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Eerstvolgende Nieuwsbrief in september 2022
VAKANTIE:
“Kom nu naar een eenzame plaats en rust wat uit.”
“Vakantie is geen Bijbels woord. Nergens vinden we in
de heilige Schrift raadgevingen voor een goede vakantie. En toch nam geen volk zoveel vakantie als het Joodse volk. Het kende de wet van de wekelijkse vakantiedag: “Zes dagen zult gij werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een sabbat voor uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten”. Die verplichte rusttijd is verankerd in de scheppingsorde. Het
hoogtepunt van het scheppingsverhaal is er wat er op de
zevende dag gebeurd: God rustte.

Als God de rust nodig acht, moet de mens niet menen
dat hij sterker is dan God en dat de boog voortdurend
gespannen kan zijn. Een mens die nooit tijd heeft om
feest te vieren, om zich te ontspannen, om te rusten, die
onderkomt. Die heeft al gauw een burn-out. Daarom zei
Jezus ook tot zijn leerlingen: “Kom nu mee naar een
eenzame plaats en rust wat uit”.
Vakantie is wel een Latijns woord en betekent zoveel
als: vrij zijn, vrij zijn van verplichtingen om vrij te zijn
voor dingen die je graag doet.
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Niets doen is soms zo heerlijk. En maak u ook eens vrij
voor anderen!
Het grootste geschenk dat je aan anderen kunt geven, is
vaak: tijd maken om te luisteren, tijd maken om te spelen met de kinderen en kleinkinderen.
Maak u ook eens vrij voor God. Voor Israël was de sabbat een dag waarop het goddelijk geschenk van het bestaan werd herdacht. Het vrij zijn van de arbeid was voor
de Israëliet een daad van Godsaanbidding.
Als we ons tijdens de vakantie van zoveel dingen vrij
zouden kunnen maken, dan zouden we ook weer ont-

Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen
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vankelijk kunnen worden voor de bron van ons bestaan, voor de zorgende liefde
van God, die zo bekommerd is om de mens. Als wij God ontdekken, komen we tot
rust, want Hij die ons liefheeft, draagt ons. Dan kan ook onze ziel tot rust komen in
een stil en dankbaar gebed.
Wie rustig zijn leven uit handen van God kan aanvaarden, kan ook andere mensen
rust schenken. (bron: Jos Lammers, gelegenheidspreken)
Onlangs stuitte ik op een geschrift van bisschop Javier Salinas, getiteld "Decaloog
van de christelijke vakantieganger".
In zijn overdenking gaat de bisschop uit van de overtuiging dat God geen vakantie
neemt in zijn zoektocht naar de mens. Het is dus logisch dat de mens ook geen vakantie neemt in zijn zoektocht naar God.
Ik zei al: het woord "vakantie" komt uit het Latijn, en in zijn etymologische betekenis
en primitieve betekenis was het "vacare Deo", d.w.z. zich meer aan God wijden.
De vakantietijd was een tijd waarin de mens zich meer aan God kon wijden, omdat
zijn werkverplichtingen hem daartoe in staat stelden. Dit alles heeft een zeker verband met de Sabbatsrust, een dag die aan de Heer is gewijd.
In onze wereld is vandaag de dag soms het tegendeel het geval. Vakantie betekent
leven zonder God, leven zonder wet, leven zonder verplichtingen, een beetje zonder zorg voor anderen, alleen geïnteresseerd in het zo goed mogelijk doorbrengen
van een paar dagen, altijd denkend aan ons aanbeden lichaam.
De tien artikelen van de Decaloog zijn interessant. Javier Salinas, bisschop van
Tortosa, zegt in het derde punt: "Leef de zondag. Op feestdagen is de zondag nog
steeds de dag des Heren en God gaat niet op vakantie”.
Als je dit hoort, vraag je je af: hoe is het mogelijk dat veel christenen die zich serieus inzetten voor hun parochie, helemaal van de parochiekaart verdwijnen, niet alleen uit hun eigen parochie, maar uit alle andere parochies en kerken, alleen omdat ze op vakantie zijn?
Het vierde artikel zegt: "Leef het gezin. Dialoog, speel, geniet met hen zonder
haast. Bid als een familie”.
Als de feestdagen een tijd moeten zijn om "vacare Deo" te vieren, dat wil zeggen
dichter bij God te zijn, laten wij dan ons best doen om onze feestdagen wat christelijker te maken.
Ik wens u allemaal veel vreugde tijdens de vakantie. Ik wens u veel tijd om niets te
doen, veel rust en bezinning, zodat deze vakantie u kracht zal geven voor een rijk
gevuld nieuw werkjaar.

Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen
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DOPEN
MILL DE SMET, geboren te Wilrijk op 16 mei 2021 en gedoopt aan boord van het
kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 4 juni 2022. Zoon van William De
Smet en Shara Tas. De meter en peter zijn Valérie Cornet en Mitch Tas.
ALEXA TOBÉ, geboren te Waregem op 24 oktober 2021 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 5 juni 2022. Dochter van
Eduard Tobé en van Shana Leyssens. M/S Canada. De meter en peter zijn Els
Leyssens en Denis Tobé.

SCHEEPSZEGENING
Op vrijdag 3 juni 2022 werd ingezegend
op De Ark, Siberiastraat, Antwerpen,
door aalmoezenier Paul Renders ofm,
de PHORCYS (ex Riad) van grootmoeder en stichtster Solange De MeyerRingoot en kleindochter Sophie Ringoot,
General Manager. De meter van het
schip is haar dochtertje Axelle Verheyen
(6 jaar)
125m x 11.45m
Bouwjaar: juni 2021
Tonnage: 3525.84 ton

Op vrijdag 17 juni 2022 werd ingezegend op De Ark, Siberiastraat, Antwerpen, door
aalmoezenier Paul Renders ofm, de sleper CONDOR van familie Verbeke Shipping
BV, Hemiksem
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OVERLIJDENS
Buysse Eliane, weduwe van de heer Robert De Wit. Oud varende van m/s Lex Dei. Geboren te geboren te Gent op 30 november 1933 en overleden te Gent in het AZ Sint-Lucas op 18
mei 2022. Dit melden u: Haar schoonzussen, schoonbroer Liliane en André (†), Alex en Irène, Haar metekind Stefaan en Debbie. De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van het H. Kerst, Sleepstraat te Gent, op vrijdag 27 mei 2022 om 10 uur. Daarna volgt
de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van
Mariakerke, Mariakerkeplein.
Victor Reusens, Julienne De Clercq. Oud varende van m/s
Rede. Geboren te Rotterdam (NL) op 21 mei 1929 en onverwacht overleden te Antwerpen in het wzc “Het Gouden Anker”
op 28 mei 2022. Dit melden u met droefheid: Julienne De
Clercq, zijn echtgenote. Jos en Martine Reusens - Raeymaekers, zijn kinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L.Van
Kuyk te Merksem, hoek Ryenlanddreef - Laarsebaan op dinsdag 7 juni 2022, om 11:00 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de
verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Marie-Jeanne Smet, weduwe van Henri Tas. Oud varende van
m/s Henmar. Geboren te Steendorp op 23 juli 1939 en overleden in wzc “Het Hof” te Sint-Niklaas op 6 juni 2022. Dit melden
u: haar kinderen Ronald en Greet Tas - De Ketelaere,
haar kleinkinderen Sander Tas, Laura Tas. De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft
plaats in de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist te Steendorp
op maandag 13 juni 2022 om 11.00 uur. Aansluitend volgt de
asverstrooiing op de begraafplaats van Steendorp.
Chantal De Clercq. Oud varend van m/s Gervic (ouders). Geboren op 23 april 1959 en overleden op 13 juni 2022. Chantal
was mama en oma van Anthony en Lan Dierinck - Phan, Manu.
Danny en Davina Dierinck - Mussche, Bjarne & Runar. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in het rouwcentrum L.
Van Kuyk, hoek Laarsebaan - Ryenlanddreef te Merksem op
zaterdag 25 juni 2022, om 11.00 uur. De urne van Chantal zal
aansluitend begraven worden op het urnenveld van de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Rosemarie Schuchardt, weduwe van de heer Alfons Pauwels. Oud van m/s Philomena. Lid van de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef. Geboren te Magdeburg
(DE) op 28 juli 1928 en overleden te Merksem op 22 juni 2022. Dit melden u met
verdriet: Hugo en Viviane Van den Bempt - Pauwels, Johan en Lesley Goossens 4

Van den Bempt en Vicky, Patrick en Elsie Pauwels - De Baets en Rani. Egbert
Schuchardt en kinderen, haar neven, nichten, haar achterneven en achternichten,
De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in
het Kerkschip St. Jozef te Antwerpen op zaterdag 2 juli 2022, om 11.00 uur. De
asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM UUR

3/07/2022 10u30
10/07/2022 10u30 Isidoor Bollé, weduwnaar van Nini Muyshondt
vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef
17/07/2022 10u30
24/07/2022 10u30
31/07/2022 10u30
7/08/2022 10u30
14/08/2022 10u30
15/08/2022 10u30 O.L.V.Hemelvaart
Opgeluisterd door "Het Koor"
Monique Beerens en Familie Beerens - Van Sommeren
21/08/2022 10u30
28/08/2022 10u30
4/09/2022 10u30
11/09/2022 10u30
18/09/2022 10u30
25/09/2022 10u30
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AGENDA

DATUM
UUR
vr 24. jun 2022 - ma 4. jul 2022

REDEN
Vakantie P. Paul

za 2 jul 2022
wo 6. jul 2022
wo 20. jul 2022
do 21. jul 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Nationale Feestdag

wo 3 aug 2022
za 6 aug 2022
ma 15 aug 2022
wo 17 aug 2022
wo 31 aug 2022

14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
9:00
SCHIPPERSGILDE - Blankenberge
10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
O.L.V. Hemelvaart
14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

za 3. sep 2022
wo 14. sep 2022
wo 28. sep 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
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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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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Studenten in een hogere biologie klas kregen hun examen.
De laatste vraag was: 'geef zeven voordelen van moedermelk' .
Een student had het er moeilijk mee,
maar hij schreef ;
1) Het is de perfecte formule voor de baby.
2) Het biedt immuniteit tegen verschillende ziekten.
3) Het is altijd de juiste temperatuur.
4) Het kost niets.
5) Het bindt het kind aan de moeder en vice versa.
6) Het is altijd beschikbaar als het nodig is.
En toen wist hij niets meer te bedenken.
Tot slot, in wanhoop, net voor de bel ging voor het einde, schreef hij nog vlug
7) Het wordt geleverd in twee aantrekkelijke verpakkingen en het is hoog genoeg
van de grond zodat de kat er niet bij kan!
Hij kreeg 100 punten…
Een oude visser vertelde hoe hij ooit eens een enorme vis had gevangen.
- “Zoiets als een walvis, zeker?”, vroeg een jonge toehoorder smalend.
- Een walvis? Nee, mijn jongen, die gebruikten wij in mijn tijd als aas.
Ervaring
Piet Vansnot is nog maar enkele dagen getrouwd of hij doet zijn beklag bij zijn
vriend:
- Mijn Marie wil elke morgen koffie bij het ontbijt en ik hou meer van thee.
- O, wees gerust, je zult gauw genoeg aan koffie wennen, hoor, antwoordde zijn
vriend, die al bijna tien jaar aan de leiband lag.
Klein verschil
- Vader, wat is een dialoog?
- Een dialoog is een gesprek tussen twee mensen.
- Dus als jij met moeder spreekt…
- Nee, jongen,… dat is een monoloog!
Slechter
Zanger: Kom jij vanavond naar de kroeg?
Toneelspeler: Zeker, ik word in het tweede bedrijf al vermoord.
Zanger: Dan ben ik er heel wat slechter aan toe. Ik trouw in het vijfde bedrijf.
Slecht gezelschap
Mark: Waarom nodig jij de buurvrouw nooit meer uit op je koffiekransje?
Jeanne: Och, ze verstoort de conversatie altijd. Ze zit daar maar en zegt geen
woord.
- Nadat mijn vrouw me verlaten had, heb ik toch wel een paar nachten wakker gelegen.
- Van de zorgen?
- Nee, omdat ze ons bed meegenomen had.
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Interbeschouwelijke dialoog om elkaar beter te
begrijpen (Deel 1)
Sarai de Graef - Levensbeschouwing: christendom
Leeftijd: 27 - Regio: Brussel
Werkzaam als: vestigingsverantwoordelijke buitenschoolse kinderopvang
Hier word ik gelukkig van: de mensen die ik graag zie gelukkig zien
Inspirerende levensbeschouwelijke quote: Behandel anderen zoals je zelf
behandeld zou willen worden.
Ik ben nieuwsgierig, ik vind het interessant om nieuwe mensen te ontmoeten en sta open om naar hen te luisteren. Daarom ga ik graag in dialoog met
anderen. Ik denk dat zo’n nieuwsgierigheid nuttig kan zijn voor iedereen. Elkaar proberen begrijpen is een basis om samen te leven.
Dat is volgens mij de motivatie achter de internlevensbeschouwelijke dialoog; elkaar beter gaan begrijpen om beter te kunnen samenleven in een
maatschappij waar mensen vragen durven stellen wanneer ze dingen vreemd
vinden. Een stap verder is dan dat je doorheen de dialoog je eigen gedrag en
waarden durft bevragen, en zo sterker in je schoenen komt te staan.
Mijn interesse voor interreligieuze dialoog en ontmoetingen komt voort
uit mijn eigen parcours als gelovige. Ik ben katholiek opgevoed en ben
vaak met mijn familie naar de kerk gegaan. Vanaf mijn twaalfde wou ik niet
langer mee naar de mis en durfde ik zelfs stellen niet in God te geloven.
Rond mijn zeventiende had ik verschillende moslimvriendinnen en zij schrokken steeds als ik dat zei. Het waren hun reacties en ontmoetingen met hen
die me opnieuw zin gaven om me in religie te verdiepen en zo uiteindelijk het
christendom terug te vinden.
Andere meningen of afwijkende meningen doen u stilstaan bij uw eigen
overtuigingen en waarden. Gesprekken met mensen van andere levensbeschouwingen kunnen in die zin verijkend zijn voor het individu.

Ik heb nu nog steeds interreligieuze gesprekken met moslimsvrienden,
maar de meeste van onze gesprekken gaan natuurlijk over andere dingen. En als het over religie gaat, is het vaak eerder informatie-uitwisseling. Ik
heb er geen behoefte aan mijn waarheden op te dringen en ook geen behoefte aan gesprekken waarin iemand uitlegt waarom islam het enige ware geloof
is. Het gaat nu eenmaal om geloof, het is geen wetenschap, het zit op een
9

ander niveau. Gesprekspartners hebben snel door dat ik geen theologische
discussie wil waarin men elkaar van het eigen gelijk wil overtuigen, maar dat
ik wel echt geïnteresseerd ben in wat zij precies geloven en hoe ze hun leven
volgens dat geloof trachten te leiden. Zo denk ik bewuster na over mijn eigen
levensbeschouwing.
De interlevensbeschouwelijke dialoog kan zowel over religieuze kwesties gaan, als over maatschappelijke. Beide zijn nodig. De theologische is
een stap verder, ik denk dat het moeilijk is om daarmee te beginnen. Je moet
sterk in je stoenen staan om die aan te gaan, en er moet een sterk vertrouwen tussen de sprekers zijn.
Via mijn thesis over de interreligieuze dialoog tussen moslim en christenen, heb ik Didier, de coördinator van KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenenleven), geïnterviewd. Hij nodigde me uit om als vrijwilliger voor KMS te
komen werken, en momenteel zit ik in de raad van bestuur en in de werkgroep relatieopbouw moslims en christenen. Sinds mijn thesis ben ik er vaak
mee bezig en organiseer ik activiteiten.
Op het vlak van de interlevensbeschouwelijke dialoog zit Vlaanderen
nog steeds in een experimenteerfase. Er worden veel activiteiten georganiseerd, maar het blijft voor een klein publiek. Het gaat traag, maar dat kan volgens mij niet anders. Het is zoeken langs de verschillende partijen. Ik heb niet
de indruk dat we op dat vlak in extreem dringende problemen zitten. We leven in een multiculturele samenleving, op sommige vlakken gaat het goed,
andere minder.
De eerste stap in het proces naar dialoog is informatie naar een breder
publiek brengen. Zo organiseren instanties als Vormingplus lezingen en debatten rond religie. Meer kennisverspreiding over de gebruiken en tradities
van een andere levensbeschouwelijke groep kan helpen om vooroordelen te
doorprikken, en dat is zeker nodig. Er zijn vele veralgemeningen over moslims. De hoofddoek en het gebruik van geen hand te geven kan confronterend zijn voor niet moslims. Als je begrijpt waar dat vandaan komt, dan provoceert dat minder of niet langer. Een tweede stap zijn persoonlijke ontmoetingen, die de vooroordelen kunnen wegnemen.
Uit: Word echt rijk 22 augustus 2011 (wordt vervolgd)
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03 231 93 26
Woensdag 6 Juli 2022 naar het land van Altena.
Om 10,30 uur vertrekken we met bus aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan
967 (grote parking achterkant Inno, Pizzahut. Rond de middag worden we verwacht in het restaurant voor een driegangen verrassingsmenu. Na het middagmaal
maken we een mooie rondrit door het land van Altena, een historische landstreek in
het noorden van Noord Brabant. De weg voert ons over dijken en polder wegen
naar het vestingstadje Heusden. Nadien maken we een rondvaart – een stukje
over de Maas, het Heusdensch kanaal en de dode Maasarm. Dit is een beschermd
natuurgebied met talrijke watervogels. Verder genieten we van een afwisselend
landschap, haventjes met woonschepen, molens en uitgestrekte uiterwaarden.
Prijs: 65 € voor de leden en 80 € 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. Ik stort het bedrag voor 13/06/22 op BE65 9790 7428 2096 Kon. Schippersgilde St Jozef met vermelding “Gildereis 2022”

Zaterdag 6 Augustus 2022 naar het land Blankenberge.
Aan de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef wordt de mogelijkheid geboden om de
show “Jubilee aan Zee” bij te wonen te Blankenberge, Het Witte Paard.
Jacky Lafon stelde een topcast samen voor opnieuw een spetterende reeks zomershows in Het Witte Paard.
Frank Van Erum staat mee op de planken, en nieuw dit jaar zijn Jan Wuytens en
David Vandyck en tot slot Wendy Van Wanten.
55 jaar Jacky Lafon op de planken, dat kan u niet missen!
“Jubilee aan Zee”, is een variétéshow zoals het hoort te zijn: ambiance met enkele
topnummers, aan elkaar gebreid met de nodige dosis humor en afgewerkt met een
grote portie glitter & glamour.

Om 8,30 uur vertrekken we met de bus aan halte Carrefour te Schoten,Bredabaan
967 (grote parking achterkant Inno, Pizzahut). Prijs: bus + show + menu 90 € en
95 € voor niet leden, bus + show 50 € en niet leden 55 €, show alleen 35 € en niet
leden 40 €. 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. Ik stort
het bedrag voor 29/07/22 op BE65 9790 7428 2096 - Kon. Schippersgilde St Jozef
met vermelding “Jubilee aan zee 7/08/22”
11

Beste leden
Voor ons 50 jaar bestaan van Scheepsboys en girls gaan we terug naar de begintijd
en gaan nog eens een eendagsreis doen , onze vierdaagse reis word verschoven
naar 7 december 2022 waar we een kerstcruise gaan doen op de Rijn en main van
Koblenz , Rudesheim naar Frankfurt dit is nog in bespreking.
We hebben een autocar besteld bij reizen lauwers voor zaterdag 9 juli 2022 vertrek
achter de carrefour en pizza hut in Schoten om 07.00 uur s’morgens. We rijden
naar leliestad om de Batavia werf te bezoeken met de middag eten we iets hollands
2 vleeskroketten en dessert, we rijden over den dijk en trekken dan naar Nieuw Niedorp om een grootmoederstijdmuseum en een oud motorenmuseum te bezoeken
en er zijn nog motoren bij die draaien rond 17.00 uur sluiten ze daar en vertrekken
wij terug naar Antwerpen , onderweg stoppen we nog aan een restaurant voor het
avond eten en hier krijgen we een dan nog een drie gangen menu, daarna terug
naar onze opstaplaats carrefour schoten. Wat kost ons dat !!!! en wat krijgen we
er voor; autocar, inkom gelden voor de 2 museums, middag eten 2 vleeskroketten
s’avonds 3 gangen menu. Leden 89.00 euro niet leden 95.00 euro.
We zijn blij dat we toch weer een reis gevonden hebben dat met de scheepvaart te
maken heeft en ons toch erg intresseert , de batavia werf werd ons al dikwijls gevraagt en het grootmoeders museum iets voor de vrouwen en oude motoren museum voor de mannen , het is toch mooi om al die oudheden eens terug te zien
Al wie graag mee wil kan inschrijven op ons secretariaat Jean en Marina lecour
Eerste bellen dan pas betalen gsm nr 0497 86 93 32. Iedereen is welkom lid of
geen lid , familie en vrienden en vertel het verder.
Bedankt voor het vertrouwen in de Scheepsboys en girls
en hopen dat julie er bij mogen zijn
Bedankt bestuur Scheepsboys en girls
Victor
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
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

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

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR
Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem
Za. 2 juli 2022 om 12u00: BBQ Time
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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
2022 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

2022
Zo 3 jul
Zo 7 aug
Zo 4 sept
Zo 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

10u30
10u30
10u30
10u30
15u00
10u30

H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis

Allerheiligen

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
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

16

