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Vrijdag 11 juni: Feest van het Heilig Hart
Van oudsher is de maand juni toegewijd aan het
Heilig Hart van Jezus.

Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren we ieder jaar
het feest van het H. Hart van Jezus. Zoals mei de
‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen
van de devotie tot het heilig Hart van Jezus juni ook wel
‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin
staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren.
Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen,
de ‘ziel’ van de mens. “Want God ziet niet zoals een
mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de
Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot
nieuwe koning. En de profeet Ezechiël moet aan de Israëlieten verkondigen dat God hun stenen hart zal vervangen door een nieuw hart.
In het Nieuwe Testament wordt van Maria gezegd dat ze
de woorden van de engel bewaarde ‘in haar hart’. Jezus
zelf drukt zijn volgelingen op het hart zich niet te verliezen in wereldse dingen, maar een schat in de hemel
moeten zien te verzamelen: “Want waar uw schat is, zal
ook uw hart zijn.” En dat hart moet branden van geloof.
“Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met
ons sprak en de Schriften voor ons opende?” vragen de
Emmaüsgangers zich af als ze zich realiseren dat ze met
de verrezen Heer de tafel hebben gedeeld.
Naarmate het hart in de loop der tijden meer en meer het
symbool van de liefde werd, groeide ook de verering voor
het Hart van Jezus. De devotie voor het heilig Hart van
Jezus groeide in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw naar een hoogtepunt. Uit die
periode dateren ook de bekende prenten en beelden van
Jezus met een brandend hart op zijn borst, de H. Hartprocessies die onder impuls van H. Hartbonden overal te
lande werden georganiseerd.
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In de Goede Week hebben we vooral zijn lijden en sterven gevierd. Op deze dag
danken we Hem voor zijn grote liefde, dat Hij voor ons zijn leven op het Kruis
heeft gegeven. Hij geeft ons waarlijk zijn Hart vol liefde om ons te verlossen. Laten we deze dag vooral Jezus danken voor zijn liefde en met grote eerbied en
dankbaarheid Hem ontvangen in de Heilige Eucharistie. Juist daarin geeft Hij zijn
Hart, zijn liefde aan ieder van ons.
De prefatie van deze dag verwoordt heel mooi de betekenis van dit feest:
“Omhoog geheven aan het kruis heeft Hij in zijn grote liefde zich voor ons gegeven. Uit zijn doorboorde zijde liet Hij bloed en water vloeien, de levensstroom der
sacramenten. Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend Hart: zij komen
vol vreugde putten uit de bron die redding biedt.”
Op 27 december 1673 openbaart Christus aan zuster Margaretha-Maria Alacoque
in Paray-le-Monial voor het eerst het mysterie van zijn Heilig Hart: ·“Mijn hart is zo
vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige liefde niet langer
kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze vlammen over de wereld verspreiden.”
Hieruit ontstaat deze mooie feestdag.
Op het feest van het Heilig Hart bidden wij dat wij, geworteld in de liefde van
Christus, vooral mensen met een hart mogen zijn:
Almachtige God, wij gedenken
dat Gij in het hart van uw welbeminde Zoon
uw liefde hebt geopenbaard.
Wij vragen dat wij mogen putten
uit de bron van alle gaven
en sterkte vinden in de overvloed van uw genade.

(Bronnen: Kerknet maandag 24 mei 2021 en Dekenaat-vlijtingen-voeren)
Paul Renders ofm. , aalmoezenier te Antwerpen

PLATINA BRUILOFT

Op 31 maart 2021 waren Louis en Roza Dierickx Marquenie 70 jaar getrouwd. Van harte proficiat
aan de jubilarissen.
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OVERLIJDENS
Leonard van den Eede, echtgenoot van Liane Asnot. Oud-varende van m/s
Goya. Lid van Yachting Club Geel ‘Ten Aard’. Hij is geboren te
Gent op 19 maart 1937 en overleden te Malle op 26 april
2021. François en Rosa Geuens - van den Eede, zijn neef en
nicht. Frank en Mia Geuens - Lambert, Tom en Ramona Moller - Geuens, James en Anick Tas - Geuens, zijn achterneven
en achternichten. Gerda Geuens en Rudi Taelen, zijn petekind, achternicht en achterneef. Omwille van de coronamaatregeling had het afscheid plaats in beperkte kring.
Alfons Moordtgat, weduwnaar van Celine Thuys. Zaakvoerder op rust van
scheepsherstellingsbedrijf ‘MOORDTGAT’. Hij is geboren te
Antwerpen op 16 september 1927 en overleden te Antwerpen
op 12 mei 2021. Gerard en Christiane Moordtgat - Coenen,
(†) Peter en Gaby Lauriks - Moordtgat, Ward en Jeanine Depetter - Moordtgat, Rik en Linda Moordtgat - Ballin, zijn kinderen. Zijn klein en achterkleinkinderen. Omwille van de coronamaatregelen had het afscheid plaats in familiale kring.
Aansluitend werd de urne van Alfons bijgezet bij Celine op de begraafplaats van
Merksem einde Zwaantjeslei.
Frans De Cleene, echtgenoot van Leoni Anstatt. Oud-varende van m/s Cleans.
Hij is geboren te Gent op 19 februari 1947 en overleden te Schoten op 16 mei 2021. Cindy De Cleene en Victor Goossens, zijn
dochter en partner. (†) Rene en (†) Julienne Gysels - De Cleene,
Roger en (†) Liliane De Cleene - Van Nimmen, (†) Jean en Monda Blanckaert - De Cleene, (†) Henri en Editha Van der Maas Anstatt, Werner Anstatt, zijn zussen, broer, schoonbroers en
schoonzussen. Omwille van de coronamaatregelen had de afscheid plaats in familiale kring.
Jacqueline Verhoeven, weduwe van Pierre Dick. Oud-varende van m/s Kitoko.
Zij is geboren te Gent op 11 januari 1931 en overleden te Evergem op 15 mei 2021. Esmeralda Dick en André Gabriëls, (†)
Chantal Dick en Ronny De Bisschop en Iris Valckeneire, haar
kinderen. Mike Gabriëls en vriendin Farida Belelem. Glenn De
Bisschop en Valesca Van Hecke, Taina en Tina, haar klein en
achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, rond de asurn van
Jacqueline, zal plaats hebben in beperkte kring in het crematorium Westlede te Lochristi.
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Josephine De Wilde, weduwe van Eduard Marquenie. Oud-varende van m/s Arizona. Lid van Scheepsboys & Girls. Geboren op 11 juni 1935
en overleden op 20 mei 2021. Zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen, Pierre Marquenie en France Nabor, Kevin en
Gwenda Pols - Marquenie, Amélie en Henri, Cynthia Marquenie en Vinz, Ken Ben Amor. Dirk en Nadine Marquenie - Van
Damme, Dimitry Marquenie en Jordi Maris, Timothy Marquenie
en Jana Franquet, Jochen en Joyce Smolders - Cornet, Lander
en Sam Verrezen - Cornet, Flo en Thor. Marc en Cindy Marquenie - Alderweireld, Elroy en Joyce Marquenie - Walraevens, Mathis en Maysen,
Bjorn en Queeny Roelants - Marquenie, Chloé en Yaro. De afscheidsplechtigheid
heeft, door beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, in alle intimiteit plaats gevonden. De teraardebestelling zal aansluitend gebeuren op de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

SCHEEPVAARTBERICHT
Stremming van de Dampoortsluis te Brugge
Het tweede deel van de instandhoudingswerken aan de Dampoortsluis gaat door
van vrijdag 18 juni om 18.00 u. tot woensdag 30 juni om 06.00 u.
Het scheepvaartverkeer is gedurende deze periode volledig gestremd.
Voor laden en lossen kan steeds gebruik gemaakt worden van openbare kaaimuren zoals ter hoogte van de Moerbruggebrug. Deze kunnen gebruikt worden om
te laden en te lossen, mits het eerst bekomen van een vergunning voor
het privatief gebruik van wegen, waterwegen en dijken. Het formulier voor aanvraag van deze vergunning kan je terugvinden op de webpagina
www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.
Van zodra er een vergunning is verleend, kan via het RIS een reservatie aangevraagd wordende voor het gebruik van de openbare terminal. Onze RIS diensten
kunnen telefonisch gecontacteerd worden op het nummer 0800/30.440.
Gelieve bovenstaande communicatie te verspreiden naar wie er belang bij heeft
hiervan op de hoogte te zijn.
Bericht van Jonas Fahy van de Vlaamse Waterweg .
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
EUCHARISTIE OP KERKSCHIP VANAF 13 JUNI
TERUG MET 60 PERSONEN MEN ZEGGEN HET VOORT
DATUM MISSEN - momenteel 15 personen per Eucharistie
6/jun
13/jun
20/jun
27/jun

Monique Beerens 47 jaar
vanwege familie Beerens en van Sommeren

4/jul
11/jul
18/jul
25/jul
1/aug
8/aug
15/aug
22//aug
29/aug

VANAF 20 JUNI IS DE GELAGZAAL TERUG OPEN
VOOR EN NA DE MIS

VORMSELVIERING 2021
Deze is gepland op 11 september om 10u op het Kerkschip.
EERSTE COMMUNIE 2021
Deze is gepland op 2 oktober om 10u30 in de kerk van Wijnegem.
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Het Gouden Anker
Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt
Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.
Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele
rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen
Het Gouden Anker is gelegen op
’t Eilandje te Antwerpen, vlak naast het
Kempisch Dok en op wandelafstand van het
MAS en de Schelde.
Onze private aangelegde tuin
is als het ware een oase van rust
midden in de stad.
Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten :

Dagelijkse verzorging

Variatie aan animatieactiviteiten

Kinesitherapie

Kapper & pedicure

Pastorale diensten

Sociale dienst

Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk
voor familie en bezoek

Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift

Private tuin met rechtstreekse toegang

Cafetaria
Onze dagprijzen :
Rusthuiskamer : € 64,04 / dag
Assistentiewoning
- Standaardflat : € 49,01 / dag
- Hoekflat : € 54,82 / dag
Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom !
 03/202 88 30
 info.goudenanker@amate.be
Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht
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AGENDA
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

LOCATIE

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie
Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245
is uitgesteld naar een latere datum.
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UIT DE OUDE DOOS

Bergen op zoom
We liggen hier in een haveke in Bergen Op Zoom, het zal wel tot na Pasen
duren. Het toeval wil dat het hier niet ver van het centrum is. En ons mannen
waren nu wel eens curieus of het echt zoveel schol op eetwaren als ze overal in de gazetten schrijven en op tv zeggen.
Dus ons moe met een goed gevulde portemonnai en onze va als drager
moest mee. Ze waren er niet zeker van dat hun bankkaart hier dienst kon
doen. Met de Nederlandse gewoontes en hun “Pinnen” weet je maar nooit.
We hebben al dikwijls troubels gehad aan een kassa als er weer iemand van
onze noorderburen met hun Pinkaart maar niet kon betalen in ons systeem .
Dus voorzien op alle veur valle.
Ze bleven nogal lang weg… dus een teken dat ook onze va iets naar zijn gading gevonden had??? En jawel toen ze terug aan boord kwamen goed afgeladen met eten en drinken en nog van alles wat er zo nodig is in een huishouden zoals het onze… “De coca cola dat scheelt wel heel veel zenne,
daar hemme goe wat van bij en opgepast geen lege flessen meer weggooien he dat wordt hier terug genomen, lach maar met die zuinige hollanders ze
doen tenminste iets aan het milieu…” Ons moe en milieu bewust olalala .
Ze hadden in winkels zoals Nettorama, Jumbo, Albert Hein gesnold en gekocht. Onze va die had carte blanche gegeven aan ons moe en hij was zelf
bij de Media Markt blijven hangen. Kwestie van niet te moeten aanhoren wat
er nog allemaal in de kassen moest gestouwd worden. Ze had de sleutel van
de auto en kon vanuit de winkels direct met kar en al de parking oprijden.
Die lepe sloeber vond het al genoeg dat hij het mee aan boord moest dragen. “Wette wa mannen, er is hier een grote C&A, ga daar maar eens kijken
voor wat zomergoed, het is daar solden… vlaggetjes week of zoiets noemt
dat.”
Ik en mijn broer weg in de namiddag… we vonden wel wat voor het budget
dat ons moe beschikbaar gesteld had… We zijn er zelfs lichtjes over gegaan
over dat budget, want we zagen nog schoon schoenen die ons bevielen, en
bij de Hallfords kon ik nog wel iets gebruiken voor mijn brommer… enfin, dat
we hier maar niet te lang moeten liggen, of de bank gaat springen.
En dan spreken ze van nog eens tot in Breda en Roosendaal te rijden…
Maar voorraad hebben we nu wel aan boord, en dat is ook een veilige gedachte.
Uw gerustgesteld “ Reporterke”
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Duitse les
Een jongetje schrijft in de klas op zijn blad: S M D M D F S.
De juffrouw, uiteraard heel curieus, vraagt: “Awel, wat willen die letters zeggen?”
‘Heel simpel’ zegt het manneke: “Schöne Madchen Die Machen Die Flöte Steif!”
De juf, heel verbouwereerd: “maar ventje, wat is dat nu voor vieze praat!”
En ‘t manneke daarop: “Maar juf toch, je kunt het ook andersom lezen, van achter
naar voor, Steive Flöte Die Machen Die Mädchen Schwanger!”
De juf weet niet waar ze ‘t heeft! Maar gelijk komt de inspecteur binnen, en dat is
natuurlijk een ramp...
Hij bekijkt de letters op het blad, bekijkt de juf en het manneke, en vraagt heel serieus wat die letters juist te betekenen hebben.
De juf, lijkbleek en bijna groggy van de zenuwen, kan geen woord uitbrengen en
staat te trillen op haar benen.
Maar het manneke z’n oogjes fonkelen van plezier.
Hij bekijkt de juf en de inspecteur en zegt trots: “Mijnheer de inspecteur, we zijn
met de Duitse les bezig
en hier staan de eerste letters van de dagen van de week in de Duitse taal:
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag".
Mopje
De leraar vraagt op school: “Wat was vroeger het beroep van jullie bompa?” Een
leerling zegt “loodgieter”, een andere “dokter”, weer een andere “buschauffeur”.
“Mijn bompa,” zegt er eentje helemaal achteraan, “was vroeger stripper in een homobar.” Algemene consternatie. Om vier uur rinkelt de bel. De meester roept die
van helemaal achteraan bij zich en vraagt: “Is dat waar? Je bompa, was dat vroeger een stripper in een homobar?” “Bijlange niet,” zegt de jongen, “mijn bompa
was pastoor, maar je kan zulke dingen toch niet vertellen terwijl al die kinderen erbij zijn?”

Een priester, een imam en een rabbijn organiseren samen een fundraiser, maar
zijn er nog niet helemaal uit wat ze met het geld moeten doen. De priester zegt:
“Kijk, waarom trekken we niet gewoon een lijn in het zand? We werpen al het geld
naar omhoog, en wat rechts valt, behoort God toe. Wat links valt, is voor ons.”
Zegt de imam: “Het kan nog simpeler: laten we een cirkel in het zand tekenen. Wij
werpen het geld naar omhoog, wat in de cirkel valt, gaat naar Allah; wat buiten de
cirkel valt, is voor ons.” Waarop de rabbijn: “Jullie kunnen het toch moeilijk maken!
Ik zeg: we werpen het geld naar omhoog, en als Jaweh iets nodig heeft, zal hij het
wel vangen.”
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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
Beste vrienden en vriendinnen,
Na zo lange tijd mogen wij terug bijeen komen.
Door de omstandigheden, het is zeer moeilijke voor een etentje , te organiseren.
Om 22 u. moeten café en restaurants dicht.
Er is een kleine verandering.
Onze eerste bijeenkomst van dit jaar, kaarten en teerling gaat door .
Op dinsdag 29 juni van 14u. tot 18u.
Op dinsdag 7 december om 13u. kaas diner, dansen als we mogen.
Of anders kaart en teerlingen.
Inschrijven ten laatste 25 november voor de leden.
In afwachting jullie terug te zien
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

11

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
2021 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Zo 4 jul
Zo 1 aug
Zo 5 sept
Zo 3 okt
Ma 1 nov
Zo 5 dec

10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
10u30 H. Mis
15u00 H. Mis
10u30 H. Mis

Allerheiligen

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 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
Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67
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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
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