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IN TIJDEN VAN CORONA … 
 

“Soms gebeuren dingen totaal onverwacht. Dingen waar-
van men dacht dat die vroeger wel voor-kwamen, maar nu 
niet meer. En al zeker niet in een zo ontwikkelde samenle-
ving als de onze. Niets is minder waar. Het coronavirus 
duwt ons met onze neus op de feiten: we zijn en blijven 
kwetsbare mensen. Niet alleen hier of daar, maar wereld-
wijd. Even wereldwijd is de solidariteit die nu van allen 
wordt gevraagd. Niemand mag uitzonderingen maken 
voor zichzelf. Ook wij als Kerk niet… De prefa-tie van de-
ze vastentijd zegt het zo mooi over deze veertigdagentijd: 
“Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en van 
grotere aandacht voor de liefde tot de naaste” …  
Als we ons angstig op onszelf terugplooien, krijgen we 
geen adem meer. Maar als we onze ‘twee longen als 
christen’ - gebed en naastenliefde - voluit inzetten, krijgen 
we nieuwe zuurstof en vertrouwen!”  
(Kardinaal Jozef de Kesel) 
 
Onderstaande twee artikelen heb ik vertaald uit het 

Frans, omdat ik ze zo mooi vind. 

Het was in maart 2020 ... 
De straten waren leeg, de winkels sloten, mensen konden 
niet naar buiten. Maar de lente wist het niet en de bloe-
men begonnen te bloeien, de zon scheen, de vogels zon-
gen, de zwaluwen zouden spoedig arriveren, de lucht was 
blauw, de ochtend kwam eerder. 
Het was in maart 2020 ... 
Jongeren moesten online studeren en beroepen vinden 
thuis, mensen konden niet meer winkelen of naar de kap-
per. Al snel zou er in ziekenhuizen geen plaats meer zijn 
en werden mensen steeds zieker. 
Maar de lente wist het niet, de tijd om naar de tuin te gaan 
kwam eraan, het gras werd groen. 
Het was in maart 2020 ... 
Mensen werden ingesloten. om grootouders, gezinnen en 
kinderen te beschermen. Geen vergaderingen of maaltij-
den meer, familiefeesten. De angst werd echt en de dagen 
waren hetzelfde. 
Maar de lente wist het niet, appelbomen, kersenbomen en 
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anderen bloeiden, de bladeren groeiden. 
Mensen begonnen te lezen, met familie te spelen, een taal te leren, op het balkon 
te zingen, buren uit te nodigen hetzelfde te doen, een nieuwe taal te leren, solida-
riteit te tonen en zich te concentreren op andere waarden. 
Mensen beseften het belang van gezondheid, lijden, van deze wereld die was ge-
stopt, van de economie die was gekelderd. 
Maar de lente wist het niet. de bloemen hebben plaatsgemaakt voor de vruchten, 
de vogels hebben hun nest gemaakt, de zwaluwen zijn aangekomen. 
 
Toen de dag van de bevrijding aanbrak, hoorden mensen het op tv, het virus was 
verdwenen, mensen gingen de straat op, zongen, huilden, kusten hun buren, zon-
der maskers of handschoenen. 
 
En daar kwam de zomer, want de lente wist het niet. Hij bleef er ondanks alles, 
ondanks het virus, angst en dood. Omdat de lente het niet wist, leerde hij mensen 
de kracht van het leven. 
 

Alles komt goed, blijf thuis, bescherm jezelf en je zult genieten van het leven. 
 
Dahleb, de mooiste Tsjadische pen, schreef: 
Een klein microscopisch ding genaamd coronavirus verstoort de planeet. Iets on-
zichtbaars is gekomen en stelt zijn wet. Het stelt alles in vraag en verstoort de ge-
vestigde orde. Alles wordt anders weer op zijn plaats gezet. Wat de grote wester-
se machten niet konden krijgen in Syrië, Libië, Jemen, ... dit kleine ding kreeg het 
klaar (staakt-het-vuren, wapenstilstand ...).  
Wat dit Algerijnse leger niet kon verkrijgen, kreeg dit kleine ding (de Hirak eindig-
de). Wat deze politieke tegenstander niet kon bereiken, kreeg dit kleine ding 
(uitstel van de kiestermijnen ...).  
Wat bedrijven niet konden krijgen, behaalde dit kleine ding 
(belastingvermindering, vrijstellingen, nultariefkredieten, investeringsfondsen, 
prijsdalingen van strategische grondstoffen ...).  
Wat de gele hesjes en de vakbonden niet konden krijgen, kreeg dit kleine ding 
klaar (prijsdaling aan de pomp, versterkte sociale bescherming ...).  
Plots zien we in de westerse wereld dat de brandstof is gedaald, de vervuiling is 
gedaald, mensen beginnen tijd te krijgen, zoveel tijd dat ze niet eens weten wat 
ze ermee aan moeten. Ouders leren hun kinderen kennen, kinderen leren bij hun 
gezin te blijven, werk is geen prioriteit meer, reizen en vrije tijd zijn niet langer de 
norm voor een succesvol leven.  
Plots keren we in stilte om in onszelf en begrijpen we de waarde van de woorden 
solidariteit en kwetsbaarheid.  
Plots beseffen we dat we allemaal op dezelfde boot zitten, rijk en arm. We realise-
ren ons dat we samen de winkelrekken hebben overvallen en dat we samen mer-
ken dat de ziekenhuizen vol zijn en dat geld er niet toe doet. Dat we allemaal de-
zelfde menselijke identiteit hebben tegenover het coronavirus. Slechts een paar 
dagen waren genoeg voor het universum om sociale gelijkheid tot stand te bren-
gen die onmogelijk was om ons voor te stellen. Angst is iedereen binnengevallen. 
Ze veranderde van kant. Ze verliet de armen om te gaan wonen in de rijken en 
machtigen. Ze herinnerde hen aan hun menselijkheid en onthulde het humanisme 
aan hen. Moge dit dienen om de kwetsbaarheid te beseffen van mensen die pro-
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beren te gaan wonen op de planeet Mars en die geloven dat ze sterk genoeg zijn 
om mensen te klonen om zo te hopen voor altijd te leven. Moge dit dienen om de 
limiet van de menselijke intelligentie te realiseren in het licht van de kracht van de 
hemel. Het duurde slechts een paar dagen voordat zekerheid onzekerheid werd, 
kracht zwakte, macht solidariteit en gezamenlijke actie. 
 
Enkele tips voor Eucharistie, gebed en bezinning  voor wie geen computer 
gebruikt: 
* Eucharistieviering volgen via: 

- Radio 1 of TV , 10 uur  ´s zondags 
- Radio Maria 

  

Genegen, Paul Renders ofm. Aalmoezenier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer Jezus Christus, 
 

wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. 
 

Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, 
 

opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade. 
 

Jezus, kom en leef in ons, 
 

geef aan onze ziel een waar en levend geloof, 
 

een diep vertrouwen, 
 

een oprechte nederigheid, 
 

door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden. 
 

Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  
 

door deze geestelijke communie. 
 

Amen. 

GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE 
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Edithe Willaert, echtgenote van Walter Behiels. Oud-varende van het m/s 

Bewi, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, zij werd 
geboren te Gent op 14 april 1935 en overleed in het ZNA 
Jan Palfijn te Merksem op 3 maart 2020. Haar neven en 
nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in de kerk 
van O. L. Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door 
de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouw-
adres: Fam. Behiels-Willaert, p/a Antwerps Uitvaartcen-
trum, Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout. Online condo-

leren: www.uitvaartcentrum.be 
 

Joseph Waegemans, weduwnaar van Alice Geysen. Oud-varende van het 

m/s Santa Rita, hij werd geboren te Gent op16 januari 
1939 en overleed in het AZ St. Lucas aldaar op 11 maart 
2020. Zijn kinderen zijn Ronny en Inès Poelman-
Waegemans, Danny en Sandra Vanhoutte-Waegemans, 
Björn en Quincy Waegemans-Cant. Zijn kleinkinderen. 
Zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten. Zodra 
toelating zal dag en uur van de uitvaart medegedeeld 
worden. Rouwadres: Uitvaart De Ridder t.a.v. de fam. Jo-
seph Waegemans, Koning Albertlaan 20, 908 Lochristi. 
Online condoleren: www.begrafenissenderidder.be 

 

Leon Joos, weduwnaar van Francine Segers (+14 mrt 

2019).  Oud-varende van het m/s Carpe Diem, lid van Vy-
ca Jachtclub, lid van Rijn- en Binnenvaartmuseum, hij 
werd geboren te Antwerpen op 20 oktober 1942 en over-
leed in het AZ St. Augustinus te Wilrijk op 20 maart 2020. 
Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten. 
Door de beperkende maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden in 
zeer beperkte familiale kring. Online condoleren: www.l-

vankuyk.be 
 

Fons De Waegeneere, echtgenoot van Liliane Pauwels. Oud-varende van 

het m/s Tristan, hij werd geboren te Geel op 13 maart 1942 en overleed te 
Antwerpen in het St. Vincintius ziekenhuis op 23 maart 2020. Zijn boer, 
schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. Door de beperkende maat-
regelen ter bestrijding van het coronavirus zal de afscheidsplechtigheeid 
plaatsvinden in zeer beperkte familiekring. De urne van Fons krijgt een plek 
binnen familiekring. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

 

OVERLIJDENS 

http://www.uitvaartcentrum.be
http://www.begrafenissenderidder.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
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Pharaïlde Missiaen, weduwe van François Gils. Zij werd geboren te Duin-

kerke op 4 maart 1923 en overleed te Veurne op 21 februari 2020. Oud-
varende van het m/s Sub Dei. Dit melden u: Richard Gils en kinderen, Marina 
Gils en partner Jan Lucie, Dario en Tania Van Houteghem-Gils en kinderen, 
Benito en Nikky Van Houteghem-Vlaemynck, haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. De aanverwanten van haar overleden broers, zussen, 
schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. De afscheidsplechtigheid 
had plaats in de St. Niklaaskerk te Veurne. Na de crematie zal de asurne bij-
gezet worden op de begraafplaats te Veurne. Rouwadres: uitvaart Cura t.a.v. 
fam. Missiaen-Gils, Veurnestraat 136, 8660 De Panne. Online condoleren: 
www.uitvaartcura.be 

 

 

 

Faith Pols, dochtertje van Michel en Annalou Cabello werd geboren te Bras-

schaat op 17 september 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip 7 
maart 2020. De meters zijn Margerie Torres Segador en Anouchma Pols. 
Adres: Lijsterbeslaan 45, 2940 Stabroek (m/s Omerta) 

 

 

DOPEN 

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

 

 

 

 

 

GEEN MIS OP HET KERKSCHIP DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 

 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

     

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

vw. de familie.   
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 

Lekker productief tijdens coronavirus 

Wat ik zou moeten doen: 

- Presentatie afmaken voor klant A 

- Aan campagne werken voor klant B 

Wat ik werkelijk doe: 

- Kamer opruimen 

- Was opvouwen 

- Afwassen 

Zo zijn er   

Beursspeculant (tot bedelaar): Weet je wel, beste man, dat jij er heel wat be-

ter aan toe bent dan ik? Op dit ogenblik verlies ik per minuut meer dan jij per 

dag verdient! 

 

De wijze dorpspastoor had zijn paassermoen gehouden en tot slot speelde 

de koster een lied, dat door alle parochianen werd meegezongen. Na de laat-

ste strofe sprak de dorpsherder nog deze zeer betekenisvolle woorden uit: - 

Aangezien ik zeer velen onder u pas bij de paasplechtigheid van volgend jaar 

terug zal zien, wil ik niet nalaten u nu al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar toe te wensen. 
 

Een Hollander, een Belg en een Italiaan beroven een bank. Na de coup ver-

deelt de Hollander de buit: 1000 gulden voor zichzelf, 1000 frank voor de 

Belg en 1000 lire voor de Italiaan. Zegt de Italiaan tegen de Belg: - Wat ze 

ook over die Hollanders zeggen, correct zijn ze in elk geval. 
 

Dat goed gevoel  
- Ach, wat is het goed om thuis te zijn!  
- Dat is nu eenmaal het voordeel van reizen. Als we die reis niet gemaakt 
hadden, zou je dat gevoel helemaal niet hebben. 

Schaakmat  
Hij: Ik bemin je!  
Zij: Maar ik bezit geen frank!  
Hij: Ach, je laat me niet uitspreken, ik bedoel: ik bemin je niet..!  
Zij: Natuurlijk, ik wilde je alleen maar even testen. In werkelijkheid  
bezit ik 3 miljoen.  
Hij: Ja, maar nu ben jij mij weer in de rede gevallen! Ik wilde zeggen:  
ik bemin je niet om je geld.  
Zij: Lief van je dat je dat zegt, schat. Dat van die drie miljoen frank, dat was 
maar een grapje, hoor!    
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Di 28 apr 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 26 mei 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 30 jun  18u00  Gezellig en verzorg buffet voor onze leden 

Di 29 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 27 okt  19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 24 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 1 dec  18u00  Verzorgde kaas en wijnavond 

   20u30  Dansgelegenheid 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 

9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77 

GSM M: 0499 11 57 15 

GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

Martina, Jean:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

 

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen 

ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. Misintenties kunnen aange-

vraagd worden bij de Pater:  0475 28 84 67. 

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

Zo 3 mei  H. Mis  

Zo 31 mei 12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek 

Zo 5 jul 10u30 H. Mis  

Zo 2 aug 10u30 H. Mis  

Zo 6 sept 10u30 H. Mis  

Zo 4 okt 10u30 H. Mis  

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 6 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

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

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 


