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Een woord bij Pasen 2022 

 

“Na wat vorige dinsdag in Brussel en Zaventem is ge-
beurd, kunnen we Pasen niet vieren zoals andere jaren.” 
Zo begint kardinaal Jozef De Kesel in 2016 zijn homilie 
voor de paaswake van zaterdagavond in de Mechelse 
Sint-Romboutskathedraal. Dat was het jaar van de aan-
slag in Zaventem. Hij zei verder: 

“Pasen is het feest van de hoop: Christus is verrezen. Hij 
heeft het kwaad en de dood overwonnen. Maar wat bete-
kent dat? Meer dan ooit beseffen we dat die hoop altijd 
weer aangevochten wordt, bijna onmogelijk gemaakt door 
wat onder mensen gebeurt. Het leven, het samenleven, 
ons eigen bestaan: het is zo bedreigd. Zelfs het onzinnig-
ste kan plots gebeuren, willekeurig waar of met wie. Wat 
we hier meegemaakt hebben, tart alle verbeelding.” 

“Je beseft het pas als het gebeurt, zo vlak bij, op plaatsen 
die we zo goed kennen. Dan staan we oog in oog met de 
onbegrijpelijke diepte van het kwaad dat zoveel onzinnig 
en onschuldig lijden veroorzaakt.” 

De Kesel riep toen op te “weerstaan aan het kwaad en de 
wanhoop”. Het geloof geeft niet toe aan de angst en doet 
ons niet berusten. “Pasen verplaatst ons niet in een ima-
ginaire wereld. Het zegt niet alleen iets dat ooit met Jezus 
is gebeurd. Het zegt evenzeer wat er met ons kan gebeu-
ren. Niet alleen na onze dood. Maar hier en nu.” 

Deze woorden zijn weer brandend actueel bij de huidige 
oorlogstaferelen. 

Hoe kan je nu bij zoveel absurd, duivels kwaad en lijden 
nog aan Pasen denken? 

Angst en ontmoediging mogen hun plaats opeisen, zo-
lang ze maar niet het laatste woord hebben en de richting 
van de toekomst bepalen. Pasen leert dat angst, dood en 
rouw nooit het laatste woord mogen hebben.  
Zich optrekken aan Jezus, die het lijden niet zocht maar 
er ook niet van vluchtte, of van kon vluchten. …Even later 
klonk uit zijn mond tegenover God de Vader: "Waarom 
hebt U mij in de steek gelaten?" Op bepaalde momenten 
is het lijden zo zwaar dat zelfs zingeving valt onder het 
gewicht van het kruis. En toch…  
Jürgen Mettepenningen schreef in datzelfde jaar 2016 
iets dat ook nu weer geldt: “Pasen is een vertolking van 
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het ‘en toch’. Het laatste woord komt niet toe aan het lijden, maar aan verbonden-
heid, solidariteit, toekomst en nieuw leven. Dimensies waar we niet in ons eentje 
toe kunnen komen. Enkel samen. En dan nog vermoeden verschillende mensen 
een kracht die dat ‘samen’ vuur geeft. Levenskracht. Wanneer christenen van-
daag Pasen vieren, dan draait het rond die kracht. Die doet ons alles en allen an-
ders zien. 

In het evangelie herkent niemand de verrezen Jezus omdat ze nog vasthangen 
aan het gelaat van de dode Jezus. Men herkent 
hem aan zijn stem en aan tekens die hij stelt. Pas 
dan ziet men dat verrijzenis geen terugkeer is van 
een dode in de vorm die hij had voor zijn dood. 
Dat komt door die kracht, die hij zelf God noemde 
en die ons ervan weerhoudt om met ogen van 
exacte wetenschappers te kijken naar de verrijze-
nis. Hier is sprake van geloof en hoop. 

Christenen zien in de verrijzenis een hoeksteen van zingeving en hoop. Vandaag 
echter, in turbulente tijden, lijkt ook voor christenen dit jaar die hoop eerder iets te 
zijn voor Pinksteren dan voor Pasen… Laat staan dat christenen nu veel woorden 
te spreken hebben. Het mag dan wel Pasen zijn, het is eigenlijk een stille Pasen. 
En dat mag.” 

 
Paul Renders, minderbroeder en aalmoezenier Binnenvaart te Antwerpen   

 

 

 

 

JILL DE WACHTER, geboren te Wilrijk op 8 september 2021 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 27 maart 2022. Zoon van Fabian en Katie 

De Meyer. De meter en peter zijn Tamara en Benjamin HOEYKENS. 

 

 

DOPEN 
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Michel Drapier, echtgenoot van Rosine Van Cauwenbergh. Oud va-
rende van m/s Kana. Geboren te Bossuit op 18 augustus 1944 en 
overleden te Wijnegem op 27 maart 2022. Luc en Ingrid Bruynooghe 
- Drapier, Anouk en Dennis, Sandra Drapier, zijn kinderen en klein-
kinderen. U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering, met opstelling 
van de asurne, in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem, 

Wommelgemsteenweg 34-36, op zaterdag 5 maart 2022 om 10 uur. Aansluitend bij 
de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide van de be-
graafplaats van Wijnegem. 

 
Claeys Frans, weduwnaar van Nathalie Cobbaut. Oud varende van 
m/s Denia. Geboren te Ile Saint Denis (Parijs) op 17 juli 1926 en 
overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 1 maart 2022. Dit 
melden u: Jean en Chantal Claeys - Debleu, Jan en Marjolein De 
Graeve - Claeys, Ebe en Ade. Bart en Kayli Claeys - Dragoo. Steven 
en Sara Gilis - D’Herde, Lander en Stan. Peter en Isabel Gilis - Van-
dewalle, Julie. Emile en Chris Claeys - Caus, Andries Claeys, Tho-

mas en Laetitia Claeys - Vlaminck, Victor en Helena. Marinus en Anne Claeys - 
Celis. Rudy Claeys en Joke De Clercq - Els Eelen, Bram en Jente Claeys - Huis-
kens, Jasmien Claeys, Lander en Nathalie Claeys - Sanders zijn kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Martinus te Melle-
Centrum op zaterdag 5 maart 2022 om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting op de 
begraafplaats te Melle. 
 

Marc Bussens, echtgenoot van Marina Deywel. Oud varende van 
m/s Marinca, Sequana, Aquila. Geboren te Gent op 7 maart 1961 en 
onverwacht van ons heengegaan te Hemiksem op 4 maart 2022. 
Marc leeft verder in de harten van: Marina Deywel zijn echtgenote, 
Lorenzo Bussens en Kimberly Ponnet, Maxim en Eliaz 
Orlando Bussens zijn kinderen en kleinkinderen. Pierre en Mathilda 
Bussens - Cleerbaut zijn ouders Willy (†) en Liliane Deywel - Van 
Nieuwenhuyze zijn schoonmoeder. We nodigen u vriendelijk uit om 

samen met ons afscheid te nemen van Marc, in aanwezigheid van de urne, in de 
aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op vrijdag 11 
maart 2022 om 11 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide van 
de parkbegraafplaats Westlede te Lochristi. 

 
Henri De Kimpe, weduwnaar van Maria Buyle. Oud varende van m/s 
Kivu. Geboren op 24 april 1925 en overleden op 9 maart 2022. Henri 
was pa van Lucien † De Kimpe, Sylvain en Monique Gelper - De 
Kimpe, Jean en Ingrid Vanspitael - De Kimpe. Bompa hoed van Jur-
gen en Graziella De Kimpe - Hellebosch, Nicholas, Mathias, Delano 
& Talitha, Chris en Manuella Blommaert - De Kimpe, Noah, Beau & 

Keo, Davy en Sylvia Hertoge - Gelper, Demi & Rani, Alain † Gelper, Johnny en Oli-
via Muyshondt - Gelper, Lars, Rune, Jens & Lars, Lazlo Olislagers, Lorenzo Olisla-
gers, Yassin en Larissa Haia - Olislagers. Wij nemen afscheid van Henri op woens-

OVERLIJDENS 
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dag 16 maart 2022 om 11.00 uur in de aula van Hof ter Delft te Ekeren, Laar 42. 
De asverspreiding zal aansluitend plaatsvinden op de verspreidingsweide van de 
begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei. 
 

Elisabeth Hoefnagel, weduwe van Frans De Bleecker. Oud varende 
van m/s Johanna. Geboren te Tholen (NL) op 11 oktober 1929 en 
zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcentrum 'Coham' te Kwaadme-
chelen-Ham op 21 maart 2022. Dit melden u met droefheid: Hans en 
Marika Noldes-De Bleecker, haar kinderen. Op zaterdag 26 maar t 
2022 is iedereen van 13 uur tot 13.20 uur welkom om, samen met de 
familie, Elisabeth te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, 
Diesterstraat 56 te Tessenderlo. Op zaterdag 26 maart 2022 om 

13.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor 
de afscheidsplechtigheid van Elisabeth. De crematie en de bijzetting van de urne 
in het columbarium op de begraafplaats te Kwaadmechelen-Ham zal in intieme 
kring plaatsvinden.  

 
Yolande Behiels, weduwe van Emile Moreel. Oud varende van m/s 
Alma. Geboren te Deux-Acren op 25 april 1924 en overleden te 
Oostakker op 26 maart 2022. Zij blijft voor altijd moeder en schoon-
moeder van Edouard en Marie-Christine Courtois - Moreel, Ghislain 
en Christiane Marckx - Moreel, Alain en Martine Duyck - Moreel. Oma 
en grootoma van Filip en Vanessa Hanssens - Courtois, Finn, Caitlin. 
Jerry Courtois (†) Tino en Mirella Beels - Marckx, Jana, Iluna. Gre-
gory en Mariëlla Bosman - Marckx, Elano*, Enaya, Elicia. Michaël en 

Daphne Marckx - Deschryver. Mauro, Arto, Indigo. Jonathan Duyck. Florian en El-
ke Duyck - De Meurichy. De uitvaartplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd, zal 
plaatsvinden in de parochiekerk van het H. Kerst, Sint-Salvatorstraat te Gent, op 
zaterdag 2 april 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats 
te Oostakker. 
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Mis met familie 

* KERKSCHIP SINT JOZEF 

  Zondag 6 maart 2022 om 10u30 

* KAPELLEN - HOOGBOOM 

  Zondag 26 juni 2022 om 10u00 

  Hoogboomsesteenweg 245 

Herdenkingsmis pater Machar  

en overleden familie 

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

3/04/2022 10u30       

10/04/2022 10u30 Marc Fierants      

17/04/2022 10u30 Pasen, opgeluisterd door "Het Koor"   

  Monique Beerens en Familie Beerens - Van Sommeren 

24/04/2022 10u30       

        

1/05/2022 10u30       

8/05/2022 10u30       

15/05/2022 10u30       

22/05/2022 10u30       

26/05/2022 10u30       

29/05/2022 10u30 47ste Schippersbedevaart Scherpenheuvel  

  Kapel is gesloten      

        

5/06/2022 10u30       

12/06/2022 10u30       

19/06/2022 10u30       

26/06/2022 10u30 48
ste

 verjaardag Monique Beerens    

  50 jaar huwelijk van Henk en Ria op 24 juni  

  Familie Beerens - Van Sommeren    
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AGENDA 

 

za 2. apr 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

 17:00 - 24:00  Scheepsboys: playback show crazy crew op kerkschip 

vr 8. apr 2022 13:00 - 17:00  Vergadering Amandus Internationaal 

di 12. apr 2022 13:00 - 17:00  Vergadering Amandus Internationaal 

 14:00 - 19:00  Scheepsboys: dansnamiddag op kerkschip voor leden/NIET leden 

wo 13. apr 2022 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 17. apr 2022  Pasen 

ma 18. apr 2022  Paasmaandag 

zo 24. apr 2022 14:30 - 19:00  Schippersgilde: Paasrevue 

  Waar: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen, België 

wo 27. apr 2022 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 30. apr 2022 10:00 - 11:00  Vormsel op Kerkschip 

   

zo 1. mei 2022  Dag van de Arbeid 

za 7. mei 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

di 10. mei 2022 13:00 - 17:00  Vergadering Amandus Internationaal 

wo 11. mei 2022 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 13. mei 2022 13:00 - 17:00  Vergadering Amandus Internationaal 

za 14. mei 2022  Lourdesvrienden - Lourdesreis   

  za 14. mei 2022 - wo 18. mei 2022 

di 17. mei 2022  Nederland,  kapittel  ofm  Renders  P 

  di 17. mei 2022 - vr 20. mei 2022 

wo 25. mei 2022 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

do 26. mei 2022  O.L.H. Hemelvaart 

 10:30 - 11:30  Eerste Communie op Kerkschip 

zo 29. mei 2022  47ste  Schippersbedevaart Scherpenheuvel 

 11:00 - 12:00  H. Mis in Basiliek 

   

za 4. jun 2022 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

zo 5. jun 2022  Pinksteren 

  Zwitserland met Reisvrienden 

  zo 5. jun 2022 - zo 12. jun 2022 

ma 6. jun 2022  Pinkstermaandag 

  Turnhout, Pinkster-slot-event van bisdom Antwerpen 

wo 8. jun 2022 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
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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 

Het Gouden Anker 

mailto:info.goudenanker@amate.be
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

TE TRAAG 

Een Amerikaan logeert in een hotel . in Brussel en maakt een praatje met de por-
tier: 

- België is een mooi land, zegt hij, maar alles gaat hier veel te traag. De mensen 
lopen te traag, de taxi's rijden te langzaam en de treinen rij-den ook niet snel ge-
noeg. Precies op dat moment vliegt er een straaljager met donderend geraas over 
het hotel. 

- Wat is dat? vraagt de Amerikaan. 

- Niets bijzonders, zegt de portier, dat is iemand die naar zijn werk gaat. 

 

Een politieagent wandelt langs het kanaal. Een kleine jongen komt huilend naar 
hem toe. Wijzend naar een pet die in het water drijft, snikt hij:  

- Mijn broertje! 

De politieagent aarzelt geen minuut en springt in het water. Hij komt boven, duikt 
nog een paar keer, maar brengt uiteindelijk alleen de pet aan de kant. 

- Ik kan hem niet vinden, zegt hij, waar is hij er precies in gevallen?  

- Hij is er niet in gevallen, huilt de kleine jongen, hij heeft mijn pet in het water ge-
gooid en nu is die helemaal nat! 

 

Lars zit in geldnood. Hij ziet geen andere mogelijkheid om zijn schulden te betalen 
dan door zijn auto te verkopen. Hij probeert zijn vriend Kobe over te halen om hem 
te kopen. 

- Wat moet ik met zo'n grote auto doen? vraagt hij. 

- Hij verbruikt bijna geen benzine en als je 's morgens om acht uur uit Antwerpen 
vertrekt, ben je om kwart over acht al in Brasschaat. 

- Ik zal erover nadenken, zegt Kobe. 

De volgende dag zegt hij tegen Lars dat hij er met zijn vrouw over gepraat heeft, 
maar dat zij de wagen niet wil. 

- Waarom niet? vraagt Lars. 

- Ze zei: "Wat moeten wij 's morgens om kwart over acht in Brasschaat gaan 
doen?" 

 

Een koppel gaat inkopen doen in een grote supermarkt, waar ze elkaar na een 
paar minuten al uit het oog verliezen. De man gaat naar een verkoper en zegt: 
- Ik heb mijn vrouw verloren. 
- Voor rouwartikelen moet u op de vierde verdieping zijn, meneer, antwoordt de 
verkoper. 
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Het kanaal Seine-Nord: tien jaar graven na  
veertig jaar plannen maken (deel 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In hoeverre die doelstellingen ook zullen worden gehaald, valt af te wachten. 
“Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat”, wist de negentiende
-eeuwse Amerikaanse auteur Mark Twain al. En dat is zeker zo voor projecten 
waarvan de realisatie enkele decennia in beslag neemt. De eerste plannen voor dit 
kanaal gaan terug tot de jaren ’80, toen internet en bijgevolg internethandel nog 
moest worden uitgevonden, klimaatopwarming slechts een handvol specialisten be-
zig hield en China nog een slapende reus was. Om nog te zwijgen over de corona-
crisis en de mogelijk blijvende gevolgen ervan voor onze productie- en bevoorra-
dingsketens. 
 
Een moeilijke start 
 

Die onzekerheid, gekoppeld aan de oplopende kostenramingen, leidden bij herha-
ling tot twijfel om met het project verder te gaan. Een mijlpaal was alleszins de se-
lectie in 2004 van het kanaal en het grotere Europese Seine-Scheldeproject als 
één van de 30 zogeheten Transeuropese transportnetwerken (TEN’s) die de Euro-
pese Unie mee ondersteunt. Dat leidde tot een akkoord tussen Frankrijk, Vlaande-
ren en Wallonië — inderdaad de twee gewesten en niet de Belgische overheid we-
gens niet bevoegd terzake — over de verbreding en uitdieping van de aansluitende 
waterwegen in Noord-Frankrijk en België, meer bepaald de Deûle, de Leie, de 



 10 

Schelde en aanpalende kanalen. Zo zijn op dit ogenblik in Menen (op de Leie) en 
in Doornik (op de Schelde) grote werkzaamheden bezig om de rivier recht te trek-
ken, ter verbreden en de bruggen te verhogen. 
 
De laatste grote tegenwind kwam er in 2017, onder de kersverse president Emma-
nuel Macron. Bij de opening van twee nieuwe TGV-lijnen in het westen van Frank-
rijk kondigde hij een stop aan op nieuwe, grootse infrastructuurwerken ten voordele 
van les transports du quotidien: in plaats van geld voor nog meer TGV’s, zou er in 
de eerste plaats worden geïnvesteerd in de regionale treinen. 
 
Het kanaal Seine-Nord vermeldde hij niet expliciet, maar het was bekend dat zijn 
toenmalige eerste minister, Edouard Phlippe, een koele minnaar was van dat pro-
ject. Toen hij nog député-maire van Le Havre was, had hij zich kritisch uitgelaten 
over de hoge kosten, de ecologische impact en de onzekere baten. Critici zagen er 
vooral een protectionistische reflex in waarbij Le Havre liever niet zag dat de Bene-
luxhavens een betere toegang tot de Parijse regio kregen. 
 
Emmanuel Macron, die zich affirmeerde als uitgesproken Europees, kon het echter 

moeilijk maken om een 
project met zo’n Europe-
se draagwijdte (en finan-
ciële steun …) op te ge-
ven. Tegelijk voerde het 
bestuur van de nieuwe 
regio Hauts-de-France, 
fusie van Nord – Pas-de-
Calais en Picardie, onder 
leiding van Xavier Ber-
trand een zelden geziene 
campagne vóór het pro-
ject. Ook veel lokale bur-
gemeesters mobiliseer-
den. 
 
In juni 2018 resulteerde 
dit in een financieringsak-
koord tussen de Europe-

se Unie, de Franse staat en de lokale besturen. De kostprijs werd afgetopt op 5,1 
miljard euro door links en rechts de ambities wat terug te schroeven (bij voorbeeld 
minder performante sluizen). Europa neemt 2,1 miljard euro voor z’n rekening, de 
Franse staat en de betrokken regio- en departementsbesturen ieder 1,1 miljard eu-
ro en 800 miljoen euro wordt geleend en gefinancierd met de opbrengsten van een 
nationale taks ter bevordering van de modal shift van wegverkeer naar spoor en 
binnenvaart. 
 
De bouw van het eigenlijke kanaal zou dit jaar nog worden aangevat, bedoeling is 
om in 2028 klaar te zijn. Tegen 2030 zouden ook de werken aan de aansluitende 
waterwegen in le Nord, Vlaanderen en Wallonië moeten klaar zijn. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

Zondag 24 april 2022  

Toneelnamiddag in het Elckerlyc, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen. De opvoe-
ring is getiteld “PAASREVUE”. De Paasrevue is een feestje voor jong en oud met 
de volgende artiesten: Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Ann Van den Broeck en nog 
vele anderen. Prijs: 35 € voor de leden, 40 € voor niet leden. Inschrijven kan bij on-
ze feestleidsters tot 20 maart 2022: Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 Jenny 
Lobbestal – tel. 03 289 71 04 – GSM 0472 60 22 27 

Zondag 29 mei 2022 

47ste Nationale Schippersbedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 29 mei 2022 

Inschrijving bij Jenny tel. 03 289 71 04 – GSM 0472 60 22 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 april 2022: playback show door schippers gespeeld 

          aan boord van het kerkschip 

Dinsdag 12 april 2022: dansnamiddag voor leden en NIET leden 

          aan boord van het kerkschip 

Zondag 26 juni 2022 : autozoektocht 

Zaterdag 22 oktober 2022 : jubileum jaarfeest  ‘50 jaar’  bestaan 

SCHEEPSBOYS & GIRLS 

Zetel & Secretariaat 

Papaverstraat 39 

2170 Merksem 

Tel.: 03 646 60 40 
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Nieuw    Nieuw    Nieuw   Nieuw 

 

Iedereen is welkom voor een 

Gezellige dansnamiddag  

op het Kerkschip 

Dinsdag 12 april 2022 

DJ  BJORN 

Muziek van de jaren 70 - 80 - 90 

Begin 14.30 uur tot 20.30uur 

Leden 13 €    niet leden 15 € 

Om 18.00 uur 2 broodjes gratis  

Inschrijven Marina: 0497/86 93 32 

Of victor 0479/23 19 74 

Scheepsboys en Girls en Kerkschip 

 



 13 

 

 47ste Nationale Schippersbedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 29 mei 2022  

Busreis programma  

 08u45: vertrek bus Carrefour Schoten (achterparking Pizzahut/Inno)  

 10u30: samenkomst aan de Basiliek in Scherpenheuvel, achter de Basiliek.  

     Zij die met de auto komen, kunnen hier aansluiten.  

 11u00: Plechtige H.Mis voorgegaan door de schippersaalmoezeniers,  

     opgeluisterd door “Ons Koor”.  

     Vlaggen en standaard vooraan plaatsnemen a.u.b!  

 12u30: Gezamenlijk middagmaal, 3 gangenmenu + tas koffie/thee  

 15u00: verzamelen voor de basiliek om vandaar uit – met vlaggen op kop –  

     In groepen de rozenkrans aan te vangen, onder leiding van de aalmoezeniers.  

     (Korte ommegang rond de Basiliek is ook voorzien)  

     Daarna vrije tijd in Scherpenheuvel tot 18u00.  

 18u30: vertrek huiswaarts.  

Inschrijven  

• Bij Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  

Tel 03 289 71 04 – GSM Eddy 0475 77 29 25 – GSM Jenny 0472 60 22 27  

of per email: Jenny.lobbestal@telenet.be  

Deelnameprijs voor autobus en middagmaal is 33 € per persoon.  

Kinderen tot 12 jaar betalen 20 € per persoon.  

Prijs ENKEL voor autobus is 11 € per persoon.  

Te storten op bankrekening: BE65 9790 7428 2096 – Kon. Schippersgilde St Jozef  

Vul onderstaand strookje in, stuur het op of geef het af eventueel samen met het bedrag aan  

Eddy of Jenny voor 20 mei 2022. U bent pas ingeschreven als u betaald hebt. 

——————————————————————————————————————————-  

Inschrijvingsformulier Scherpenheuvel 29 mei 2022  

Ons gezin (naam+voornaam) ……………………………………………………………….  

Autobus/middagmaal …….…….. volwassenen aan 33 € per persoon = ………  

…….…….. kinderen aan 20 € per kind = ………  

Enkel autobus …….…….. personen aan 11 € per persoon = ..……..  

Betaald contant: .................. € aan ………………………………………….  

Welkom aan iedereen  

Maria Beware Al Die Varen!  
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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  

Vr. 29 april 2022 om 18u30: Steak à volenté met peper-, champignon– en bearnai-

sesaus, kroketten en koude groenten.  

Za. 2 juli 2022 om 12u00: BBQ Time  

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 
2022 !!!! 

 

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 

2022    

    

Ma 18 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 1 mei 10u30 H. Mis  

Zo 29 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek  

Zo 3 jul 10u30 H. Mis  

Zo 7 aug 10u30 H. Mis  

Zo 4 sept 10u30 H. Mis  

Zo 2 okt 10u30 H. Mis  

Di 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 4 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

