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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 5 - EDITIE 2 -  MAART 2023 

Paus Franciscus: de vastenreis is synodaal  
(= samen op weg gaan) 

 
In zijn boodschap voor de vastentijd 2023 nodigt de 
paus ons uit om Jezus te volgen op de weg naar verdie-
ping, waarbij we ons losmaken van middelmatigheid en 
ijdelheid.  
 
De vastentijd begon op woensdag, 22 februari, met As-
woensdag. In zijn boodschap benadrukt de paus de rela-
tie tussen de vastenreis en de synodale reis, geworteld 
in de traditie en open voor nieuwe dingen. 
 
Persoonlijke en kerkelijke gedaanteverandering is het 
doel van de vastenreis en, op dezelfde manier, van de 
synodale reis. "In feite neemt de Heer ons tijdens de 
vasten tot zich en leidt ons naar een plek apart. Onze 
dagelijkse taken verplichten ons soms om te blijven 
waar we gewoonlijk zijn, en om in een soms saaie, da-
gelijkse routine te leven. Maar in de vastentijd worden 
we uitgenodigd om samen met Jezus 'een hoge berg 
te beklimmen', om met het heilige Volk van God een bij-
zondere ervaring van ascese te beleven". 
 
"Het is noodzakelijk een reis te ondernemen, een berg-
opwaarts traject, dat inspanning, opoffering en concen-
tratie vereist, zoals een bergwandeling," voegt de paus 
eraan toe. Het synodale proces lijkt ook vaak een zware 
reis, die ons soms kan ontmoedigen. Maar wat ons aan 
het eind te wachten staat is ongetwijfeld iets wonderlijks 
en verrassends, dat ons zal helpen om Gods wil en onze 
opdracht in dienst van zijn Rijk beter te begrijpen". 
 
Het is tijd dat leken en pastores samen optrekken, in 

de Kerk en in de wereld. 
 
Franciscus ontving de voorzitters en leiders van de 
Commissies voor de Leken en wees hen op de weg die 
zij samen moeten afleggen om "een volk van God in 
zending" te worden, waarbij hij eraan herinnerde dat "om 
missionair te zijn, de Kerk geroepen is om synodaal (= 
samen op weg”) te zijn". Van de paus komt de oproep 
om meer waarde toe te kennen aan de leken, in het 
bijzonder de vrouwen. 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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"God toont de Kerk de weg van gemeenschap, van samen wandelen. Francis-
cus herinnerde eraan dat "de noodzaak om de leken te waarderen niet afhangt van 
een of andere theologische nieuwigheid", maar gebaseerd is op "een juiste visie op 
de Kerk", nl. die van "de Kerk als volk van God, waarvan de leken, samen met de 
gewijde ambtsdragers, een volwaardig deel uitmaken". De paus legt de nadruk op 
eenheid en niet op scheiding, waarbij "de leek niet de niet-religieus is, maar de 
gedoopte", en waarbij de term "discipel, broeder" op hen wordt toegepast, zoals die 
in het Nieuwe Testament werd toegepast op allen; "lekengelovigen en gewijde 
ambtsdragers". 
 
Franciscus begon met de aanwezigen eraan te herinneren dat "de Kerk nog een 
lange weg te gaan heeft om te leven als een lichaam, als een echt Volk", Zo 
spreekt hij over de vele "parallelle wegen die elkaar nooit ontmoeten" en die wij 
moeten overwinnen: 
 
De geestelijkheid gescheiden van de leken, de gewijden gescheiden van de gees-
telijkheid en de gelovigen, het intellectuele geloof van bepaalde elites gescheiden 
van het volksgeloof, de Romeinse Curie gescheiden van de afzonderlijke kerken, 
de bisschoppen gescheiden van de priesters, de jongeren gescheiden van de ou-
deren, echtgenoten en gezinnen weinig betrokken bij het gemeenschapsleven, 
charismatische bewegingen gescheiden van parochies, enzovoort. Dit is momen-
teel de grootste verleiding.  

 
Een volk verenigd in zending. 

 
Het delen van de zending brengt pastores en leken dichter bij elkaar, schept 
een gemeenschap van intenties, maakt de complementariteit van de verschillende 
charisma's zichtbaar en wekt bij allen het verlangen om samen op te trekken. 
 
Er is geen gebrek aan voorbeelden, te beginnen bij Christus, via Paulus tot aan de 
"grote momenten van missionaire impuls in de Kerk": 
 
We zien het bij Jezus zelf, die zich vanaf het begin omringde met een groep leer-
lingen, mannen en vrouwen, en met hen zijn openbare bediening beleefde. Nooit 
alleen. En toen hij de Twaalf uitzond om het Koninkrijk van God te verkondi-
gen, zond hij hen uit "twee aan twee". Hetzelfde zien we bij Paulus, die altijd sa-
men evangeliseerde met medewerkers, waaronder leken en echtparen. Niet alleen. 
En zo was het ook in tijden van grote vernieuwing en missionaire impuls in de ge-
schiedenis van de Kerk: voorgangers en lekengelovigen samen. Geen geïso-
leerde individuen, maar een evangeliserend volk! Het heilige volk van God.  
 

Wij zijn allen leerlingen. 
 

De gedachten van de paus gaan vervolgens uit waar Jezus zegt: “Ik sta aan de 
deur en klop". Maar "vandaag is het drama van de Kerk dat Jezus aan de deur 
blijft kloppen, maar van binnenuit, omdat we hem niet naar buiten laten komen! Zo 
vaak zit de Kerk gevangen, ze slaagt er niet in de Heer naar buiten te laten. De 
Heer wil dat wij missionarissen zijn.    
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Meer samenwerking. 
 

De leken, en vooral de vrouwen, moeten meer waardering krijgen voor hun compe-
tenties en hun menselijke en geestelijke gaven voor het leven in parochies en bis-
dommen. Zij kunnen de verkondiging van het evangelie in hun "alledaagse" taal uit-
dragen en zich bezighouden met verschillende vormen van prediking. Zij moeten 
altijd worden geraadpleegd bij de voorbereiding van nieuwe pastorale initiatieven 
op alle niveaus, lokaal, nationaal en universeel. Zij zouden een stem moeten heb-
ben in de pastorale raden van de afzonderlijke Kerken. Zij zouden aanwezig moe-
ten zijn in de diocesane bureaus. Zij kunnen helpen bij de geestelijke begeleiding 
van andere leken en ook bijdragen aan de vorming van seminaristen en religieu-
zen.  
 
Tot slot een waarschuwing van de paus: verval niet in klerikalisme. "De geklerikali-
seerde leken - zegt hij - zijn een plaag voor de Kerk". (Bron: Vaticaans Nieuws)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Goede voorbereiding op Pasen toegewenst!  

Genegen, Paul Renders ofm , aalmoezenier te Antwerpen 
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OVERLIJDENS 

Elsa Van Stappen, weduwe van  Leon Van Ransbeeck. Oud 
varende van m/s Paudia. Geboren te Antwerpen op 26 decem-
ber 1931 en overleden te Merksem op 27 januari 2023. Dit mel-
den u moet droefheid, Paula Van Ransbeeck en Daniël Diana 
Blommaert - Van Ransbeeck haar kinderen. Yves en Nikitra 
Abry - Van Herreweghe en Floor. Johan en Annick Blommaert - 
Leemans, Larissa, Ilyas, Yaro en Aiden. Donny en Sarina Blom-
maert - Ryckebusch, Kyra, Jana en Leen, haar klein en achter-

kleinkinderen. Op vrijdag 3 februari 2023 om 10u30 komen familie en vrienden sa-
men in aula Chrysant van crematorium Pontes om afscheid te nemen van Elsa. 
Aansluitend zal haar as worden teruggegeven aan de aarde op de strooiweide “De 
Herder” van de Schoonselhof begraafplaats. 

 
Nieke Van Verdegem, weduwe van Jan Vanden Brande. Oud 
varende van m/s Eliane. Geboren te Wachtebeke op 5 april 
1938 en overleden te Brasschaat op 30 januari 2023. Dit mel-
den u met verdriet: Theo † en Patricia Roelandts - Vanden Bran-
de, Daphni en Tamara Roelandts - Dauwen, Liam, Djax en 
Naya, Kevin en Jelisa Persyn - Roelandts, Nina en Milan, Vic en 
Ilse Vanden Brande - Van Tongerloo, Jelle Vanden Brande, 
Romy Vanden Brande, Caro Vanden Brande en Joshi Van 

Wonterghem, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Van harte wel-
kom om samen met ons afscheid te nemen van Nieke, in het rouwcentrum L. Van 
Kuyk, Laarsebaan 111 te Merksem op dinsdag 7 februari 2023, om 11.00 uur. De 
asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraaf-
plaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei. 
 

Piet Broeders, echtgenoot van Wietske Blokzijl. Oud varende 
m/s Pebbles. Geboren te Raamsdonksveer (NL) op 1 december 
1940 en overleden te Antwerpen op 31 januari 2023. Dit melden 
u met droefheid: Wietske Blokzijl zijn echtgenote, Johnny en An-
ne-Marie Van Gaever - Broeders, Robby en Shana Fumal - Van 
Gaever, Hailey en Emely. Jonas en Tiana Kiebooms - Van Gae-
ver, Lou. Philippe en Tamara Janssens - Broeders, Jense en 
Charisse Eeckhout - Somers, Dean, zijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitge-
nodigd, heeft plaats in het Kerkschip St. Jozef, Houtdok-Noordkaai 25 te Antwer-
pen op zaterdag 11 februari om 10.30 uur. Aansluitend heeft de tewaterlating van 
de urne plaats op de Schelde aan De Gerlachekaai, ter hoogte van de Laken-
straat. 

 
Alexis Velghe, echtgenoot van Patricia Boshuizen. Oud varen-
de. Geboren te Gent 17 april 1946 en er overleden op 27 januari 
2023. Dit melden echtgenoot van Patricia Boshuizen. Stiefpapa 
van Ulrika & Karen Van Spitael. Schoonpapa van Stef Otte & 
Kurt Vande Velde. Trotse bompa van Alexander & Frédérique 
Otte. Het afscheid was in intieme familiekring.  
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Het appartement is gelegen op de  
2de verdieping  

Roggestraat 1te 2170 Merksem  
 
Het appartement omvat : 
Inkomhall - Living - Keuken - 2 slaapka-
mers waaronder één met klein balkon - 
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 nieuwe 

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

APPARTEMENT TE HUUR 

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

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        

         

7/05/2023 10u30        

14/05/2023 10u30        

18/05/2023 10u30        

21/05/2023 10u30        

28/05/2023 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

  Geen mis op het Kerkschip   
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

   

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 

   

za 3 jun 2023 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 7 jun 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

     ma 19 jun -  di 4 jul 2023 Zomerverlof Pablo Renders 

wo 21 jun 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

   



 7 

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

ZIJ, DOOF? . . 
Fynn had de indruk dat het gehoor van zijn vrouw Madeline sterk achteruitging en 
besloot dat eens te testen. Hij kwam stil door de voordeur naar binnen en bleef op 
een afstand van tien meter achter zijn vrouw staan. 
- Madeline, hoor je me? vroeg hij. Hij hoorde niets, dus ging hij een paar stappen 
vooruit. 
- Madeline, hoor je me? Weer geen antwoord, 
Fynn liep door tot op nauwelijks drie meter van zijn vrouw en vroeg:  
- Madeline, hoor je mij? 
- Ja, schat, antwoordde Madeline, voor de derde keer: já! 
 
Albert zit op zijne zolder .. Hij kijkt door 't venster. En wat ziet hij? Er zit een deug- · 
niet aan de deur van zijn sportvoiture te prutsen. Een dief, gedomme! Albert pakt 
een kast en zwiert ze door het venster, vlak op het hoofd van de bandiet. Maar van 
't groot geweld krijgt Albert een hartinfarct en hij sterft .. 
- Van wat ben 'jij doodgegaan? vraagt Sint-Pieter, als hij in de hemel komt. 
- Eh, van een kleerkast op een dief te gooien, zucht Albert.  
Op dat ogenblik arriveert er een tweede dode bij Sint-Pieter. 
- En waaraan ben jij gestorven? 
- Ik heb een kleerkast op mijn hoofd gekregen, zegt de man. 
Hij is nog niet helemaal uitverteld of er komt een derde dode bij Sint-Pieter. 
- Van wat heb jij het zitten? 
- Ik zat in die kast die Albert op mijn voorganger gegooid heeft! 
 
WAAROM? 
In een grote televisiestudio wordt een scène opgenomen die zich afspeelt in het 
oude Rome. Plots roept de regisseur tegen een, van de figuranten:   
- Ben jij gek geworden! Je hebt je horloge nog aan! Weg ermee! 
De figurant schudt verwonderd zijn hoofd: 
- Waarom dan? Het heeft toch Romeinse cijfers? 
 
GEEN PROBLEEM 
Het vroor wel 20 graden onder nul: 
Bovendien waaide er een barre wind die de .gevoelstemperatuur deed dalen tot 
min 30. Bob trotseerde het barre weer en trok naar zijn stamcafé. Hij bestelde een 
biertje en zei tegen de cafébaas dat hij het maar op zijn rekening moest noteren. 
- Dat kan ik niet doen, antwoordde hij, die is intussen te hoog opgelopen. 
- Toe, zei Bob, ik zal ze volgende week komen betalen.   
- Oké, zei de cafébaas, ik zal je een biertje geven en ik zal het bedrag dat je me 
verschuldigd bent, met krijt op dit bord hier schrijven.  
- O nee, dat kun je toch niet doen, zei Bob, dan ziet iedereen dat ik je nog geld ver-
schuldigd ben! 
- Maak je maar geen zorgen, Bob, ik zal je jas erover hangen tot je de rekening be-
taald hebt. 
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DE REISVRIENDEN gaan varen op  

“MAIN - MAIN-DONAUKANAAL - DONAU” 

 

Van zaterdag 1 juli tot zaterdag 8 juli 2023 

 

Uitrusting: modern en tegelijk tijdloos elegant 4-dek schip met een breed 
scala aan faciliteiten, uitgerust met een zonnedek met ligstoelen en een 
whirlpool, panoramarestaurant, panoramabar, wifi, souvenirshop, 

 

Kajuiten: ruime buitenkajuiten (± 15 m²), de ramen in de hutten op het Haydn Deck beneden kun-
nen niet worden geopend. De hutten op het Strauss- en Mozartdek hebben Franse balkons - 
d.w.z. kamerhoge panoramische ramen die volledig kunnen worden geopend. In elk van de 
smaakvol ingerichte hutten is er een separaat tweepersoonsbed, douche/toilet , flatscreen-tv, in-
dividueel regelbare airconditioning, föhn, een ruime kast, telefoon en kluis. 

 

Animatie: regelmatig live muziek met dans aan boord 

 

Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags 3 gangenmenu en ’s avonds 4 gangenmenu aan boord, kof-
fie/thee  inbegrepen, 1x per dag koffie/thee met cake of biscuits in het salon, middernacht snack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBEGREPEN 

* Transfers Antwerpen - Frankfurt en terug met een luxe ****PRINCESS CLASS AUTOCAR Volledige Neder-
landstalige gidsbegeleiding 

* Alle uitstappen en toegangsgelden 

* 8 dagen/7 nachten aan boord MS DUTCH GRACE****  

* Audiosysteem (oortjes) voor de ganse reis 

 

NIET INBEGREPEN 

      * Drank aan boord  

      * Fooien 
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Wat we eventueel gaan bezoeken, maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden. 

 

* Frankfurt 

* Aschaffenburg 

* Würrburg 

* Bamberg 

* Nürnberg 

* Riedenburg 

* Regensburg 

    Walhalla Donaustauf 

* Passau 

……. 

Kleine wijzigingen zijn steeds mogelijk 

 

WAT ZAL ONS DAT KOSTEN 

 

 Mozart dek:  1365,00 €/per pers. 

 Strauss dek:  1335,00 €/per pers. 

 Haydn dek:           1285,00 €/per pers. 

 

Supplement single kamer : 800,00 € per persoon 

Supplement verzekering* Annulatieverzekering (7,00 % van de totale reissom) 

Bijstandsverzekering (3 euro/dag/persoon = 24 euro/persoon) 

Voorschot: 250,00 € per persoon. 

Vertrek zal later medegedeeld worden samen met de afrekening 

Voor informatie kan je steeds terecht bij Jenny of Eddy. Iedereen mag mee 

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

email: jenny.lobbestal@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 
U bent maar ingeschreven na het ontvangen van de voorschot en inschrijving 

op rekening BE23 7775 9961 6791 op naam van DE REISVRIENDEN 

 

 

VOOR DE GEINTRESSEERDE 

Gegevens van het schip DUTCH GRACE 

 
ENI 04801620 

Rederij Ducth Cruise Line 

https://www.dutchcruiseline.nl/ 

https://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/9779/ 

Inschrijven en voorschot betalen na telefoon. 

We hebben nog verschillende kajuiten ter beschikking. 

mailto:jenny.lobbestal@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
https://www.dutchcruiseline.nl/
https://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/9779/
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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) 

Scheepsboys & Girls 

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

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” 

ZONDAG 16 APRIL 2023  
 

In het E.W.T. theater, Hertstraat 2, 2100 Deurne. 
 

De opvoering van dit toneelstuk is getiteld “GELUKSNUMMERS”. 
 

Aanvang toneelnamiddag om 15 uur. Na de voorstelling wordt een kaasbuffet 
voorzien  op het Kerkschip. 
 

Prijs voor deze ganse namiddag bedraagt 55 € voor de leden.  

Niet leden betalen 60€. 

Daar de plaatsen beperkt zijn, zijn wij genoodzaakt hiervoor tijdig in te schrijven en 
wel voor 30 maart 2023 

U kunt hiervoor inschrijven door te telefoneren naar onze feestleidsters: Louisa Van 
Reeth, tel.03/665.04.08 of Jenny Lobbestal, tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 

U mag niet vergeten de bijdrage te storten voor  30 maart 2023 op de bankrekening 
BE65 9790 7428 2096 van de “Kon. Schippersgilde St. Jozef” Antwerpen met de ver-
melding “EWT 16/4/23”. 

De vermelde afsluitdatum (30 maart 2023) is de datum waarop uw betaling op onze 
rekening moet staan.  

Wie er bij wil zijn wordt aangeraden zo vlug mogelijk in te schrijven, U hoeft geen lid 
te zijn maar het mag wel, iedereen is welkom. 
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PAASFEEST 2023  

Voor oud-varenden  

 

Ben je 4 x 20 of iets meer en jong van geest. Lees dan zeker deze brief.  

Tijd voor het 2de PAASFEEST op zaterdag 15 april 2023 op het Kerkschip  

Op de achterzijde het volledig programma van de dag.  

Afsluiten is voorzien rond 20:00h.  

Zeg het voort aan anderen van dezelfde leeftijdgroep.  

Kan je niet zelf tot aan het Kerkschip geraken, laat het weten dan zorgen we voor 
een chauffeur ook om terug te keren, regio Antwerpen.  

Toegang met rolstoel is mogelijk.  

Geef ook door met wie je graag samen zit en met hoeveel personen je komt. Ook 
je eigen chauffeur of begeleider kan meedoen op deze dag.  

Inschrijven kan door te bellen, te mailen of het inschrijfstrookje terug te sturen.  

Diane Verveynne tel: 03 290 51 96 of gsm: 0475 75 19 77  

Zandstraat 95 te 2110 Wijnegem  

Email: ijsvogel26@gmail.com  

Wat kost het? 50 € per persoon, dranken voor eigen rekening.  

De betaling dient op deze rekening BE65 9731 5782 5296 te staan voor  

1 april 2022  

Adres Kerkschip Houtdok Noordkaai nr. 25 * 2000 Antwerpen  

Nu ook bereikbaar met tram 24  

Deuren open 13:30  

De organisatie  

Jules, Claude, Helga  

Diane  
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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 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

Activiteitenkalender  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Di 28/03 11u30 Een verzorgde kaas en wijn-diner 

Di 25/04 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 30/05 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 27/06 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 28/09 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 31/10 11u00 Verzorgde warm maaltijd 

  enkel voor leden 

Di 28/11 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 5/12 14u00 Koffie met Sinter-Klaaskoek 

  Kaart-en teerlingspel 
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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 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

