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“´t Is weer voorbij die mooie zomer …” 
Herinnert u zich nog deze hit uit mijn studen-
tentijd, 1973, gezongen door Gerard Cox? U 
kunt hem nog eens beluisteren op YouTube 
… 
Gedaan met de vakantie. Terug naar werk, 
terug naar school. De mooie dagen met de 
kinderen of kleinkinderen, misschien wel tij-
dens de hete dagen varend op het schip, be-
horen weer tot de herinneringen. Gedaan met 
de lange, lichte, warme dagen. Gedaan met 
buiten zitten op het terras, gedaan met de 
barbecueparty's, gedaan met de late avonden 
onder vrienden. De zon boet in aan kracht. 
Het wordt stilaan weer vlug donker. 
Maar er zijn ook mooie namen voor septem-
ber: “de vruchtmaand, de havermaand, de 
gerstmaand, de herfstmaand en de fruit-
maand. Ook wordt september wel eens de 
oogstmaand of "de andere oogstmaand" ge-
noemd, omdat augustus ook al een oogst-
maand is. De volle maand van september 
wordt ook wel de oogstmaan of de Harvest 
Moon genoemd. Meestal staat die volle maan 
rond 23 september aan de hemel. Vroeger 
maakte men van deze volle maan gretig ge-
bruik om de oogst binnen te halen, vandaar 
haar naam.” Zo lees je op Wikipedia. 
Zo luidt eenentwintig september dan officieel 

het einde van de zomer in. Met een beetje 

geluk zit er nog een mooie nazomer in, maar 

de temperaturen voelen toch niet echt zomers 

meer aan. Deze nazomer wordt ook wel eens 

Indian Summer of oude wijven zomer ge-

noemd.  

De bladeren gaan weer van de bomen vallen, 

het wordt kouder, de dagen worden een pak 

korter en de meeste mensen krijgen er last 

van en dat heet: de herfst- of najaarsdip. Vele 

mensen worden in september een beetje me-

lancholisch, anderen krijgen een heuse na-

jaarsdepressie. Weemoedigheid, depressief, 

geen zin om nog buiten te komen, geen zin 

om nog iets te doen. Het is vroeg donker en 

iedereen vlucht naar binnen, achter zijn eigen 

TV. Sommigen doen beroep op speciale lam-

pen, anderen grijpen zelfs naar pillen. Maar 

dat biedt eigenlijk geen oplossing. Lui in de 

zetel of in je bed blijven ook niet.  

Beter is het om op natuurlijke wijze iets aan 

die herfstdip te doen. Genieten van kleine 

dingen, beginnen met een nieuwe hobby, en 

vooral … veel buiten komen! 

Want de natuur in de herfst is wel prachtig. 
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Vele soorten paddenstoelen die nu overal in het bos groei-

en. De bladeren aan de bomen krijgen fantastische kleu-

ren. Wanneer het herfstzonnetje hier op schijnt, is het tijd 

voor velen om het fototoestel en de wandelschoenen bo-

ven te halen. Het is ideaal wandelweer: niet te warm, niet 

te koud. 

Er worden overal tientallen tips gegeven om die herfstdip 
of herfstmoeheid tegen te gaan: een goed boek lezen, hob-
by´s, foto´s sorteren en ook: “Maak van de gelegenheid ge-
bruik om eens flink op te ruimen. Kamer per kamer, kast 
per kast. Wat je niet meer gebruikt of wat je niet meer no-
dig hebt, kan je proberen te verkopen op een rommelmarkt 
of via internet. Zo brengt het nog wat op ook. Denk ook 
eens aan de foto's die overal rond liggen te slingeren. Zet 
je eens een paar avonden aan tafel en maak een mooi fo-
toalbum. Geniet van de herinneringen.” 

Iemand zei me onlangs: “September is voor mij de bezin-
ningstijd voor het komende werkjaar en om in mijn geest 
eens van alles op te ruimen! …” 

Daar zit wel wat in, dacht ik: Hoe pak ik het aan? Wat zijn 
de verwachtingen naar het nieuwe jaar toe? Ben ik goed 
bezig?  

Onze grootouders gingen vroeger, in familie, bij de Leuven-
se stoof het rozenhoedje bidden. Dat was hun bezinnings-
tijd. Dat was hun discipline van elke dag. En dat deed hen 
goed. 

Voor ons is het najaar eveneens, hoe dan ook, terug naar 
de discipline. Het begint al weer ´s morgens bij het op-
staan. Terug het juiste werkritme vinden. Een goede plan-

Paul Renders, minderbroeder omf 

Aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart Antwerpen 

DOPEN 

Xiebe Schoonbaert, zoontje van Tom en Gwendolina 
De Bock werd geboren te Wilrijk op 15 mei 2019 en ge-
doopt aan boord van het kerkschip op 11 augustus 
2019. De peter en meter zijn Sasha Dewitte en Elke 
Schoonbaert. Adres: Dreef 9, 2990 Wuustwezel. 

ning. Misschien kan er ook weer wat discipline aan de 
dag voor gebed en bezinning, tijd voor de zondagsvie-
ring, kortom ook tijd voor God? En dus tijd om het 
overtollige op te ruimen en orde te brengen in ons le-
ven. Dan hoef je, al bij al, toch niet te “dippen”. 

https://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/141107-rommelmarkt-een-goede-organisatie-is-goud-waard.html
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Marie José Withofs, echtgenote van Alfons De Bock. Zij 

werd geboren te Eigenbilzen op 20 sep-
tember 1934 en overleed in het ZNA 
Middelheim te Antwerpen op 5 juli 2019. 
Haar kinderen zijn Lodewijk en Heidi De 
Bock-Janssen. Haar klein- en achter-
kleinkinderen. Haar zus, broer, neven en 
nichten. De afscheidsplechtigheid had 
plaats in de kerk van  

O. L. Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door de 
teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. Online con-
doleren: www.uitvaartcentrum.be 

Robert Rabaey, echtgenoot van Marina Pieters. Oud-
varende van het m/s Elisabeth, hij werd 
geboren te Gent op 21 juli 1949 en over-
leed te Brugge op 29 juli 2019. Zijn kin-
deren zijn Eric en Tania  Rottiers-Rabaey, 
Pascal en Anja T’Jonck-Rabaey. Zijn klein-
kinderen, zijn schoonvader. De afscheids-
plechtigheid had plaats in de parochiekerk 
St. Jozef te Brugge gevolgd door de cre-

matie en de asverstrooiing op de parkbegraafplaats Blau-
we Toren. Rouwadres: Fam. Rabaey p/a Uitvaartzorg Ble-
yaert, Moerkerkse Steenweg 77, 8310 St.-Kruis. Online 
condoleren: www.uitvaartcentrum-bleyaert.be 

 

 

OVERLIJDENS 

Karina Verheyen, echtgenote van Charles Van Houteg-
hem. Oud-varende van het m/s Natarno, zij 
werd geboren te Gent op 14 maart 1957 en 
overleed er in het AZ Maria Middelares op 
26 juni 2019. Haar kinderen zijn Natascha 
Van Houteghem en Jack Meese, Arno Van 
Houteghem, Isaura Van Houteghem, Breni-
ta Van Houteghem. Haar kleinkinderen, 
broers, zussen, schoonbroers, schoonzus-

sen, neven en nichten. De uitvaart had plaats in de aula 
van het crematorium Westlede te Lochristi gevolgd door 
de crematie en teraardebestelling van de urne op de be-
graafplaats van Gentbrugge. Rouwadres: Uitvaartcenter 
De Piramide, t.a.v. fam. Van Houteghem , Hoeksken 17 te 
9940 Evergem. Online condoleren: 
www.uitvaartcenterdepiramide.be  

Josephine ‘Joske’ Vermeire, weduwe van Willy Bal. 

Oud-varende van het m/s Wijo, zij 
werd geboren te Gent op 2 juni 1925 
en overleed in het wzc St. Bartholo-
meus te Merksem op 6 juli 2019. 
Haar kinderen zijn François en Vivi-
ane Saerens-Bal, Chris en Els Bal-
Roos. Haar kleinkinderen. De af-
scheidsplechtigheid had plaats in de 
kerk van St. Bartholomeus te Merk-

sem gevolgd door de urnebegraving op de begraafplaats 
aldaar. Online condoleren: www.l-vankuyk.be  

http://www.uitvaartcentrum.be
http://www.uitvaartcentrum-bleyaert.be
http://www.uitvaartcenterdepiramide.be
http://www.l-vankuyk.be
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Laurette Van Wynaerde, weduwe van Cyriel Munghen. 

Oud-varende van het m/s Laurette, 
gewezen penningmeester van Dekenij 
Gasmeterlaan-Blaisantvest, lid van de 
Kon. Schippersgilde St. Jozef, gewe-
zen lid van de Nationale Scheepvaart 
Cultuur. Zij werd geboren te Wetteren 
op 18 september 1930 en gesterkt 
door het sacrament van de zieken 

overleed ze te Merksem op 21 juli 2019. Haar kinderen 
zijn Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal. Haar kleinkin-
deren Jürgen (haar metekind) en Marieke Munghen-Veys 
en Kurt Munghen. Haar achterkleinkinderen Sebastien en 
Floris. Haar schoonzussen, neven en nichten. De af-
scheidsplechtigheid had plaats op het kerkschip St. Jozef 
te Antwerpen gevolgd door de urnebegraving op de be-
graafplaats van Merksem. Rouwadres: Fam. Munghen-
Van Wynaerde, p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk, Nieuwdreef 
210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-
vankuyk.be 

Cecile Smolders, weduwe van Frans Mans. Oud-

varende van het m/s Brem, zij werd geboren te Dender-
monde op 11 september 1926 en overleed in het WZC 

Ten Weldebrouc te Willebroek op 2 augus-
tus 2019.  
Haar kinderen zijn Corneel en Imelda Mans-
Vantroyen, Frank en Anita Mans-Demont. 
Haar klein- en achterkleinkinderen. De ne-
ven en nichten. De afscheidsplechtigheid 
met asurne had plaats in de aula van het 

uitvaartcentrum Van Humbeeck te Willebroek gevolgd door 
de bijzetting van de urne in het columbarium op de be-
graafplaats aldaar. Online condolderen: 
www.vanhumbeecknv.be  

Jeanne Van de Walle, weduwe van Louis Hellebosch. 

Oud-varende van het m/s José, lid 
van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, 
zij werd geboren te Oorderen op 13 
februari 1928 en overleed in het wzc 
Het Gouden Anker op 11 augustus 
2019.  Haar schoonzus, neven en 
nichten. De afscheidsplechtigheid had 
plaats in het rouwcentrum L. Van 
Kuyk te Merksem gevolgd door de as-

verspreiding op de verspreidingsweide van de begraaf-
plaats aldaar. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

Henri Coene, levensgezel van Gisela (+) Mertens. Dok-

meester en werkleider op rust bij de Haven van Antwer-
pen, lid van de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef, hij 

werd geboren te Vitry-Le-François (F) 
op 22 juni 1938 en overleed te Ant-
werpen op 22 augustus 2019. Zijn 
kinderen zijn Gerald (+) en Ma nuela 
Dircks-Coene. Zijn kleinkinderen 
Bjorn en Milan. Zijn zus, neven en 
nichten. De afscheidsplechtigheid had 
plaats in de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw van Smarten te Merksem ge-

volgd door de urnebegravingn in het urnebos op de be-
graafplaats aldaar. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.vanhumbeecknv.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
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"Ieder huisje heeft zijn kruisje". Er was eens een man die vond dat hij het kruis dat hij in z'n leven te dragen had veel 
te zwaar was. Hij ging naar God en vroeg om een kruis dat beter bij hem paste. "In orde", zei God, "zet jouw kruis 
maar tegen de muur". De man zette zijn kruis neer en begon te zoeken. Hij was bijna de wanhoop nabij, want geen 
enkel kruis paste hem. Het ene was veel te hoog, het andere was veel te zwaar. Maar uiteindelijk vond hij toch een 
kruis dat hem als gegoten zat: niet te zwaar en niet te hoog. "Dit kruis zou ik willen dragen", zei de man tegen God. 
God zei: "Dat is goed, maar kijk eens op de achterkant van dat kruis". De man ontdekte toen dat aan de achterkant 
zijn eigen naam stond: 't was het kruis dat hij mee naar binnen had genomen!  

 

Elk mens krijgt kracht naar kruis. Er zijn mensen die menen dat zij als enige in het leven zware klappen toegediend 
krijgen. Maar vroeg of laat stoot elk mens met zijn hoofd tegen die ellendige dwarsbalk die van je leven 'n kruis kan 
maken. Je wordt ziek, diegene die je lief hebt sterft, je carrière wordt afgebroken, je voelt je bedrogen, in de steek ge-
laten door wie je lief zijn. Je voelt je soms vernederd en uitgestoten. Deze dwarsbalk kan allerlei vormen en afmetin-
gen aannemen, kijkt niet naar namen of titels of de dikte van de portefeuille. Het komt vaak voor: je hebt het goed, 
pas je huis verbouwd, bijna 25 jaar getrouwd, en dan komt die verschrikkelijke dwarsbalk die je leven in één enkel 
moment tot een ruïne kan maken. 't Kruis is 'n realiteit in elk mensenleven. En je hebt dan geen keus: je draagt je 
kruis of het kruis verplettert jou. Kruisen brengen mensen terug tot wat ze eigenlijk zijn: kwetsbare, wankele, nietige 
en kleine mensen. Kruisen brengen mensen terug tot hun eigenlijke proportie.  

 

Er staan in onze wereld miljoenen kruisen opgericht. Er wordt onnoemelijk veel leed geleden, vooral ook aan elkaar. 
Vaak maken wij elkaars kruis onnodig zwaar - door onze laster, roddel en vooroordelen. Hoe vaak kleineren we 't ver-
driet van mensen niet? Bij een uitvaart mag een weduwe huilen. Dat wordt zelfs van haar verwacht! Maar daarna 
moet ze niet zo zeuren, want de tijd heelt immers alle wonden... Maar niemand van ons kan achter gesloten deuren 
kijken! Van buiten lijkt alles vaak koek en ei, maar van binnen is het soms één grote puinhoop! En als ik 's avonds 
door het dorp rijd, denk ik wel eens: wat zit er allemaal verborgen achter die gesloten deuren en dichte gordijnen?  

 

Kruisen van verschrikking, kruisen van onmenselijk lijden, kruisen die we soms voor elkaar kunnen zijn. Mensen heb-
ben kruisen als een sieraad om hun hals hangen, vaak van goud. Blijkbaar kent de verschrikking van het kruis ook 
een andere kant: het is niet alleen het symbool van dood en ondergang, maar ook een teken van opstanding. In het 
Evangelie horen we hoe Jezus in een nachtelijk gesprek met Nicodemus over zichzelf zegt: "De Mensenzoon moet 

14 SEPTEMBER - DAG VAN DE KRUISVERHEFFING 
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omhoog geheven worden, zoals eertijds Mozes de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft eeuwig 
leven zal hebben." Woorden die Johannes Jezus in de mond heeft gelegd en uitdrukkelijk verwijzen naar de eerste le-
zing. Zij drukken een diepe waarheid uit: de slang, hoog op de paal, is voor de Israëliet een teken van leven geworden, 
geen teken van de dood. Het is dezelfde slang die we tegenkomen op de voorruit van een artsenauto of op de deur van 
een apotheek.  

De slang aan de paal en Christus aan het kruis: teken van opstanding. Het dorre doodshout is het groene hout gewor-
den - het hout van verlossing, bevrijding en opstanding. Op 't feest van Kruisverheffing vernemen wij dat het leven nooit 
definitief vastloopt in de dood. Het is bestemd tot opstanding van velen!" (Naar Preken.be 2008) 



 7 

 

Iederen vertrouwen is dwaas: niemand vertrouwen in 
nog dwazer. 
De jongen was gezakt voor zijn examen en dus was papa 
naar school gekomen, alsof zijn aanwezigheid de zaak on-
gedaan kon maken. 
-Is mijn zoon dan werkelijk zo dom? Vroeg hij aan de le-
raar. 
-Ja, mijnheer, antwoordde de leraar, onuitsprekelijk dom. 
Met wat hij niet weet, zouden er gemakkelijk drie leer-
lingen kunnen zakken 
 
Een koopman komt zijn concurrent tegen. ‘Ik weet waar je 
naar toe gaat,’ zegt de concurrent alsof hij helderziend is.  
‘Dat kan je niet weten,’ merkt de koopman op. 
‘Wedden om een tientje?’ 
De weddenschap wordt afgesloten. ‘Nu, vertel op, waar ga 
ik volgens jou naar toe?’ 
‘Je bent op zoek naar een goedkoop pakhuis. Je stapelt 
daar jouw onverkoopbare goederen in op en steekt het 
dan in brand om het verzekeringsgeld te incasseren,’ ant-
woordt de concurrent. 
De koopman staat op en overhandigt de concurrent een 
tientje.  
‘Had ik het goed?’ vraagt deze trots. 
‘Nee, je had het verkeerd, maar het idee is zo goed dat 
het me wel een tientje waard is’ 

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

De melkboer is een flexibel ondernemer en kan tegemoet 
komen aan de wisselende wensen van zijn klant, als de-
ze tenminste een briefje achterlaat. 
Maar niet alle briefjes zijn zo eenvoudig als “een extra 
fles melk”. 
Vaak zijn de briefjes erg grappig. 
-Melkboer doe aub. het hekje achter u dicht, want de vo-
gels pikken steeds de doppen van de flessen stuk. 
-Geen melk. Geen melk op n°14 brengen aub. omdat hij 
dood is, voorlopig. 
-Eén extra fles. Kloppen aub. als dit briefje wegwaait. 
-Kloppen aub. Mijn TV is kapot en ik heb Coronation 
Street gisteren gemist. Als u het gezien hebt, wilt u me 
dan vertellen waarover het ging? 
-Geen melk aub. We zijn een weekend weg. Daarom ver-
stop ik dit briefje onder de deurmat, zodat niemand het 
weet. 
-Geld ligt op tafel, vrouw ligt op bed. Pak maar wat u no-
dig hebt. 
-Vanaf nu om de dag twee flessen melk. En de dagen er 
tussen in 1 fles, behalve op woensdag en zaterdag want 
dan wil ik geen melk. 
-Sorry dat ik de rekening niet heb betaald, maar mijn 
vrouw heeft een baby gekregen en ik loop er al weken 
mee rond in mijn zak. 
-Beste melkboer, net een baby gehad. Graag nog één er-
bij. 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  
 

01 sept 

08 sept 

14 sept  Viering 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef 

15 sept 

22 sept 

29 sept 

 

06 okt 

13 okt 

20 okt  4de jaargetijde Eliane Cloostermans vw. Echtgenoot en kinderen 

27 okt  Astrid Heintjes 

  Aucter Van den Bosche 

 

01 nov 10u30 Allerheiligen 

02 nov 19u00 Allerzielen 

03 nov  Mariette Heirman vw Albert Janssens, kinderen en kleinkinderen 

10 nov 

17 nov 

24 nov 
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AGENDA 
DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

Za 07/09/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 11/09/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 14/09/19 14u00 H.Mis voor 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef Kerkschip 

Zo 15/09/19 12u30 Teerfeest 70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef Ter Delft 

Za 21/09/19 12u00 Redactieraad “Ons Roer” Kerkschip 

Wo 25/09/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Do 26/09/19 10u00 Eucharistie  Gouden Anker 

    

Za 05/10/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Ma 07/10/19  Bezoek aan “Blindengeleidehonden” te Koksijde Schippersgilde 

Wo 09/10/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Zo 13/10/19 12u00 Mosselfeest ”Lourdesvrienden” Kerkschip 

Za 19-20/10/19  2 daagse Parijs (volzet) Reisvrienden 

Wo 23/10/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 26/10/19  Jaarfeest Scheepsboys & Girls  

Do 31/10/19 10u00 Eucharistie voor overledenen Gouden Anker Gouden Anker 

    

Za 02/11/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 06/11/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Zo 17/11/19 12u00 Animatiefeest met lunch door Schippersgilde St Jozef Kerkschip 

Wo 20/11/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

Za 24/11/19 14u00 - 20u00 Kerstmarkt Don Bosco Wijnegem Don Bosco 

Do 28/11/19 10u00 Eucharistie  Gouden Anker 

Za 30/11/19 14u00 St Niklaasfeest 3de leeftijd De Schroef 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 
De Koninklijke Schippersgilde St. Jozef te Antwerpen bestaat dit jaar 70 jaar. 

70 jaar geleden is alles rond de kerk van St. Paulus begonnen in de “potage poort” bij onze eerste 

schippersaalmoezenier Meneer Van den Bussche. 

In het jaar 1999 heeft het Zijne Majesteit Koning Albert II behaagd onze vereniging te machtigen de 

titel van Koninklijke Maatschappij te voeren. 

Wij willen dank zeggen aan al wie gedurende al die jaren meegewerkt hebben om onze Kon. Schip-

persgilde St. Jozef te maken tot wat ze nu is. 

Wij danken de gewezen voorzitters: Mr Heylen, Mr Jozef De Roeck, Mr François Degrauwe,   

Mr Roger Herincx en nu onze huidige voorzitter Roger Van der Auwera. Zij hebben elk op hun beurt gemaakt tot wat de 

Gilde nu geworden is in samenspraak met de respectievelijke bestuursleden. 

Ook zijn wij zeer erkentelijk voor de aalmoezeniers die wij telkens als proost mochten kennen: Mr Van den Bussche, Mr 

Eelen, Pater Van den Meerssche, Pater Machar Verhaeghe, Mr Van Hoof en nu Paul Renders. 

We gaan dit jubileum vieren in twee dagen: 

Zaterdag 14 september 2019 om 14 uur Plechtige dankmis voorafgegaan door vicaris Bart Paepen en de aalmoeze-

niers. 

Na de H. Mis voor de ingeschrevenen receptie op het kerkschip. 

Zondag 15 september 2019 jubileum diner in zaal “Ter Delft”. Het wordt een teerfeest dat het 70ste Gildejaar waardig zal 
zijn. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

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

 

Zaterdag 14 september 2019 

70 jaar Kon. Schippersgilde St. Jozef  

Om 14 uur Plechtige dankmis voorafgegaan door vicaris Bart Paepen en de aalmoezeniers. Na de H. Mis voor de inge-

schrevenen receptie op het kerkschip. 

Zondag 15 september 2019  

Jubileum diner in zaal “Ter Delft”. De deuren gaan open om 12,30 uur. All-in formule tot 22,30 uur. Voor de leden 85 € - 

voor niet leden  

127,50 €. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 1 september 2019. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 en/of Jenny 

Lobbestal – te. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 

Maandag 7 oktober 2019  
In de voormiddag maken we kennis met de “Opleiding Blindengeleidehonden” te Koksijde. In de namiddag brengen we 
een bezoek aan de Struisvogelboerderij te Tielt. 
07,30 uur vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (grote parking achterkant Inno, Piz-
za Hut). Voor de leden 65 € - voor niet leden 70 €. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 27 september 2019: Louisa 
Van Reeth – tel. 03/665.04.08 en/of Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 

Eveline Seerden, weduwe van Gauffy Tromp. Zij werd geboren in 1941 en overleed te Luik op 5 juli 2019 op 78 

jarige leeftijd. Lid Broederschap St. Niklaas-kerkschip Luik. Uitvaart werd verzorgd te Luik door Pater Jehaes.  

 

Verbeeck Clement, levenspartner van Maria Tijssens. Absoute te Robermont-Luik. 

 
Doop  
Bas Steegen, zoontje van Jan en Vanessa Van Meel werd geboren op 10 oktober 2018 en gedoopt te Eisden op 1 september 
2019 door Pater Jehaes.  

BERICHTEN UIT LUIK - EISDEN 
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Doordat het kerkschip in Luik door vandalen vernield is, kunnen er spijtig genoeg geen H. Missen, alsook geen activiteiten 

plaatsvinden. 

We hebben dan een met de Pater gepraat, en nu gaat de Pater (zolang het de gezondheid van de Pater toelaat) hier in de ka-

pel van Eisden 1 maal per maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of sneeuw) gaan de ge-

plande 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 aangevraagd worden bij de Pater: 

 0475 28 84 67. 

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 1 sept 10u30 H. Mis  

Za 14 sept  BBQ Inschrijven 0476 31 46 07 

Zo 6 okt 10u30 H. Mis  

Vr 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 1 dec 10u30 H. Mis  
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 
 

Di 24 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 29 okt 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 26 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 3 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 

REUNIE SCHIPPERSSCHOOL BRUGGE 

Op 5 oktober 2019 wordt er een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van de schippersschool van Brugge. 

Indien U erbij wil zijn, graag een privé-bericht op Facebook of een e-mail naar: 

motorschip.rubicon@gmail.com. 

mailto:motorschip.rubicon@gmail.com
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REDACTIERAAD 
 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - 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 

INFORMATIE 


