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Heiligen Petrus en Paulus op woensdag
29 juni 2022
Op dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de twee grote
pilaren in onze kerk. De moeite om eens even van naderbij te kijken…

IN DIT NUMMER

Petrus
Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth. Hij kreeg van hem de
bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord 'Petra'
dat 'Rots' betekent.

WOORDJE

MISSEN
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Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als
de Zoon van God: "Gij zijt Petrus en op deze steenrots
zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar
niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk der
Hemelen geven en wat gij zult binden op aarde, zal ook
in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op
aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn." (Matteüs
16:18-19)

AGENDA
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Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der apostelen,
leider van de christengemeente in het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 of 67 de kruisdood. Volgens een
overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op
dezelfde wijze als zijn voorganger te sterven en verkoos
daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout
vastgespijkerd te worden.
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Petrus wordt gezien als de stichter en eerste leider van
de katholieke kerk en zijn opvolgers, de pausen, zijn de
sleutelbewaarders.
Petrus was reeds in Jeruzalem een vooraanstaand verdediger van het christelijk geloof. Zijn oorspronkelijke
naam is Simon en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij
als visser zijn brood verdiende. "En gij zijt Petrus, en op
deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen". Petrus wordt

Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen
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door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. Hij werd een vurig
prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochië en Klein-Azië en tenslotte
naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige
wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en
hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat
hij vroeg, was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven, maar omgekeerd. (Hij had
Jezus tijdens zijn gevangenneming, driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar
67 in het Romeinse circus de kruisdood.
· Patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, visverkopers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden.
· Patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen.
Paulus
Saul was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom
werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het
was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd
hij wegens zogezegde godslastering door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn recht om bij de Keizer in hoger
beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die
hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia door het
zwaard onthoofd.
Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke
naam, geneutraliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in tempelschool te Jeruzalem en was als jood streng van leer en overtuigd christenvervolger.
Na drie jaar van inkeer kwam hij terug in Jeruzalem, maar nu ontweken de christenen hem angstvallig omdat ze niet geloven konden dat deze voormalige christenvervolger nu een leerling geworden was. De weg voor de missiereizen en bekering
lag nu open. Saulus veranderde zijn naam in Paulus (de Geringe/ de kleine).
Op één van zijn reizen is hij in Griekenland gearresteerd en overgebracht naar
Rome om daar terecht gesteld worden.
Als Romeins staatsburger werd hij onthoofd door het zwaard.
· Patroon van: katholieke pers, theologen,
zielzorgers, touwslagers, arbeidsters, wevers, korfvlechters, vruchtbare velden.
· Patroon voor: regen.
· Patroon tegen: angst, kramp, oorpijn. (bron: beleven.org)
Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen
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DOPEN
FLEUR VAN STAPPEN, geboren te Brasschaat op 13 mei 2021 en gedoopt aan
boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 15 mei 2022. Dochter
van Diego Van Stappen en Nikita Beeckmans. De peter is Danny Beeckmans en
de meter is Tamara Van Stappen.

SCHEEPSZEGENING
Op vrijdag 6 mei werd ingezegend door aalmoezenier Paul Renders ofm het m/s
Splendor van Dhr. ICKROTH Gelenne
Lengte
13500 cm
Type
C 32 Acert electronic
Breedte
1145 cm
Voortstuwing Caterpillar 2 x 1150 pk
Diepgang
376 cm
Kopschroef 608 pk Caterpillar - Veth-Jet
Tonnage
4202 ton
Kopschroef 2 608 pk Caterpillar - Veth-Jet

VIERGESLACHT
We hebben een tweede maal een viergeslacht ,
Courtois Joseph 06-05-1929
Courtois Armand 27-04-1960
Courtois Kenny 02-03-1993
Courtois Gust 09-03-2019 en Courtois Basiel 15-07-2021
Deze foto is na de corona genomen in de home, daarmee laattijdig.
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H. VORMSEL
Voornaam

Familienaam

Schip

Ilias

Van der Heyden

Love Story

Ben

Vandeweghe

Fluvius

Arthur

Van Assche

Laguz

Kiano

Mees

niet varend

Elise

Van Malder

Signum

Lynn

Lauter

Sonia

Emmanuel

Philippeau

niet varend

Shania

Jacobs

Rona

Khayla

Domen

niet varend

EERSTE COMMUNIE
NAAM
Fostier
Geffens
Geffens
Van Steenbergen
Jansen
Piot
Goyvaerts
Deresteau
Vanhaecke
Claerhout

VOORNAAM
Yëlan
Belicia
Kaila
Santana
Thomas
Skye
Scarlette
Wyla
Oona
Egon

SCHIP
Mylla
Black Rose
Black Rose
niet varend
Rosarium
niet varend
niet varend
Remacum
Chridi
niet varend
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OVERLIJDENS
Ghislaine Vanderfraenen, echtgenote van Dany Teerlynck. Oud varende van m/s
Deï. Geboren te Veurne op 13 maart 1948 en thuis zacht ingeslapen te Veurne op 28 april 2022. Dit melden u: Dany Teerlynck haar echtgenoot, Gwendolina Teerlynck en Gino Vantroyen haar dochter en schoonzoon, Kiani Vantroyen en Renzo Verplancken, Giani Vantroyen en Lieze Devolder haar kleinkinderen, Faye haar achterkleindochter. Wij nodigen u uit om
samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die
zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Kesteloot,
Koksijdestraat 3 te Veurne op vrijdag 6 mei 2022 om 11u30.
Begroeting na de plechtigheid. Aansluitend zal Ghislaine bijgezet worden in het columbarium op de begraafplaats te
Veurne, Noordstraat.
Mariette Van Houteghem, weduwe van Joseph Vertriest. Oud varende van m/s
Dago. Geboren te Gent op 8 augustus 1932 en er overleden
in het AZ Sint-Lucas op 30 april 2022. Dit melden u : Mario en
Rosita Vertriest - Lootens, Wesley Vertriest - Bianca Baele,
Dioni en Lilly-Rose, Lindsay Vertriest - Kim De Vos en Marcel, Nathalie Vertriest - Eddy Van De Vyvere, Zoran en ZanéNesta, Marc (†) Vertriest
Tamara Vertriest - Dominique Dheere, Chloë - Jovanni, LillyKelly en Nick, Inge Vertriest - Ives Dierickx, Cobe, Zoë en
Matteo, Steve Vertriest - Freya Van Der Velpen, Pieter Vertriest - Ilana De Dobbelaere, Pedro Vertriest, Valerie Vertriest Kevin Claus, Pauline en Maxim, Miguel Vertriest - Elena
Mukhanova, Amaryllis en Illia, Carlo en Martine Vertriest - Van Campe, Len Vertriest - Yasuy De Rijcke, Talis Vertriest, Gino en Els Vertriest - Verniers, Marie Vertriest, Kato Vertriest, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en Yvette
Saey haar schoondochter. De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd,zal plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede, Smalle
Heerweg 60 te Lochristi op vrijdag 6 mei 2022 om 13 uur. Daarna volgt de crematie
en de asverstrooiing op de strooiweide van het crematorium Westlede.
Mariane Van der Heyden, levenspartner van Mon Vandevelde †. Oud varende van
m/s Adeline. Geboren in Ougrée op 14 februari 1955 en van
ons heengegaan te Hove op 16 mei 2022. Dit melden u: haar
kinderen en kleindochter Dimitri †, Kimberly Vandevelde - Joël Gullentops, Jolie haar broer en schoonzussen. U wordt
vriendelijk uitgenodigd om het afscheid en de begraving van
Marianne bij te wonen op de begraafplaats van Schoten op
zaterdag 21 mei 2022 om 12.00 uur. Samenkomst aan de
ingang van de begraafplaats vanaf 11.45 uur, Hendrik Consciencestraat 2A.
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Kesteleyn Irena, weduwe van Willy Mussche. Oud varende van m/s Romaan.
Geboren te Gent op 4 oktober 1936 en overleden in het WZC
Ter Hovingen te Gentbrugge op 17 mei 2022. Dit melden u
met diepe droefheid: Ulysse en Linda Sleeuwaert - Mussche
Tim en Lesley Barbio - Sleeuwaert en kinderen Matisse & Alexander, Natalie Sleeuwaert en dochtertje Bo. Luc en Margie
Mussche - Poelman, Enrico en Thaïs Mussche - Blancquaert
en kinderen Ellaria & Inaya, Ennio Mussche haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. De uitvaartliturgie, met
opstelling van de asurne, zal plaatsvinden in de kerk SintSimon en Judas Thaddeus, Gentbruggeplein te Gentbrugge
op dinsdag 24 mei 2022 om 10 uur. Samenkomst aan de kerk om 9.45 uur. Na de
uitvaartliturgie wordt u de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de
familie. Aansluitend geschiedt de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats te Gentbrugge.
Lucie Lievens, weduwe van Leonard Govaert. Oud varende. Geboren te Brussel
op 20 maart 1933 en overleden te Kapellen op 22 mei 2022.
Dit melden u met verdriet: Felix en Hilde Govaert - De Kimpe,
Sandy Govaert en Didier Smet, Johnny en Patricia Fredriksen Govaert, Jorne † Fredriksen, Jytte, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter. De afscheidsplechtigheid, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum
L. Van Kuyk, hoek Ryenlanddreef - Nieuwdreef op maandag 30
mei 2022, om 11.00 uur. Samenkomst aldaar vanaf 10.45 uur.
Parkeergelegenheid in de Rodeloopstraat. De asverspreiding
heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Charles Noterdaeme, echtgenoot van Francisca Deblaere. Oud varende van m/s
Isabella. Geboren in Gent op 29 juli 1939 en overleden in Sint
Andries (Brugge) op 22 mei 2022. Dit melden u bedroefd: Francisca Deblaere zijn echtgenote Linda Noterdaeme – Ellegeest,
Sofie Noterdaeme en Thomas Verbeeck. Sabrine Noterdaeme,
Maïté De Munter en Jeroen Van Praet, Vic Van Praet zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. We nodigen u
vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van
Charles op dinsdag 31 mei 2022 om 11.30 uur in de aula van
het crematorium Blauwe Toren in Brugge, Zeelaan 2. Zijn as zal verstrooid worden
na de rouwmaaltijd op de begraafplaats van Sint-Andries. Bijeenkomst aan het
crematorium vanaf 11.15 uur.
Christiane Courtois. Oud varende van m/s Legechri (ouders) Geboren in Gent op
3 mei 1952 en onverwacht thuis overleden op 21 april 2022. Dit
melde u David Courtois, haar zoon. Ze was lid van de Kon.
Schippersgilde St Jozef en grote medewerkster van het rode
kruis afd. Schoten. De urne van Christiane is aan het water
toevertrouwd op 8 mei 2022 om 9u00
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Bollé Isidoor, weduwnaar van Nini Muyshondt. Oud varende van m/s Nini. Geboren te Steendorp op 24 mei 1937 en overleden te Antwerpen op 24 mei 2022. Dit
melden u met verdriet: Maria Van Raemdonck, Annie Van Raemdonck, kinderen en
kleinkinderen, zijn schoonzussen. Wij nemen afscheid op donderdag 2 juni 2022
om 10.30 uur in het Kerkschip St. Jozef te Antwerpen, Houtdok 25A. Samenkomst
in voornoemde kerk vanaf 10.15 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op
de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Nikolaas Soetewey, echtgenoot van Anna De Souter. Oud varende van m/s Martha. Geboren te Lillo op 12 maart 1929 en vredig thuis ingeslapen te Antwerpen op 24 mei 2022. Hij leeft verder in de herinnering van: zijn echtgenote Anna De Souter
zijn dochter en schoonzoon Irma en Rudi Soetewey - Haesen
zijn kleinzoon en echtgenote Steve en Freya Haesen - Mertens
zijn achterkleinkinderen Margot Haesen Michelle Haesen. Wie
samen met ons afscheid wil nemen van Nikolaas wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te wonen in de
Sint-Antoniuskerk, gelegen op de Paardenmarkt 109 te Antwerpen op donderdag 2
juni 2022 om 10 uur. Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur. Aansluitend aan de
plechtigheid zal de urne zijn bestemming krijgen in het urnenveld op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 101.
Agnes Heintjes, echtgenote van Hendrik De Mey. Oud varende van m/s St. Antoine. Geboren te Duisburg (D) op 30 juni 1936 en overleden te
Wijnegem in het WZC Molenheide op 24 mei 2022. Dit melden
u: Hendrik De Mey, haar echtgenoot, Hubert en Hilde De Mey Sebreghts, haar zoon en schoondochter. U wordt uitgenodigd
op de afscheidsviering, met opstelling van de asurne, in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36, op donderdag 9 juni 2022 om 10 uur. Samenkomst
en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte van voornoemde kerk vanaf 9.40 uur. Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van
de asurne plaats in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.
Jeanne Willaert, weduwe van Pierre Zenner. Oud varende van m/s Rosa. geboren
te Antwerpen op 16 februari 1931 en aldaar overleden, in het
wzc Het Gouden Anker, op 25 mei 2022. Mama van Marina Zenner en Patrick Van Stappen bomma van Conny Van Stappen en
Wim Cassimon. Keith † Van Stappen. Carry Van Stappen en Robin Joostens, Noomi. Quinny Van Stappen en Jens Van Haute.
Wij nemen afscheid op vrijdag 3 juni 2022 om 11.00 uur in het
Kerkschip St. Jozef te Antwerpen, Houtdok 25A. Samenkomst in
voornoemde kerk vanaf 10.45 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te
Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
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Maria Van Cauteren, weduwe van Victor Soetewey. Oud varende van m/s Van Lerius. Geboren te Antwerpen op 17 april 1936 en onverwacht
van ons heengegaan in AZ Klina te Brasschaat op 25 mei
2022. Maria leeft verder in de harten van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Jean en Patricia Soetewey Hellebosch, Steve Soetewey en Kenneth Walschaers. Leo en
Vera Soetewey - Kegels, Thomas Soetewey, Matthias en Jennifer Soetewey - Driesen, Felix en zusje ♥. Anita en Theo Soetewey - Duwel, Kevin en Lien Duwel - Campforts, Bianca en Nico
Duwel - Van Ransbeeck, Zoë en Liv. Lisa Duwel. Het afscheid
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Merksem, zal plaatsvinden op uitnodiging van de familie.
Rosa Ooms, weduwe van André Ego. Oud varende van m/s Anrolu. Geboren te
Conde-Sur-Escaut (FR) op 24 december 1932 en overleden te
Evergem op 26 mei 2022. Moeder van Lucien en Linda Ego Teerlijnck. Bomma van Steve en Mallaika Ego - Bracke, Xanthi.
Andy en Goldie Lee Ego - Geerts, Alixe en Lionel. De afscheidsplechtigheid in aanwezigheid van de asurne, waartoe u
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van
het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi, op
donderdag 2 juni 2022 om 13 uur. Na de plechtigheid kan u uw
medeleven betuigen aan de familie. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de parkbegraafplaats Westlede te Lochristi.

8

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM

UUR

5/06/2022 10u30
12/06/2022 10u30
19/06/2022 10u30

Christiane Courtois
vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef
48ste verjaardag Monique Beerens
50 jaar huwelijk van Henk en Ria op 24 juni
Familie Beerens - Van Sommeren

26/06/2022 10u30
3/07/2022 10u30
10/07/2022 10u30
17/07/2022 10u30
24/07/2022 10u30
31/07/2022 10u30
7/08/2022 10u30
14/08/2022 10u30
15/08/2022 10u30

O.L.H.Hemelvaart
Opgeluisterd door "Het Koor"
Monique Beerens en Familie Beerens - Van Sommeren

21/08/2022 10u30
28/08/2022 10u30

Herdenkingsmis pater Machar
en overleden familie
Mis met familie
* KAPELLEN - HOOGBOOM
Zondag 26 juni 2022 om 10u00
Hoogboomsesteenweg 245
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AGENDA
DATUM

za 4. jun 2022

UUR

REDEN

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

zo 5. jun 2022

Pinksteren

zo 5. jun - zo 12. jun 2022

Zwitserland met Reisvrienden

ma 6. jun 2022

Turnhout, Pinkster-slot-event van bisdom Antwerpen

wo 8. jun 2022

14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

di 14. jun 2022

Amandus Internationaal, hele dag

wo 22. jun 2022 14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

vr 24. jun 2022 - ma 4. jul 2022 Vakantie P. Paul
za 2 jul 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

wo 6. jul 2022

14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

wo 20. jul 2022

14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

do 21. jul 2022

wo 3 aug 2022
za 6 aug 2022

Nationale Feestdag

14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
9:00

SCHIPPERSGILDE - Blankenberge

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
ma 15 aug 2022

O.L.V. Hemelvaart

wo 17 aug 2022 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 31 aug 2022 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
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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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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Lachen is gezond

Jubileum
Rechter: Ik wil deze zitting niet afsluiten zonder de wens uit te drukken dat de vijfentwintigste straf die het hof de beklaagde vandaag opgelegd heeft, ook zijn laatste mag zijn. Agent breng de jubilaris onmiddellijk weg!
Een man wil een half kropje sla, maar de jonge bediende wil hem alleen hele
kroppen verkopen. De man blijft echter aandringen en de bediende besluit het
even aan de filiaalchef te gaan vragen.
- Een of andere malloot wil een halve krop sla kopen, zegt hij.
Maar terwijl hij zijn zin afmaakt, draait hij zich om en ziet de man achter hem in
de deuropening staan. Daarom voegt hij er snel aan toe.
- En deze heer hier wil de andere helft. Als de man vertrokken is, feliciteert de
chef de bediende om zijn tact.
- Ik was onder de indruk van de manier waarop je je uit de situatie gered hebt.
Wij houden van mensen die kunnen improviseren. Waar kom jij vandaan?
- Uit Schellebelle.
- En waarom ben je er weggegaan?
- Och, daar wonen alleen maar kletskousen en ex-voetballers.
- Mijn vrouw is ook van Schellebelle.
- 0 ja? Voor welke club speelde ze?
Een oude visser vertelde hoe hij ooit eens een enorme vis had gevangen.
- “Zoiets als een walvis, zeker?”, vroeg een jonge toehoorder smalend.
- Een walvis? Nee, mijn jongen, die gebruikten wij in mijn tijd als aas.
Ervaring
Piet Vansnot is nog maar enkele dagen getrouwd of hij doet zijn beklag bij zijn
vriend:
- Mijn Marie wil elke morgen koffie bij het ontbijt en ik hou meer van thee.
- O, wees gerust, je zult gauw genoeg aan koffie wennen, hoor, antwoordde zijn
vriend, die al bijna tien jaar aan de leiband lag.
Klein verschil
- Vader, wat is een dialoog?
- Een dialoog is een gesprek tussen twee mensen.
- Dus als jij met moeder spreekt…
- Nee, jongen,… dat is een monoloog!
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03 231 93 26
Woensdag 6 Juli 2022 naar het land van Altena.
Om 10,30 uur vertrekken we met bus aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan
967 (grote parking achterkant Inno, Pizzahut. Rond de middag worden we verwacht in het restaurant voor een driegangen verrassingsmenu. Na het middagmaal
maken we een mooie rondrit door het land van Altena, een historische landstreek in
het noorden van Noord Brabant. De weg voert ons over dijken en polder wegen
naar het vestingstadje Heusden. Nadien maken we een rondvaart – een stukje
over de Maas, het Heusdensch kanaal en de dode Maasarm. Dit is een beschermd
natuurgebied met talrijke watervogels. Verder genieten we van een afwisselend
landschap, haventjes met woonschepen, molens en uitgestrekte uiterwaarden.
Prijs: 65 € voor de leden en 80 € 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. Ik stort het bedrag voor 13/06/22 op BE65 9790 7428 2096 Kon. Schippersgilde St Jozef met vermelding “Gildereis 2022”

SCHEEPSBOYS & GIRLS
Zetel & Secretariaat
Papaverstraat 39
2170 Merksem
Tel.: 03 646 60 40

Zondag 26 juni 2022 : autozoektocht
Zie info verder in nieuwsbrief
Zaterdag 22 oktober 2022 : jubileum jaarfeest ‘50 jaar’ bestaan
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OP BEDEVAART
Na twee jaar van niet kunnen door Corona zijn we er dit jaar in geslaagd om met
14 pelgrims van de schippersgemeenschap van 14 t.e.m. 18 mei op bedevaart te
gaan naar Lourdes met een autocar van Lauwers vergezeld door andere van de
omgeving Mechelen, Sint Niklaas , Brugge , ... .
Mede dankzij het mooie weer was het een deugddoende bedevaart en samen met
de nieuwe priester Dominique Derkoningen de intenties gebeden van de thuisblijvers en van ons zelf .
Door de talrijk ingezamelde euro's hebben we 2 gezegende kaarsen van elk 25
kg. kunnen offeren .
Hopelijk mogen we het komend jaar opnieuw op bedevaart maar dan met onze eigen gemeenschap !

De bedevaarders.
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Beste leden
Voor ons 50 jaar bestaan van Scheepsboys en girls gaan we terug naar de begintijd
en gaan nog eens een eendagsreis doen , onze vierdaagse reis word verschoven
naar 7 december 2022 waar we een kerstcruise gaan doen op de Rijn en main van
Koblenz , Rudesheim naar Frankfurt dit is nog in bespreking.
We hebben een autocar besteld bij reizen lauwers voor zaterdag 9 juli 2022 vertrek
achter de carrefour en pizza hut in Schoten om 07.00 uur s’morgens. We rijden
naar leliestad om de Batavia werf te bezoeken met de middag eten we iets hollands
2 vleeskroketten en dessert, we rijden over den dijk en trekken dan naar Nieuw Niedorp om een grootmoederstijdmuseum en een oud motorenmuseum te bezoeken
en er zijn nog motoren bij die draaien rond 17.00 uur sluiten ze daar en vertrekken
wij terug naar Antwerpen , onderweg stoppen we nog aan een restaurant voor het
avond eten en hier krijgen we een dan nog een drie gangen menu, daarna terug
naar onze opstaplaats carrefour schoten. Wat kost ons dat !!!! en wat krijgen we
er voor; autocar, inkom gelden voor de 2 museums, middag eten 2 vleeskroketten
s’avonds 3 gangen menu. Leden 89.00 euro niet leden 95.00 euro.
We zijn blij dat we toch weer een reis gevonden hebben dat met de scheepvaart te
maken heeft en ons toch erg intresseert , de batavia werf werd ons al dikwijls gevraagt en het grootmoeders museum iets voor de vrouwen en oude motoren museum voor de mannen , het is toch mooi om al die oudheden eens terug te zien
Al wie graag mee wil kan inschrijven op ons secretariaat Jean en Marina lecour
Eerste bellen dan pas betalen gsm nr 0497 86 93 32. Iedereen is welkom lid of
geen lid , familie en vrienden en vertel het verder.
Bedankt voor het vertrouwen in de Scheepsboys en girls
en hopen dat julie er bij mogen zijn
Bedankt bestuur Scheepsboys en girls
Victor
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
Dinsdag 25 januari

14u00

Nieuwjaarsreceptie.
Kaart en teerlingspel

Dinsdag 22 februari

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 maart

11u30

Een verzorgde kaas en wijn-diner

14u00

Dansgelegenheid ????

Dinsdag 26 april

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 31 mei

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 28 juni

11u30

Deuren gaan open

Verzorgd buffet voor onze leden
Dinsdag 27 september

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 25 oktober

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 november

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 06 december

14u00

Kaart en teerlingspel

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

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR
Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem
Vr. 29 april 2022 om 18u30: Steak à volenté met peper-, champignon– en bearnaisesaus, kroketten en koude groenten.
Za. 2 juli 2022 om 12u00: BBQ Time
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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
2022 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
2022
Ma 18 apr
Zo 1 mei
Zo 29 mei
Zo 3 jul
Zo 7 aug
Zo 4 sept
Zo 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

15u00
10u30
11u00
10u30
10u30
10u30
10u30
15u00
10u30

H. Mis Paasmaandagviering
H. Mis
Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis Allerheiligen
H. Mis

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

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
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