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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 5 - EDITIE 1 -  JAN/FEBR 2023 

Feest op het kerkschip op 15 januari 2023: 

Pater Paul 70 jaar, 40 jaar priester en  

10 jaar aalmoezenier. 

Prachtige bloemen afgegeven aan het schip vanuit het 

verre Chili door zijn vroegere, franciscaanse jeugdclubs 

aldaar; een vol kerkschip en honderden kaartjes en ge-

lukwensen en vele diploma’s, eretekens en cadeaus 

voor pater Paul bij zijn 70ste verjaardag, 40 jarig pries-

terschap en 10 jaar aalmoezenier van de Binnenvaart. 

 

Hieronder een korte bloemlezing ...: 

Ik ben aan pater Paul gaan 

vragen of hij het goed vond 

dat we zijn 70
ste

 verjaardag, 

10 jaar aalmoezenier en 40 

jaar priester wilden vieren op 

het kerkschip. Hij vond dat 

een prachtig idee. Ik heb dat 

verteld aan al de schippers-

verenigingen in Antwerpen 

en iedereen wilde meedoen 

aan dit feest: de Koninklijke 

Schippersgilde, de Scheeps-

boys- en girls, het museum-

schip Angèleke, de Lourdesvrienden, de kleuterschool 

De Schroef en de Beheerraad van het Kerkschip… Van-

wege Victor, scheepsboys- en girls. 

*** 

Jij bent gewoon hartelijk, een goede herder die voor ie-

dereen die nood heeft aan spiritualiteit en bemoediging. 

Zoals altijd straal jij vrijheid, enthousiasme en verbon-

denheid uit die warmhartig gericht is naar je medemen-

sen. En je tilt hen op door jouw nabijheid, je luisterend 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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oor en je bemoedigende woorden. 

Iedereen hoort erbij en niemand wordt uitgesloten, 

om welke reden ook. 

Wat God jou gegeven heeft aan talenten en moge-

lijkheden maak jij dag na dag vruchtbaar en hopelijk 

nog vele jaren. 

Wij allen delen in je jubilerende dank en hopen je nog vele jaren in ons midden te 

hebben. 

Ga verder met je pelgrimstocht in geloof, hoop en liefde. Vanwege de Koninklijke 

Schippersgilde Sint-Jozef. 

*** 

Beste Pater, 

Er valt heel wat te vieren voor u: van harte gefelici-

teerd met je 40-jarig priesterschap, je 10 jaar inzet 

op het kerkschip en je 70
e
 verjaardag. 

We denken dat het 40-jarig priesterschap je het 

nauwst aan het hart ligt, en terecht. Dank voor je 

betrokkenheid bij het kerkschip. We appreciëren dit  

enorm. Niet altijd een gemakkelijke taak, maar je 

doet dit met verve, met de nodige humor en tact in 

de menselijke relaties Namens het bestuur van het Apostolaat der Schippers. 

*** 

En nog leuke zinnetjes, waarvan de auteurs anoniem blijven: 

Wij vonden bij u een luisterend, open-minded. non-judging ear en we mochten on-

ze inbreng doen … 

Tu es notre port dans la tempête, onze rots in de branding, onze Képhas .., 

Op je frêle schouders draag je zoals Atlas het gewicht van de vracht. 

Woelige wateren heb je doorstaan, moeilijke mensen bracht je tot bedaren. Een-

voudige geesten tilde je op en hoogmoedigen leerde je nederigheid. 

Je verkoos om niet het hart van één vrouw, maar 

om de harten der mensen te bekoren, mensen die 

zelfs op verre afstand zich nog steeds dicht bij jou 

voelen. Want geloof kent geen grenzen of afstan-

den, geen tijd maar eeuwigheid. (teksten vanwege 

de redactie) 
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Dank vanwege br. Paul: 

Beste mensen allemaal, jullie hebben me verrast met ongelofelijk mooie woorden 

en gebaren. Zoveel meer dan ik “verdien”, dat besef ik heel goed… Heel dankbaar 

ben ik jullie voor alles. Speciale dank aan allen die dit feest met veel liefde en des-

kundigheid, zo eigen aan onze schippers, hebben georganiseerd! 

Het schip zat vol, maar geen nood: voor al de anderen volgt er wel “een tweede 
beurt ” op vrijdag 21 april om 11uur voor confraters, familie, klasgenoten, vrienden, 
enz. … De schippers die er niet bij konden zijn bij de eerste beurt zijn dus nu ook 
hartelijk welkom! Maar wel even inschrijven dan en contact met mij opnemen, want 
“vol is vol”. Een dikke en dankbare knuffel voor u allen en nog een gezegend jaar! 
br. Paul 

 
Paul Renders, minderbroeder-franciscaan, aalmoezenier Binnenvaart. 

 
DOPEN 
 
VALERIE DE BACKER, dochtertje van Bjorn en Charlotte Verhelst werd geboren 
te Brasschaat en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul 
Renders op 7 januari 2023. De peter en meter zijn Olivier Verhelst en Evy De Bac-
ker  
 

OVERLIJDENS 
 
Elza Vucht, weduwe van Pierre Dierickx, oud varende. Geboren te 
Oelegem op 28 augustus 1933,overleden te Merksem in woonzorg-
centrum Sint-Bartholomeusop 9 december 2022. Dit laten u in 
droefheid weten: Gwenn Dierickx,Jorik Michiels, haar kleinzonen, U 
wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de uitvaartliturgie 
in de Sint-Fredeganduskerk te Deurne op dinsdag 20 december 
2022 om 10 uur. Aansluitend op de kerkelijke plechtigheid volgt de 
bijzetting van de urne in het columbarium van de begraafplaatsAnt-
werpen - Schoonselhof. 
 
Rose Lebout, echtgenote van Robert Forrier. Oud varende van m/s 
Lisieux. Geboren te Tertre op 15 maart 1931 en overleden in het wzc 
Domino te Gent op 11 december 2022. Dit melden u met diepe 
droefheid: Robert Forrier haar echtgenoot.  
Romuald (†) en Nicole Rogiers - Forrier, Nico en Gillian, Katleen en 
Koen, Lara, Jarno. Claudine Forrier (†), Maggy en Rudy, Estelle, 
Gylan. Georges en Carine Stroobandt - Forrier, Nick en Jill, Vince. 
Karel en Sylvia Forrier - Rottiers, Kim en Alexis. Marino en Christelle 

De Cleene - Forrier, Debby en Xavier, Juliette, Jack Steven, Glenn en Lies, haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid waartoe 
u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in het crematorium Westlede, 
Smalle Heerweg 60 te Lochristi, op maandag 19 december 2022 om 11 uur. Na de 
crematie volgt de bijzetting van de urne in de urnentuin van het crematorium West-
lede te Lochristi. 
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Nelly Van Hoyweghen, weduwe van August Parmentier. Oud va-
rende van m/s Karina. Geboren op 13 januari 1933 en overleden 
op 17 december 2022. Dit melden u met verdriet: Ronald en Kari-
na Verheyen - Parmentier haar kinderen, Annika Verheyen, Luca, 
Ryana haar kleindochter en achterkleinkinderen. Van harte wel-
kom om samen met ons afscheid te nemen van Nelly in de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem, op dinsdag 27 
december 2022 om 11:00 uur. De urnebegraving heeft plaats op 

een later tijdstip in intieme kring.  
 
Nelly de Jong, echtgenote van Gerard van Tilborg. Oud varende 
van m/s Libelle. Lid van de Koninklijke Schippersgild St. Jozef. Is 
geboren op 25 februari 1934 en overleden op 23 december 2023. 
Dit melden u met droefheid: Gerard van Tilborg, haar echtgenoot, 
Kamiel † en Marieke De keersmaeker - de Jong, kinderen en 
kleinkinderen, Alfons † en Maria Cool - van Tilborg, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, Hendrik † en Annie † Meu-

lensteen - van Tilborg, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar zus en 
schoonzus, haar neven en nichten. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, hoek 
Ryenlanddreef - Laarsebaan, op dinsdag 3 januari 2023, om 11.00 uur. De asver-
spreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats 
te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei. 

 
Camiel Romain Vanlooy, echtgenoot van Célie Caulier. 
Oud varende van m/s Agenor en Roc-Amadour. Geboren te 
Mechelen op 6 november 1944 en overleden te Merksem 
(ZNA Jan Palfijn) op 27 december 2022. Dit melden u met 
droefheid:  Célie Caulier, zijn echtgenote. Nandy Vanlooy, 
Christian Vanlooy en Silvie Van de Gaer, Victor Vanlooy, 
Serge (†) Vanlooy, zijn kinderen en kleinzoon, Ellen Quévit,  
dochter van Silvie. U wordt vriendelijk uitgenodigd de af-

scheidsplechtigheid bij te wonen op vrijdag 6 januari 2023 om 12 uur in de aula 
Chrysant van het crematorium te Wilrijk, Jules Moretuslei 2. Aansluitend vindt de 
asverstrooiing plaats op de begraafplaats Schoonselhof.  

 
Arthur Vanlooy, echtgenoot van Edith Kesteleyn. Oud varende 
van m/s Ambiorix. Geboren te Palinges (Fr.) op 9 juli 1940 en 
overleden thuis te Mariakerke op 28 december 2022. Dit melden 
u met droefheid: Edith Kesteleyn zijn echtgenote. Bruno en Anne 
Vanlooy - Dhooge, Merlijn en Lotte. Alain en Elke Vanlooy - Ca-
rels, Evchen en Kevin, Emily en Dick, Alice. Els en Frederik Van-
looy - De Buck, Cyriel, Mathis, zijn kinderen en kleinkinderen. U 
wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wo-
nen in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochris-
ti, op zaterdag 7 januari 2023 om 13 uur. Aansluitend volgt de as-

verstrooiing op de strooiweide van het crematorium Westlede te Lochristi. 
 
Rik Van Ham, levensgezel van Nicole Vanlerberghe (†). Lid van het Rijn en Bin-
nenvaartmuseum. Oud varende bij de Firma Plouvier (Rijn en Schelde) Geboren te 
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Brasschaat op 25 mei 1934 en plots van ons heengegaan in AZ Klina te Bras-
schaat op 5 januari 2023. Leeft verder in de harten van: Pol Van Ham en Maria 
Geerts Luc Van Ham Jori Van Ham Britt Van Ham en Milan Luka Van Ham Kira Van 
Ham zijn kinderen en kleinkinderen. Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met 
ons afscheid te nemen van Rik op donderdag 12 januari 2023 om 15u15 in de aula 
van het crematorium te Turnhout, Steenweg op Merksplas 68. Rik zal thuis zijn 
rustplaats vinden bij zijn zoon Pol te Kruibeke.  
 

Bianca Vervloet, geboren op 18 maart 1965 en overleden op 4 ja-
nuari 2023. Bianca  heeft gewerkt bij ons Recht / notre droi ... Kartel 
in de jaren 1985. Na ons recht heeft ze een tijd bij TRANS AQUWA 
SERVICE gewerkt.  Nadien bij De Algemene schippersbond altijd in 
de maritieme sector. Veel weten wij niet van haar privé leven enkel 
dat ze grootgebracht is bij haar grootmoeder die haar 4 talen leerde 
en haar liet studeren. Ze was een echte boekenworm ze leerde de 
wet en de regels van buiten op alle vlak ... rmz ...rsc ... pensioe-
nen ... forfaitaire aangifte van de  binnenvaart,  kort om alles wat 
met de binnenvaart te maken heeft. Haar moeder was een airhos-

tess. De uitvaart heeft plaats op 26 januari 2023 om 10u00 in de aula van Cornelis 
te Kontichsesteenweg 46 te Aartselaar. 

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

5/02/2023 10u30        

12/02/2023 10u30 Ouders van Acker - Cant vanwege Lydie Van Acker 

19/02/2023 10u30 24
e
 jaargetijde op 21 februari voor Monique Beerens         

   Familie Beerens en familie van Sommeren 

26/02/2023 10u30        

         

5/03/2023 10u30        

12/03/2023 10u30        

19/03/2023 10u30        

26/03/2023 10u30        

         

2/04/2023 10u30        

9/04/2023 10u30 voor Monique Beerens        

   Familie Beerens en familie van Sommeren 
16/04/2023 10u30        

23/04/2023 10u30        

30/04/2023 10u30        
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

wo 1 feb 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 4 feb 2023 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

di 14 feb 2023  Valentijnsdag 

wo 15 feb 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 24 feb 2023 13:30 - 20:45 Scheepsboys: Smulnamiddag  & dans - Kerkschip 

   

wo 1 mrt 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 4 mrt 2023 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 15 mrt 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 19 mrt 2023 12:30 - 20:00  Sint Jozeffeest - Schippersgilde 

  
Waar: Van der Valk Hotel Dennenhof, Bredabaan 940,      2930 

Brasschaat, België 

zo 26 mrt 2023  Begin zomertijd 

wo 29 mrt 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 1 apr 2023 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

zo 9 apr 2023  Pasen 

ma 10 apr 2023  Paasmaandag 

wo 12 apr 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 15 apr 2023 14:00 - 20:00  2de Paasfeest 80 Jarigen 

zo 16 apr 2023 15:00 - 18:00 “Geluksnummer” - Schippersgilde 

  
Waar: EWT-THEATER Deurne, Hertstraat 2,                                       

2100 Antwerpen, België 

za 22 apr 2023 16:00 - ……. Scheepsboys: Playbackshow crazy crew - Kerkschip 

wo 26 apr 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

ma 1 mei 2023  Dag van de Arbeid 

za 6 mei 2023 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 10 mei 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

do 18 mei 2023  O.L.H. Hemelvaart 

wo 24 mei 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 28 mei 2023  Schippersbedevaart Scherpenheuvel 

  Pinksteren 

 11:00 - 12:00  H. Mis in Basiliek 
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Het appartement is gelegen op de  
2de verdieping  

Roggestraat 1te 2170 Merksem  
 
Het appartement omvat : 
Inkomhall - Living - Keuken - 2 slaap-
kamers waaronder één met klein bal-
kon - badkamer - WC - kleine berging. 
Er is een garage met eigen oprit.  
Voor inlichtingen + 32 474 41 65 16 
Dit appartement werdt volledig gereno-
veerd met nieuwe badkamer en nieu-

we volledige ingerichte keuken, met keramische kookplaat, oven, dampkap, 
koelkast, en vaatwasser. Plaats voor diepvries, wasautomaat en droogkast is 
ook voorzien. 
Het appartement is volledig instapklaar . 

APPARTEMENT TE HUUR 

 

 

2de  Paasfeest voor de 4 x 20-tigers 

op 15 april 2023 aan boord van het Kerkschip 

van 14:00h tot ong. 20:00h 

Uitnodiging met programma wordt opgestuurd. 

Net 4 x 20 geworden; laat het weten op gsm: 0475 75 19 77 

dan kan je ook een uitnodiging verwachten.  

Groetjes en tot dan Diane 

2de PAASFEEST 80 JARIGE 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een Belg en een Japanner staan aan de tapkast te praten.  · 
- Kun je eens een demonstratie geven van kungfu? vraagt de Belg. 
De Japanner vindt dat gevaarlijk, maar geeft toe. Hij springt omhoog, slaakt een 
verschrikkelijk kreet en geeft de Belg een oplawaai, waardoor hij een kwartier bui-
ten westen is. 
Amai, zegt de Belg als hij bijkomt, was me dat een klap. Hoe heet zoiets?·  
- Dat is een kamagurka. 
- En dat komt echt uit Japan? 
- Absoluut, antwoordt de Japanner, maar jullie Belgen kijken toch vaak naar kung-
fufilms. Jullie kunnen toch. ook wel iets dergelijks? 
- Ja, maar dat is veel te gevaarlijk. 
- Geeft niet, doe maar. 
De Belg gaat naar buiten, komt terug binnen en geeft de Japanner zo'n op-donder 
dat hij bewusteloos naar het ziekenhuis moet worden gebracht. Drie dagen later 
wordt hij wakker en ziet de Belg naast zijn bed zitten. 
- Amai, dat was een harde klap, zegt de Japanner, was dat origineel Japans?          
- Absoluut, antwoordt de Belg. 
- Wat was dat dan wel? 
- De krik van een Toyota. 
 
Onderwijzer: Ik wil dat jullie een opstel schrijven met als onderwerp 'Als ik alge-
meen directeur was van een groot bedrijf ... ' 
Alle leerlingen, op een na, buigen zich over hun schrift en beginnen te schrijven.  · 
Onderwijzer: Waarom begin jij niet, Pieter? 
Pieter: Omdat mijn secretaresse er nog niet is. 
 
Een volksvertegenwoordiger ging aan zijn huisarts raad vragen betreffende zijn sla-
peloosheid. 
- Wat ik ook doe, zei hij, ik kan gewoon niet in slaap raken. 
- Heb je al eens geprobeerd naar een van je voordrachten te luiste-ren, vroeg de 
dokter? 
 
Een professor gaat eten in het universi-teitsrestaurant. Een student neemt on-
gevraagd plaats naast hem en hij ergert zich daaraan. ·  · 
- .Een varken en een vogel lunchen niet samen, zegt hij. 
- Oké, zegt de student, dan vlieg ik wel naar een andere tafel. 
De professor is razend en besluit de stu-dent eens extra goed op de rooster te leg-
gen tijdens het examen later die week. De student kan echter antwoorden op alle 
vragen die hij stelt. Daarom besluit hij om nog een laatste meerkeuzevraag te stel-
len: 
- Op straat tref je twee zakken aan, een met een stapel bankbiljetten en een met 
verstand, Welke kies je? 
- De zak met geld, antwoordt de student. 
- In jouw plaats zou ik de zak met verstand genomen hebben, zegt de professor. 
Waarop de student antwoordt: 
- Mensen nemen meestal datgene wat ze niet hebben. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE65 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Zondag 19 maart 2023  

St. Jozeffeest in feestzaal “Dennenhof” te Maria-ter-Heide/Brasschaat, Bre-

dabaan 940. Om 10u30 H. Mis op het Kerkschip. Om 13u00 gaan de deuren open, 

gevolgd door een aperitief en heerlijke lunch. Om 15u00 kunnen we onze calorie-

ën kwijt geraken op de dansvloer. Prijs: 55 € voor de leden – 60 € 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 Inschrijven kan tot 4 maart 2023 

Beste Leden 

Op enkele mensen na is de slechte corona tijd voorbij , maar nu zitten we weer 

met vele griepen hopelijk is iedereen daar snel van genezen.   

Wij met de Scheepsboys en Girls zitten nog altijd in ons 50 jubileumjaar waar-

van ons jaarfeest een fantastisch , een super top hoogtepunt en ambiancefeest 

was. Bedankt aan al de bestuur mensen die dit feest georganiseerd hebben.  

Bedankt aan al de bestuursleden , leden en niet leden die er bij waren om mee 

te vieren en ons te steunen . ook bedankt aan al wie lid is geworden van deze 

Schippersclub. 

In dit jubileumjaar gaan onze bestuursleden met veel nieuwe moed verder om al 

de activiteiten verder te organiseren en we hopen dat jullie er bij zullen zijn op 

een van die activiteiten en breng al jullie vrienden mee. 

Wij wensen jullie allemaal leden , niet leden al de verschillende Schippers orga-
nisaties veel succes met al jullie activiteiten  en een heel gezond en Gelukkig 
Nieuwjaar 2023  
 
Scheepsboys en Girls                                                                                                            
Victor Rudi  Jean lec  Guilliame  Carlos  Jozef  Etienne  Roger  en de vrouwen                                               
Rally team : Chris  Wesley  Guy  Rudi en de vrouwtjes  

Scheepsboys & Girls 

Zetel en secretariaat Papaverstraat 39 te 2170 Merksem  
Tel.: 03 646 60 40 
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Beste leden en vrienden 

 

We zetten ons 50st jubileum jaar nog even verder , de bedoeling is om samen ple-

zier te maken , daarom dachten wij om het krokus verlof te vieren bij onze eigen 

club de Scheepsboys en Girls  hier in Antwerpen op vrijdag 22 februari 2023  met 

een SMUL EN DANSNAMIDAG op het Kerkschip  

De deuren gaan open om 13.30 uur en we beginnen met te smullen 2 lekkere pan-

nenkoeken en één koffie daarna dansnamiddag met DJ Barry en Henri rond 18.uur 

krijgen jullie 2 broodjes en om 20.45 uur stoppen we er mee 

Wij hopen jullie zoo een prettige en gezellige Schippers en Scheepsboys en Girls 

namiddag te geven , breng al jullie vrienden mee iedereen lid of geen lid jong en 

minder jong iedereen is welkom en er word muziek gespeeld voor alle leeftijden.  

De prijs voor 2 pannenkoeken 1 koffie de muziek en 2 broodjes is 

Voor leden 24.00€ p/p niet leden 26.00€   ( drank niet in begrepen) 

Inschrijven kan tot zondag 12 februari 2023 (of tot de zaal vol is want we kunnen 

maar tot 80 a 90 personen aannemen) dus wees er snel bij  !!!!!!                                                             

op ons secretariaat bij Jean en Marina Lecour gsm  0497 86 93 32                                                             

Eerst bellen en dan pas betalen op de rekening  nr BE81 7895 3489 7424 

Het bestuur bedankt jullie alvast voor het vertrouwen in de club                                                          

Scheepsboys en Girls 

Bestuur en Victor 

 

Jaarkalender 2023 

Vr 24/02/2023  : Krokus smul en dansnamiddag 

Za 22/04/2023 :  Playbackshow crazy crew 

Zo 25/06/2023 :  Autozoektocht 

?????????  : Busreis 

Za 28/10/2023 : Jaarfeest 

Van 1 tot 3/12/2023 :  Sint-Event “De Schroef” 
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HARTELIJK GEFELICITEERD MET JE 100 JAAR 

 

 

Dit is een mijlpaal in je leven. 

Nooit verwacht en zelfs niet gedacht. 

Het is net als een parelkrans waarvan het touwtje niet mag breken. 

Zo bekom je nu elke dag na dag aan te rijgen 

deze mooie dag, waar wij stilletjes begonnen van te dromen. 

Dat bekomt niet iedereen en jij bent nu met de eerste 

prijs gaan lopen van de familie. 

Mijn overgrootvader net geen 92 jaar, 

mijn grootvader (tevens mijn dooppeter) net geen 94 jaar, 

nu jij mijn vader de 100 overschreden. 

En ja, wij wensen je nog enkele parels erbij. 

Doe zo verder in goede gezondheid. 

Uw kinderen, 

 Martha, Charles en Pierre 
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VIERING EEUWELING 

1923           20 januari           2023 
 
 

Frans Van Houteghem 
 

Vandaag viert Gij, en wij, met U 
Uw honderdste verjaardag. 

Uit uw hart wellen de woorden: 
Dank U, Heer, voor deze goede morgen ! 

Dank U, Heer, voor ieder nieuwe dag ! 
 

Dankbaarheid is het geheugen van het hart. 
Ge moet niet rijk zijn om dankbaar te zijn. 
Ge moet alleen een goed hart hebben met 

een fris geheugen. 
Dat alle goedheid van de anderen optekent 

en onthoudt. 
 

In uw dankbaar hart staat geschreven de dag  
waarop gij het leven mocht ontvangen, ten doop 
werd gedragen, met de liefdevolle zorg van uw 

dierbare ouders. 
Gij hebt uw liefdesverbond met Alice gesloten 

en ge hebt elkaar de hand gereikt tot de  
schoonste verbintenis van het leven. 

Kinderen zijn het sieraad geworden van uw gezin. 
 

In uw hart staat geschreven de vele jaren die Gij  
samen met uw vrouw in vreugde hebt doorgebracht. 

Ook aan haar heeft de Heer een hoge ouderdom  
geschonken. 

 
Op deze honderdste verjaardag die wij samen 

feestelijk vieren omringd door uw kinderen, familie 
 en al uw vrienden worden uw gevoelens overstelpt  

van vreugdevolle dankbaarheid. 
 

Frans we hopen allen uit gans ons hart dat U nog 
kunt genieten van uw portokes en nog vele jaren 

in ons middag mag vertoeven. 
 
 

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Dinsdag 28 maart 2023     

 

Kaasbuffet    

 

Wijn of Bier of Water in begrepen 

Met dansnamiddag 

Deuren gaan open om 11u00  

42 Euro voor de niet leden 

Inschrijving voor 20 maart 

Op rekening:BE35 8906 3436 1237 

 

 

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  

 

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 
2023 !!!! 

 

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 

Zo 4 dec 10u30 H. Mis  

    

2023    

Zo 5 febr 10u30 H. Mis  

Zo 5 maa 10u30 H. Mis  

Ma 29 maa 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 30 apr 10u30 H. Mis  

Zo 28 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek  

Zo 2 jul 10u30 H. Mis  

Zo 6 aug 10u30 H. Mis  

Zo 3 sept 10u30 H. Mis  

Zo 1 okt 10u30 H. Mis  

Wo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 3 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

