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IN TIJDEN VAN CORONA …
Vakantietijd. Gom eens wat drukte uit je agenda!
Dit is een van de mooie spreuken van Bond zonder naam.
De coronamaatregelen dwingen ons massaal thuis te blijven. Vervelend? Het kan ook iets opleveren: ruimte voor
rust, reflectie en solidariteit.
De drukte van de dag is bijna ieders deel. Het lijkt alsof we
door ‘de dingen’ altijd opnieuw worden ingehaald. In alle
jachtigheid lijkt het alsof de tijd steeds sneller gaat omdat
we zoveel willen doen, iets snel willen hebben en altijd
weer nieuwe verlangens hebben. We hollen daarbij van
het één naar het ander.
We krijgen het allemaal nog nauwelijks georganiseerd en
verwerkt. Het ongeduld is nooit ver weg. Onze ergernis
evenmin. Voor we het goed en wel beseffen, worden we
geleefd. We zijn moe en we worden hét moe.
En dan denk je: Ik wil weg uit de waan van de dag, de
stress, de gekte. Ik voel me uitgewrongen. Ik wil tijd krijgen, tijd om te leven, tijd om mezelf te zijn.
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Ik wil de dingen laten bezinken, mijn geest en wezen ruimte geven. Rust wil ik. Vrede.
En tijd om te genieten. Want wie niet meer kan genieten,
wordt vlug ongenietbaar.
“Er is maar één weg. Keuzes maken. Kiezen voor minder
hebben en meer zijn.”
De vakantie komt er aan.
Dat is ‘nu’ leven. Tijd hebben voor jezelf, je partner, je kinderen. Je niet opnieuw laten verleiden om alles te willen.
Vakantietijd is ‘tijd die vacant is’, vrij en openstaat voor andere dingen, die jij bepaalt, die jij zelf nu eens mag kiezen!
Gun jezelf tijd en ruimte om te leven. Word je bewust van
de rijkdom van je leven, de mensen rondom je, de vele
dingen die je hebt, van het onnoemelijk vele dat je kreeg
en krijgt ..... voor niets. Word je vooral bewust van wie je
bent, écht bent en wie je wil worden, écht wil worden.
Gom daarom wat drukte weg uit je leven.

Paul Renders,

minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen
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ERGENS GELEZEN: TIEN TIPS VOOR EEN FIJNE VAKANTIE ...
1.

Laat thuis al uw werk en al uw zorgen; is alles daar goed weggeborgen?

2.

Beheerst de snelheid van uw wagen; leer daarom tijdig te vertragen.

3.

Wil anderen steeds voorrang geven; dat helpt elkeen gelukkig leven.

4.

Geniet van Gods heerlijke natuur met stilte als gezondheidskuur.

5.

Eerbiedig bomen en plantsoen: de wereld is zo mooi in ’t groen.

6.

Bezoek kerken en monumenten; beschadig niet, want dat kost centen.

7.

Uw tent, uw kamer, baan en bos, laat orde en netheid erop los.

8.

Zeg niet te vlug: de klant is koning; Schenk uw glimlach als beloning.

9.

Deel met de kinderen simpele vreugd; dat doet uw zenuwen zo’n deugd.

10. Maak vrienden van veel nieuwe mensen die u dan graag “tot weerziens”
wensen.
Paul Renders ofm. Aalmoezenier Rijn en Binnenvaart
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OVERLIJDENS
Monda Mariën, levensgezellin van Gabriël van Oost. Zij werd geboren te
Mechelen op 1 juli 1948 en overleed in het ZNA Erasmus te
Borgerhout op dinsdag 2 juni 2020. Haar kinderen zijn Hilde
Derboven en Steve Roggeman. Haar kleindochter, haar
broers, schoonzus en neven. Haar Petekinderen. De dienst
van Woord en Gebed had plaats in beperkte kring in de kapel van het Begijnhof te Antwerpen. Aansluitend werd de asurne toevertrouwd aan het columbarium op de begraafplaats
Ruggeveld te Deurne. Rouwadres: Hilde Derboven, Cornelis Dyckstratelaan
12, 2100 Deurne. Online condoleren: www.rouwcentrum-ruggeveld.be
Zij was gekend en heel gewillig voor de Schippersgemeenschap

Jan Vanden Brande, echtgenoot van Nieke van Verdegem. Oud-varende
van het m/s Eliane, hij werd geboren te Brussel op 13 februari 1932 en overleed te Merksem op 9 juni 2020. Zijn
kinderen zijn Theo (+) en Patricia Roelandts-Vanden Brande, Vic en Ilse Vanden Brande-Van Tongerlo. Zijn klein- en
achterkleinkinderen. Zijn schoonbroer en schoonzus, zijn
neven en nichten. De afscheidsplechtigheid vond, door beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus,
in alle intimiteit plaats. Online condoleren: www.lvankuyk.be

Jean(ke) Van Nimmen, echgenoot van Martina Van Oosten. Oud-varende
van het m/s Jean-Mar, oud-lid van de schippersvriendenkring Eisden, hij werd geboren te Duisburg op 26 januari
1947 en overleed te Lanaken op 7 juni 2020. Pa en
schoonpa van Danny en Cindy, (+) Sandy, Dennis en Debbie. Vokke van Natalia en Amelie. Broer en schoonbroer
van Christiane en Jos. Schoonbroer van Rita en Walter.
Zijn neven en nichten. De begroeting, uitvaartdienst en bijzetting op de begraafplaats van Eisden Dorp had plaats in
besloten kring.
Rouwadres: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/
rouwregister/07-06-2020/jean-van-nimmen
Marie José Deblieck, weduwe van Marcel De Bock. Oud-varende van het
m/s Grâce de Dieu ll, zij werd geboren te Moerbeke op 17 augustus 1932 en
overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 27 juni 2020. Haar kinderen
zijn Maurice en Muriel De Bock-Peleman. Haar klein- en achterkleinkinderen.
Haar zus, neven en nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in de kerk
van O. L. Vrouw van Smarten te Merksem gevolgd door de bijzetting van de
asurne in het familiegraf op de begraafplaat aldaar. Rouwadres: Fam. Marie
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José Deblieck, p/a begrafenissen Jan Keteleers, Guyotlei 9, 2950 Kapellen.
Online condoleren: www.janketelaars.be

Maria “Mariette” De Bock, weduwe van Marcel Asnot. Oud-varende van
het m/s Lucky, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, zij
werd geboren te Antwerpen op 6 oktober 1922 en overleed
in het ZNA Stuivenberg op zondag 7 juni 2020. Haar kinderen zijn Marcel en Marie-Louise Asnot-Van Den Broecke,
Joseph (+) en Emma Stegner-Asnot, Leonard en Liane Van
Den Eede-Asnot. Haar klein-en achter-en achterkleinkinderen. Omwille van Corona maatregelen, had de afscheidsplechtigheid rond haar asurne in beperkte familiekring plaats in de afscheidsruimte van het Rouwcentrum Ruggeveld. Aansluitend werd haar asurne toevertrouwd aan het urnenveld op de begraafplaats Ruggeveld te Deurne.
Rouwadres: Familie Asnot-De Bock p/a Rouwcentrum Ruggeveld, Ruggeveldlaan 501, 2100 Deurne. Online condoleren: www.rouwcentrumruggeveld.be

Georgette Hosten, weduwe van Jan Vanden eede. Oud-varende van het
m/s Tramper, zij werd geboren te Antwerpen op 16 januari
1939 en overleed aldaar thuis op 6 juni 2020. Haar kinderen
zijn Rafaëlla en Eddy. Haar kleinkinderen en achterkleinkind. Haar schoonbroer, haar schoonzus, haar neven en
nichten. De afscheidsplechtigheid had plaats in de St. Franciscuskerk te Merksem gevolgd door de plaatsing van de
asurne in het columbarium van de begraafplaats aldaar.
Rouwadres: Fam. Vanden eede, p/a Antwerps Uitvaartcentrum Te Boelaarlei
100, 2140 Borgerhout. Online condoleren: www.uitvaartcentrum.be

François Elzewyck, echtgenoot van Alice Welters. Oud-varende, hij werd
geboren te Antwerpen op 15 juni 1925 en overleed aldaar in
het wzc Gouden Anker op 21 juni 2020. Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten. De uitvaart had plaats in de kerk
van St. Antonius op de Paardenmarkt gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats Schoonselhof. Rouwadres:
Elzewyck Josephine, Oude Steenweg 16, 2060 Antwerpen.
Online condoleren: www.rouwpagina.be
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Tom Koreman, echtgenoot van Alida Tommissen. Oud-varende, hij werd geboren te Ertvelde op 5 april 1938 en overleed te Maasmechelen op 18 juni 2020. Zijn schoonzus en schoonbroer en kinderen. Het avondgebed verzorgd door Pater Jehaes had plaats
te Maasmechelen op 22 juni 2020. Gezien de ongewone corona tijden had het afscheid en crematie plaats in beperkte kring.
De urne kreeg een plaats in zijn vertrouwde omgeving. Rouwadres: Fam. Koreman, Onze Lieve Vrouwstraat 3, 3630 Maasmechelen.

Riane Halet, echtgenote van Peter Fijneman. Oud-varende, zij werd geboren te Lanaye op 8 april 1955 en overleed aldaar op 1 maart
2020. Haar kinderen zijn Vincent en Nora Fijneman. Haar kleinkinderen. Haar broer en schoonzus, haar zus, haar neven en
nicht. De druk bijgewoonde uitvaart in crematorium maastricht
(NL) werd verzorgd door Pater Jehaes. Rouwadres: Rue Collinet 19, 4600 Lanaye.

LEVENSLOOP PATER VAN DEN MEERSSCHE FREDERIK
Frederik Van den Meerssche werd geboren in Merksem op 5 mei 1926. Daar ontving hij pas op 16 mei het doopsel en gewild of niet de naam van een Norbertijnse zalige abt Fredericus van Hallum en van zij grootvader en doopmeter. Zijn vader Hubert Van den Meerssche en zijn moerder Victorine Hellebosch waren beiden afkomstig uit schippersfamilies. Vader Van den Meerssche voer op de binnenwateren en moeder verbleef meestal aan wal. Hij groeide op samen met twee
broers. Eveneens in Merksem ontving Frederik het H. Vormsel op 22 april 1937.
Zijn middelbare school volde hij bij de Broeders van Liefde in Merksem en als
jonge kerel was hij zeer bedrijvig in de Chiro en jeugdwerking van de SintJozefparochie aldaar. Na zijn legerdienst was Frederik enige tijd werkzaam in de
expeditie en ij het Christelijk Verbond van de Ziekenkassen. Op wat latere leeftijd,
als 23 jarige, werd Frederik op 15 sept. 1949 door prelaat E. Stalmans ingekleed
als frater Albric, samen met cfr. Wiro Spaas z.g., cfr. Sigismund Kersten z.g., cfr.
Michel Stalmans, Karel Van Hove z.g. en cfr. Ignace de Ruyter z.g. Op 15 sept.
1951 verbond hij zich door religieuze gelofte met de canonie van Onze-LieveVrouw van Tongerlo. Mgr. Carolus Amundus Vanuytven wijdde hem tot subdiaken
op 18 sept. en tot diaken op 18 dec. van het zelfde jaar. Op 14 aug. 1955 wijdde
missiebisschop Vanuytven hem tot priester.
Een aantal bedieningen volgden elkaar in een vloeiend ritme op: cfr. Alberic werd
secretaris van het ‘Apostolaat voor Kerkelijk Leven’ op 3 sept. 1956 en medewerker van het werk ‘Mis van Eerherstel en Akolitaat’. Op 12 mei 1959 werd hij soci5

us van de broermeester Livinus Verheyen en in okt. regionaal proost van de Chirojeugd. Op 28 aug. 1962 werd cfr. Van den Meerssche novicenmeester van de
broeders. Op 1 mei 195 benoemde prelaat J. Boel hem tot proost van de Sportajeugdkampen, op 28 okt. tot proost van de Pater Van Clé-turnkring en in dec. van
het zelfde jaar tot proost van Milac (katholieke vorming voor toekomstige miliciens)
voor de afdeling Westerlo. In Febr. 1966 werd hij medewerker van het tijdschrift
‘Sport en Jeugd’. Hij bleef betrokken bij de werking van Sporta tot 20 okt. 1968.
Cfr. Albric werd godsdienstleraar in het Sint-Bavoinstituut te Wilrijk en vanaf 18 juli
1971 hulpaalmoezenier voor de binnenschippers. Hij werd benoemd tot aalmoezenier van “Rijn en Binnenvaart” en officier van het Zeewezen, op 20 mei 1978. Een
Apostolaat op en rond het Kerkschip dat hij met veel ijver en met kennis van zaken
ten harte nam tot 1 juni 1991. Hij verhuisde dan op 18 sept. naar het ouderlijk
huis in Merksem met de vertrouwde meubelen en huisraad. In het nabijgelegen
Woonzorgcentrum Melgeshof bleef hij actief in het pastorale werk en was hij celebrant in de weekendvieringen tot einde 2009. Hoewel zijn gezondheid het niet
meer toeliet om verantwoord alleen thuis te wonen bleef hij toch volharden. Confrater Alberic kwijnde weg in zijn huis en zijn huishuishouden, zodat hij, na hospitalisatie, op 25 maa. 2014 noodgedwongen zijn intrek moest nemen in het WZC De
Winde in Veerle. In de voorbije jaren verstilde zijn leven compleet. Op zondag 24
mei 2020 kort na de middag is confrater Alberic overleden.
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM MISSEN
05 07 Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden:
* René De Smet, echtgenoot van Rosette Van Iersel
* Edith Willaert, echtgenote van Walter Behiels
12 07
19 07
26 07
02 08 Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor de overleden leden:
* EH. Alberic Frederik Van den Meerssche
* Ida Mollé, weduwe van François De Wilde en weduwe van
Raymond Raguet
* Mariette De Bock, weduwe van Marcel Asnot
09 08
15 08 Monique Beerens, familie Beerens en Van Sommeren
16 08
23 08
30 08

Herdenkings mis pater Machar en overleden familie
Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245
is uitgesteld naar een latere datum.
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AGENDA
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

LOCATIE

GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Onmogelijk
Vader: Waarom zoek je geen werk? Toen ik zo oud was als jij, werkte ik voor
tien frank per dag in een winkel en na enkele jaren werd het de mijne!
Zoon: Ja, papa, maar dat was vroeger. Tegenwoordig kan dat niet meer. Nu
hebben ze overal een kasregister.
Nog veel meer!
Vrijgezel: Heeft je huwelijk je nu alles gegeven wat je wou?
Knorrige echtenoot: Ja, zelfs meer dan genoeg….
Zegt de rechter tegen de inbreker:
- U bent eigenlijk zeer goed in uw vak, om niet te zeggen uitmuntend.
- Dat compliment zou ik u graag teruggeven, edelachtbare, maar ik sta nog
onder eed.
- Kunt u mij soms zeggen hoe laat het is?
- Over dertien minuten is het elf uur.
- Het kan me niet schelen hoe laat het over dertien minuten is. Ik wil weten
hoe laat het nú is!
- Wat doet uw jongste zoon?
- Hij is liftjongen.
- En de oudste?
- Die is bediende bij een apotheker.
- Dus… giftjongen.
De afdelingschef leidt de nieuwe medeweker rond:
- Onze directeur zal u zeker bevallen. Dat is hier gewoon de regel?
- Waarom ga jij elke week naar de club om tennis te spelen, terwijl je er toch
niks anders doet dan kletsen met je vriendinnen?
- Als ik er niet heenga, ben ik diegene over wie er gekletst wordt!
Tijdens de theorieles bij de Antwerpse politie vraagt de instructeur:
- Kent iemand van jullie een automerk?
- Ferrari, zegt de Jos.
- Zeer goed. Wie kent een ander merk?
Lange stilte; Dan vanuit de derde laatste rij:
- Februari.
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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 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 !!!!
P.S.: voor H. Mis van 02 aug vooraf aalmoezenier bellen a.u.b. gelieve
ook uw mondmaskers mee te brengen!

Zo 2 aug
Zo 6 sept
Zo 4 okt
Zo 1 nov
Zo 6 dec

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

Allerheiligen

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
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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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