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Eerstvolgende Nieuwsbrief in september 2021 

Sprokkels uit het dagboek van op de  

CAMINO A COMPOSTELA. 
 

Deze zomer zal er, omwille van corona, van buitenlandse rei-
zen niet veel komen. Dan haal ik maar wat herinneringen op …  
 

Hier zit ik dan, in SAN JUAN DE PADORNELO , op een hoogte 
van 1300 meter, 8 kilometer verder dan O Cebreiro en een 200 
meter alvorens de top van  Alto de Poio te bereiken: een ware klus 
voor fietsende en wandelende pelgrims. Er zijn er ook enkelen te 
paard, per ezel of met een hond die zijn eigen rugzakje moet dra-
gen. 
 

Vanaf 4:30 ´s morgens komen ze elke dag voorbij: de duizenden 
pelgrims. Ik hoor het getokkel van hun wandelstekken en zie door 
het raam de schimmen van hun zaklampen. 

Ze komen van overal ter wereld. Nu pas weet ik hoe boeiend maar 
ook vermoeiend het is over te schakelen van de ene taal naar de 
andere: en ik spreek dan over 6-7 talen. Maar dat is goed tegen 
Alzheimer, naar het schijnt ... 
 

Nog nooit zo´n mooie zonsopgang gezien. Heel de horizon over de 
bergen, vele kilometers wijd, kleurt oranje.  
 

Een jonge magere man met verward en verwaarloosd haar zit heel 
luid te spreken. 

Hij is blijkbaar wat “achterlijk”. En legt aan iedereen uit dat hij ver-
schillende keren de Camino heeft gedaan. Als hij ziet dat ik fran-
ciscaan ben toont hij prompt een steentje met gele pijl dat hij in 
Santiago, in een gebedsviering bij onze broeders heeft meegekre-
gen bij een vorige pelgrimage. Hij heeft dan beloofd deze steen 
terug te brengen bij zijn volgende tocht. “En nu ga ik ontbijten” zegt 
hij: “eetmaal van een koning: brood met olijfolie.” 
 

Daarna hoor ik plots een groepje van zes dames, Françaises, 
prachtig zingen in het kapelletje. Het is “een extra” bij mijn morgen-
gebed. Heerlijk. 
 

Op een zeker ogenblik is het niet meer overzichtelijk: vele groepen 
pelgrims, vooral Spanjaarden en Italianen komen de kapel binnen 
om een stempel op te halen. Maar ook Japanners, Duitsers, Zuid-
Korianen, Zweden, Hongaren, Russen ... 
 

Even later komt er een jong koppel Noord-Amerikanen te voor-
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schijn. Ze zijn sympathiek en ook zeer devoot. Ze vragen mij of er Eucharistie is. Ik ben heel blij 
dit te horen, haal onmiddellijk alles bij wat nodig is, en celebreer met hen in het Engels. Een vijf-
tal Spanjaarden sluiten zich aan. 
 

Tegen de middag moet ik ook mijn zeventalige homilie voor volgend weekend gaan afdrukken 
in O Cebreiro, vermaard bedevaartsoord met een prachtige kerk uit de 9

de
 eeuw waar elke pel-

grim langs moet. Dit ligt op 8 km. Een engel Gods, de man van de bar hierboven, neemt me 
mee met zijn wagen en brengt me mee terug. Ik heb weer eens geluk. 
 

Naar de bar op de Alto de Poio heeft mijn huisoverste me verwezen voor een pelgrimsmenu. 
Het is iedere dag 40 meters klimmen. Op mijn terugweg naar de kapel, als ik de rijbaan neem, 
stopt er ineens een open, luxe sportwagen met erin een blonde, sexy dame achter het stuur en 
een heer die plots uitstapt met een enorm fototoestel. Hij vraagt me in Yankee Engels: “Can I 
have a picture, please?” En hij begint dan als een ware paparazzo een tiental shots na elkaar af 
te vuren. Hij bedankt, hij lacht, stapt de auto in en raast er van door ... Ik heb hardop moeten 
lachen ...zeggen dat een pater in habijt nog kan achtervolgd worden door Amerikaanse paparazzi. 
 

Eén van de twee buren die ik heb in dit gehucht, Don Pepe, brengt mij een spade en een pico-
ta, om een WC te graven ... Want toilet of douche is er niet in deze vijftiende-eeuwse stenen 
kluis. Ik ben er onmiddellijk aan begonnen: stenen, stenen en nog eens stenen, maar het zal 
toch wel in orde komen. 
 

Deze morgen werd ik weer gewekt door de pelgrims, al heel vroeg. Sommigen kunnen het niet 
laten eens de kerkklok te luiden ... Die kan je vanbuiten aan de toren via een ketting bedienen.  
 

Vandaag had ik weer geluk met een liefhebber voor de Eucharistie: een Fransman. Ik begon de 
Mis dus in het Frans en daarna sloten twee Spaanse, een Canadees en nog een Italiaan  bij 
aan. De Mis werd dan stilaan meertalig. 
 

De Fransman zei me dat hij diabeticus was en ook aan een spierprobleem leed. Zijn inspanning 
om deze Camino te doen was dus des te meer te bewonderen. 

Je komt hier ongelofelijke dingen tegen. Een Frans gezin met kinderen van zes, zeven en acht 
jaar die al zes jaar de Camino doen. Het kleine meisje van amper zes jaar zegt me trots: “C’est 
la sixième fois, monsieur, et on est parti en France.” Dan weer een Belgische  moeder met een 
baby op haar rug. Een man die zijn vrouw verloor op de Camino, doet de Weg opnieuw met in 
zijn rugzak de as van zijn overleden vrouw... Het meest aangrijpende is het voorbijkomen van 
een blinde twintiger, die aan de hand van een andere jongen, heel de Camino doet: ze baden 
onder het zweet. Ik mag de blinde de handen opleggen. Ik krijg de krop in mijn keel. 
 

Daarna komt er een grote groep aan met jongeren van een school van de Marianisten; ik meen 
me te herinneren uit het Baskenland. Ik heb een grote kom fruit met hen gedeeld, pruimen en 
kersen, die ik van de fruitverkoopster in O Cebreiro gekregen had. 
 

Na enige tijd heb ik ook de overschot van mijn bocadillos en steeds een fles tafelwijn ter be-
schikking van de pelgrims gezet. Daar gaat het toch om: in kleine attenties, nemen en geven, 
en weer verder geven. En de pelgrims zeggen dan: “Dat kan alleen maar franciscaans zijn”. Ik 
glunder ... 
 

Ik heb nog nooit zoveel windels rond benen, knieën en voeten gezien. De Camino eist zijn tol! 
( Wordt vervolgd …) 

 

Paul Renders ofm., aalmoezenier Antwerpen 
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Mia De Wilde, partner van Roger De Vree, oud-varende van m/s Maasdal. Zij is 

geboren op 4 maart 1954 en overleden op 9 mei 2021. Haar ouders Georges en 

Germaine De Wilde - Buytaert. Haar kinderen, Jason Daponte en Sally Schoeters, 

Farrah Daponte en Nicos Vermeiren. Haar kleinkinderen Lena Daponte, Sofia 

Daponte, Norah Vermeiren en Arwen Vermeiren. Haar zussen, schoonbroers en 

neefje. De afscheidsplechtigheid heeft plaats gevonden in intieme kring. 
 

Leo Coupé, echtgenoot van Simonne Houckx, oud varende van m/s 

Labrador. Hij is geboren te Antwerpen op 2 december 1941 en over-

leden te Brugge op 18 mei 2021. Zijn kinderen, Alain en Renée Cou-

pé - Lequy, Didier Coupé. De families Coupé, Olislagers, Houckx en 

Lowyck delen in dit verlies. De afscheidsplechtigheid vond plaats in 

besloten kring, gevolgd door de bijzetting van asurne in de urnetuin 

van de centrale parkbegraafplaats van Knokke-Heist. 
 

Rudolf Van Leemput, weduwnaar van Emmy Hoeykens. Hij is gebo-

ren te Temse op 27 maart 1946 en overleden te Merksem op 21 mei 

2021. Zijn kinderen en kleinzoon. Zijn broers, zussen schoonbroers 

en schoonzussen. Zijn neven nichten. De families Van Leemput, 

Hoeykens, De Keersmaeker en Beeckmans. De afscheidsplechtig-

heid heeft plaats gevonden in intieme kring in de parochiale kerk van 

Onze-Lieve-Vrouw te Merksem gevolgd de door asverstrooiing op 

strooiweide van de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei. 
 

Elisabeth ‘Liske’ Gorris, echtgenoot van Louis Dierckx, oud-

varende van m/s Loli. Zij is geboren te Terneuzen op  27 oktober 

1942 en overleden te Merksem op 26 mei 2021. Haar kinderen, 

Glenn Dierckx en Gabriëlla Moreel, Johnny Dierckx en partner, 

Ronny en Rita Dierckx - Claes, Rudy en Sonia Dierckx - Ver-

straeten, Eddie en Betty Coupé - Dierckx. Haar klein en achter-

kleinkinderen, Glenn en Jessy Ickroth - Verbeeck, Dario en Jor-

dan. Wendy Dierckx. Sandy Meuris en Jelle Bogaert. Mitch Dierckx, partner en 

kinderen. Stefan en Sanne Haes - Dierckx. Haar broer, schoonbroer en schoon-

zus, neven en nichten. Wegens de beperkte maatregelen hadden wij in alle intimi-

teit afscheid genomen. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de versprei-

dingsweide van de begraafplaats te Merksem. 

 

 

 

OVERLIJDENS 
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Julienne Pauwels, weduwe van Charles Versyp, oud-varende van 

m/s St. Christophe en Castel-Gandolfo. Zij is geboren te Vorst op 

16 november 1931 en overleden te Antwerpen op 27 mei 2021. 

Haar kinderen, Michel en Josiane Bels - Versyp, Joseph en Christi-

ane Romeijnders - Versyp, Eugeen en Marina Hellebosch - Versyp. 

Haar klein en achterkleinkinderen, Wesley en Leen Bels - Greefs, 

Wout, Lara en Elena. Geoffrey en Tessa Bels - Cox, Cisse, Vic en 

Marie. Andy en Véronique Peleman - Romeijnders, Lies, Tim en Sam. Bianca Ro-

meijnders. Gregory en Nelly Courtois - Ysenbaert, Lex en Vince. Mario en Bianca 

Braeckman - Hellebosch, Jonas, Thomas en Mathias. Haar broer, zussen, neven 

en nichten. De afscheidsplechtigheid van Julienne heeft in intieme kring plaats ge-

vonden gevold door de teraardebestelling op de begraafplaats van Merksem. 
 

Çois Maes. Oud-Varende van m/s Santa Maria. Hij is geboren te 

Ukkel op 14 februari 1950 en overleden te Antwerpen op 28 mei 

2021. Zijn kinderen en kleinkinderen, Eric en Kristel Maes - Ver-

cammen, Laetitia en Kaj, Kiara. Anja Maes, Amber Maes en Tars 

Dutre. Zijn zussen, broer, schoonzus, Jef en  Sylvia Maes - Luy-

paard, Willy en Jeannine Van Schoor - Maes, Michel en Marie-

France Detilloux - Maes. De afscheidingsplechtigheid had door de beperkte maat-

regeling in intieme kring plaats. 
 

Werner van den Brande. Hij is geboren te Merksem op 12 mei 

1969 en overleden te Merksem op 29 mei 2021. Zijn ouders, Henri 

† en Maria van den Brande - Van Dyck. Zijn broer en schoonzus, 

Davy en Daisy van den Brande - Van Roy. Zijn neven en nichten, 

Brian †, Bryce, Bryton, Shana en Yorben. Zijn afscheidsplechtig-

heid had plaats in beperkte kring ter bestrijding van Covid19. 
 

Caroline Vermeulen, echtgenoot van Hugo Vandenbussche, oud -

varende. Zij is geboren te Veurne op 2 juli 1937 en overleden te As-

sebroek op 1 juni 2021. Haar schoonbroers, schoonzussen, neven 

en nichten, Donaat † en Adeline † Vermeulen - Staes en familie. Ro-

ger en Betty † Vandenbussche - Vanderveken en familie. Guido † en 

Denise Vandenbussche - Munters en familie. Ivo Vandenbussche. 

André en Andrea Schepens - Vandenbussche en familie. Roland en 

Annie Vandenbussche - Devos en familie. Wij namen afscheid van Caroline in in-

tieme familiekring. De asverstrooiing gebeurde op de begraafplaats van Sint-Kruis. 
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Louis Gustave Marie Behiels. Hij is geboren te Antwerpen op 3 

maart 1924 en overleden te Deurne op 2 juni 2021. Zijn zoon en 

schoondochter Louis Behiels en Jannual Sarapan. Zijn neef, Ros-

sano De Roose en familie. De uitvaartplechtigheid was in beperk-

te intimiteit en de urne van Louis werd op een later tijdstip aan de 

Schelde toevertrouwd vanop de Gerlachekaai in Antwerpen. 

René Pollet, weduwnaar van Lydia Midavaine, oud-varende en op 

rust gestelde werknemer van Stad Antwerpen. Hij is geboren te 

Dendermonde op 30 juni 1936 en overleden te Antwerpen op 5 ju-

ni 2021.Zijn kinderen, Patricia en Herman Pollet - Warmoesker-

ken, Danny en Sabine Pollet - Van Den Bulck. Zijn klein en achter-

kleinkinderen, Axel en Joyse Pollet - Baeyens, Lucas, Robin. De 

afscheidsplechtigheid heeft ten gevolge van de huidige maatregelen in strikte fami-

liale kring plaats gevonden op de begraafplaats Schoonselhof te Wilriijk. 

Maria José Pato, levenspartner van Noel Hertoge, oud-varende 

van m/s Gerlach. Zij is geboren te Angola op 10 mei 1957 en over-

leden te Merksem op 9 juni 2021. Haar kinderen, Maria Silvia Pato 

Sambou en Albert Messanvi, Filipe en Caroline Pato Sambou - 

Vandebuerie. Haar klein en achterkleinkinderen, Stephanie Ber-

tram en Gregory Van der Wiel, Naleya Van der Wiel, Zaylee Van 

der Wiel. Jade Messanvi en Noa Messanvi. Milan Pat Sambo. Kinderen en kleinkin-

deren van Noel, Percival en Katia Van Wingen – Hertoge, Nikita Van Wingen en 

Aaron Waterplas. Davy en Sylvia Hertoge – Gelper, Demi Hertoge en Rani Herto-

ge. Haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. De afscheids-

plechtigheid had plaats in het Crematorium Pontes te Wilrijk in familiale kring. 

Joseph Caulier, echtgenoot van Sonny Paelinck, oud-varende van 

m/s Graciosa. Hij is geboren te Gent op 16 maart 1943 en overle-

den te Gent op 13 juni 2021. Zijn kinderen Kisha Caulier en Stefaan 

Hemelsoet. Zijn kleinzoon Eben Hemelsoet. Zijn broers, zus, 

schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. De afscheidsviering 

zal gezien de huidige maatregelen plaatsen vinden in beperkte 

kring. Zijn asurne blijft op de plaats waar hij gelukkig was. 

Pieter Mampaey, echtgenoot van Monique Raeymaekers, rivier-
loods op rust. Hij is geboren te Antwerpen op 11 februari 1935 
en overleden te Beveren op 25 juni 2021. Zijn kinderen, Peter en 
Isabel Audenaert – Mampaey. Zijn zussen, schoonbroers, neven 
en nichten, Ferdinand † en Marie-Thérèse Fabri – Mampaey en 
kinderen. David en Lily Myers – Mampaey. De plechtige uitvaart-
dienst had plaats in de parochiale kerk Heilig Kruis te Zwijnd-
recht. De teraardebestelling van de asurne gebeurde daarna in 

het urneveld op de begraafplaats te Zwijndrecht.   
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

 

EERSTE COMMUNIE 2021 
Deze is gepland op 2 oktober om 10u30 in de kerk van Wijnegem. 

VORMSELVIERING 2021  
Deze is gepland op 11 september om 10u op het Kerkschip. 

VANAF 20 JUNI IS DE GELAGZAAL TERUG OPEN 

VOOR EN NA DE MIS 

DATUM  MISSEN           

4/jul René Gysels en Julienne De Cleene   

 
Bernard Van Leemput, echtgenoot van Jeanne van den 

Brande   

 Gerard Van Dessel, echtgenoot van Josephine Van Dessel   

 Arthur Molinard, echtgenoot van Denise Verbeeck   

 Leopold Marckx, echtgenoot van Louise Rooman   

  vanwege de Kon. Schippersgilde   

 

Julienne Pauwels en ouders, vanwege kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. 

 

Charel Versyp en ouders, vanwege kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen.   

11/jul Gustaaf Geffens   

18/jul            

25/jul            

            

1/aug            

8/aug            

15/aug O.L.V.Hemelvaart   

22/aug            

29/aug            

            

5/sep            

12/sep            

19/sep            

26/sep            
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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. 

SCHEEPSZEGENING 

Op zondag 27 juni heeft aalmoezenier P. 

Paul Renders het m/s BARUDA van de 

familie Notterdaeme - Westerlinck. Het 

schip lag afgemeerd op kaai 138.  

Scheepsafmetingen: 

Loa:  86,00 

Br:   10,53 

Dpg:   3,00 

Ton:  1805 

We wensen de familie veel geluk 
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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 

Het Gouden Anker 

mailto:info.goudenanker@amate.be
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UIT DE OUDE DOOS 

‘Reclame is een zaaiveld voor  
veel kleine leugens’  

Producenten hebben een stalinorgel aan mogelijkheden om verbruikers te 
doen kopen. Ze fokken de consumptiedrift op. Dat poneert socioloog Guido 
Dierickx in zijn kritiek op het overdadige verbruik in onze maatschappij. 
Consumentisme kenmerkt onze samenleving. We horen het overal en het is 
niet vleiend bedoeld. Het wordt in verband gebracht met de recente rellen in 
de Britse grootsteden. De associatie leidt tot een oneigenlijke invulling van 
de term. Het consumentisme is een sterke culturele stroming in onze samen-
leving. Is daar iets mis mee? Begint het probleem pas als er winkelruiten 
worden ingeslagen, koopwaren geroofd, huizen in brand gestoken? Of be-
gint het al wanneer zich dichte drommen kooplustigen door de Brusselse 
Nieuwstraat wurmen?  
 
Dat vinden velen niet problematisch, maar veeleer leuk. Het is leuk voor de 
omzet van de winkels en voor de toeristische sector van de stad. En heel 
leuk voor de mensen die langs de winkelramen lopen in het bewustzijn veel 
te kunnen, maar niet veel te moeten kopen. Het welbehagen dat daarmee 
gepaard gaat, grenst aan machtswellust. Of aan revanchisme, omdat binnen 
bereik komt wat vroeger onbereikbaar was. Cultuursociologen vergelijken die 
koopjesroes wel eens met het middeleeuwse carnaval: een periode om alle 
remmen los te gooien.   
 
Begeerte 
Waarom vinden velen dit consumentisme problematisch? Doorgaans gera-
ken ze niet verder dan een eenvoudig moraliserend antwoord. Het consu-
mentisme houdt in dat de mensen toegeven aan hun onmiddellijke begeer-
ten en daarbij de nutsberekening op langere termijn uit het oog verliezen. Ze 
worden meer krekel en minder mier. De gevolgen laten zich raden en zelfs 
becijferen. Hoeveel mensen steken zich niet in schulden die hen tot het ein-
de van hun dagen achtervolgen?  
 
Maar er is meer aan de hand. Het consumentisme is een verschijnsel dat 
sterke structurele oorzaken heeft en sterke culturele gevolgen. Hier volgen 
we in grote lijnen het betoog dat Benjamin Barber aan onze consumptiedrift 
wijdde in Consumed (2007). Het werk heeft iets van een pamflet, maar biedt 
niettemin een menigte van informaties en inzichten. Het zoekt naar de oorza-
ken van onze consumptiedrift. Ze ontstaat niet enkel uit de eindeloze en mo-
reel dubieuze begeerte van de mens. Die is immers van alle tijden. Eigen 
aan onze tijd is dat ons economische bestel, dat onverdroten zoekt naar 
nieuwe en betere consumenten, die natuurlijke begeerte opfokt. Want er 
dreigt overproductie, voor alle producenten afzonderlijk en voor het bestel 
als geheel. Waar kunnen de producenten meer en betere consumenten vin-
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den? Let wel: koopkrachtige verbruikers. De armoezaaiers van onze arme 
wijken en van de arme landen komen daarvoor niet in aanmerking. 
 
Producenten kunnen de huidige consumenten tot meer verbruik aanzetten. 
Ze doen dit door meer reclame te maken voor hun waren, meer en betere 
dan hun concurrenten. Die reclame brengt niet veel op als de concurrenten 
op even goede ideeën komen. Maar ze is noodzakelijk. Want wee degene die 
het strijdtoneel van de reclame durft te verlaten. Het verbruik verhogen doen 
producenten ook door de consumenten nieuwe behoeften aan te praten. In-
dien nodig door afgunst te creëren tegenover consumenten die al bezitten 
wat zij nog niet hebben. Het brengt mee dat ze dikwijls volstrekt kunstmatige 
behoeften in het leven roepen, maar dat is een zorg van de moralisten.  
 
Trouw 
Fabrikanten hebben nog pijlen in hun koker: consumenten een grote trouw 
aan het product inprenten. Desnoods door ze eraan verslaafd te maken, zo-
als recent met de Amerikaanse tabaksindustrie. Een andere methode is po-
tentiële verbruikers vroeger tot consumptiebewustzijn wekken. Producenten 
richten zich tot kinderen en maken ze verlekkerd op mooi verpakte snoepjes 
en op dingetjes die hun vriendjes “al lang hebben”. En natuurlijk kunnen ze 
ook kinderen de gepaste verslaving aanleren, met behulp van wat geweld en 
seks in de computergames bijvoorbeeld. Ook hier geldt dat een verslaafde 
consument beter is dan een oordeelkundige consument. Kinderen hebben 
een onoordeelkundiger consumptiegedrag dan volwassenen. Hoewel ook die 
vatbaar zijn voor infantilisering. Is het niet beschamend hoe de reclame voor 
parfums zich richt tot in principe volwassen vrouwen en die voor bier tot in 
principe volwassen mannen? 
 
Uitwas 
Het hierboven beschreven consumentisme is volgens Barber een uitwas van 
ons economische bestel. Het bevordert de werking ervan. Helaas, het is niet 
goed voor ons culturele bestel. Laten we het prototype van de reclame ne-
men: die voor Coca Cola. Wat zien we daar telkens opnieuw? Een stel kern-
gezonde jongelui die uitgelaten met elkaar stoeien in een paradijselijke omge-
ving. Hun eigenlijke gelukzaligheid putten ze uit dat kleine bruine flesje. Dat is 
de niet zo onderhuidse boodschap van deze en vele andere reclamebeelden. 
Reclame is een zaaiveld voor veel kleine leugens. Wat reclame is voor een 
product, is tevens een stuk propaganda voor een hedonistische cultuur. Een 
bewustzijnsvernauwende propaganda die geen melding maakt van de kwalen 
elders in de wereld en in de dag van morgen. Die de cultus van het hier en nu 
huldigt. Hedonisme is een vorm van escapisme. De ironie wil dat aan de roep 
van dit escapisme haast niet te ontsnappen is. Je kan je in de bioscoop niet 
onderdompelen in een volwassen film, zelfs niet in Des Hommes et des 
Dieux, zonder eerst onder de douche van Coca Cola te moeten.   
Uit Tertio mening: Guido Dierickx, socioloog en jezuïet. 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

- Wat is jouw huisnummer, Jan? 

- Ik weet het niet. Ik dacht het 99 was, 

  maar toen ik gisteren door het venster keek, 

  zag ik dat het 66 is. 

 

§§§ 

 

- En wat voor soort vrouw wil jij later Jens? 

  vraagt de onderwijzeres. 

- Ik wel een vrouw zoals de maan, antwoodt hij. 

- O, wat een momantische keuze! 

  Je wil dus eigenlijk een mooie rustige vrouw? 

- Nee, ik wil dat ze ‘s avonds komt en ‘s morgens weer verdwijnt. 

 

§§§ 

 

Twee mannen raken met elkaar aan de praat op café 

- Jij lijkt sprekend op mijn vrouw, zegt de ene, op die snor na. 

- Maar ik heb geen snor, zegt de andere. 

- Jij niet, nee 

  §§§ 

 

Een vrouw staat onder de douche. Dan wordt er gebeld. 

Ze kijkt door het venster en ziet haar buurman staan, die blind is. 

- Ach, voor hem kan ik toch gerust opendoen. 

  Ze gaat naar beneden en opent de voordeur, waarop de buurman zegt: 

- Ik heb goed nieuws! Ik kan weer zien. 

 

§§§ 

 

- Welk dier heeft het grootste aanpassingsvermogen? 

- De kip, want ze maakt de eieren precies zo groot dat ze in een eierdopje passen. 

 

§§§ 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 
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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 
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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 ontvan-
gen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kun-

 nen 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 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 4 jul 10u30 H. Mis  

Zo 1 aug 10u30 H. Mis  

Zo 5 sept 10u30 H. Mis  

Zo 3 okt 10u30 H. Mis  

Ma 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 5 dec 10u30 H. Mis  



 15 

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 


