ONS ROER - SCHIPPERSBODE

Nieuwsbrief
JAARGANG 4 - EDITIE 7 - SEPTEMBER 2022

MARIA GEBOORTE (8 september)
Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna
en Joachim.
Het feest van de geboorte van Christus' moeder, Maria, wordt jaarlijks gevierd op 8 september. Op deze
datum zou de wijding van de kerk bij het vermoedelijke geboortehuis van Maria in Jeruzalem hebben
plaatsgevonden.
De datering op 8 september is dus ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van
Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december,
9 maanden voor 8 september).
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Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper
behoort zij tot de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. De kerk viert slechts drie aardse
geboortedagen: van Maria (8 september), van Johannes
de Doper (24 juni) en van Jezus (25 december).
Voor alle andere heiligen wordt met de dag dat ze op
aarde geboren zijn de geboortedag van de hemel bedoeld.
Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus’
moeder Maria is geboren. De Bijbel zegt er niets over.
Men heeft gekozen voor 8 september, omdat op deze
dag ergens in de 5e of 6e eeuw te Jeruzalem een StAnnakerk werd ingewijd. Sint Anna wordt beschouwd als
de moeder van Maria. Dat gaat terug op een heel oude
overlevering.
Het feest van Maria geboorte heeft een familiaire klank.
Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je
kunt als gelovige niet om Maria heen. Zoals een men-
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senkind niet om zijn moeder heen kan. Zolang hij leeft, heeft hij een persoonlijke
band met haar.
Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest onder de naam 'Oorzaak onzer Blijdschap' van het bisdom Hasselt.
Uit de profeet Micha 5, 1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.
Dit zegt de Heer: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te
behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.’ Totdat de vrouw die
zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal
aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn
God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij
zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.”
Een oud Marialied :
Lieve Vrouwke,
ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.
Lieve Vrouwke,
ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.
Lieve Vrouwke,
Ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden,
niets te vragen deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde
als ik Moeder zeggen mag.

Oekraïens icoon van
Maria's Geboorte

Andere dagen waarop wij Maria vieren:
* Maria Moeder van God (1 januari)
* Maria Lichtmis (2 februari)
* Maria Boodschap (25 maart)
* Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
* Maria Koningin (22 augustus)
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* Maria Presentatie (21 november)
* Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
Met het feest van Maria Geboorte zetten we een nieuw werkjaar in. Goede
moed voor iedereen!
Ik zal juichen en jubelen in de Heer. (Jes. 61, 10a)
Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.
Met genegen groeten, speciaal voor zij die een kindje verwachten, die een
kindje kregen of die straks hun kindje boven de doopvont zullen houden,
Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen

DOPEN
AMAURY DE HERTOG, geboren te Malle op 25 mei 2022 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 30 juli 2022. Zoon van Jonathan De Hertog en Bryony Tas. De meters zijn Debora De Hertog en Alyssia Van
Gaever.
NOUD NOTERDAME, geboren te Edegem op 20 juni 2022 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 21 augustus 2022. Zoon
van Marissa Noterdaeme. De meters zijn Melissa Noterdaeme en Jolien Noterdaeme.
LYANO DE WINTER, geboren te Brasschaat op 10 juni 2022 en gedoopt aan
boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 28 augustus 2022.
Zoon van Marco en van Jeannice Leclerc. De peters zijn Lorenzo De Winter en
Steven Elst.

JUBILARIS
Op 22 juli 2022 waren wij 50 jaar getrouwd.
Maar hebben dat maar kunnen vieren op 6 augustus 2022 met de familie en vrienden op het
stadhuis te Gent en dan lekker gaan eten in de
Caipirinha te Merelbeke. Langs deze weg willen
wij allen danken die een kaartje hebben gestuurd en de aanwezigen op het feestmaal. Wij
hebben gevaren op de schepen Mi-Amigo,
Aratron en Charline. In het jaar 1999 zijn we aan
land gegaan en zijn we 14 jaar huisbewaarders
geweest in de residentie Ter Leie te Gent. Nu wonen we in appartement te
St.Amandsberg sinds ons pensioen waar we rustig onze bedrijvige dagen slijten.
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OVERLIJDENS
Sieke Cop, echtgenote van Sander Lemberghe. Oud varende
van m/s Hidalgo. Lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef. Geboren te Zemst op 24 januari 1939 en overleden in het WZC
Verbert-Verrijdt te Schoten op 29 juni 2022. Dit melden u diep
bedroefd: Alexandre Lemberge haar echtgenoot, Pascal en Lisbeth Lemberge - Houvenaeghel haar kinderen, Zowie Verschuere haar kleinzoon. U wordt uitge nodigd om samen met
ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 9
juli 2022 om 11 uur in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur. in voornoemde kerk, St.-Cordulaplein. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide van de begraafplaats van
Schoten.
Giséle Houben, echtgenote van André Lauwaet. Oud varende
van m/s Anco. Geboren te Antwerpen op 12 februari 1951 en
overleden te Turnhout op 28 juni 2022. Dit melden u met droefheid: André Lauwaet haar echtgenoot, Luc en Irma Lauwaet den Hoed, Julie, Thomas haar kinderen en kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de kerk van Sint-Amelberga
te Wechelderzande op dinsdag 5 juli 2022 om 11.00 uur. De teraardebestelling gebeurt aansluitend op de begraafplaats van
Wechelderzande gelegen aan de Dennenlaan.
Freddy Van Nimmen, weduwnaar van Rosine De Keyzer en Lysiane Van Bogaert
(†). Oud varende. Geboren te Gent op 17 oktober 1929 en overleden in het WZC
Vulpia te Mariakerke op 1 juli 2022. Dit melden u: Christian (†) Van Nimmen zijn
zoon. Rodrigue (†) en Myriam Vispoel - Michiels zijn dochter. Tamara Vispoel en
Arne Van Rompu, Noor. Tanita Vispoel en Dora Verbinnen zijn kleinkinderen en
achterkleindochter. De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitge nodigd, zal plaatsvinden in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg
60 te 9080 Lochristi, op vrijdag 8 juli 2022 om 9 uur. Daarna volgt de crematie en
de asverstrooiing op de strooiweide van de parkbegraafplaats van het crematorium
Westlede.
Rosa De Backer, weduwe van Jean Kets. Oud varende van
Emmy & Fortuna. Geboren te Ruisbroek op 21 mei 1929 en
overleden te Merksem, in het AZ Jan Palfijn, op 17 juli 2022.
Gesterkt door Gods zalvende liefde. Dit melden u met groot verdriet: Emiel en Viviane Kets - Willems, Eddy (†) Kets, Frank en
Miranda Van Cleempoel - Kets, haar kinderen. Ronny en Wendy
De Heel - Kets, Stef & Jens, Ivan en Marjorie Kets - Degnelie,
Océane & Dante, Olivier en Kim Blockhuys - Van Cleempoel,
Julian & Sofhia, Glenn en Sally Van Cleempoel - De Waegenere, Annabel & Marix,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk te Merksem op donderdag 28 juli 2022, om 11.00 uur. De urnebegraving heeft
aansluitend plaats op het urnenveld van de begraafplaats van Merksem, gelegen
aan de Zwaantjeslei.
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Liliane Soffers, echtgenote van Kristiaan Van Cauwenbergh.
Oud varende (ouders) Geboren te Schoten op 10 juni 1958 en
veel te vroeg van ons heengegaan te Merksem op 11 juli 2022.
Delen in dit verlies: Kristiaan Van Cauwenbergh haar echtgenoot. Danny en Nathalie Van Cauwenbergh-De Clercq haar
zoon en schoondochter, Bo (haar metekind), Ophelie, Roxane
haar kleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te
Merksem op zaterdag 30 juli 2022 om 10.30 uur. De urne van Liliane zal thuis een
mooie ereplaats krijgen.
Leonie
Wildemeersch.
Uitbaatster
Frituur
Christina”(Kattendijksluis) Geboren te Antwerpen op26 December
1941 en aldaar overleden op 30 juli 2022. Dit melden u: Désideer en Sarah Janssens - Debuyser, Wilfried en Jeanneke Van
Looveren - Janssens, haar kinderen. Ivan en Xénobia Katava Janssens, Victoria Van Looveren, Nathan en Anastasia Guns Van Looveren, haar kleinkinderen. De dienst van word en gebed, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, heft plaats op het
Kerkschip St Jozef te Antwerpen, Houtdok - Noordkaai 25, op vrijdag 5 augustus
2022 om 10:30 uur. De crematie geschiedt aansluidend, gevolgd door de teraardbestelling van de asurn in de concessie op de begraafplaats “Schoonselhof”.
Josiane De Bleecker, weduwe van Andre Cuyt. Oud varende
m/s Ronny. Geboren te Oostende op 28 februari 1930 en rustig
van ons heengegaan in het WZC Brembloem te Evergem op 3
augustus 2022. Dit melden u met diepe droefheid: Aloïs (†) en
Rosette (†) De Nil - Cuyt, Ronny en Linda Cuyt - Bral haar kinderen, Sabrina (†) de Jongh, Jane Raes en Mathias Coolen,
Finn, Giovanni Raes en Carmen Claus, Lewis. Nico Caenen en
Sabrina Aerts, Lucas en Senne Caenen. Bjorn Caenen en Kim
Huybrechts, Lenz Caenen. Jordy Cuyt en Morgan Haydon. Jeffrey Bonne en
Christine Gysels, Lucille, haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal
plaatsvinden in de aula van het crematorium Westlede te Lochristi op dinsdag 9
augustus 2022 om 11.30 uur, Smalle Heerweg 60, te Lochristi. Nadien volgen de
crematie en de bijzetting van de urne bij haar echtgenoot op de Westerbegraafplaats in familiekring.
Odette Knudde, weduwe van Achille de Volder. Oud varende
van m/s Gondelier. Geboren te Uitkerke op 27 oktober 1934 en
overleden in het AZ St. Dimpna te Geel op 4 augustus 2022. Dit
melden u: Oswald en Isabella de Volder - Westerlinck Henri en
Linda Heeren - de Volder Marco de Volder haar kinderen. Joris
en Eliane de Volder - Xintavelonis, Jolan en Nikolas, Sofie de
Volder haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het afscheid
vindt plaats in intieme kring.
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Robert Massuy. Varende van m/s Rorika en Le Merri Bell. Geboren te Dendermonde op 31 januari 1946 en overleden te Berendrecht aan boord van “Le Merri
Bell” op 4 augustus 2022. Dit melden u: Margaret Osemwengie zijn echtgenote.
Joselyne (†) en Etienne Massuy - Coupé zijn zus en schoonbroer. U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Robert op dinsdag 16
augustus 2022 om 10.00 uur in de Sint Bartolomeuskerk, Sint Bartolomeustraat 1A
- 2170 Merksem. Aansluitend aan de plechtigheid zullen zijn as toevertrouwen aan
e de strooiweide van de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 101 - 2170
Merksem.
Clémentine Vervliet, weduwe van François Van Laken. Oud
varend van m/s Miro. Geboren te Mechelen op 9 augustus
1934 en overleden te Brasschaat op 23 augustus 2022. Dit
melden u met droefheid: Michel en Rosina Van Laken - Vandenbroeck, Vincent en Liesbeth Van Laken - Mertens, Fleur &
Jolien, Kris en Melissa Turneer - Van Laken, Nan & Tove. Ronny en Nicole Van Laken - Lefebure, Falco en Veronique Van Laken - Bosschaerts, Lewis & Finn, Lorenzo Van Laken, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem, hoek Ryenlanddreef - Nieuwdreef op woensdag 31
augustus 2022, om 11.00 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de
verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
Nicolas Berx, echtgenoot van mevrouw Alida Van Roy. Medewerker van het Kerkschip van Luik. Geboren te Luik op dinsdag
13 december 1938 en overleden te Luik op maandag 25 juli
2022.

Hubert Van den Eynden, echtgenoot van Rénee Langmans.
Zeeman op rust. Geboren te Aantwerpen op 20 januari 1931 en
overleden te Antwerpen 13 augustus 2022. De afscheidsplechtigheid heedt plaats gevonden in strikte intimiteit op het kerkschip St Jozef te Antwerpen op zaterdag 20 augustus 2022.
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM UUR
4/09/2022 10u30
11/09/2022 10u30 Rosemarie Schuchardt, weduwe van Alfons Pauwels
Sieke Cop, echtgenote van Sander Lemberghe
Rosa De Backer, weduwe van Jean Kets

vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef
18/09/2022 10u30
25/09/2022 10u30
2/10/2022
9/10/2022
16/10/2022
22/10/2022
23/10/2022
30/10/2022

10u30
10u30
10u30
11u30 50 jaar Scheepsboys & Girls
10u30
10u30

AGENDA
DATUM

UUR

REDEN

wo 31. aug 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 3. sep 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

wo 14. sep 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

za 17. sep 2022 13:30 - 23:59 Reunie KSH Hoboken "Kerkschip"
zo 18. sep 2022 00:00 - 02:00 Reunie KSH Hoboken "Kerkschip"
zo 25. sep 2022 12:00 - 18:00 Ontspanningsnamiddag "Kerkschip"
wo 28. sep 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 1. okt 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

zo 9. okt 2022

12:00 - 20:00 Lourdesvrienden - Mosselfeest "Kerkschip"

wo 12. okt 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 19. okt 2022 09:30 - 21:00 Schippersgilde - Muziekshow Oostakker "Boerenhof"
za 22. okt 2022

16:00 - ….... Jubilee 50 jaar Scheepsboys en Girls "Brasschaat"

wo 26. okt 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 30. okt 2022

Einde zomertijd
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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….
Leder zijn interpretatie:
Levenslang, zonder overmatige inspanning
De uitvinder van de loopband overleed op 54-jarige leeftijd.
De uitvinder van de gymnastiek is op 57-jarige leeftijd overleden
Wereldkampioen bodybuilding overleden op 41-jarige leeftijd
s’ Werelds beste voetballer, Maradona, is op 60-jarige leeftijd overleden.
James Fuller Fixx hielp de fitness revolutie in Amerika te lanceren
door hardlopen populair te maken. Hij stierf aan een hartaanval tijdens het joggen
op 52 jarige leeftijd.
MAAR
De uitvinder van het merk Nutella is op 88-jarige leeftijd overleden
Sigarenmaker Winston overleden op 102-jarige leeftijd
De uitvinder van opium stierf tijdens een aardbeving op 116 jarige leeftijd.
De uitvinder van Hennessey likeur is op 98-jarige leeftijd overleden.
Hoe kwamen de dokters tot de conclusie dat lichaamsbeweging het leven verlengt?
Het konijn springt nog steeds op en neer,
maar hij leeft maar 2 jaar en de schildpad die niet beweegt, leeft 400 jaar.
Dus rust, ontspan, blijf koel, eet,
neem een drankje en geniet van je pensioen! Grts
DE KUST
Leonard was net terug van een buitenlandse zakenreis,
toen de telefoon rinkelde.
Hij nam de hoorn op en handelde het gesprek af.
Toen hij had neergelegd, vroeg zijn echtgenote:
- Wie was het?
- O, verkeerd nummer.
Een of andere kerel vroeg of de kust veilig was
en heb hem het nummer gegeven van de marinebasis in Zeebrugge.
POLITIEBERICHT
- Het slachtoffer werd met meerdere messteken
in de rug om het leven gebracht.
We gaan ervan uit dat hij vermoord werd.
- Waarom is de chef depressief?
- Omdat de omzet van zijn bedrijf tijdens zijn laatste
vakantie gestegen is met 20 procent
- Lily, zeg me eens welke maand achtentwintig dagen telt?
vraagt de onderwijzer.
- Elke maand, meester.
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Interbeschouwelijke dialoog om elkaar beter te
begrijpen (Deel 2)
Sarai de Graef - Levensbeschouwing: christendom
Leeftijd: 27 - Regio: Brussel
Werkzaam als: vestigingsverantwoordelijke buitenschoolse kinderopvang
Interbeschouwelijke dialoog om elkaar beter te begrijpen (Deel 2)
Er bestaan zeker vele vooroordelen over moslims. Ze voelen zich dan ook
vaak aangevallen. Het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt kan de toon al veranderen. Ze zitten nog te vaak in de verdedigingspositie. Ik denk enkel dat je doorheen dialoog dat gevoel gaat kunnen wegnemen en een echt gesprek kan aangaan. Hun traditie is sterk en duidelijk, als ze spreken is er weinig twijfel, dat zijn wij
niet meer gewoon, zowel de christenen als de seculieren niet. Bij eerste gesprekken en confronterende gesprekken wordt twijfel of in vraag stellen niet toegelaten,
dan zitten ze teveel in de verdediging.

Een struikelblok voor de interlevensbeschouwelijke dialoog is de neiging om
waarheden te willen verkondigen, om elkaar te willen bekeren. Voorbeelden
hiervan zijn, van de kant van de christen: jezelf vanuit het gevoel dat er steeds minder christenen zijn gaan indekken en afschermen, waardoor je niet meer luistert; of
denken vanuit de overtuiging: ‘de islam zal nog wel evolueren, ze zijn zo ver nog
niet’. Dat zijn twee houdingen waar een moslim op kan botsen. Van de kant van de
moslim, is er de houding van niet open te staan voor ondervraging en twijfel van de
eigen waarheden, de houding van: ik kan nog zo’n interessant gesprek met jou
voeren, maar sorry, je bent geen moslim, dus zal je niet naar de hemel gaan’.
Er zijn verschillende manieren om een goed leven te leiden. Wanneer mensen
niet kunnen accepteren dat er andere manieren zijn om goed te leven behalve diegene die ze zelf volgen, dan bemoeilijkt dat heel sterk de dialoog, dan stoot je op
een muur. Dat is de moeilijke grens: aanvaarden dat de mensen anders denken en
toch oprecht geïnteresseerd zijn in hun waardebeleving en hoe ze hun leven leiden.
Het is vandaag niet makkelijk om jezelf niet voorbij te hollen. Geloof en de bijhorende rituelen kunnen een houvast bieden om dat niet te doen, maar het is net
moeilijk om dat geloof niet te verliezen terwijl je aan het hollen bent. In een ideaal
leven zou ik nog veel meer willen stilstaan bij mijn levenshouding en de waarden
van mijn geloof. Dat is mijn uitdaging vandaag: tijd maken om stil te staan. Ik denk
dat veel mensen vandaag die nood voelen en geïnteresseerd zijn in manieren om
stil te staan bij het leven en de keuzes die men maakt. En ontmoetingen met mensen van andere levenshoudingen kunnen daarbij heel verrijkend zijn.
Uit: Word echt rijk 22 augustus 2011
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APPARTEMENT TE HUUR
Het appartement is gelegen op de
2de verdieping te B-2170 Merksem
Roggestraat 1
Het appartement omvat :
Inkomhall - Living - Keuken - 2
slaapkamers waaronder één met
klein balkon - badkamer - WC - kleine berging.
Er is een garage met eigen oprit.
Voor inlichtingen + 32 474 41 65 16

REISVRIENDEN

DE REISVRIENDEN gaan op “KERSTCRUISE”
van 7 t.e.m. 10 december 2022
De 4 daagse Kerstcruise gaan we dit jaar varen op Main en Rijn. Er is ook een
Kerst optreden van Sacha & Dave.
Dag 1 • Schoten - Frankfurt
Dag 2 • Frankfurt - Mainz
Dag 3 • Mainz - Koblenz
Dag 4 • Koblenz - Schoten

MAIN - DONAU CRUISE
van 1 t.e.m. 8 juli 2023

De 8 daagse cruise gaan we dit jaar varen
op Main - Main-Donaukanaal - Donau.
Zie tekening.
Momenteel hebben we nog 2 kajuiten vrij
Voor informatie betreffende de beide cruises

“De Reisvrienden” - BE23 7775 9961 6791 – Sijsstraat 15/4 2170 Merksem
 03 289 71 04 -  Jenny 0472 60 22 27 -  Eddy 0475 77 29 25
11
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem
Tel.: 03 231 93 26
BE69 9790 7428 2096 (Feestrekening)
Zondag 25 september 2022
De Koninklijke Schippersgilde St. Jozef Antwerpen organiseert een ontspanningsnamiddag in de gelagzaal van het Kerkschip.
Om 10,30 uur H. Mis op het Kerkschip
12,00 uur Heerlijke lunch
Als de buikjes goed gevuld zijn kunnen we op de dansvloer onze
calorieën kwijt geraken.
Prijs: 50 € voor de leden en 55 € voor niet leden.
Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 10 september 2022:
Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08
Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of
via e-mail: schippersgilde49@gmail.com
De dag van de activiteit zijn de geldende corona maatregelen van toepassing.

Woensdag 19 oktober 2022
Muziekshow: “Matinee van de Lach “ te Oostakker, ’t Boerenhof.
Optreden van de volgende artiesten: Margriet Hermans – Carine Stevens –
Madame Zaza Project.
Deze artiesten brengen hun grootste hits en beste acts.
Het beloofd een gezellige namiddag te worden.
Om 10,00 uur vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967.
Bezoek aan de grot
12,00 uur feestmenu
Namiddag optreden van de artiesten
‘s Avonds worden we verwend met frikadellen met kriekjes en brood.
Prijs voor de leden 62 € - voor niet leden 67 €.
Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 7 oktober 2022.
Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08
Jenny Lobbestal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27
of via e-mail: schippersgilde49@gmail.com
De dag van de activiteit zijn de geldende corona maatregelen van toepassing
13

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
Beste leden en vrienden,

De laatste hand wordt gelegd aan de kerstmarktentrip. We bezoeken onder andere Heidelberg en Speyer. Dit van 1 tot en met 4 december. Meer info volgt.
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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
Zo 4 sept
Zo 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

10u30
10u30
15u00
10u30

H. Mis
H. Mis
H. Mis
H. Mis

Allerheiligen

Martina:  0476 31 46 07
Brigitte, Sandy, Louis
J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts
PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van
Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.
Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67
MET HOOP OP ZEGEN
Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen
Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67
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INFORMATIE
REDACTIERAAD
P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67
P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73
P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94
Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29
Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04
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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