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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 2 - EDITIE 5 - JUNI 2020 

IN TIJDEN VAN CORONA … 
 
 
 

Een woord bij Pinksteren 2020 
 

Patriarch Athenagoras van Constantinopel zei het zo: 

 "Zonder de H. Geest is God ver, blijft Christus in het ver-
leden, is het evangelie dode letter en de Kerk louter orga-
nisatie." 

Hieronder wil ik het tweede deel van de brief van onze 
Provinciaal (van de Minderbroeders-Franciscanen) zetten, 
omdat ik het zo mooi vind. 

“Je zou kunnen zeggen dat onze situatie van deze afgelo-
pen maanden iets weg heeft van de situatie van de leer-
lingen van Jezus tussen Hemelvaart en Pinksteren. Zij zit-
ten in een min of meer vrijwillige lockdown in die boven-
zaal in Jeruzalem. Min of meer vrijwillig, want onzekerheid 
en angst houden hen in de greep. In het boek Handelin-
gen staat, dat zij eensgezind volharden in gebed. Maar 
daarnaast zullen zij ongetwijfeld ook veel met elkaar heb-
ben gesproken over de onzekere situatie waarin ze verke-
ren, over de mooie en bijzondere ervaringen, die ze met 
Jezus gehad hebben én over de spanningen en moeilijk-
heden, teleurstellingen en pijn, die zij hebben ondergaan 
van allerlei kanten, ook in hun omgang met elkaar. 
  
In hun volhardend bidden en hun luisteren naar de Schrif-
ten hebben zij het allemaal voor Gods aangezicht kunnen 
brengen en zijn licht erover laten schijnen. En zo is er in 
hen en tussen hen ruimte ontstaan om alles wat er ge-
beurd is in een ander licht te zien, in een groter verband te 
plaatsen. Met Pinksteren is dat andere licht doorgebroken: 
angst is overwonnen. Hoop en vertrouwen zijn daarvoor in 
de plaats getreden. Met Pinksteren treden zij vrijmoedig 
naar buiten. Zij gooien alle schroom van zich af. Zij spre-
ken vrijmoedig in de Naam van Jezus en zij getuigen dat 
Hij leeft.  
 
De coronacrisis heeft onze wereld en ons leven op zijn 
kop gezet. Een tijd van crisis is nooit leuk, maar zij biedt 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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ook kansen om te ontdekken wat werkelijk van waarde is. Veel van wat gewoon is 
en vertrouwd, valt weg. Wat missen we echt? In de ruimte en de tijd die vrijkomt, 
kunnen andere vormen en manieren ontstaan van doen, kijken en luisteren.  
Door een crisis kun je op nieuwe sporen worden gezet. Of patronen die muurvast 
leken te zitten, kunnen open worden gebroken. Dat geldt voor ons persoonlijk, 
voor onze gemeenschappen, maar ook voor de samenleving en voor de wijze 
waarop we omgaan met onze zuster moeder aarde. Een crisis kan tot een gunsti-
ge tijd van verandering en omvorming worden. Dat zien we gebeuren in het ver-
haal van Pinksteren.  
 
Het is precies vijf jaar geleden dat de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus 
is verschenen, waarin hij aandacht vraagt voor de zorg van ons gemeenschappe-
lijk huis. Het is een indringend appél aan alle mensen van goede wil om de ogen 
en de oren te openen voor de roep van de aarde en de roep van de armen in on-
ze wereld. Zij tellen vaak niet mee en zijn het kind van de rekening omdat andere 
belangen voorgaan.  
 
Een crisis kan je aan het denken zetten. Zo hoorde ik van iemand in een hoge 
functie, die tot zijn schrik realiseerde dat hij niet bij de vitale beroepen hoorde in 
deze tijd van corona. Op de lijst van cruciale beroepsgroepen, die de samenleving 
draaiende houden, staan mensen die werkzaam zijn in zorg, jeugdhulpverlening 
en maatschappelijke hulpverlening, in de voedselketen, als leerkrachten, in ver-
voer en transport, in hulpverlening- en reinigingsdiensten. Deze crisis breekt ge-
vestigde posities en vaste patronen open. Een uitgelezen kans voor herwaarde-
ringen.  
 
We gaan Pinksteren vieren, de komst van de Heilige Geest. Laten we ruimte voor 
Hem maken en ons aansluiten bij de leerlingen en bij die anderen verzameld in de 
bovenzaal en bidden: Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en 
ontsteek in ons en allen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal 
worden herschapen. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Zalig 
Pinksteren.” (brief van br. Theo van Adrichem ofm. minister provinciaal. 
 
Volgende week zullen we heel waarschijnlijk de definitieve datums kunnen aan-
kondigen wanneer onze vormelingen kunnen gevormd worden en wanneer de 
Eerste Communies kunnen doorgaan. Vruchtbare Pinkstertijd toegewenst!  
 
br. Paul Renders, aalmoezenier 
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Alberic Frederik Van den Meerssche, Norbertijn van de abdij van Ton-

gerlo, jubilaris. Oud-aalmoezenier op het Kerkschip in Ant-
werpen, hij werd geboren te Merksem op 5 mei 1926, hij 
ontving het ordeshabijt op 15 september 1949, hij sprak 
zijn professie uit op 15 september 1951 en ontving de 
priesterwijding op 14 augustus 1955. Hij ontsliep in de 
vrede des Heren op 24 mei 2020 in het WZC De Winde in 
Veerle. Dit melden u: prelaat Jeroen De Cuyper, de Nor-
bertijnen van Tongerlo, de families Van den Meerssche - 
Hellebosch. De uitvaartliturgie had plaats in de abdijkerk 
van Tongerlo op donderdag 28 mei 2020 gevolgd door de 

begrafenis op het abdijkerkhof. Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo, Abdij-
straat 40, 2260 Tongerlo  

Georges en Jozéanne Jacobs-Joos. Oud-varenden van het m/s Spes 

Unica, Georges werd geboren te Boom op 28 
maart 1930 en overleed in het AZ St. Lucas te 
Gent op 11 mei 2020, Jozéanne werd geboren te 
Ledeberg op 30 augustus 1934 en overleed in 
het AZ St. Lucas te Gent op 13 mei 2020. Hun 
kinderen zijn Agnes Jacobs, Frank en Maria Ja-
cobs-Knijff. Hun kleinkinderen en achterklein-
kind. Hun broers, zussen, neven, nichten. Omwil-
le van de maatregelen betreffende het coronavi-

rus, heeft de afscheidsplechtigheid plaats in besloten familiekring in de aula 
van het uitvaartcenter De Piramide. Correspondieadres: Uitvaartcenter de Pi-
ramide, t.a.v. de familie Jacobs-Joos, Hoeksken 17, 9940 Evergem. 
www.uitvaartcenterdepiramide.be  

Louisa Vertongen ‘Wiske’, weduwe van Gustaaf De Roeck. Oud-varende 
van het m/s St. Jozef, zij werd geboren te Antwerpen op 
31 augustus 1929 en overleed in het WZC St. Vincentius 
te Ekeren op 10 mei 2020. Haar kinderen zijn Anne en Re-
né De Roeck-Steijlen, Josfine en Alex De Roeck-
Vercammen, Liliane De Roek, Pierre en Marina De Roeck-
Soetewey. Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar broer 
en schoonzus, haar neven en nichten en zeer genegen 
Leo Willemsen. Gezien de huidige coronamaatregelen zal 
het afscheid gevolgd door de asverstrooiing op de be-
graafplaats van Ekeren, plaatsvinden in intieme familie-

kring. Rouwadres: www.christophebruyneel.be/rouwberichten 

OVERLIJDENS 

http://www.uitvaartcenterdepiramide.be
http://www.christophebruyneel.be/rouwberichten
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Mariette Vertongen, weduwe van Julien Joos. Oud-varende van het m/s 

Navarone, zij werd geboren te Schoten op 29 juni 1930 en 
overleed in het AZ St. Lucas te Gent op 2 mei 2020. Haar 
kinderen zijn Daniël Joos (+), Eddy en Gemma Joos-
Cobbaut. Haar klein- en achterkleinkinderen, haar schoon-
zussen. Naar aanleiding van de maatregelen die de rege-
ring heeft opgelegd met betrekking tot het coronavirus zal 
de uitvaartplechtigheid plaats hebben in beperkte kring. Na 
de crematie volgt de bijzetting van de urne in het urnengraf 
op de begraafplaats van Wondelgem. Rouwadres: Joos 

Eddy, Josse Clymansstraat 20, 2550 Kontich.  

Godelieve Somers, weduwe van Karel Janssens en partner van August De Wae-
geneere. Oud-varende, zij werd geboren te Antwerpen op 31 maart 1939 en on-
verwacht overleden in het A. Z. Klina te Brasschaat op 1 mei 2020. Haar kinderen 
zijn Gwendolina Janssens, Harald en Tania Janssens-Hansenne, Liesbeth De 

waegeneere (+) . Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar broer, neven en nich-
ten. Omwille van de huidige coronamaatregelen, nemen wij van haar afscheid in 
intieme kring. Rouwadres: Familie Godelieve Somers, p/a begrafenissen Jan Ke-
telaars, Guyotlei 9, 2950 Kapellen. www.janketelaars.be  

Tha Goossens, echtgenote van Miel De Cock (+). Zij werd geboren op 21 april 
1937 en overleed thuis te Westmalle op 29 april 2020. Haar kinderen zij An & Ka-
rel, Jan & Flavio, Els & Erich, Greet & Herm-Jan, Leen (ex sociaal assistente De 
Schroef) en Mauri. Haar klein- en achterkleinkinderen, haar zussen en schoonzus-
sen. De dankviering had plaats in kleine kring in de St. Pauluskerk te Westmalle, 
gevolgd door het toevertrouwen aan de aarde op de begraafplaats aldaar. Rouw-

adres: Familie De Cock, ’t Bosviooltje – Bremlaan 10, 2390 Westmalle. 

Alfred Van Leemput, weduwnaar van Lisette Van Laere, Partner Van- der-
planken. Oud-varende van het c/t Lusitania, hij werd geboren 
in Brussel op 29 april 1943 en overleed te Antwerpen op 28 
april 2020. Zijn kinderen zijn Sonia, Fred en Francesca Sor-
bie, Viv en Tom Tindemans en Mario, zijn kleinkinderen. We-
gens het coronavirus wensen wij jullie nog uit te nodigen op 
een later tijdstip om samen met ons afscheid te nemen met 
Alfred.  

Eddy De Wit, oud-varende van t/s Salvia.  Hij werd geboren in Antwerpen op 
1 augustus 1959 en overleden te Merksem op 3 mei 2020. 
Zijn papa Jozef en stiefmoeder Isabelle, zijn dochters Sarah 
en Stephanie Stevens, zijn broer en zus, neven en nichten. 
Het afscheid vond plaats in intieme kring. 

http://www.janketelaars.be
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

 

 

 

 

 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

Zondag 21 juni om 10u.00 in Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245    

vw. de familie.  (onder voorbehoud) 

DATUM MISSEN 

14 06  

21 06  

28 06 Voor Monique Beerens t.g.v. 46e verjaardag 

  

05 07  

12 07  

19 07  

26 07  

Woordje over pater Van den Meerssche 

E.H. Alberic Frederik Van den Meerssche, “Freddy”, werd geboren op 
5 mei 1926 uit het schippersgezin van Hubert en Victoire. Samen met zijn beide 

broers Charles en Albert zouden ze later toetreden tot een religieuze orde als 
geestelijke. Charles in Zuid Afrika, Albert bij de broeders van Liefde in de verzor-
ging, Freddy is toegetreden bij de Paters Norbertijnen op 15 september 1949 en 

ontving de priesterwijding op 14 augustus 1955. 

In 1978 werd hij aangesteld als aalmoezenier op het kerkschip te Antwerpen. Zo 
werd hij de opvolger van E.H. Eelen.                                                                                         
Hij woonde op het schip en was ook werkzaam in het onderwijs op linkeroever.  
Verder was hij betrokken bij verschillende organisaties van de schippersjeugd en 

mede-stichter van het  Rijn- en Binnenvaartmuseum. 

De vader van Freddy en de grootvader van Angèle waren broers. 

Angèle De Koninck  
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 

Let op  

Een schilder staat op een ladder om de muur van een huis te schilderen. Op-

eens zegt zijn makker: Hou je vast aan je borstel, ik verplaats de ladder even!  

Zonderlinge bepaling  

Verloskundige: gevangene die andere gedetineerde helpt ontsnappen.  

Wat wil je?  

Zoals elke zondag komt mevrouw Zagemens van de mis. Ze ontmoet haar 

nichtje en zucht:  

- Het koor zong slecht, ik zat op een slechte stoel en de preek trok op niks.  

Het nichtje, dat weet dat mevrouw Zagemens nogal gierig is, antwoordt:  

- Ja, je krijgt tegenwoordig niet veel meer voor vijf Eurocent, hé, tante?  

Wens 

De zoon van de directeur was overleden en aangezien er geen andere erfge-

namen waren, voerden de overige kaderleden in de firma een verbeten strijd 

om zijn plaats in te nemen. Eén van hen was zo ambitieus dat hij onmiddellijk 

zijn deelneming ging betuigen om het verlies van zo’n groot man.  

- Niemand zal ooit zoveel kunnen bereiken als uw zoon, zei hij, maar … mis-

schien kan ik zijn plaats innemen?  

- Dat zou ik heel graag hebben, antwoordde de directeur. Ik zal zien of de be-

grafenisondernemer dat kan regelen.  

Heffen 

- Hoe komt het dat jij zo beeft?  

- Dat komt door het vele heffen.  

- Wat heb jij dan wel opgeheven?  

- Gevulde bierglazen   

Niets tegen in te brengen 
- Mag ik je paraplu eens lenen?  
- Het spijt me, maar ik kan ‘m je nu echt niet geven. Als het droog weer blijft, 
heb jij ‘m niet nodig en als het regent, heb ik ‘m wèl nodig. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

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 

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 
Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te 
ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan 
elke maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. 
Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. 
Dus we gaan verder in 2020 !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 jul 10u30 H. Mis  

Zo 2 aug 10u30 H. Mis  

Zo 6 sept 10u30 H. Mis  

Zo 4 okt 10u30 H. Mis  

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 6 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 
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 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID PATER VERMEULEN 

Beste collega‘s aalmoezeniers en schippers 
 

Pater Silvère Vermeulen , ondertussen reeds een tweetal jaar woonachtig bij 
ons, vraagt uw aandacht voor zijn telefonische bereikbaarheid. 

Hij houdt graag kontakt, maar voelt zich af en toe ook een dag ouder. 

 

Misschien is er binnenkort terug bezoek mogelijk, maar momenteel ziet hij zich-
zelf niet meer zoveel verplaatsen of in de mogelijkheid om op bezoek te komen. 

Het is handiger voor Pater Silvère dat hij als aalmoezenier door jullie opgebeld 
wordt via de huistelefoon van het zorgklooster die hem ook een betere klank-
weergave geeft. 

 

Het nummer is 014 22 28 21. Men verbindt u dan door met Pater Silvère Ver-
meulen. 

 
‘s Voormiddags is hij best bereikbaar tussen 9u30 en 11u  

en ‘s namiddags tussen 13u en 17u30.  

Uiteraard kan er op andere momenten ook een boodschap doorgegeven wor-
den. 

 

Vriendelijke groeten, vrede en alle goeds 

 

Voor pater Silvère Vermeulen, Helga Willekens, zorgcoordinator 

 
Kapucijnenstraat 9       
 
2200 Herentals 


