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IN TIJDEN VAN CORONA … 
 
 
 

Heilige Corona, bid voor ons. 
 

1860 jaar geleden werd de echte Corona geboren:  
de beschermheilige tegen…. epidemieën 
In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar Co-
rona. Ze wist niet dat ze de gruweldood ging sterven en dat ze de 
beschermheilige zou worden tegen … epidemieën.  
Je kan het zo gek niet bedenken. We leven in een tijd waarin twee 
verhalen samenkomen op een manier die zelfs de Paus niet kon be-
denken. 
In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar Co-
rona. Geboorteplaats staat niet vast: ofwel Egypte ofwel Syrië. 
Corona zou zich het lot aangetrokken hebben van een aantal men-
sen die wegens hun geloof gemarteld waren. 
Ze zou daarop zijn opgepakt door de Romeinen. Ze was ongeveer 
16 jaar toen. Haar straf (in ca 177) was ongekend gruwelijk. Haar 
beulen bogen twee palmbomen tot op de grond en bonden haar met 
de ene arm aan één palmboom en met haar andere arm aan de an-
dere. Vervolgens lieten ze de palmbomen los. Corona werd uit el-
kaar gescheurd. 
Volgens sommige overleveringen zou ze samen gestorven met St. 
Victor van Siena. Het is niet duidelijk of St. Victor haar vader dan 
wel haar man was. 
Sinds haar marteldood wordt Corona door de kerk geëerd als Sint-
Corona. 
Omdat ze werd vermoord met behulp van bomen is ze de patroon-
heilige van de houthakkers. Naast houthakkers wordt Corona aan-
beden door schatgravers en staat ze voor standvastigheid in het 
geloof en geldzaken. 
Daarnaast is ze de beschermheilige tegen stormen en … houd u 
vast… epidemieën. 
Mensen hielden relikwieën van haar bij. In 997 bracht de Rooms-
Duitse keizer Otto III een aantal relikwieën van Corona naar Aken 
waar ze sindsdien in een tombe in de Dom bewaard worden. 
In 1504 werd een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle 
lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Co-
rona am Wechsel. 
Er zijn nog andere plaatsen naar haar genoemd. Het zijn of waren 
allen ooit bedevaartsoorden voor Sint-Corona. Zo is er nog Sankt 
Corona am Schöpfl in Oostenrijk of St. Corona bij Staudach en 
Handlass. Corona is vandaag nog steeds een redelijk gekende Hei-
lige in de streken van Beieren en Bohemen. 
In sommige verhalen wordt Corona ook Korona of zelfs Stephania 
genoemd. 
Geheel losstaande van het coronavirus was de Dom van Aken van 
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plan dit jaar een tentoonstelling te houden rond het gerestaureerde schrijn van de Heilige Coro-
na. Het schrijn is rijkelijk versierd met goud, brons en ivoor en stond 25 jaar in de schatkamer 
van de Dom van Aken. 
Sint-Corona tussen de twee palmen: een verwijzing naar haar gruwelijke dood 
Ondanks het feit dat de Katholieke Kerk een Heilige heeft voor epidemieën werd het virus dat 
vandaag de wereld lam legt niet bewust naar Sint-Corona genoemd. Dat is louter toeval. 
Het virus kreeg de naam corona omdat het onder de microscoop lijkt op een kroon, in het Latijn 
“corona”. 
De herdenkingsdag voor Sint-Corona is 14 mei, misschien wel een goede deadline om tegen 
dan het coronavirus verslagen te hebben. 
 
Ter ere van Sint-Corona heeft de kerk een gebed voor haar: 
 
Gebed tot de Heilige Corona 
Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk 
en altijd bekommerd zijt om de zieken en de 
zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken 
de handen opgelegd en hun zonden vergeven. 
Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan 
en bidden om genezing. 
We bidden U in deze tijd van epidemie en nood, 
sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij. 
Wend deze ziekte van ons af, 
laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen, 
bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe, 
ervan bewaard zijn gebleven 
en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen. 
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons! 
Heilige Corona, bid voor ons! 
Heilige Sebastiaan, bid voor ons! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

   H. Corona, bid voor ons, bescherm onze verzorgenden en 

wees onze corona-zieken nabij: geef hen heil en genezing. 
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Hilda Van den eede, weduwe van Prosper Jacobs. Oud-varende van het m/

s Gerda, zij werd geboren te Anwerpen op 5 juni 1922 
en overleed te Zwijndrecht in het WZC De Regen-
boog op 28 maart 2020. Haar dochter is Gerda Ja-
cobs. Haar klein- en achterkleinkinderen. Gezien de 
richtlijnen van de overheid betreffende het coronavi-
rus had de afscheidsplechtigheid gevolgd door de bij-
zetting van de asurne in het urnenveld plaats in be-
perkte familiekring. Rouwadres: In memoriam Hilde 
Van den eede, p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Sta-
tiestraat 15, 2070 Zwijndrecht. Online condoleren: 

www.begrafenissenvanbogaert.be 

 

Maria Tas, weduwe van Leon Mussche. Oud-varende van het m/s Viar en m/

s Leomar, zij werd geboren te Oudenaarde op 26 
september 1928 en overleed te Antwerpen op 01 april 
2020. Haar kinderen zijn William en Viviane Behiels-
Mussche, Arthur en Jeanine Mussche-Daes. Haar 
klein- en achterkleinkinderen, haar neven en nichten. 
De afscheidsplechtigheid had, door beperkende 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, 
plaats in alle intimiteit.  Rouwadres: familie Mussche - 
Tas, p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk, Nieuwdreef 210, 
2170 Merksem. Online condoleren:  www.l-
vankuyk.be 

 

Ida Mollé, weduwe van François De Wilde en weduwe van Raymond Raguet. 

Oud-varende van m/s Vers l’Avenir, zij werd geboren 
te Gent op 21 december 1930 en overleed thuis te 
Antwerpen op 24 april 2020. Haar kinderen zijn Frans 
en Brigitte Vernimmen-De Wilde. Haar klein- en ach-
terkleinkinderen, haar neven en nichten. De af-
scheidsplechtigheid heeft, door beperkende maatre-
gelen ter bestrijding van het coronavirus, in alle intimi-
teit plaatsgevonden. Online condoleren: www.l-
vankuyk.be 

 

 

OVERLIJDENS 

http://www.begrafenissenvanbogaert.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.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…. 

 

Vlaamse hutsepot 
Zij: Heb je alles mee voor de hutsepot? 
Hij: ‘k Peins van wel. 
Zij: Ben je naar de beenhouwer geweest? 
Hij: Ja,  
Zij: En had hij varkenspoten? 
Hij: ‘k Durfde het hem niet vragen, want hij had nog zijn schoenen aan.  
 

Timmeren 
Hij: -Wat is dat met al dat verband? 
Zij: -Ik wou een nagel inkloppen en ik heb op mijn duim geklopt. 
Hij: -Maar wat heeft dat te maken met het verband rond uw hoofd? 
Zij: -Da’s de schuld van Flavie, ze zei dat ik mijn hoofd moest gebruiken.  
 

Een koe uit Poperinge 
Twee boeren tegen een. 
-Moet ge nu wat weten: mijn koe! Telkens als ik die wil melken en ik kom aan 
haar uier, gaat ze op haar buik liggen. 
-Z’is van Poperinge, zeker? 
-Hoe weet ge dat? 
-M’n vrouwe is ook van Poperinge. (amaai zeg!!!) 
 

Zeeziek  

- Hubert maakt voor de eerste keer in zijn leven een zeereis mee.  

Na amper een paar uur begint hij zich misselijk te voelen en algauw hangt hij 

over de reling. Een bezorgde steward vraagt hem of hij het middageten in de 

kajuit mag serveren. 

- O neen, zegt  Hubert, bespaar u de moeite. U gooit het beter meteen over-

boord. 

Twee mondmaskers uit één stuk…  
Je staat er misschien niet bij stil, maar jij hebt eigenlijk al het nodige in huis 
om in een wip zelf twee mondmaskertje te maken! Heb je nog ergens een ou-
de BH liggen? Die is heel makkelijk om te toveren tot twee modieuze mond-
maskertjes…  

Mort Subite en Corona  
In een Shop & Go van Delhaize in Brussel werd wel een héél speciale actie 
op poten gezet door het winkelpersoneel. “2 Corona’s kopen, 1 Mort Subite 
gratis”, klinkt het. De promo werd bedacht door personeelsleden en klanten 
vonden ze grappig. 
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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 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 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 


