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En toen was er plots oorlog …
De laatste tijd hoor ik pittige discussies over de oorlog …
We zijn er mee bezig, willen of niet. Of we voelen het in
onze portemonnee. Ik wil gewoon een paar gebeden
aanbieden. Wat kunnen we beter doen dan bidden?
De paus sprak een ontroerend gebed uit dat werd geschreven door de aartsbisschop van Napels, Mimmo
Battaglia: “Vergeef ons onze oorlog, O Heer”.
Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden
met ons, zondaars.
Heer Jezus, geboren onder de bommen van Kiev, heb
medelijden met ons.
Heer Jezus, dood in moeders armen in een bunker in
Charkov, heb medelijden met ons.
Heer Jezus, naar het front gestuurd als twintiger, heb
medelijden met ons.
Heer Jezus, die nog steeds gewapende handen ziet in
de schaduw van uw kruis, ontferm U over ons!
Vergeef ons Heer,
vergeef ons, als we niet tevreden zijn met de nagels
waarmee we uw hand doorboren, we blijven het bloed
drinken van de doden die door wapens zijn verscheurd.
Vergeef ons, Heer, als deze handen die U geschapen
hebt om te waken, veranderd zijn in instrumenten van de
dood.
Vergeef ons, Heer, als we onze broeders blijven doden,
vergeef ons als we net als Kaïn de stenen van ons veld
blijven halen om Abel te doden.
Vergeef ons, Heer, als we wreedheid blijven rechtvaardigen met onze vermoeidheid, als we met onze pijn de
wreedheid van onze daden legitimeren.
Vergeef ons de oorlog, Heer. Vergeef ons de oorlog,
Heer.
Heer Jezus Christus, Zoon van God, wij smeken U! Hou
de hand van Kaïn tegen!
Verlicht ons geweten, laat onze wil niet geschieden,
laat ons niet in de steek! Stop ons, Heer, stop ons!
En als je de hand van Kaïn hebt tegengehouden, zorg
dan ook voor hem. Hij is onze broer.
O Heer, stop het geweld! Stop ons, O Heer! Amen.
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Het volgende gebed is van Abbé Pierre (1912 – 2007), een Frans priester, lid van
de weerstand gedurende WOII, die in 1949 de Emmaüs-beweging oprichtte met als
doelvluchtelingen, armen en thuislozen te helpen.
Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest.
Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien.
Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen.
Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog.
Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis.
Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen.
En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen.
En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen.
En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien.
En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is.
Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen...
En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen.
Genegen, Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen

DOPEN
THEO TAELEN, geboren te Herentals op 2 september 2021 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 4 september 2022. Zoon
van Olivier Taelen en Liesbeth Bierebeeck. De meters zijn Alicia Taelen en Karolien
Bierebeeck.
JULIE VERDICKT, geboren te Wilrijk op 14 februari 2019 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 24 september 2022. Zoon
van Simon Verdickt en Joke Schreurs. De meters zijn Ann Verelst en Jolyn Verdonck.
NANOU CUYT, geboren te Wilrijk op 28 september 2021 en gedoopt aan boord
van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 25 september 2022. Zoon
van Sverre Cuyt en van Dorien De Lee. De meters zijn Thirsa Cuyt en Claudia
Stremes.
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OVERLIJDENS
Rosa Van den Eynde, weduwe van Jean Annaert. Oud varende van m/s Rojero.
Geboren te Oelegem op 11 februari 1929 en overleden te Merksem, in het AZ Jan
Palfijn, op 1 september 2022. Dit melden u met droefheid Frank en Rosette Bels Annaert, haar dochter en schoonzoon. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het rouwcentrum L. Van Kuyk te Merksem,
hoek Ryenlanddreef - Laarsebaan, op vrijdag 9 september 2022, om 11.00 uur. De
teraardebestelling heeft aansluitend plaats in de familieconcessie op de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

Benoit De Roeck, weduwnaar van Françoise De Vlieger en
levensgezel van Louisa Janssens. Oud varende “Firma Ch. De
Wit”. Geboren te Antwerpen op 29 december 1935 en onverwachts ingeslapen te Deurne (A.Z. Monica) op 16 september
2022. Dit melden u met droefheid Louisa Janssens, zijn levensgezellin, Frank en Diane De Roeck - Heirman, Marc en
Marjan De Roeck - Potters, zijn kinderen, Nik en Vicky De
Roeck - Broos, Mats, Sam en Birgit De Roeck - Mitchell, Luca,
zijn klein- en achterkleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen op zaterdag 24 september 2022 om 10 uur in
de Sint-Bartholomeuskerk, Sint-Bartholomeusstraat te Merksem. Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Merksem.
Helena “Madeleine” van den Bossche, weduwe van de heer
Hilaire Duquet. Oud varende van m/s Orri 2. Geboren te Hemiksem op 3 maart 1934 en overleden te Antwerpen op 18
september 2022. Madeleine was schoonzus van Jenny Van
Nimmen - Duquet, tante van Eddy en Nicole Duquet - Van den
Bergh Michael en Valérie Van Buggenhout - Duquet, Alec, Manon & Estée Ronny en Nadine Duquet - Staelens Rene en Lieve Duquet - Dhaeyere. De afscheidsplechtigheid, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de SintBartholomeuskerk te Merksem op zaterdag 24 september 2022, om 11.30 uur. De
asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN
DATUM UUR
2/10/2022
9/10/2022
16/10/2022
22/10/2022
23/10/2022

10u30
10u30
10u30
11u30 50 jaar Scheepsboys & Girls
10u30 Jaarmis voor
Locquet - Van den Brande vanwege
kinderen, klein en achterkleinkinderen
Landuyt - Locquet vanwege
kinderen, klein en achterkleinkinderen
Lobbestal - Locquet vanwege
kinderen, klein en achterkleinkinderen
Maurice Audenaerde vw. echtgenote,
kinderen, klein en achterkleinkinderen
Munghen - Van Wynaerde vanwege
kinderen, klein en achterkleinkinderen
Marie Lavancier vw kinderen, klein en achterkleinkinderen
Peter van Angelen vw. echtgenote, kinderen en kleinkind

30/10/2022 10u30 Benoit De Roeck, weduwe van Francoise De Vliegher en
levensgezelin van Louisa Janssens
vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef
1/11/2022
2/11/2022
6/11/2022
13/11/2022
20/11/2022
27/11/2022

10u30 Mis Allerheiligen
19u00 Mis Allerzielen opgeluisterd door “Het Koor”
10u30
10u30
10u30
10u30 Mis Teerfeest Kon. Schippersgilde St. Jozef

4/12/2022
11/12/2022
18/12/2022
24/12/2022

10u30
10u30
10u30
22u30 Middernachtmis opgeluiderd door "Het Koor"
Monique Beerens en Familie Beerens - Van San Sommeren
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AGENDA

DATUM

UUR

REDEN

za 1 okt 2022
zo 9 okt 2022
wo 12 okt 2022

10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
12:00 - 20:00 Lourdesvrienden - Mosselfeest "Kerkschip"
14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Schippersgilde - Muziekshow Oostakker
wo 19 okt 2022 09:30 - 21:00
"Boerenhof"
Jubilee 50 jaar Scheepsboys en Girls Kasteel van
za 22 okt 2022
14:00 - …......
Brasschaat
ma 24 - za 29 okt 2022
Hele dag Pablo afwezig
wo 26 okt 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 30 okt 2022
Hele dag Einde zomertijd
di 1 nov 2022
Hele dag Allerheiligen
za 5 nov 2022
10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 9 nov 2022
14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
vr 11 nov 2022
Hele dag wapenstilstand
wo 23 nov 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
zo 27 nov 2022 12:30 - 22:00 Schippersgilde - Teerfeest "Ter Delft"
za 3 dec 2022
10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
wo 7 dec 2022
14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
wo 7 - za 10 dec 2022
Reisvrienden - Kerstcruise
wo 7 - za 10 dec 2022
Scheepsboys - Kerstcruise
wo 21 dec 2022 14:00 - 17:00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
za 24 dec 2022
Hele dag Kerstavond
zo 25 dec 2022
Hele dag Kerstmis
ma 26 dec 2022
Hele dag Tweede kerstdag
za 31 dec 2022
Hele dag Oudejaarsavond
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Rijn- en binnenvaartmuseum
Museum is verhuisd

Op 6 juli jl. zijn de schepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum versleept van
het Bonapartedok naar het Kattendijkdok aan de Droogdokkensite. Dat ze hun
vertrouwde ligplaats aan de voet van het MAS moeten verlaten heeft alles te
maken met de wens van de stad om het Bonapartedok te herbestemmen.
Op de Droogdokkensite is het Rijn- en Binnenvaartmuseum niet alleen. Naast
de kinderen en jongeren van Stormkop en de leerlingen van Instroom Academy hebben ook MPM (Maritiem Patrimonium), STA-B (Sail Training Association Belgium) en T/S Rupel een vaste stek op de site.
Als de schepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum weer netjes toegankelijk
zijn voor bezoekers dan gaat ook het museum weer open. Elke eerste zaterdag van de maand en elke woensdagmiddag is het museum aan boord van
“Mon Désir” gratis te bezoeken. Dit nog tot half oktober. Of op afspraak (€2/pp)
ribiva@skynet.be
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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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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

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD….
Lisa staat onder de douche. Haar man Sam ligt nog te slapen. Opeens gaat de
deurbel. De vrouw slaat een handdoek om zich heen en gaat opendoen. Ze opent
de voordeur en ziet haar buurman staan. Die bekijkt haar en zegt:
-Als je die handdoek laat vallen, krijg je 500 euro.
Lisa denkt even na, laat de hand-doek vallen, neemt 500 euro in ontvangst, doet
de voordeur dicht en gaat weer naar boven om verder te douchen.
- Wie was het? vraagt Sam.
- De buurman, zegt Lisa.
- O ja, zegt Sam, heeft hij iets gezegd over die 500 euro die ik hem geleend heb?
ECHT GEBEURD
Toen Jef en Marie op het punt stonden om bij vrienden te gaan eten, kreeg Jef
een bloedneus. Marie legde een ijskoude lepel in zijn nek en dat hielp. Het bloeden stopte en de twee vertrokken. Toen ze op het eind van de avond afscheid namen van hun vrienden, gleed de intussen compleet vergeten lepel uit Jef z'n
broekspijp. Hij kletterde op de stoep met een kabaal alsof hij een compleet bestek
was. Of hun vrienden hun verhaal geloofden, weten Jef en Marie nog altijd niet.
Maar ze zijn daar nooit meer uitgenodigd.
Een jongeman liep te ijsberen door de gangen van de kraamafdeling, waar zijn
eerste kind binnen enkele uren het levenslicht zou zien. Na een tijdje kwam de
dokter hem zeg-gen dat hij zich beter zou kunnen ontspannen als hij buiten een
wan-deling ging maken.
- Maar ik ben werkelijk doods-bang, zei de man.
- Dat is niet nodig, antwoordde de dokter, ik heb al duizenden baby's op de wereld geholpen en ik heb nog geen enkele vader verloren.
VOORSPELLING
- In de loop van de dag zullen we te maken krijgen met hevige regen-buien, zegt
de meteoroloog.
Zijn assistent buigt zich radeloos over de satellietfoto's en vraagt:
- Waaruit leid jij dat af, Frank?
- Wel ... ik ben mijn paraplu vergeten, ik heb mijn auto gewassen en vanavond
word ik verwacht op een tuinfeest ...
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Een spierbundel komt binnen in een café en zegt tegen de barman:
- Een pint, of anders ...
De barman begint snel te tappen. En dat gaat zo de hele avond door. Als hij thuiskomt, vertelt de barman alles aan zijn vrouw die zegt dat hij beter voor zichzelf
moet opkomen. De volgende dag komt de spierbun-del weer binnen en zegt:
- Een pint, of anders ...
- Of anders wat?! roept de barman.
- Of anders een cola met ijsblokjes.
UITSTEKEND MIDDEL
Mila: Mama,· hoe komt het dat je handen zo zacht zijn?
Moeder: Dat komt door Palmsoft, meisje.
Mila: Dat afwasmiddel?
Moeder: Ja, met het geld dat ik van Palmsoft kreeg om een reclamefllmpje te maken voor hun afwasmiddel, hebben wij een vaatwasser kunnen kopen.
Een schoolmeester uit de Provence was mateloos gek op Constance maar zij
moest hem niet;
hij riep vol verdriet:
"Ik heb in de liefde geen chance."
Een robot vraagt aan een ijzerhandelaar:
- Ik zou graag twee meter golfplaat kopen. Het is voor een plooirokje voor mijn
vrouw.
Na een uur in de wachtkamer te hebben doorgebracht, mocht de patiënt naar binnen en hij begon zijn klachten op te sommen. Maar hij werd onderbroken toen de
telefoon van de dokter begon te rinkelen en hij moest daarna helemaal opnieuw
beginnen. Helaas kende de telefoon geen genade en tot vier keer toe werd de patiënt onderbroken. Toen pakte hij zijn jas en liep weg.
- Wat gaat u doen? vroeg de dokter met zijn hand op de telefoon.
- U ook opbellen! antwoordde de patiënt.
Twee vrienden zitten hun proble-men te bespreken in een café.
- Ik ben er echt slecht aan toe, zegt de ene, ik zit met een rechtszitting, een belastingaangifte, een bankwis-sel en een secretaresse ... en ze zijn alle vier over tijd.
Een blondje op vakantie in Louisiana wil graag een paar authentieke krokodillenschoenen, maar die blijken ontzettend veel te kosten. Ze besluit dan maar om zelf
op krokodillenjacht te gaan. Wat later ziet een handelaar haar tot aan haar middel
in een rivier staan met een jachtgeweer in haar hand. Met veel moeite schiet ze
een krokodil dood die op haar af komt gezwommen. Met nog meer moeite trekt ze
het · beest op het droge, waar al drie dode krokodillen liggen. De handelaar kan
zijn ogen niet geloven en dan hoort hij het blondje roepen:
- Maar dat kan toch niet! Wéér een zonder schoenen!
Onderwijzeres: Je mag nooit papier op straat gooien. Wat doe je dus als je een
propje papier hebt?
Emily: Ik stop het in de brievenbus van de buren, juffrouw.
9

GRAPJE IN GIETHOORN
Op een mooie dag, ik weet juist niet meer welk jaar het was, maakten we een
busreis met het schippersgezelschap, naar Giethoorn. Wij zelf hadden het al
eens bezocht in het jaar 1950, toen we zelf nog voeren. Maar nu verschillende jaren later, vonden we het meer dan de moeite waard om er nog eens te
komen. We hadden er toen al gaan punteren of “Gondelen”. Dat was toen
nog met een soort roeiboot. Achterop stond dan een man die de boot voort
bewoog, ongeveer lijk in het Italiaanse Venetië, maar dan niet met een riem,
maar met een houten haak, dus zonder het ijzer onderaan. We waren toen
maar met ons beide en de kinderen. Doch nu jaren later waren we met een
hele groep mensen. Zodoende was er een grote motorboot gehuurd, die
overdekt was en waarvan de ramen konden opklappen zodat we onbelemmerd uitzicht hadden.
De jongeman die de boot bestuurde, was een vriendelijke blonde knul, hij zat
op de achterdoft bij de buitenboordmotor. Daar onze eigen plaatsen toevallig
ook achterin waren, wisselden we af en toe een paar woorden met hem. Terwijl we genoten van het uitzicht, de vele kanaaltjes, bruggetjes en huizen met
mooie tuinen. Na even te hebben uitgestapt om wat te wandelen, te winkelen,
en kiekjes te maken, belanden we met de boot op het Wied, wat een vrij grote waterplas is. Er ligt een eiland middenin, met een huis er op en wat bomen. Het eiland is zo laag, dat je de indruk krijgt, dat het huis op de plas drijft,
wat een enig uitzicht geeft. Toen zei de jonge bestuurder opeens: “Jullie zijn
toch schijnbaar een groep schippers nietwaar?” Op ons bevestigend antwoord zei hij: “Wel als jullie eens een schippersliedje zongen, dan geef ik jullie een rondje cadeau.” Iedereen was akkoord, en we zongen: “De lichtjes
van de Schelde”.

Toen het lied uit was klapte hij in de handen, en zei lachend: “hier komt jullie
rondje”. We wisten natuurlijk wel dat het een grapje was, maar op welke manier hij het ging oplossen, konden we niet gissen. Maar hij draaide met zijn
boot tweemaal in het rond en loste op die manier zijn schuld in.
We vonden het allemaal een plezant intermezzo en hebben er eens goed om
gelachen. Aan de reis kon toch niets stuk, alles was goed verzorgd en het
eten was er prima. Wie erbij was zal het zich zeker nog herinneren als een
zeer geslaagde reis, waarvan de leiding niets aan het toeval had overgelaten.
Waarvoor nog oprechte dank.
GERMAINE TEMMERMAN
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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)
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.

VIERING JUBILARISSEN
Na jaarlijkse gewoonte worden de leden die 50, 60, 65 ….. getrouwd zijn, gevierd
door de Kon. Schippersgilde St. Jozef. Dit jaar zijn dat Henk en Rik Beerens - Van
Sommeren, Willly en Martha Vertongen - Van Houteghem, Roger
en Thérèse Van der Auwera - Vervliet, Seraphin en Augusta Lecour Van Damme, Frans en Daisy Van
Nimmen - Duyck. Niet aanwezig
Guillaume en Augustine Willems Joos, Gilbert en Julia Vantroyen Blommaert. Het bestuur wenst jullie van harte proficiat.
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
Dinsdag 25 januari

14u00

Nieuwjaarsreceptie.
Kaart en teerlingspel

Dinsdag 22 februari

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 maart

11u30

Een verzorgde kaas en wijn-diner

14u00

Dansgelegenheid ????

Dinsdag 26 april

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 31 mei

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 28 juni

11u30

Deuren gaan open
Verzorgd buffet voor onze leden

Dinsdag 27 september

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 25 oktober

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 29 november

14u00

Kaart en teerlingspel

Dinsdag 06 december

14u00

Kaart en teerlingspel

Onze beste groeten,
Monique en Hilaire
Voor verdere informatie:
Monique Debruyne - Daes Hilaire
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker
Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17
Email: monique.debruyne1@telenet.be

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR
Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem
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 2 okt
Di 1 nov
Zo 4 dec

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