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Een padre is nog geen pas-

toor 
Na het bisdom Antwerpen experimenteert nu 

ook het bisdom Gent met het inzetten van bui-

tenlandse priesters. Een geestelijke uit Mexi-

co gaat er voltijds aan de slag. ‘Maar zo los-

sen we het priestertekort niet op.’ 

BRUSSEL 

In ons land zijn er 183 ‘niet-Belgische’ religi-

euzen actief. Voor Vlaanderen zou het om 

zo’n zestig priesters gaan met een buitenland-

se nationaliteit, het merendeel in Antwerpen 

en Vlaams-Brabant. Dat aantal zal de komen-

de jaren nog stijgen. Zo is in het Oost-

Vlaamse Lokeren een pastoor uit Mexico aan-

gekomen, padre Rey. De dertiger volgt nu een 

doorgedreven opleiding Nederlands in Leu-

ven, om straks voltijds in een parochie aan de 

slag te gaan. ‘Het priestertekort in Vlaanderen 

speelt zeker een rol, maar er zijn nog andere 

zaken belangrijk’, zegt Peter Malfliet, de 

woordvoerder van de Gentse bisschop Luc 

Van Looy. ‘De samenleving wordt diverser, 

waarom het priesterkorps dan niet?’ 

Buitenlandse priesters inschakelen is volgens 

hem ook niet het wondermiddel tegen het 

steeds groter wordende priestertekort. ‘We 

verwachten van deze mensen immers dat ze 

goed Nederlands spreken, wat in de praktijk 

betekent dat ze hun opdracht hier beginnen 

met een volledig schooljaar Nederlandse les. 

Op termijn moeten ze toch erg persoonlijke 

gesprekken kunnen voeren, bijvoorbeeld bij 

een sterfgeval. En het aanleren van de taal 

blijkt soms een groot struikelblok, nog los van 

het grote cultuurverschil.’ 

Dat zegt ook Olivier Lins, de woordvoerder 

van het bisdom Antwerpen, dat tien jaar gele-

den al de eerste buitenlandse priesters bin-

nenhaalde en er in Vlaanderen veruit het 

meest ervaring mee heeft. ‘We hebben kandi-

daten al andere opties moeten suggereren, 

wanneer bleek dat ze het Nederlands niet on-

der de knie kregen. Om in een parochie aan 

de slag te gaan, is dat echt wel een voor-

waarde.’ 

OLIVIER LINS 

Woordvoerder bisdom Antwerpen 
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Eenmaal in de parochies aangekomen, moet ook het cul-

tuurverschil worden overwonnen. ‘Sommige buitenlandse 

geestelijken zijn bijvoorbeeld een veel strengere geloofsbe-

weging of andere geloofsopvattingen gewoon, die nogal 

verschillen van de geloofsbeleving in Vlaanderen.’ Denk 

aan priesters die het moeilijk hebben met vrouwen die in de 

kerk taken op zich nemen, of die gelovigen aanspreken op 

hun onregelmatige kerkbezoek. ‘Daarom zijn ook daarrond 

opleidingen en cursussen voorzien.’ 

‘Wat voor ons telt, is dat onze buitenlandse geestelijken het 

huidige priesterkorps kunnen ondersteunen, gelet op de ho-

ge leeftijd ervan’, zegt Lins nog. ‘En net als Gent merken wij 

– zeker in een multi-culturele stad als Antwerpen – dat we 

van verschillende allochtone christelijke gemeenschappen 

de vraag krijgen of wij ook voor hen een aanbod hebben. 

En die vraag willen we niet onbeantwoord laten.’ 

De meeste priesters zijn hier niet voor eens en altijd. ‘Er zijn 

priesters die door hun orde voor tien jaar naar België zijn 

uitgezonden, waarna ze terugkeren naar hun thuisland en 

een andere opdracht krijgen. Voor andere buitenlandse 

priesters staat er niet meteen een einddatum op hun werk.’ 

Zowel Gent als Antwerpen zegt niets dan positieve reacties 

te ontvangen van gelovigen, ‘die vaak met veel enthousias-

me hun nieuwe pastoor omringen en ondersteunen’. 

Het is in de stuurgroep “Amandus” dat pater Paul 

mee vorming geeft aan deze buitenlandse priesters. 
Uit: De Standaard 26 mrt 2019 

Paul Renders, minderbroeder omf 

Aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart Antwerpen 

SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

Op zondag 19 mei was er een mooie opkomst van onze 
varende en oud-varende gemeenschap. Het koor van het 
kerkschip heeft de mooie mis opgeluisterd met onze 4 aal-
moezeniers voorgegaan door Paul Renders  
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Harry Wendt, echtgenoot van Rachel Ledent. Oud-

varende van het m/s Hara, hij werd 
geboren te Havré op 19 november 
1929 en overleed thuis te Hoeve-
nen op 30 april 2019. Valentijn (+) 
en Rose Marie van Ham-Wendt, 
zijn dochter; Timothy en Dryelle, 
Natalie, zijn kleinkinderen en ach-
terkleindochter. Het afscheid had 

plaats in de aula Rustpunt te Hoevenen-Stabroek ge-
volgd door de asverspreiding op de begraafplaas al-
daar. Rouwadres: Fam. Wendt-Ledent, p.a. Rustpunt 
Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek. Online 
condoleren: www.begrafenissen.net 

Marie-Claire Sysmans, echtgenote van Paul Verhey-

en. Organiste van de H. Familie-
kerk, Begeleidster van het Koor 
Cantate H. Familie, Lid van Okra H. 
Familie, zij was ook gelegenheids-
organiste van Ons Koor van het 
Kerkschip Antwerpen, zij werd ge-
boren te Antwerpen op 21 augustus 
1941 en overleed in De Mick te 

Brasschaat op 21 april 2019. Haar kinderen zijn Domi-
nique en Katelijne Verheyen-de Nys, Philip en Ann Ver-
heyen-Schepens, Peter en Annelies Nieuwinckel-
Verheyen, David en Véronique Commers-Verheyen. 
Haar kleinkinderen. Haar broers, zussen, schoon-
broers, schoonzussen, neven en nichten. De uitvaart 
had plaats in de kerk van St. Cordula te Schoten ge-

OVERLIJDENS 

Emilienne De Vos, weduwe van Georges De Heel. Oud-

varende van het m/s Georges en het m/s 
Werner, lid van de Kon. Schippersgilde 
St. Jozef, zij werd geboren te Antwerpen 
op 15 januari 1936 en overleed in het 
WZC Het Gouden Anker op 29 april 2019. 
Haar kinderen zijn Werner en Ingrid De 
Heel-Lambert, haar kleinkinderen. De uit-
vaart had plaats in de kerk van O. L. 

Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door de asverstrooi-
ing op de strooiweide van de begraafplaats aldaar. Fam. De 
Vos, p/a Begraf. Daems, Churchillaan 20/24, 2900 Schoten. 
Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be  

Emiel De Kesel, weduwnaar van Magda Neels. Oud-

varende van het m/s Irena, hij werd geboren te Leffinge op 27 
mei 1940 en overleed te Gent op 1 mei 
2019, hij is het eerste kind van Myrtil De 
Kesel en Madeleine Slock. Zijn kinderen 
zijn Patrick en Magdalena De Kesel-
Lemaire, Erik en Daniëlla De Kesel-
Bavré, David en Tabitha De Kesel-Van 
Loo. Zijn kleinkinderen, zijn zus en 
schoonbroer, zijn neef en nichten. De af-

scheidsplechtigheid had plaats in het crematorium Westlede 
te Lochristi gevolgd door de asverspreiding op de strooiweide 
aldaar. Rouwadres: Lochtingstraat 25 A, 9940 Evergem.  
Online condoleren: www.uitvaartwaeyenberghe.be 

http://www.begrafenissen.net
http://www.daemsbegrafenissen.be
http://www.uitvaartwaeyenberghe.be
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volgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld op 
de begraafplaats aldaar. 
Fam. Sysmans-Verheyen p/a Begraf. Daems, Chur-
chillaan 20/24, 2900 Schoten. Online condoleren: 
www.daemsbegrafenissen.be 

Maria (Marieke) Van Den Bussche, weduwe van Wil-

fried Schaumburg. Oud-varende van 
het m/s Küssnacht, zij werd geboren te 
La Louvière op 16 juni 1923 en over-
leed in het wzc Het Gouden Anker te 
Antwerpen op 9 mei 2019.  Haar kin-
deren zijn Jeannine en Edmond (+) 
Schaumburg-De grave, Axel Van Meu-
lenbeke; Constantina en Jean-Pierre 

Schaumburg-Nevejans. Haar klein- en achterkleinkin-
deren. Haar broer, schoonbroers en schoonzussen, neven 
en nichten, haar metekind. De afscheidsplechtigheid had 
plaats in de kerk van O. L. Vrouw van Smarten te Merk-
sem gevolgd door de asverspreiding op de verspreidings-
weide van de begraafplaats aldaar. Rouwadres: fam. 
Schaumburg-Van Den Bussche, p.a. Uitvaartzorg L. Van 
Kuyk, Nieuwdreef 210, 2170 Ekeren. Online condoleren: 
www.l-vankuyk.be 

Julien Rycquart, weduwnaar van Georgette Smets. 
Oud-varende, hij werd geboren te Parijs 

op 09 juli 1930 en overleed te Antwer-
pen op 03 mei 2019. Zijn kinderen Em-
my en Jean-Frank Rycquart-Wouters, 
Yolanda en Alain Rycquart-Devos, 
Frank Rycquart en partner Gina van 

Kerkhoven, Patricia en Ronny Rycquart-De Keukeleire, 
zijn kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid had plaats in 
de aula Aster van het crematorium te Antwerpen. Online 
condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be 

Hubert Buschgens, echtgenoot van Victoria Pauwels. 

Oud-varende van het m/s St. Hubert, 
hij werd geboren te Haccourt op 2 fe-
bruari 1942 en overleed in het AZ Jan 
Palfijn te Merksem op 14 mei 2019. 
Zijn kinderen zijn Martine en William 
Buschgens-Verstraeten, Leon en Inge 
Buschgens-Van Dorst. Zijn klein- en 
achterkleinkinderen. Zijn zussen, 

schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. De af-
scheidsplechtigheid had plaats in de aula van Hof Ter 
Delft te Ekeren gevolgd door de asverspreiding op de ver-
spreidingsweide van de begraafplaats te Merksem. Rouw-
adres: Fam. Buschgens-Pauwels, p.a. Uitvaartzorg L. Van 
Kuyk, Nieuwdreef 210, 2170 Ekeren. Online condoleren: 
www.l-vankuyk.be 

Caroline Vertongen, weduwe van Jean Wyckmans en 

partner van René Claesen. Oud-varende, zij 
werd geboren te Deurne op 28 juni 1933 en 
overleed te Merksem in ZNA Jan Palfijn op 
13 mei 2019. Haar kinderen zijn Theo en Bri-
gitte Rooman-Wyckmans, Staf en Mireille 
Wyckmans-Ysebaert. Haar klein- en achter-
kleinkinderen, haar zussen en schoonbroer, 
haar neven en nichten. De uitvaartplechtig-

heid had plaats in de aula van Uitvaartcentrum J. De Wae-

http://www.daemsbegrafenissen.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.uitvaartcentrum.be
http://www.l-vankuyk.be
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Overlijden Luik 
Petrus (Piet) Prenger, echtgenoot van 

Klaasfina Dognez. Hij werd geboren te 

Maastricht op 19 februari 1950 en overleed 

te Luik op 15 april 2019. De Crematie had 

plaats te Luik-Robermont. 

 
 

Mariette Dechainois, weduwe van Prosper Zaman. Oud-
varende van het m/s Orphee, zij werd geboren te Gilly op 
15 mei 1929 en overleed te Dinant op 20 mei 2019.  
 
Bernadette Poirson, weduwe van Hubert Vuybert; Ou-
varende van het m/s Pirate is overleden te Lay-Saint-
Remy (FR) op 28 mei 2019 
 
 
 

 

 

le te Ekeren gevolgd door de begraving van de asurne bij 
haar echtgenoot op de begraafplaats van Merksem. 
Rouwadres: Veltwijcklaan 296, 2180 Ekeren. Online con-
doleren: www.funeralco.be 

Diane Fieran, echtgenote van Laurent Van de Wij-
gerd. Oud-varende van het m/s Lau-

dia, zij werd geboren te Dordrecht (Nl) 
op 12 september 1941 en overleed te 
Merksem op 19 mei 2019. Haar kin-
deren zijn Brigritte en Ronald Van de 
Wijgerd-Bervoets, David en Vicky Van 
de Wijgerd-Koopman, haar kleinkin-
deren, haar broers, schoonbroers en 

schoonzussen. De afscheidsplechtigheid had plaats in de 
aula van Hof Ter Delft te Ekeren gevolgd door de asver-
spreiding op de verspreidingsweide van de begraafplaats 
te Merksem. Online condoleren kan via 
www.uitvaartcentrum.be 

Myriam Deleu. Zij is geboren in Vilvoorde op 3 juli 1953 

en plots overleden te Veurne op 12 mei 

2019. Haar kinderen Sabine en Wim 

Duyck - Sampers en haar kleinkin-

deren, haar broer en schoonzus. De 

uitvaartplechtigheid had plaats in de 

Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp ge-

volgd door de teraardebestelling van 

de begraafplaats van Koksijde-Dorp. 

Online condoren kan via 

www.uitvaartcentrum-kesteloot.be 

http://www.funeralco.be
http://www.uitvaartcentrum.be
mailto:www.uitvaartcentrum-kesteloot.be
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bood een notaris.  

- Mijnheer de notaris, ik zou graag mijn testament maken. 

Wilt u zo goed zijn om het neer te schrijven?  

De notaris ging zitten en schreef. Het ene familielid kreeg 

2000 euro, een ander 3000, nog een ander 5000 enz. 

Kortom, iedereen kreeg minstens 2000 euro.  

- Vertel mij eens, zei de notaris, hebt u zoveel geld opzij 

kunnen leggen? 

-Neen, antwoordde Hans, eigenlijk bezit ik geen rooie 

duit, maar ik moet toch mijn goede bedoelingen tonen te-

genover mijn familieleden. 

Bedeesd meisje: Op welke soort echtgenoot zou ik vol-
gens jou mijn zinnen moeten zetten?  
Ervaren vriendin: Je zou de echtgenoten beter laten voor 
wat ze zijn en je concentreren op de vrijgezellen. 

DOPEN 

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Rechter: U wordt alweer aangeklaagd wegens diefstal! Ik 
dacht nochtans dat uw eerste straf u verbeterd had? 
Beklaagde: Dat klopt, edelachtbare, maar ik wou nóg beter 
worden. 
 
- Er moeten hier muizen zitten, zegt Luk tijdens het ontbijt  
tegen zijn vrouw. 
- Dat kan toch niet, zegt zij, want jij hebt toch om de andere 
dag een kater! 
 
Hatelijk 
- Mijn hond is onbetrouwbaar, hij bijt zelfs mijn vrienden. 
- O, dan zal hij niet veel te bijten hebben. 
 
Zijn karakter 
De baby schreeuwt  zoveel zijn longen geven kunnen. Moe-
der tracht hem te sussen, maar tevergeefs. Uiteindelijk 
schiet vader uit zijn sloffen en roept: - Dat is echt niet meer 
uit te houden! Die kleine brult zonder ophouden en zonder 
reden. Wat heeft hij eigenlijk? 
- Jouw karakter, schatje, zegt moeder. 
 
Duidelijk 
Carine, die voor de tweede keer zwanger is, vraagt aan haar 
zoontje van acht: - En Bartje, vertel eens aan mama wat je 
het liefst zou hebben: een broertje of een zusje? 
Bartje denkt even na, kijkt een paar keer naar zijn moeder en 
zegt ten slotte: - Wel mama, als het voor jou hetzelfde is,…
liever een fiets. 
 
Schipper Hans was nooit getouwd geweest. Toen hij zijn ein-

de voelde naderen, dacht hij aan zijn familieleden en ont-

Lenn Caers, zoontje van Kenneth en Natasha Heijens 

werd geboren te Antwerpen op 4 november 2018 en ge-

doopt aan boord van het kerkschip op 12 mei 2019. De 

peters zijn Isra Imerda en Dominique Caers. Adres: Ab-

tenstraat 24, 2040 Berendrecht. 

 

Hanne Caers, dochtertje van Kenneth en Natasha 

Heijens werd geboren te Antwerpen op 4 november 2018 

en gedoopt aan boord van het kerkschip op 12 mei 2019. 

De peter is Joeri Heijens en de meter Stephanie Clautier. 

Adres: Abtenstraat 24, 2040 Berendrecht.  
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Eucharistie Kerkschip te Antwerpen om 10u.30  
          

02 jun Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden: 

 Poppe Charles weduwnaar  van Nauwelaers Rliane 

 De Vos Emilienne weduwe van De Heel Georges 

09 jun Pinksteren 

16 jun 

23 jun Monique Beerens (45 jaar op 27 juni) en fam. Beerens – Van Sommeren 

 Jaarmis vanwege Troch Rosée voor: 

  François Troch 

  Emilienne Tas 

  Maria Malfiet 

  Felix Troch 

  Lucien Westerlinck 

         Felix Troch (kleinzoon)  

30 jun Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden: 

         Buschgens Hubert echtegenoot Pauwels Victorina  (Rina) 

 

07 jul 

14 jul 

21 jul 

28 jul 

 

04 aug 

11 aug 

15 aug  O.L.Vrouw Hemelvaart mis opgeluisterd door “Ons Koor” 

 Monique Beerens, fam. Beerens – Van Sommeren 
18 aug 

25 aug  

 

 

Herdenkingsmissen pater Machar en overleden 

familie 

     

- Zondag 09 juni om 10u.00 in Kapellen-Hoogboom, Hoogboom-

sesteenweg 245, vw. de familie. 

 

 

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

Za 1/06/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 5/06/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

 14u00 Bestuursvergadering Kon. Schippersgilde Kerkschip 

Do 13/06 -  Do 20/06/19  De reisvrienden gaan naar "De Provence"  

Wo 19/06/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 20/06/19 10u00 Eucharistie Gouden Anker  

Zo 23/06/19  BBQ - Voetbal Scheepsboys 

Ma 24/06 - Zo 06/07/19  Verlof Aalmoezenier  

Zo 30/06/19  Autozoektocht Scheepsboys 

    

Wo 03/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Do 04/07/19  Gildereis naar Ieper Schippersgilde 

Za 06/07/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Wo 17/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Wo 31/07/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

    

Za 03/08/19 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

Z0 04/08/19 15u00 t Strand van St.Anneke met Luc Caals Schippersgilde 

Za 10/08/19  Ambiance aan Zee met Jacky Lafon Schippersgilde 

Wo 14/08/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 

Za 17/08/19 16u00 - 20u00 BBQ Internaat Don Bosco Wijnegem Don Bosco 

Wo 28/08/19 13u30 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frank" Vyca 
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Samenwerking tussen havens om co2 op te slaan in 

een leeg gasveld. 

De havens van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port 

(Gent, Vlissingen, Terneuzen) starten een gezamelijk pro-

ject om co2 op te vangen, te vervoeren en op te slaan. 

Het project kreeg de naam CO2TransPort mee en de initi-

atiefnemende havens vragen aan Europa om dit project te 

erkennen als Project of Common Interest om alzo belang-

rijke subsidies te bekomen. In hun erkenningsaanvraag is 

er sprake van de opslag van10 miljoen ton co2. De totale 

co2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in de drie havenge-

bieden bedraagt 60 miljoen ton co2. Dat is één derde van 

de totale uitstoot aan broeikasgassen in de Benelux.                                          

In de betrokken havenkringen is de bereidheid groot om 

het probleem van de co2-uitstoot gezamelijk aan te pak-

ken en de krachten te bundelen. Antwerpen en North Sea 

Port zouden aansluiten bij het groene project Porthos van 

de haven van Rotterdam. Dit bestaat uit de aanleg van 

een netwerk van pijpleidingen in de havens om de uitstoot 

van raffinaderijen en de chemische industrie af te vangen 

voor die via de schoorstenen de lucht in gaat. Langs een 

onderzeese pijpleiding van ongeveer 20 kilometer zou 

men de aldus opgevangen co2 in een leeg gasveld 3 kilo-

meter onder de Noordzee opslaan. Tussen Antwerpen en 

North Sea Port én Rotterdam moet er ook nog een pijplei-

ding aangelegd worden.                                                            

Tussen 2026 en 2030 zou men dan werken aan een 

grensoverschrijdende co2-pijpleiding tussen de havenge-

bieden van Antwerpen en Rotterdam en een verbinding tus-

sen de Antwerpse havengebieden en deze van de North 

Sea Port.   Na 2030 denken de initiatiefnemers aan een 

verdere uitbreiding. Een opmerking bij dit initiatief: Het is 

toe te juichen dat een drietal belangrijke havengebieden de 

handen in elkaar slaan om het probleem van de co2-

uitstoot aan te pakken maar waarom werden de havens 

van Zeebrugge en Oostende niet betrokken bij dit project? 

G.V. 

P.S. De gegevens voor bovenstaand artikel werden geno-

men uit de krant De Standaard. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem Tel.: 03/231 93 26 

 
Donderdag 4 juli 2019 
Gildereis naar Ieper (Last Post). Om 8,30 uur vertrekken we met bus aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (grote par-
king achterkant Inno, Pizzahut). In de voormiddag worden we eerst ontvangen bij Wijngoed Six. Jean Pierre Six is de peetvader 
van de Heuvellandse wijnbouw. Boottocht te Clairmarais. Stap in het bootje voor een ontdekkingsreis over het water. Dit water-
land zal je hart veroveren. Bezoek aan de stad Ieper, broodmaaltijd en sedert 1928 wordt elke avond om 20 uur stipt de “Last 
Post” geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Prijs: 60 € voor de leden  en 75 € 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 In-
schrijven kan tot 24 juni 2019. 
 
Zondag 4 augustus 2019 
Deze voorstelling gaat door om 15 uur in de Rode zaal, Fakkeltheater, Hoogstraat 12 te Antwerpen. In ’t Strand van Sint Anneke 
maken we kennis met een hechte vriendenkring die we in de zomer elke dag op “De Plage” terugvinden. ’t Strand van Sint Anne-
ke belooft een bijzonder amusante komedie te worden. Zonnig en vrolijk met kleurrijke personages. De cast: Luc Caals, Janine 
Bischops, Peter Van de Velde, Myriam Bronzwaar, Nayat Sari, Kenny Verelst en Henry Seroeyen. De prijs bedraagt 24 € per per-
soon. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 1 juli 2019. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbestal – te. 
03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 
 
Zaterdag 10 augustus 2019 
Zomershow “Ambiance aan Zee” te Blankenberge, kusttheater ’t Colisée, Kerkstraat 27. Om 14,30 uur show “Ambiance aan Zee” 
met Jacky Lafon, Luc Steeno, Laura Lynn, Mathias Rens en Frank van Erum. Ze zullen u een namiddag bezorgen vol zang, dans 
en vooral humor. Om 8,30 uur vertrekken we met de bus aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967 (parking achterkant 
Inno, Pizza Hut). 
Om 12 uur is er een lekkere lunch voorzien. De prijs bedraagt:   35 € voor de leden – 38 € voor niet leden Showmenu 20 € 
(vrijblijvend) Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 1 augustus 2019. Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 
Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 
 

Di 25 jun 18u00  Gezellig en verzorgd avond buffet voor onze leden 

Di 24 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 29 okt 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 26 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 3 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 

REUNIE SCHIPPERSSCHOOL BRUGGE 

Op 5 oktober 2019 wordt er een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van de schippersschool van Brugge. 

Indien U erbij wil zijn, graag een privé-bericht op Facebook of een e-mail naar: 

motorschip.rubicon@gmail.com. 

mailto:motorschip.rubicon@gmail.com
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Doordat het kerkschip in Luik door vandalen vernield is, kunnen er spijtig genoeg geen H. Missen, alsook geen activiteiten 

plaatsvinden. 

We hebben dan een met de Pater gepraat, en nu gaat de Pater (zolang het de gezondheid van de Pater toelaat) hier in de ka-

pel van Eisden 1 maal per maand de H. Mis komen doen. Maar in de winter bij slecht weer (vriezen of sneeuw) gaan de ge-

plande datums NIET door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aangevraagd worden bij de Pater: 

 0475 28 84 67. 

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 2 jun 10u30 H. Mis  

Zo 7 jul 10u30 H. Mis  

Zo 4 aug 10u30 H. Mis  

Zo 1 sept 10u30 H. Mis  

Za 14 sept  BBQ Inschrijven 0476 31 46 07 

Zo 6 okt 10u30 H. Mis  

Vr 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 1 dec 10u30 H. Mis  
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REDACTIERAAD 
 

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

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - 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 

INFORMATIE 


