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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 3 - EDITIE 9 - NOVEMBER 2021 

2 november: Woord bij Allerzielen. 
Christelijke zekerheid: de dood is niet het einde. 

Zoals sinds het begin van zijn pontificaat gebruikelijk is 

geworden, bidt Paus Franciscus elk jaar op Allerzielen 

voor de eeuwige rust van hen die deze wereld hebben 

verlaten, en hij legt bijzondere nadruk op het feit dat de 

christen die het mysterie van de verrijzenis van Jezus 

overdenkt, de zekerheid heeft dat de dood niet het einde 

is, maar een volgende stap naar de volheid van het leven 

met de Vader. 

Allerzielen is een dag van herdenking. 

De paus wijst op het volgende: "De liturgie van vandaag 

is realistisch, ze is concreet. Het kadert ons in de drie di-

mensies van het leven, dimensies die zelfs kinderen be-

grijpen: het verleden, de toekomst, het heden. Vandaag 

is een dag van herinnering aan het verleden, een dag om 

degenen te gedenken die ons zijn voorgegaan, die ons 

hebben begeleid, die ons leven hebben gegeven. Om te 

herinneren, om te herinneren. Herinnering is wat een volk 

sterk maakt, omdat zij geworteld is in een weg, geworteld 

in een geschiedenis, geworteld in een volk. De herinne-

ring doet ons inzien dat wij niet alleen zijn, dat wij een 

volk zijn: een volk dat geschiedenis heeft, dat een verle-

den heeft, dat leeft. Ter herinnering aan velen die een 

reis met ons hebben gedeeld, en hier zijn. Wij - zegt de 

paus - zijn het vaak beu om terug te gaan en na te den-

ken over wat er gebeurd is: over mijn leven, mijn familie, 

mijn volk. Maar vandaag is een dag van herinnering, de 

herinnering die ons terugvoert naar onze wortels: naar 

mijn wortels, naar de wortels van mijn volk. 

Vandaag is een dag van hoop. 

En ook Allerzielen, zo zegt paus Franciscus, is een dag 

van hoop: de tweede lezing op die dag laat ons zien wat 

ons te wachten staat. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde 

en de heilige stad Jeruzalem, nieuw, prachtig. "Het beeld 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  
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dat ons doet begrijpen wat ons te wachten staat - de paus wijst erop - is het vol-

gende: Ik zag haar neerdalen uit de hemel, nederdalen van God, bereid als een 

bruid, versierd voor haar bruidegom". Schoonheid wordt verwacht. Herinnering en 

hoop, hoop om onszelf te vinden, hoop om aan te komen waar de liefde is die ons 

geschapen heeft, waar de liefde is die op ons wacht: de liefde van de Vader. 

Vandaag is een dag van reizen. 

En tussen herinnering en hoop ligt de derde dimensie, zo preciseert de paus, die 

van de weg die wij moeten afleggen en die wij maken. En hoe kunnen wij deze 

weg afleggen zonder fouten te maken? Wat zijn de lichtbakens die mij helpen om 

geen fouten te maken? Wat is de navigator die God zelf ons heeft gegeven opdat 

wij geen fouten maken? Dit zijn de zaligsprekingen die Jezus ons in het Evangelie 

leert. Deze zaligsprekingen - zachtmoedigheid, armoede van geest, gerechtig-

heid, barmhartigheid, zuiverheid van hart - zijn de lichtbakens die ons begeleiden 

opdat wij geen fouten maken: dit is ons heden". 

Laten we vandaag vragen om de genade om ons geheugen niet te verliezen. 

"Laten wij vandaag de Heer vragen ons de genade te schenken nooit onze herin-

nering te verliezen - roept paus Franciscus aan - nooit onze herinnering te verber-

gen, de herinnering aan een persoon, de herinnering aan een familie, de herinne-

ring aan een volk. Moge Hij ons de genade van de hoop schenken, want hoop is 

zijn gave: te weten hoe te wachten, naar de horizon te kijken, niet gesloten te blij-

ven voor een muur. Kijk altijd naar de horizon en hoop. En geef ons de genade te 

begrijpen welke de lichtbakens zijn die ons op onze weg begeleiden, opdat wij 

geen fouten maken en aankomen waar wij met zoveel liefde worden opgewacht". 

En u kunt bij het graf of bij urne, of gewoon thuis of op het schip het volgende ge-

bed bidden: 

Gebed bij de overledene 

Heer, ik dank U dat ik . . . . . . (naam) heb mogen leren kennen. 

Ik dank U voor alles wat hij/zij voor mij heeft betekend, voor de mooie herinnerin-

gen die ik aan hem/haar heb. 

Heer, zie mijn verdriet. Gij waart bedroefd over uw gestorven vriend Lazarus, ze-

gen ook mijn droefheid en help mij te groeien in geloof en hoop. 

Leer mij binnen te treden in de vergiffenis die Gij ons schenkt. 

Neem . . . . . . (naam), die van ons is heengegaan, op in uw vrede. 

En jij . . . . . . (naam) die nu dicht bij de Vader bent en tegelijk toch zo aanwezig 

blijft in mijn hart, help mij te geloven in het leven. Geef mij de moed volop te le-

ven, hier en nu, terwijl we uitzien naar ons weerzien in de eeuwige vreugde. 

Amen. 

Paul Renders ofm.,aalmoezenier te Antwerpen. 
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DRINGEND GEZOCHT 

 
Kerkschip Antwerpen 

Dringend gezocht 

"Ons Koor" van de parochie Kerkschip Antwerpen is dringend aan versterking toe 

Wie zich ietwat mee wil inzetten voor de liturgie, graag zingt en bereid is om zich bij bijzondere zon-

dagsvieringen van 10u30 te engageren , is meer dan welkom  

De repetities vinden plaats iedere maandag van 14u30 tot 16u30 aan boord van het Kerkschip. 

Zeg vooral niet: " Ik kan niet zingen !" . iedereen kan zingen - de één heeft meer talent dan de ander  

- of kan het minstens leren en .... 'ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is' . 

Doen dus, want zingen is je stem laten horen  

Contactpersonen :  Willems Jean 0475 23 16 89 

Van der Auwera Roger 0477 62 55 74 

Lobbestal Jenny 0475 60 22 27 

 

Baetens Lemmens Nanelia geboren te Brasschaat op 10 augustus 2020…. en ge-

doopt aan boord van het kerkschip door P. Kristiaan Van der Linden ofmcap. op 9 

oktober 2021. De peter en meter zijn Lemmens Kenneth, Baetens Tina. 

 

Van Leekwijck Owen , geboren te Deurne op 7 april 2021 en gedoopt aan boord 

van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 17 oktober 2021. De peters 

zijn Robin Staes en Nander Van Leekwijck. 

  

Caron Myla, geboren te Gent op 27 augustus 2021 en gedoopt aan boord van het 

kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 24 oktober 2021. De peter en meter 

zijn D´Haese Jelle, Michielsen Loes. 

 

Van den Meerssche Jace, geboren te Brasschaat op 19 september 2021 en ge-
doopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 30 oktober 
2021.  M/S Absolut. De peters zijn Piot Jordan en Fond Ludovick. 

DOPEN 
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Coupé Ivan echtgenoot van Chantal Braeckman. Oud varende 
van m/s Menapier. Geboren op 11 oktober 1949 en overleden op 
5 oktober 2021. Pascal en Evy Coupé - Eelen, Amelie, Denzel & 
Tess, Barry en Vicky Coupé - Le Bastard, Matthew, Noëlle, zijn 
kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter. Wij nemen afscheid 
van Ivan op zaterdag 16 oktober 2021 om 11.00 uur in de aula 
van Hof ter Delft te Ekeren, Laar 42. De urne van Ivan zal in fami-
liekring bewaard worden.  

Andre 'Dre' Bollaert, echtgenoot van Sabina Oliviers. Oud varende 
van m/s Schans XVI en gepensioneerde Gemeentelijk Havenbe-
drijf Antwerpen. Geboren op 4 juni 1942 en overleden op 15 okto-
ber 2021. Marcel † en Maria † De Souter -Bollaert, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen,Edmond † en Paula † De 
Weirt - Bollaert, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
Joseph † en Pauline Bollaert - De Hertogh, kinderen, kleinkin-

deren en achterkleinkinderen, Henri † en Florentina De Weirt - Bollaert, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, Alfons † en Maria Van Dyck - Oliviers, kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinzoon, Marianne Oliviers, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen, Yvo en Francine Cuyvers - Oliviers en kinderen, Arthur en 
Kristel Oliviers - Michiels en kinderen, zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, ne-
ven en nichten. U wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid bij te wonen op zater-
dag 23 oktober 2021 om 09.00 uur in de aula Chrysant van het crematorium van 
Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk. Aansluitend heeft de asverspreiding plaats 
op de verspreidingsweide van de begraafplaats aldaar. 

 

Patrick Buytaert, echtgenoot van Viana Dewinter. Oud varende 

van m/s Lianka (ouders) Patje Taxi. Geboren te Merksem op 8 juni 

1961 en overleden te Brugge op 20 oktober 2021. Stijn en Valérie  

Vandendrieesche - Guyssens, Lune. Olivier en Jana-Elisa Buy-

taert - Temmerman,zijn kinderen en kleindochter. Grégoire (†) en 

Virginie Dewinter - Picqueur zijn schoonmoeder. De uitvaartplech-

tigheid zal met de asurne plaatsvinden in de aula van het crema-

torium "Westlede" Smalle Heerweg 60 te Lochristi op woensdag 

27 oktober 2021 om 14.00 uur. Daarna wordt de asurne aan de 

famlie overhandigd.  

Maria Bauwens, weduwe van Henri Verschraeghen. Oud varende 
van m/s Celestine. Geboren te Eksaarde op 30 december 1928 
en overleden te Wachtebeke op 25 oktober 2021. René en Marti-
ne Verschraeghen - Marquenie haar kinderen, John en Frederic 
Verschraeghen - Aman, Julia, Alexia. Robin en Wendy Ver-
schraeghen - Misseghers, Gianni, Mauro haar klein- en achter-
kleinkinderen. We nemen in intieme kring afscheid van Maria op 
vrijdag 29 oktober 2021 gevolgd door de bijzetting in het columba-

rium bij haar echtgenoot Henri. Wij nodigen u uit om in gedachten met ons samen 
te zijn. 

OVERLIJDENS 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

VANAF 20 JUNI IS DE GELAGZAAL TERUG OPEN 

VOOR EN NA DE MIS 

DATUM  MISSEN         

          

31/okt            Van Gaever François, weduwnaar van Lisette Reyntens   

  Fierant Lucia echtgenote van Prosper Van Frausum  

   vanwege de Kon. Schippersgilde    

          

1/nov  Allerheligen 

2/nov 19u00 Allerzielen opgeluisterd door “Ons Koor” 

7/nov    Mariette Heirman   

14/nov  Antoinette Van Hemelrijk     

21/nov  Versyp en Julienne Pauwels     

28/nov          

          

5/dec          

12/dec          

19/dec          

24/dec 20u30 Middernachtmis opgeluisterd door "Ons Koor" 

  Monique Beerens, familie Beerens en van Sommeren 

25/dec          

26/dec          
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AGENDA 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 

is uitgesteld naar een latere datum. 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

    

6/11/21 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

10/11/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

22-25/11/21  Kerstcruise (VOLZET) Reisvrienden  

24/11/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

28/11/21  Schippersgilde Hof ter Delft 

    

4/12/21 10u00 - 15u00 Hobbyclub Ribiva Angeleke 

8/12/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 

22/12/21 14u00 Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" Vyca 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Zoon: “Papa, ben je bang voor leeuwen?” Vader: “Nee, jongen.” 

Zoon: “Papa, ben je bang voor tijgers?”  Vader: “ Nee, jongen.” 

Zoon: “en voor wurgslangen?”   Vader: “Helemaal niet!” 

Zoon: “Dan ben je alleen maar bang voor mama?” 

 

Jef bezoekt samen met zijn vriend Hugo zijn oude moeder. 

Terwijl Jef met zijn moeder praat, eet Hugo rustig de pindanootjes op die op tafel 

liggen. Als ze weggaan, roept Hugo: “Bedankt voor de lekkere pinda’s.” Waarop 

Jerf zijn moeder vriendelijk zegt: “Je mag ze hebben, sinds mijn kunstgebit stuk is, 

kan ik alleen nog de chocolade er van afzuigen.” 

 

Een moderne technische blunder! 

Het intypen van een verkeerd e-mailadres kan dramatische gevolgen hebben. Dit 

blijkt uit het volgende verhaal:  

Een schipper uit Antwerpen besloot in de winterse periode voor een weekje vakan-

tie te nemen in het zonnige Allicante. Zijn vrouw zou hem daags daarna achterna 

vliegen. 

Nadat de Antwerpse schipper in zijn hotel aangekomen was, schreef hij een e-

mailtje  naar zijn vrouw. Bij het intypen van haar e-mailadres maakte hij een klein 

foutje, waardoor het bericht niet bij zijn vrouw te recht kwam, maar bij een weduwe 

die enkele dagen daarvoor haar man verloren was. 

Toen de rouwende weduwe het e-mailtje uit Allicante las, schreeuwde ze het uit 

voor ze van schrik flauwviel. De buren kwamen op de schreeuw van de vrouw af 

en zagen op het scherm volgende boodschap staan: 

“Liefste, 

ben net aangekomen. Alles is gereed voor je komst, morgenavond. 

Je eeuwig liefhebbende echtgenoot. 

PS. Het is hier verschrikkelijk warm.” 

 

Jef, een matroos, vraagt aan zijn schipper om loonsverhoging. 

Schipper: “Maar je collega, Paul, verdient evenveel als je en hij heeft zes kin-

deren!” 

Jef: “Wat wordt hier eigenlijk gewaardeerd? De prestaties thuis of aan boord?” 



 8 

 
 

 
 

 
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 

Straatnamen 
 

Als we op wandel zijn in Antwerpen, dan lopen we straten in en uit.  

We gaan bijna blindelings van punt A naar B en daar blijft het meestal bij. Onze 
aandacht gaat wel naar de vitrines waar allerlei zaken zijn tentoongesteld die 
onze kooplust prikkelen. De vindingrijkheid en de verkoopstechnieken van de 
winkeliers grenzen soms aan het ongelooflijke en als dat op een eerlijke ma-
nier gebeurt dan kunnen we daar alleen maar bewondering voor opbrengen. 
Maar waar we meestal niet bij stilstaan zijn de straatnamen en daarin schuilt 
nochtans een deel van ons verleden. 

Door de uitbreiding van het stadsgebied kwamen er altijd maar straten en 

pleinen bij en moest men voortdurend namen bedenken. Als we namen zien 
als Samber- en Maasstraat dan weten we natuurlijk dat het over rivieren gaat. 
Bij Korte en Lange Dijkstraat dat het een dijk betreft, maar wat schuilt er achter 
die andere namen? We zochten er enkele voor u op.  

Ellermanstraat: kreeg de naam van de consul van het koninkrijk Hannover 
(1778-1831). Duboisstraat: werd genoemd naar de kolonel van de Burger-
wacht (1791-1847). Van Aerdtstraat: naar de onderhandelaar met bevelheb-
ber Chassé tijdens het bombardement van 1830. Cassiersstraat: was de fami-
lienaam van een reder en koopman (1778-1870). 

Fuggerstraat: de Fuggers waren Duitse bankiers en kooplieden te Antwerpen. 
Vondelstraat: genoemd naar Joost van den Vondel, de prins van de Neder-
landse dichters. De Pretstraat: Jacob de Pret was een reder en koopman. De 
Waghemakerestraat: geheten naar de beroemde 16de en 17de -eeuwse 
bouwmeester. Van de Wervestraat: kreeg de naam van de oudste adellijke fa-
milie van Antwerpen. Somméstraat: naar de opperheelmeester van het St.-
Elisabethgasthuis (1772-1855). Korte en Lange Ypermanstraat: werden ge-
noemd naar de Ieperse heelmeester (ca.1280-ca.1329). En zo zouden we nog 
lang kunnen doorgaan. 

Maar er werden en worden nog steeds straatnamen gewijzigd. De Gemeente-
plaats, maar in de volksmond de Geuzenhofkens genoemd, hebben velen 
van ons nog gekend als de Victoriaplaats en sinds 20 april 1945 noemt men 
het de FrankIin Rooseveltplaats, naar de 31ste president van de V.S.A.  Na 
de Eerste Wereldoorlog werden de Oostenrijkse-, Keulse-, Saksen- en Co-
burgstraat gewijzigd als Visé-, Dinant-, Dendermonde- en Ieperstraat. Beide 
oorlogen hebben duidelijk een rol gespeeld in de naamgeving en de wijzigin-
gen van straatnamen en borden. Maar ook mensen die iets betekend hebben 
voor Antwerpen vindt men erop terug. 

 

       Antwerpen, november 2003    A. Duwel (+) 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

Zondag 28 november 2021  

Jaarlijks teerfeest in zaal “Ter Delft”. De deuren gaan open om 12,30 uur. All-

in formule tot 22.00 uur. Voor de leden 80 € - voor niet leden 100 €. Inschrij-

ven kan bij onze feestleidsters tot 15 november 2021. Louisa Van Reeth – 

tel. 03/665.04.08 en/of Jenny Lobbestal – te. 03/289.71.04 – GSM 

0472/60.22.27 
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De koffieklets is terug opgestart na ongeveer 20 maanden. Voor deze maal waren 

we met een 20 tal personen. Het was heel gezellig na deze lange tijd. 

De volgende koffieklets zou alles normaal plaatsvinden als het toelaat op 

20/12/2021. Dan gaan we met de waterbus naar Lillo varen, daar gaan wandelen 

en vervolgens terug met de waterbus naar Antwerpen. 

 

KOFFIEKLETS OP DE SCHROEF 
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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 

Aan iedereen jong van geest en die 80 jaren of meer  op zijn teller heeft staan . 

We weten allemaal dat “corona” een grote spelbreker is, niets is nog normaal. 

Maar we willen graag terug naar onze oude gewoontes, gezellig samenzijn om iets 
te vieren. 

Daarom deze oproep: We zouden jullie terug graag verwelkomen op het Kerkschip 
om Kerstmis te vieren. 

Als alles in goede zin blijft evolueren dan zou het kunnen doorgaan op  zaterdag 
11 december 2021. 

We zijn sinds december 2019 toch heel wat van onze mensen verloren, hetzij coro-
na of gewoon omdat de tijd van gaan, gekomen was. 

Daarom ook deze oproep aan de jonge 80-jarigen. 

We zouden graag weten  wie er nog geïnteresseerd is in deze bijeenkomst???? 

Laat eens iets weten, op gsm Diane: 0475 75 19 77 of bij de  Kon. Schippersgilde. 

Vele lieve groetjes van ons Jules en Diane Gyselinck-Verveynne en onze helpers. 

KERSTFEEST 80-JARIGE KERSCHIP 
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UITNODIGING SCHIPPERSVRIENDEN  

Beste vrienden en vriendinnen,  

We laten jullie het is geen grap, het is waar, want volgend jaar zitten de schippersvrienden weer 

bij elkaar.  

Dit alles is voorzien op donderdag 13 januari 2022 om 12.00, in de voor ons bekende zaal:  

      Lodewijk van Male  

      Maalsesteenweg 488, St Kruis (Brugge)  

 

  

 

 

Schuimwijn “Bernard Massard” of fruitsap en 4 hapjes 

$$$ 

Zeebarbeel met boschampignons en jonge spinazie  

$$$ 

Fazant “Brabançonne” witloof – fine campagne en kroketjes 

$$$ 

Moelleux au chocolat – vanille ijs 

$$$ 

Koffie of thee met versnaperingen 

Bijpassende wijnen : Witte Chardonny “ Noëmie”  

        Rode Bordeaux “ Chateau de la Haye”  

Bruisend en plat water  

Dit alles wordt jullie aangeboden voor de prijs van 66€/per persoon.  

Aperitief en dranken tijdens de maaltijd zijn in deze prijs inbegrepen.  

Inschrijven kan bij : Walther Peleman tel.: 0475-86 97 95 of 0476-88 87 02  

       Hilaire Daes 0495-799117 of 0499-115715  

Het rekeningnummer voor betaling :  

BE84 7360 6474 7059 op naam van SCHIPPERSVRIENDEN  

De overschrijving dient als bevestiging, de betaling dient te gebeuren voor 15 december 2021,  

Gelieve uw naam te vermelden bij de overschrijving.  

We danken jullie voor het vertrouwen.  

Met vriendelijke groeten  

Walther & Emilienne - Hilaire & Monique  
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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 

    

Ma 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 5 dec 10u30 H. Mis  
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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 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

