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OP WEG NAAR PASEN
Laat ik beginnen met woorden van onze bisschop:
“Welke andere ‘penitentie’ kunnen we dit jaar krijgen dan
de beproevingen van die pandemie? Het werkt op onze
zenuwen. We worden het moe. Er duiken nieuwe varianten van het virus op. Het aantal besmettingen loopt op.
Het aantal dagelijkse doden blijft onrustwekkend stabiel.
De regering moet harde maatregelen aanhouden. Protestbewegingen kunnen amper de redelijkheid bewaren.
Kortom, dit is geen ‘bekoring’, maar een ‘beproeving’. De
nieuwe vertaling van het Onzevader gaat daarover. Niet
over de verleiding door iets wat mooi is en prettig, maar
over de beproeving door iets wat ellendig is en godgeklaagd. Iets waardoor je het vertrouwen in de mens en
het geloof in God zou verliezen. Iets wat je evenwicht onderuithaalt en je kracht ondermijnt. Neen, een andere penitentie hebben we dit jaar niet nodig. Wat hebben we dit
jaar wel nodig? Een extra portie innerlijke kracht en
weerbaarheid. Wat de omgeving ons niet biedt, moeten
we uit onszelf halen, en uit ons geloof. Het vertrouwen en
de moed om te doen wat kan. De wijsheid om geen onverantwoorde daden te stellen. De zekerheid dat de
mensheid kan opstaan uit elke crisis en ervan kan leren.”
Ik laat me even inspireren door het mooie Evangelie van
de tweede vastenzondag met de Gedaanteverandering
van de Heer. Waartoe we weer opgeroepen worden is
dat we ons inwendige land van hebzucht en bezitsdrang,
en onze zwalpende boten van jaloersheid, agressie en
ruzie achter ons zouden laten, en zouden optrekken naar
de berg van liefde en vrede. De berg waar we een stem
horen die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie
Ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar Hem.’
Maar we trekken bijlange niet altijd naar die berg, en we
willen ook bijlange niet altijd luisteren naar die stem. Veel
liever zwichten we voor de verleidingen van het leven.
Met als gevolg dat we dikwijls de gedaanteverandering,
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het stralend licht en de glans van de Heer niet zien. Er zijn andere stemmen die
ons een heleboel voorspoed beloven, maar ons dikwijls opzadelen met een hoop
ellende. Ellende van ontevredenheid, van hebzucht die niet ingevuld geraakt, van
problemen met onze medemensen, onze gemeenschap, misschien zelfs met ons
gezin en onze familie. In deze tijden van pandemie, nog meer dan in andere tijden, worden we in de veertigdagentijd opgeroepen om met Jezus mee de berg op
te gaan en naar Hem te luisteren. We zullen vanop die berg de vele bergen van
miserie zien waarop zoveel mensen moeten leven. Mensen voor wie Jezus bijzonder veel aandacht had: armen, zieken, kanslozen. Met hen willen we broederlijk delen.
In de heerlijkheid van zijn gedaanteverandering blijkt dat Jezus eerst even goed
de donkere nacht van zijn lijden door moest. Voor ons is dit niet anders. Na de
woestijn komt de oase, na regen: zonneschijn, na vasten komt feesten. En om
nog met woorden van onze bisschop te eindigen: “Zo gaan we samen op weg,
door de woestijn, nog zolang als het moet.”
Met lieve groeten, Paul Renders ofm, aalmoezenier
.

VIERGESLACHT
In Antwerpen is er een viergeslacht tot stand gekomen:
Willy Huysmans
Erwin Huysmans
Nathan Huysmans
Liam Huysmans - 22/02/2020
Meter is Melissa Mahieu en Peter Erwin Huysmans.
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OVERLIJDENS
Léon Hamers, weduwnaar van Maria Brandts. Oud-varende van m/s Lemarlo, hij werd geboren te Luik op 13 december 1929 en
overleden te Maasmechelen op 19 januari 2021. Zijn zoon
Louis Hamers en Rosita Dullaert en bompa van Herwig en
Isabelle Coch - Hamers en Frank en Valentina Hamers - Saponaro en zijn achterkleinkinderen. Omwille van de huidige
omstandigheden mbt. Covid 19 namen wij in strikte beperkte
kring afscheid van Léon in de schipperskapel van Eisden met
als voorganger Pater Jehaes.
Andrea Vanderplas, echtgenote van Pierre Kips. Oud-varende van m/s Kivan, zij werd geboren te Genk op 6 juni 1943 en overleden te
Gent op 26 januari 2021. Haar ouders zijn Albert (+) en Albertine Vanderplas - De Cock. Haar kinderen zijn Carine en Marcel Kips - Albrecht, Daniel en Ingrid Kips - Bohyn, Eddy en
Bram Kips - De Kock. Haar klein en achterkleinkinderen. De
families Vanderplas, Kips en De Cock. De uitvaartplechtigheid
had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling.
Antoinette Van Hemelrijk, weduwe van Alfons Tas. Oud-varende van m/s
Mar-Lou, zij werd geboren te Antwerpen 14 november
1934 en overleden te Merksem op 27 januari 2021. Haar
kinderen zijn Maria en Antoine Tas - De Beule en Louisette
Tas. Haar klein- en achterkleinkinderen zijn Jurgen en Sofie De Beule - Brys, Anne en Rik De Beule, - Delhem,
Roos, Lis, Naomi en Michel Smet - Van den Broecke, Jenti
en Wouter Smet - Gernaey. Neven en nichten. De uitvaartplechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling.
Walter Behiels, weduwnaar van Edithe Willaert. Oud-varende van het m/s
Bewi, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren te Antwerpen op 1 augustus 1931 en overleed te
Merksem op 3 februari 2021. Zijn neven en nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in de kerk van O. L. Vrouw
van Smarten te Merksem gevolgd door de as verstrooiing
op de begraafplaats aldaar.

3

Alex Vercammen, echtgenoot van Josephine De Roeck. Hij werd geboren te
Antwerpen op 18 april 1948 en overleed te Merksem op 1 februari 2021. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn Tom en Sandra Schoeters - Vercammen Janik, Jolien en Maxime, Jente
en Senne, Eric en Kristel Maes - Vercammen Laetitia en Kaj,
Kiara. Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en
aanverwanten. Hij was gewezen secretaris van de Kon.
Schippersgilde St. Jozef. De uitvaartplechtigheid had plaats
in beperkte kring wegens de coronamaatregeling
Caroline Willems, weduwe van Roger Goedgezelschap. Oud-varende van
m/s ROCA, zij werd geboren te Antwerpen op 5 juni 1935 en
overleden te Antwerpen op 9 februari 2021. Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen zijn Jean en Myriam Goedgezelschap - Bauwens, Xavier (petekind) & Sara Goedgezelschap Mees, Aeneas & Aurora. Kevin & Soraya Rottiers - Goedgezelschap, Alexis & Meilani. Willem, Horsman en Sharona Goedgezelschap. René en Chantal Goedgezelschap - De Bock,
Laurens, Astrid (petekind), Xander. Daniël en Sandra Carron Goedgezelschap. Haar zus en schoonbroer. De uitvaartplechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling aan boord
van het kerkschip. De as verstrooiing zal op een later tijdstip in alle intimiteit
plaatsvinden.
Willy Lauwers, echtgenoot van Josephina Lauwers. Oud-varende van m/s
LALA, hij is geboren te Boom op 22 september 1931 en
overleden te Willebroek op 8 februari 2021. Zijn kinderen zijn
Marcel en Rosette Cyx - Lauwers . Zijn klein- en achterkleinkinderen zijn Nico en Elke Cyx - Mols. Stéphane (petekind)
en Nicole Cyx - Rua en Alexander. Samuël Cyx. zijn schoonbroer en schoonzus, neven, nichten en aanverwanten. De
uitvaartplechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de
coronamaatregeling
Adeline Staes, weduwe van Donaat Vermeulen. Oud-varende van m/s
CHARDON DES DUNES, zij is geboren te Brugge op 26 januari 1939 en overleden te Sint-Kruis op 13 februari 2021. Haar
kinderen en kleinkinderen zijn Pascaline en François Vermeulen - Schockaert, Kristof en Michèle. Pascal en Sylviane Vermeulen - Van Costenoble, Marco en lgnace. Wolfgang en Sandra Vermeulen - Baeten. Haar zus, schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten. De uitvaartplechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling. Na de plechtigheid volgde de teraardebestelling op de begraafplaats van Sint-Kruis.
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Danny De Wilde, echtgenoot van Daniëlle Ooghe. Kapitein van mts BILL, hij
is geboren op 3 april 1971 en overleden op 19 februari
2021. Zijn kinderen zijn Aurélie en Carolijn , Marc en Carina Rademakers - De Wilde en kinderen, Ronny en Nicole
De Wilde - Beerens en kinderen, neven en nichten. zijn
pluskinderen en pluskleinkinderen, zijn schoonbroers en
schoonzussen. De uitvaartplechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling.

NA GEKOMEN OVERLIJDENSBERICHTEN
Rene Gysels & Julienne De Cleene
Jeannette Depooter
Verdere gegevens in de volgende nieuwsbrief en per email

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
EUCHARISTIE OP KERKSCHIP VANAF 28 FEBRUARI MITS
INSCHRIJVING VIA GSM VAN P. PAUL
DATUM MISSEN - momenteel 15 personen per Eucharistie
7/mrt
14/mrt
21/mrt
28/mrt
4/apr

Pasen
Monique Beerens, familie Beerens en van Sommeren

11/apr
18/apr
25/apr

VORMSELVIERING 2021
Deze is gepland op 11 september om 10u op het Kerkschip.
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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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AGENDA
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

LOCATIE

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie
Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245
is uitgesteld naar een latere datum.
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
ZONDE
Een meisje tijdens de biecht:
- Ik was alleen thuis.
- Dat is geen zonde, zegt de priester.
- Toen kwam Jesse binnen.
- Dat is geen zonde
- Hij heeft me gekust.
- Nog altijd geen zijn zonde.
- Toen zijn we naar mijn kamer gegaan
- Ook dat is geen zonde.
- En toen hij zijn hand liefdevol op mijn knie wou leggen,
kwamen men ouders thuis.
- O, da’s zonde.
PECH
Een dief is van plan in te breken in een huis
Op de deur ziet hij een bordje met de woorden:
‘Opgepast, hier waakt onze gevaarlijke papegaai Flip!’
De dief haalt lachend de schouders op,
want wie is er nu bang voor een papegaai?
Maar op het ogenblik dat hij de deur openbreekt
en naar binnen wil stappen,
hoort hij de pagegaai roepen: ‘Aanvallen Brutus’
VOORDEEL
Een middeleeuwse edelman houdt een lovend
verhaal over een jonge vrouw die hij graag met
zijn zoon Wilbert ziet trouwen: ze is mooi, lief,
kan goed zingen en koken, begaafd in het handwerken
en het poetsen van wapens gaat haar ook goed af.
Wanneer Wilbert officieel aan het meisje wordt
voorgesteld, schrikt hij zich een ongeluk.
Hij fluistert kwaad: ‘Pa, wat heb je me aangedaan?
Dat wicht is foeilelijk! Ze hinkt en ze is scheel!’
‘Je hoeft niet zo te fluisteren’, antwoord de vader.
‘Ze is ook nog eens stokdoof!’
KLEINE AANPASSING
Frederik loopt al enkele uren rond op het Autosalon
En laat elk type wagen uitvoerig demonstreren.
Uiteindelijk keert hij terug bij de mooiste en
duurste auto van het salon.
- Ik neem deze auto, zegt hij tegen de verkoper,
mits een kleine aanpassing.
- Zeker, mijnheer, zegt hij en welke aanpassing
had u gewenst?
- De prijs.
8

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

HENDRIK GEERAERT
Held in 1914. Simpele mens na de grote oorlog en gestorven in Brugge als een dompelaar.
Hij werd als een prins begraven en rust onder een imposant monument ! (DEEL 2)
In de jaren na de wereldoorlog ontwikkelde zich een soort “ramptoerisme”. Burgers uit binnen- en buitenland kwamen een kijkje nemen naar de “verwoeste gewesten”. Het sluizencomplex van Nieuwpoort was een grote “oorlogsattractie” geworden. Iedereen wilde de
plaats zien waar de Duitse oorlogsmachine tot stilstand werd gebracht.
Rappe handelaars zagen wel wat zitten in die plotse toeristische interesse. Zo was café
“l’Eclusier” de verzamelplaats waar Geeraert zijn
gasten zat op te wachten om ze rond te leiden
langs de sluizen. Op het eerste verdiep, boven het
vensterraam, stond er zelfs een buste van hem !
De “Held van Nieuwpoort” vertelde in geuren en
kleuren over z’n vele oorlogsavonturen. Hij werd
–samen met het sluizencomplex- een bezienswaardigheid. De aangeboden glazen bier weigerde hij nooit !
Er werden postkaarten met z’n foto verkocht. Een
schoon souvenier om naar huis te sturen. De commercie rond Hendrik –nu ineens Henri (!)- Geeraert
draaide op volle toeren. Geeraert genoot van de belangstelling rond zijn persoon. Hij was dé held.
Die andere sluiswachter, Karel Kogge, koos voor de
anonimiteit en werd ambtenaar in Veurne. Hij overleed in 1922 en kreeg een staatsbegrafenis.
Hendrik Geeraert dronk graag een pint. En meer dan één ! Hij bleef de eenvoudige binnenschipper met een bruute inborst. Hij vertelde zijn verhaal in een heel speciaal dialect :
noord-Franse en plat Duitse woorden, vermengd met zijn taal van Bachten de Kuupe. Hij,
die amper zijn naam kon schrijven, werd geleefd en kon die druk niet aan. Steeds meer
zocht hij toevlucht en vertier in de drank.

In december 1924 werd hij ernstig ziek opgenomen in het Sint-Julianus Gasthuis in de Boeveriestraat in Brugge. Verwaarlozing en vooral overmatig drankgebruik hadden hem geveld. Op zaterdag 17 januari 1925 stief hij er in eenzaamheid.
’s Anderendaags, op 18 januari kwam Koning Albert I naar Brugge om er de overledene te
9

begroeten. De eikenhouten lijkkist met zilveren versiering stond opgebaard in het gasthuis. Vele prominenten waaronder de provinciegouverneur en officieren kwamen een
laatste groet brengen. Hij was geen 62 jaar oud geworden.

Begeleid door de militaire overheid en de muziekkapel van het 4de Linie werd de kist op
dinsdag 20 januari met een koets overgebracht van het Sint-Julianus gasthuis naar de
rand van de stad. Van daar ging het dan per auto naar Nieuwpoort.
In het stadhuis van Nieuwpoort was een rouwkapel ingericht. Een erewacht stond opgesteld. Een processie van hoogwaardigheidsbekleders bracht een laatste groet.
Op donderdag 22 januari had de begrafenis plaats. De bisschop van Brugge, Monseignieur Waffelaert zong de gebeden. De Koning was vertegenwoordigd door zijn vleugeladjudant. De kerk was te klein voor de vele afvaardigingen van de oud- strijdersverenigingen uit het hele land met hun vlag.
Hendrik Geeraert werd samen met negen oud-strijders bijgezet in een monumentaal graf
op de Stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort. In het legermuseum in Brussel prijkt zijn
borstbeeld. Een werk uit 1925 van de Brugse beeldhouwer Karel Laloo.
In het centrum van Nieuwpoort werd hij ook bedacht met een pleintje dat zij naam
draagt. Geeraert werd ook tot Ridder in de Leopoldsorde gedecoreerd.

Monument op de Stedelijke Begraafplaats in Nieuwpoort.

Buste door beelhouwer Karel laloo
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Ultieme herkenning
In 1950 drukte de Koninklijke Munt van Belgie een reeks speciale bankbiljetten. “De Eeuwfeestreeks”. Het is de eerste serie bankbiljetten waar personen op afgebeeld staan die niet
van Koninklijke bloede zijn.
Het briefje van 1000 Belgische Frank was gewijd aan de eerste wereldoorlog. Op de voorzijde staat Koning Albert I afgedrukt en op de keerzijde de beeltenis van de eenvoudige
binnenschipper Hendrik Geeraert. Ook het sluizencomplex en de onder water gelopen IJzervlakte zijn er op te zien.

De uitgave van dit bankbiljet is een ultieme ode aan Hendrik Geeraert. En dient ook een
beetje als eerherstel. Er deden immers geruchten de ronde dat Geeraert zijn heldendaden
uitvoerde in stomdronken toestand. Dat hij door de alcohol het gevaar van zijn daden niet
eens besefte.
Eer betonen aan een werkloze schipper die z’n vrouw en z’n zeven kinderen had verlaten
was in die tijd niet evident. Ook na de oorlog bleef de drank zijn beste kameraad. Helaas.
In elk geval staat het vast dat Nieuwpoort tot na Geeraerts dood heeft moeten wachten op
erkenning van z’n held.
Denis Vermeire 2017

11

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03/231 93 26

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS

Activiteitenkalender anno 2021
di 30 maa
di 27 apr
di 25 mei
di 29 jun
di 28 sep
di 26 okt
di 30 nov
di 7 dec

19u00
19u00
19u00
19u00
19u00
19u00
19u00
18u00
20u30

Kaart –en teerlingspel
Kaart –en teerlingspel
Kaart –en teerlingspel
Gezellig en verzorgd buffet voor onze leden.
Kaart –en teerlingspel
Kaart –en teerlingspel
Kaart –en teerlingspel
Verzorgde kaas- en wijn avond
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
2021 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Zo 1 febr
Zo 1 maa
Ma 5 apr
Zo 2 mei
Zo 30 mei
Zo 4 jul
Zo 1 aug
Zo 5 sept
Zo 3 okt
Ma 1 nov
Zo 5 dec

10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
15u00 H. Mis Paasmaandagviering
10u30 H. Mis
12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
15u00 H. Mis Allerheiligen
10u30 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

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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