefoon-
boek mag lenen. De hele dag zit ze erin te bladeren. Uiteindelijk vraagt de 
verpleegster:  
- Maar wat zoekt u toch in het telefoonboek? 
- Een naam voor mijn kind, zegt Justine. 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  

01 dec  Fam. Vandendriessche 

08 dec 

15 dec 

22 dec  Marie José Withofs, echtg. Alfons de Bock,  

   vw echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. 

   Marie-Louise Cornelis-Vanderverken 

25 dec  Middernachtmis om 00u.00 opgeluisterd door Ons Koor  

   Monique Beerens en overleden familieleden Beerens en Van   

   Sommeren, vw. Henk en Ria.  

29 dec 

Een Zalige Kerst en een  
voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar  
vanwege de aalmoezenier en het  

Apostolaat der Schippers!!! 
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DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

Vr 29/11/19 19U00 “69-Party” (schippersfuif)  De Schroef 

Za 30/11/19 14u00 St Niklaasfeest “3de leeftijd” met mosselfestijn De Schroef 

    

Za 01/12/19 14u00 St Niklaasfeest (inschrijven kinderen tot 10 jaar) De Schroef 

Wo 04/12/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 07/12/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 11/12/19 10u15 Winterwonderland Schippersgilde 

Vr 13/12/19  Kerstmarkt naar Dordrecht Scheepsboys 

Za 14/12/19 15u00 Feest 80 jarige Kerkschip 

Zo 15/12/19 12u00 Kerstmarkt Kerkschip 

Wo 18/12/19 07u30 Kerstmarkt naar Aachen  Schippersgilde 

 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Ma 23/12/19 10u00 Eucharistie - Kerstviering Gouden Anker Gouden Anker 

Di 24/12/19 19u00 
Kerstavond diner (reserveren verplicht via  

Taverne Kerkschip 
Kerkschip 

Wo 25/12/19 00u00 Middernachtmis opgeluisterd door “Ons Koor” Kerkschip 

Di 31/12/19 19u00 
Oudjaarsavond feest (reserveren verplicht via  

Taverne Kerkschip 
Kerkschip 

    

AGENDA 

De 1 van het jaar 2019 loop op zijn einde en de 2 voor het jaar 2020 komt er 
aan en daar horen dan ook weer heel veel nieuwjaarwensen 
bij. Wij van de Schippersjeugdvoetbalclub Scheepsboys en 
Girls wensen jullie leden en niet leden dan ook heel veel ge-
luk, plezier en een zeer goede gezondheid voor 2020, we ho-
pen jullie te ontmoeten op al onze activiteiten, want daar zit-
ten we onder de schippers. 

Op 11 januari zijn we er al met onze eerste tiroler dansavond 
al de verenigen wensen wij ook weer evenveel succes met 
het nieuwe jaar aan allen een Zalig Kerstmis  en Gelukkig Nieuwjaar  
                                        
 Voorzitter en bestuur Scheepboys en Girls 

Her bestuur van de  

Koninklijke Schippersgilde St Jozef  

wenst iedereen een zalig kerstfeest 

 en een vreugdevol nieuwjaar 

NIEUWJAARSWENSEN 
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2lste KERSTFEEST VOOR OUD-VARENDEN 

Aan al onze 80-jarigen en ouder 
Op zaterdag 14 december 2019, nodigen wij iedereen uit vanaf de leeftijd van 
80 jaar en ouder oudvarenden, alleenstaand, of vergezeld van uw partner, om 
eens een gezellige namiddag bijeen te komen, wij verwachten U om 14:00h, 
en zorgen dat de koffie klaar staat, zodat U onder elkaar wat kan bijpraten. 
Als U nog 80-jarigen of ouder kent, laat het ons AUB weten. Zodat wij hen 
ook een uitnodiging kunnen toesturen. 
Kan je zelf niet tot aan het Kerkschip geraken, geef dat dan door, dan zorgen 
we voor een chauffeur. 
Er wordt in de loop van de namiddag voor wat amusement gezorgd. 
Maar eerst een Heilige Mis om 14:30h. 
Zo breng het Zangkoor enkele Kerstliederen, om in de Kerststemming te ko-
men. Dit hele gebeuren wordt muzikaal omlijst.  
Tijdens de pauze komt de Kerstman cadeautjes uitdelen. 
Rond 17:00h, als de honger zich laat voelen krijgen we ook iets op ons bord, 
zo dat we tussen 19u30 a 20u00 blijgezind en zonder honger of dorst terug 
huiswaarts kunnen keren. 
We vragen voor dit alles een bijdrage van 46,00 € / per persoon alles inbegre-
pen ( geen sterke dranken ) 
Toegang met rolstoel mogelijk. 
Aantal plaatsen is beperkt. 
U kan zich inschrijven door te bellen, het inschrijfstrookje terug te sturen of te 
mailen na ons verlof. 
Geef ook door met wie je graag aan tafel zit, dan kunnen we daar rekening 
mee houden. 
 
Diane Gyselinck-Verveynne tel: 03 290 51 96 of gsm 0475 75 19 77 
Zandstraat 95 te 2110 \ilijnegem  - mail adres: ijsvogel26@gmail.com 
Uw betaling dient op de rekening te staan voor 6 december 2019. 
Met duidelijke vermelding van uw leeftijd. 
Ons rekening nummer is: BE65 97315782 5296 
Met mededeling Kerstfeest 
 
Adres van het gebeuren is : 
Kerkschip ( Antwerpen ) Houtdok Noordkaai nr.25 * 2000 Antwerpen 
Deuren kerkschip open om 13u30 ( NIET VROEGER ! ) 
 



 11 

KERSTMARKT OP HET KERKSCHIP 

 Kom gezellig genieten van onze jaarlijkse 

kerstmarkt. Onze standhoudhouders verwelkomen 

u graag vanaf 12 uur in de grote kapel, om u te  

verleiden met leuke kerstgeschenkjes. 

Leuk om te geven of te krijgen  

Vanaf 17u30 voorziet onze chef nog een lekkere 

kaasfondue aan 16,50 € 

VOORAF INSCHRIJVEN GEWENST 

Interesse om mee te 

doen contacteer Diane 

op 0475 75 19 77 

***** 

Reservaties voor 

de kaasfondue bij 

Tim en Gwendy 

op 0473 67 17 23 

Inlichtingen In de taverne 

In de taverne kan u tijdens 

de kerstmarkt genieten  

van enkele lekkere  

dagsuggesties, heerlijke 

Glühwein, speciale koffie’s, 

jeneverkes en  

warme chocolademelk. 

Kersttombola 
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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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SCHIPPERSVRIENDEN BRUGGE 

Beste Vrienden en Vriendinnen , 

Hoera !  Het is gelukt !! Wij hebben vrijwilligers gevonden die het Nieuwjaars-
maal 2020 verder willen organiseren nl.:  

Walther Peleman, Emilienne, Hilaire Daes en Monique  

We zijn hen zeer dankbaar dat ze deze traditie willen voortzetten , en vanzelf-
sprekend zullen Annie en ik bij de organisatie helpen door hen steun te geven 
en de nodige informatie door te spelen . 

Walther en Hilaire geven jullie hierna de nodige praktische informatie: 

 

FEESTMENU 
Schuimwijn  Bernard Massard  of  fruitsap + 4  hapjes 

Kort gebakken cocquilles – sojabonen -selder en haringkaviaar 

Filet Mignon “gegrild“ met wintergarnituur en duo van sausjes met kroketten  

Geflambeerde flensjes met vanilleijs 

Koffie of thee met versnaperingen 

 

Witte Chardonay  “Noemie” 

Rode Bordeaux “Chateau de la Haye“ 

Bruisend en plat water 

 

WAAR:   Feestzaal Lodewijk van Male 

    Maalsesteenweg 488  -  St.Kruis – Brugge  

WANNEER:  Donderdag 9 januari 2020 om 12u00 

PRIJS:   65,00 € per persoon (aperitief en drank tijdens maaltijd incl.) 

INSCHRIJVEN: Walther Peleman: 0475 86 97 95 of 0476 88 87 02 

    Hilaire  Daes:   0495 79 91 17 of 0499 11 57 15 

BETALEN OP BE84 7360 6474 7059 (nieuw rekeningnummer) 

    DE SCHIPPERSVRIENDEN 

Overschrijving dient als bevestiging, betaling dient te gebeuren voor 15 dec. 2019  

Wij danken jullie bij voorbaat voor het vertrouwen, 

      Met vriendelijke groeten, Walther, Emilienne, Hilaire, Monique  



 14 

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Di 3 dec  18u00  Verzorgde kaas en wijnavond 

   20u30  Dansgelegenheid 

 

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 

Doordat het kerkschip in Luik door vandalen vernield is, kunnen er spijtig ge-

noeg geen H. Missen, alsook geen activiteiten plaatsvinden. 

We hebben dan eens met de Pater gepraat, en nu gaat de Pater (zolang het 

de gezondheid van de Pater toelaat) hier in de kapel van Eisden 1 maal per 

maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of 

sneeuw) gaan de geplande datums NIET door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 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 


