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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Burgemeester Bruls
Staat stil bij het 40-jarig bestaan van het schippers-
centrum. Hij onderschrijft de leuze Sociaal - -Verbin-
dend. En hij wenst een ieder een zalig kerstfeest en
een gelukkig 2017.
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Voor alle vrienden en beken-
den fijne Kerstdagen

en een voorspoedig, gelukkig
en gezond 2017.
Cora Peperkamp

Voor alle vrienden en bekenden
fijne Kerstdagen

en een gezond en liefdevol 2017.
Lies Brevoord

Wij wensen onze familie, vrienden
en bekenden fijne Kerstdagen en

een goed en gezond 2017 toe.
Henk en

Hennie Wigman-Keuvelaar

Fijne Kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar

voor familie, vrienden en kennis-
sen.

Lies Wanders-Stenssen

Jopie Kerkhof wenst alle vrienden
en bekenden

Prettige feestdagen en een ge-
zond 2017

Jopie Kerkhof

Ik wil iedereen fijne feestdagen
toewensen

en een gezond en gelukkig 2017
Riet Pols

Kees wenst alle vrienden, kennis-
sen en bekenden

prettige feestdagen en een ge-
lukkig en gezond 2017.

Kees Lagarde

Voor alle vrienden en bekenden
Zalige Kerstdagen

en een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

Grada Witjes

Johan Wams wenst iedereen een
zalig Kerstfeest,

een prettige Jaarwisseling en een
gelukkig en gezond 2017.

Johan Wams

Riek wenst alle vrienden en be-
kenden fijne feestdagen

en een goed en gezond 2017
Riek Kuijten-Joosten

Van harte wens ik familie, vrienden
en bekenden, een zalig Kerstfeest

en een Voorspoedig,
Gezond en Vredig Nieuwjaar

Riek Verberck

Gerard en Wineke wensen alle
vrienden en bekenden

een zalige Kerst en een heel ge-
zond en gelukkig 2017

Gerard en Wineke Leensen

Peter en Rina wensen vrienden en
bekenden een gezegend

Kerstfeest en een gezond en voor-
spoedig Nieuwjaar

Peter en Rina Peters-Colmbijn

Mooie en gezellige feestdagen
en een voorspoedig 2017

aan alle familieleden, vrienden en
bekenden van

John van Oijen en Johanna Strijp

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
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Kerst en het circus

In oktober bracht ik een bezoek aan Sirkus Fin-
landia. Ze stonden in Helsinki. Op maandag de
vierentwintigste werd er door het Fins Circus
Centrum een symposium georganiseerd met als
thema de culturele status van circus in Finland.
Mij was gevraagd te vertellen hoe we in Neder-
land, met de Stichting Circus Cultuur, circuscul-
tuur op de Nationale inventaris van immaterieel
cultureel erfgoed geplaatst gekregen hadden.
Op die maandag waren er geen voorstellingen
in de tent. Daarom ging ik eer al op zondag
naar toe. Ik wilde de voorstelling van vijf uur be-
zoeken en natuurlijk de familie Jernström ont-
moeten, waarmee we al veel jaren
vriendschappelijke banden hebben. Met de ge-
zondheid van Calle senior gaat het helaas niet
goed. Hij vertelde, toen we elkaar in de pauze
troffen in de fraai gerestaureerde barwagen
van circus Barum, dat hij weer in het ziekenhuis
gelegen had, maar gelukkig op tijd bij het circus
te terug was, om de doop van zijn kleinzoon
(kind van Calle jr.) bij te kunnen wonen. Het kind
was ’s morgens gedoopt. Helaas wist ik dat niet,
want ik was er graag bij geweest.
In de loop van de maandagochtend vroeg ik
Calle jr. of ik de dopeling mocht zien. Dat lukte
op dat moment niet, omdat het kind sliep.
Groot was mijn verrassing toen Calle ’s middags
tijdens mijn presentatie met kind op zijn armen
de piste binnen kwam en het aan mij en de
overige aanwezigen liet zien. Hartverwarmend.
Aan de rituelen die bij de doop, het huwelijk en
overlijden horen wordt in het circus veel waarde
gehecht. De begrafenisdienst van Hans Martens
(directeur van het  Circus van Moskou / Holiday)
maakte diepe indruk op mij.

Ik mocht al menige doopplechtigheid bijwonen.
Soms tref ik daar ook de aalmoezenier of één
van zijn buitenlandse collega’s aan. Het werk
van Bernard van Welzenes en in het bijzonder
de manier waarop hij werkt, wordt in de circus-
wereld zeer gewaardeerd. Trouwe kerkgangers
zijn de meeste circusmensen niet. Daarin onder-
scheiden ze zich denk ik niet sterk meer van an-
dere parochianen. Maar geloof en bijgeloof
leven er nog sterk. Bij de beschrijving van circus
en de circuscultuur, nodig voor de aanvraag
om circus op de Nationale Inventaris te krijgen
schreven we : ‘Geloof en bijgeloof spelen een
belangrijke rol. De nieuwe circustent wordt inge-
zegend, huwelijken in de tent gesloten en kinde-
ren gedoopt. Bijgeloof; de kassawagen moet
altijd achterover opgesteld worden. Geen para-
plu opsteken in de tent.’
Maar ook bij persoonlijke probleem weten ze
Bernhard te vinden. Zo weet ik dat hij enkele ja-
ren geleden midden in de nacht naar Apel-
doorn reed om Adriana Althoff bij te staan toen
één van haar olifanten ernstig ziek was. Adriana
voelde zich zeer gesteund en heeft nog altijd
een warme plaats van Bernard in haar hart.
Het Kerstfeest wordt door gelovigen en ongelo-
vigen nog steeds uitbundig gevierd. In het circus
werd ik enkele jaren geleden geconfronteerd

met een kersttraditie waaraan in Tsjechië, en
naar ik me heb laten vertellen ook in de hen
omringende landen, veel waarde gehecht
wordt te weten Heiligenabend. Mijn vrouw en ik
bezochten het Wintercircus Martin Hanson op 24
december en hoopten aansluitend de familie
Janicek te bezoeken. Hun dochter had een an-
tipodenummer in het circus. Wij ontmoetten hen
enkele jaren daarvoor in Tsjechië toen ze daar
met een eigen circus (Aqua Manéž Fantasie)
reisden. De kontakten waren zeer hartelijk. Zo
brachten we enkele jaren later een bezoek aan
hun woning in Praag.
Maar op die 24e december waren we niet echt
welkom. Ze wilden snel inpakken, aankoppelen
en naar de volgende speelplaats rijden om
daar met hun gezin Heiligenabend te vieren. Ze
vonden het erg vreemd dat het Wintercircus op
de 24e speelde. Arlette houdt met die internatio-
nale traditie inmiddels rekening. Ze speelt niet
meer op de 24e.
Het circus staat tijdens het kerstfeest in veel Ne-
derlandse gezinnen, maar ook steeds meer in
de ons omringende landen, hoog op de agen-
da.  Een bezoek aan een voorstelling behoort
tot één van de hoogtepunten. Op de kerstda-
gen worden dan ook meerdere voorstellingen
gegeven. De klant is immers koning. De vele be-
zoekers moeten een deel van het financieel
mindere seizoen goed maken. Veel tijd voor de
kerstviering blijft er dan voor circusmensen niet
over. Maar vorig jaar beleefde ik op eerste kerst-
dag daarop een fantastische uitzondering. Het
Katholiek Pastoraat voor Kermis- en Circuswerk
in Menagerie Circus Freiwald een fantastische
viering organiseerde. Daarin werden circus en
kerstrituelen prachtig verbonden werden.

Arie Oudenes

Calle met kind
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Van Blue zone naar Red zone

Waarom leven mensen in Sardinië lan-
ger? Dat komt door vier lessen: be-
weeg natuurlijk, eet brood en drink
wijn,  omring je met familie en wees spi-
ritueel. Als je aan deze vier voorwaar-
den voldoet, dan bevind je je in de
zogenaamde Blue zone.

Mensen in Sardinië zijn gewend om
veel natuurlijke lichamelijke arbeid te
verrichten, bijvoorbeeld door het hoe-
den van schapen. In Sardinië wordt
speciaal zuurdesembrood gegeten en
wijn waar gezonde stoffen in zitten. Het
familieleven is erg belangrijk en 98%
van de mensen op Sardinië geloven.
“Het geloof neemt de uitzichtloosheid
van het leven weg”.

De LOVK vindt deze lessen ook belang-
rijk. In ons lespakket is veel aandacht
voor allerlei vormen van bewegings-
spelletjes. Onze kinderen leren wat ge-
zond en ongezond  eten is. Op
ligplaatsschool Het Zwanejong horen
ze verhalen uit de Bijbel,  maar zeker
belangrijk is de sociale ontwikkeling
van het kind. Heeft het vriendjes? Kan
het samenspelen? Hoe is het zelf-
beeld?  Kan het emoties uiten en de-
len? Het gezin is hierin de belangrijkste
oefenplaats voor het kind. Daar mag
het blij zijn, boos zijn, verdrietig zijn en
dat alles met de onvoorwaardelijke
steun van papa en mama. De LOVK is
daarom trots op het gezinsbedrijf en

onze ouders ook! In de laatste Langszij
(informatiekrant van de LOVK) geven
ouders aan waarom ze trots zijn: “Het
leven aan boord is fantastisch. Je ziet
de eerste stapjes en al die bijzondere
momenten van je kinderen van nabij.
Het 24/7 samenzijn is heel fijn voor ons
en biedt een goede basis voor de kin-
deren.  Welk kind kan zeggen dat hij er
bij is op het werk van papa en mama
en toch elk moment van de dag kan
spelen? Papa is er voor je als je bent
gevallen en mama zorgt ervoor dat er
een pleister op je knie komt.  Elke stap
die wij met onze kinderen nemen, kun-
nen we met elkaar volledig meebele-
ven.  Juist dit maakt ons trots op wat wij
doen.”

In deze dagen van kerst gedenken we
Jezus’ geboorte. Hij is naar de aarde
gekomen om mensen werkelijk weer in
contact te brengen met hun Schep-
per.  Bij Jezus komen we in de Red zo-
ne. Hij heeft aan het  kruis Zijn bloed
gestort om mensen zalig te maken.
Heeft u achter de kribbe het kruis al ge-
zien?
Jezus roept u en zegt: “Komt tot Mij, en
ik geef u het eeuwige leven”.

Namens het bestuur en medewerkers
van de LOVK wens ik u graag een ge-
zegend Kerstfeest!

Tineke Albregts- van de Weerd
Coördinator ligplaatsonderwijs
LOVK
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SOOS MET …

Het jaar 2016 loopt ten einde en het is
goed om de gebeurtenissen van de
groep Soos met…. de revue te laten
passeren. De groep werkt nu 2 jaar sa-
men met de voormalig Ziekendienst en
het Dienstencentrum en met al onze ge-
zamenlijke creativiteit, ideeën en ener-
gie proberen we van iedere activiteit
iets moois te maken.

We staan open voor nieuwe ideeën,
zoeken ook zelf hiernaar en op deze
manier hopen we dat we voor iedereen
iets kunnen betekenen. Iedere 2de dins-
dag van de maand organiseren we een
gezellige middag, we hebben kalenders
gemaakt, etagère in elkaar geknutseld,
gezellig spelletjes gedaan en natuurlijk
de bekende bingomiddag, waarbij de
belangstelling steeds groter wordt en de
modeshow van firma de Haas was zeker
een aanrader om nog eens te herhalen.

In april zijn we op stap geweest naar het
Toverbaltheater, we hebben een spon-
sorbedrag gehad van het Schaeck Ma-
tonfonds en dit maakte het voor ons
mogelijk om dit te organiseren.
Het was een geweldige middag.

De opening van het nieuwe seizoen,
met de slogan Sociaal en Verbindend
en de barbecue werd druk bezocht en
het was een geweldige dag die muzi-
kaal werd ondersteund door de Waal-
kanters. De Sinterklaasmiddag wordt

ieder jaar op een andere manier inge-
vuld en het blijft een gezellige middag
voor de volwassenen.

De Kerstbrunch bestaat niet alleen uit
lekker eten, maar ook de Kerstgedachte
en Kerstsfeer wordt op een weloverwo-
gen manier ingevuld, in samenspraak
met de Aalmoezenier.
Aan de zieken wordt aandacht besteed
door een bezoekje, kaartje of telefoon-
tje, met de Ziekendag, Sinterklaas, Kerst-
mis en Pasen wordt en er een attentie
verzorgd.

EEN KERSTGROET VAN DE
BLOEMSCHIKGROEP

Hierbij bedank ik ook dit jaar weer het
bloemenclubje voor het verzorgen van
de aula, die er iedere week weer mooi
uitziet.

Ik bedank tevens alle sponsors voor het
geven van de mooie kerstboom(en),
amaryllissen en groen, zij zorgen er ieder
jaar mede voor dat de Kerstdagen fees-
telijk en sfeervol zijn.

Namens ons clubje wens ik iedereen
een gezegend kerstfeest en de beste
wensen voor het nieuwe jaar 2017.

Riek Kuijten, bloemschikgroep
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KERSTSTUKJES MAKEN KSCC KERSTMARKT

Kerststukjes maken voor de K.S.C.C. Nijmegen
Kerstmarkt.

Iedereen is van harte welkom op vrijdag 16 de-
cember 2016 vanaf ± 14:00 uur aan boord van
ons KSCC Schipperscentrum Nijmegen om
zijn/haar groene vingers te activeren voor het
maken van kerststukjes voor de Kerstmarkt op
zondag 18 december 2016.

Advertentie plaatsen?

Iets kopen of verkopen? Be-
richtjes of marktplaatsberich-
ten kunt u gratis in Christoffel Nieuws plaatsen.

Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook wel-
kom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Op zondag 18 december 2016 wordt de traditi-
onele K.S.C.C. kerstmarkt gehouden op ons
K.S.C.C. SchippersCentrum.
Men kan een tafel huren voor €. 5,00 euro.
Voor het huren van de tafels kunt u bellen naar
het K.S.C.C. en vragen naar Ria Lentjes, Tel. 024
– 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf
de tafels kan aankleden en versieren. Indien
nodig is er ook stroom aanwezig.
Opbouw op zaterdag 17 december 2016 van
11.00 tot 13.00 uur en zondag 18 december
van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Tijdens de heilige Mis wordt er niet opgebouwd
en niets verkocht.

De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na
de heilige Mis) en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

JUBILEUM ZAALVOETBALTOER-
NOOI ‘HET ZUIDEN’

Op 8 januari 2017 organiseert
K.S.C.C. ’t Zuiden haar 25e

zaalvoetbaltoernooi.
Dit is tevens de laatste editie en we hopen op een
gezellig eindtoernooi.
Het toernooi vindt plaats in sporthal ‘De Amerhal’,
Lignestraat 58 te Made.

De toegang is gratis en u bent vanaf 10.00 uur
van harte welkom

KSCC
KERSTMARKT

GEZOCHT  !!!

We zijn weer op zoek naar muzikale kinderen die een in-
strument bespelen en/of willen meespelen (of meezin-
gen) tijdens de KinderKerstviering/Herdertjesmis op
zaterdag 24 december om 18:00 uur aan boord van ons
K.S.C.C. Schipperscentrum

mailto:redactie@kscc.nl
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VAN ZUSTER VINCENTIA

GROTE STER.

Ook voor jou.

Op de grens van licht en duister
    Tussen zorgen en verdriet
Kwam Hij zonder glans of luister
   met een ster in het verschiet.

Troost en liefde van de Vader
   Kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
   dan de Zoon door God bemind.

Steeds weer tussen licht en duister
   horen mensen groot en klein
door de wind het zacht gefluister
   ook voor jou zal ik er zijn.

In deze geest wens ik U allen een;
   Zalig Kerstfeest en een gezond en voor-
spoedig jaar 2017.

Mooie en warme feestdagen toegewenst
door

                    Zr. Vincentia (Bep)

VAN HET BEHEER

Zo weer een verhaaltje schrijven, dat wil zeggen
alweer een jaar voorbij. Vindt u ook dat het
allemaal zo vlug gaat. Ik heb al een goed jaar
A.O.W. en zoals u merkt ben ik er nog steeds. Ik
vind het fijn en leuk bij u (jullie) te zijn, samen met
onze vrijwilligers.

Soms is het moeilijk om het rooster rond te krij-
gen als er iemand op vakantie is. Ik wil u daar-
om hierbij vragen wie ons beheerdersteam wil
komen versterken.

Ik wil iedere vrijwilliger wat zij en hij ook doet heel
hartelijk bedanken voor alle werkzaamheden.
Dank, dank, dank.

Ik wens u (jullie) allen fijne Kerstdagen, een
goed en vooral gezond 2017.

Uw gastvrouw – Ria Lentjes.

LIJFS-BEHOUD

Letterlijk volgens Van Dale het behoud en het
veiligstellen van je lijf (lichaam). We lezen het
dagelijks in de krant of horen het op TV. Maar
moeten we het niet in een breder perspectief
zien en vertalen in het ‘zeer zuinig zijn op je li-
chaam’ in de breedste zin van het woord? Dat
wil dus ook zeggen dat we schatplichtig zijn
aan ons lichaam en hebben we de morele
plicht om er alles aan te doen dat ons lichaam
in een zo goed mogelijke staat blijft.
De meeste mensen zijn zich hiervan zeer be-
wust. Zonder een belerend vingertje op te ste-
ken moeten we constateren dat niet iedereen

zich aan die plicht houdt en zelf wel wil bepa-
len hoe ze met hun lijf omgaan. Toch schuilt
hier het gevaar. Natuurlijk moet iedereen zelf
weten wat hij doet. Ik ga dan ook niet zeggen
hoe men zich t.o.v. je lijf dient te gedragen.
Maar als we om ons heen kijken dan zien we
dat sommige mensen
leefregels heel anders
interpreteren. De dub-
bele moraal zit hier dat
we het vanzelfspre-
kend vinden, dat als er
iets met ons lijf aan de
hand is, we naar de
dokter kunnen gaan
en dat we dan ook be-
handeld worden, want
we willen beter wor-
den. Natuurlijk kan iedereen ziek worden, maar
we gaan ook naar de dokter als we het zelf
verprutst hebben door bijvoorbeeld teveel te
eten, te roken en leefregels aan onze laars lap-
pen en we vinden het dan ook vanzelfspre-
kend dat de dokter zorgt dat we beter worden.
Maar ons lijf was eerst beter en zijn we dus toch
niet zuinig op ons lijf geweest. Misschien is het
verstandig regelmatig eens in de spiegel te kij-
ken en met jezelf in gesprek te gaan, enige zelf-
reflectie kan nooit kwaad. Het is nooit te laat
om je leven te beteren. Misschien is het begin
van een nieuw jaar een goede aanleiding voor
een nieuwe start. Daar wens ik iedereen veel
sterkte te mee.

Alle leden van de gym-club wensen iedereen
veel geluk en een goede start in het nieuwe
jaar.

J. Hoks
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Wij wensen familie, vrienden en
bekenden

fijne feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2017

Henk en Annie Lischer

Iedereen wens ik hele fijne Kerst-
dagen

en een gezond en gelukkig 2017.
Tonny van Megen

Antoon en Marie Wanders, v/h “Een-
dracht” wensen familie, vrienden en

kennissen prettige Kerstdagen
en een zalig en gelukkig Nieuwjaar
Antoon en Marie Wanders-Sanders

Aan alle vrienden en bekenden
Zalige Kerstdagen en een geluk-

kig en gezond Nieuwjaar
Theo Roelofs

Nelly Mooren wenst iedereen hele
fijne en sfeervolle

Feestdagen en alle goeds voor
2017

Nelly Mooren-van Vliet

Een warme lach, een vriendelijk
gebaar. Onze allerbeste wensen
voor een nieuw en gezond jaar.

Prettige Feestdagen.
John Schüttler

Familie, vrienden en bekenden
wens ik

prettige Kerstdagen en een voor-
spoedig 2017

Ria Vermeeren

Voor alle familie, vrienden en be-
kenden fijne Kerstdagen en een

goed 2017
Riet Wendt, Havenweg 20,

 Nijmegen

Wij willen alle vrienden en beken-
den

Fijne feestdagen en een goed
2017 wensen !

Wim en Annie Huibers

Prettige Kerstdagen en een geluk-
kig Nieuwjaar
voor iedereen

Annie Wanders - Wanders

Annie Derksen wenst vrienden en
bekenden fijne feestdagen

en een heel gelukkig en gezond
2017

Annie Derksen-Bishchops

Wij wensen onze familie, vrienden
en kennissen

Gezellige Kerstdagen en een
goed en vooral gezond 2017 toe.

Frank Put en Ria Lentjes

Ik wens alle familie, vrienden en
kennissen

fijne Kerstdagen en een goed
2017

Jan Derksen

Wij wensen alle familie, vrienden
en kennissen

fijne Kerstdagen en een goed
2017

Frans en Floor Huibers –Vermeeren

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
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Sociaal-Verbindend

Vanzelfsprekend ben ik vereerd dat ik als
burgemeester deze woorden mag schrij-
ven voor deze extra Christoffel Kerstspecial.
Zeker nu ik weet dat deze nieuwsbrief voor
binnenvaart, circus en kermisgemeen-
schap in het hele land en zelfs in het bui-
tenland wordt gelezen.

Terwijl ik dit schrijf en naar buiten kijk, zitten
we weer voor de donkere dagen voor Kerst
en voor we het weten vieren we weer voor
Oud en Nieuw met elkaar. Een bijzondere
periode juist voor de families die rondreizen
en -trekken. De feestdagen zijn bij uitstek
een moment om gezellig samen te zijn, tijd
voor elkaar te nemen en naar elkaar te luis-
teren en genieten van lekker eten en el-
kaars gezelschap. Het zijn ook momenten
om met elkaar terug te kijken en vooruit te
blikken.

2016 was een feestjaar voor
Nijmegen. We hadden heel
wat te vieren. Een van de
hoogtepunten was natuurlijk
de 100e Vierdaagse maar ze-
ker ook de opening van het
rivierpark in maart 2016. Het
rivierpark Nijmegen is inmid-
dels genomineerd voor de
Nederlandse Bouwprijs 2017.
Het nieuwe stadseiland en de
nevengeul trekken veel pu-
bliek uit binnen- en buitenland

die komen kijken naar een unieke plek waar
waterveiligheid, natuur en recreatie zijn ge-
combineerd.

Ook het K.S.C.C. Schipperscentrum is een
plek om trots op te zijn en viert dit jaar een
jubileum. Het centrum aan de Waalhaven
bestaat dit jaar 40 jaar en is nog steeds een
begrip in Nijmegen. ‘Sociaal – Verbindend’
staat op het briefpapier. En dat zijn geen
loze kreten. Schippers, kermis- en circusex-
ploitanten kunnen ongeacht hun levens-
overtuiging al sinds jaar en dag terecht bij
het K.S.C.C. Schipperscentrum voor advies
over opleiding en huisvesting van kinderen,
vieringen en sociaal culturele activiteiten.
Geniet van deze Christoffel Kerstspecial en
bovenal wens ik u een zalig kerstmis en een
voorspoedig nieuwjaar!

Drs. H.M.F. Bruls

HET CIRCUS LEEFT
ZOALS ALTIJD EN
ZOALS NOOIT VAN TE VOREN

Circus heeft een rijk verleden en een gou-
den toekomst.
De magie van het circus spreekt al eeu-
wen tot de verbeelding. De verbeelding is
te zien bij disciplines als acrobatiek, jongle-
ren, clownerie en dressuur. Virtuositeit en
spektakel zijn bijzondere theatrale kenmer-
ken in alle circussen.
Het circus heeft verschillende verschij-
ningsvormen met rondtrekkende gezel-
schappen, in theaters en op festivals.
De artiesten staan voor vakmanschap,
kwaliteit en ondernemerschap. Het is een
kunstvorm die uitdaagt het zelf te doen en
het is laagdrempelig. Niet voor niets is cir-
cus erkend als immaterieel cultureel erf-
goed.

De laatste jaren heeft de bedrijfstak onder
druk gestaan.
De winstmarges voor de ondernemingen
zijn klein, het imago van het circus is niet
altijd goed en het circus als kunstvorm is
nog te weinig bekend om een goed pro-
ductieklimaat op te bouwen. Maar er zijn
hoopvolle ontwikkelingen.
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Weliswaar nog kleinschalig, maar door de krach-
ten in het circusveld te bundelen wil het Circus
de sector sterker maken.
Deze nieuwe impuls heeft de Stichting Circuscul-
tuur ertoe gebracht alle betrokkenen in het cir-
cusveld bij elkaar te brengen om te spreken over
de ambities van de toekomst van het circus. Het
resultaat van die gesprekken staat in de
#circusnl2025. Het circus gaat voor meer publiek.

Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat circus
sterk vernieuwend werkt voor cultuur en voor, so-
ciaal en economische vraagstukken. Dat wil het
circusveld ook in Nederland realiseren. Er wordt
gewerkt aan een campagne om het imago te
verbeteren. Met subsidiegevers, gemeenten en

theaters wordt gesproken over nieuwe en bete-
re voorwaarden voor de ontwikkeling van het
circus.

Nog meer dan het uitbrengen van het plan
heb ik persoonlijk vooral veel genoegen be-
leefd aan het feit dat het gelukt is om dit met
elkaar te doen. Er zijn verschillende circussen en
de een voelt zich meer aangetrokken tot de
ene traditie en de ander tot de ander. Maar
het gaat over het circus in de brede zin van het
woord. Of het nu gaat om de romantiek van
het rondtrekkende circus of om het jeugdige
elan van opleidingen of dat de een circus als
kunstvorm verder wil ontwikkelen met nieuwe
disciplines of de ander die een verwoed verza-

melaar is van circus affiches. Al die ver-
schillen hebben aan de tafel gezeten en
meegeschreven aan het plan.
Het kan dus. Arthur Japin schreef het mooi
in zijn boek Vaslav: ‘Dingen kunnen nog
zo rotsvast zitten…..zolang je zelf maar
blijft bewegen kun je ze altijd weer veran-
deren. Eén stap opzij, een stapje van niks
is genoeg en heel de wereld oogt anders.
Een mens moet in het leven zijn eigen
coulissen verplaatsen.’

Ik wens u een mooie kerst toe.

Patrick Cramers
Voorzitter stichting circuscultuur

Op vrijdag 23 december presenteert
het Nederlands Nationaal Circus Renz
de 25e editie van het Kerstcircus te
Haarlem onder de veelzeggende
naam ‘REVIVAL’
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VAN ONZE KOSTERS

KLEUR IN HET LEVEN EN IN DE KERK
In ons dagelijks leven spelen kleuren een be-
langrijke rol. En in het bijzonder voor mensen
die onderweg zijn.
Op de weg weten we door de kleur van een
verkeerslicht of een verkeersbord, in een frac-
tie van een seconde precies wat we moeten
doen. Ook voor schippers en piloten, geven
de witte of gekleurde lichten, in een fractie
van een seconde, de informatie die nodig is
om een juiste beslissing te nemen, of de koers
op af te stemmen.

Kleuren hebben een boodschap voor ieder-
een die onderweg is ter land ter zee of in de
lucht. En dus ook voor de gelovige gemeen-
schap die ook wel “Het Gods Volk Onderweg”
wordt genoemd. Dankzij de verschillende litur-
gische kleuren: Groen, Wit, Rood, Paars, Zwart
en Roze krijgt iedereen die een kerk bezoekt,
zonder woorden, toch belangrijke informatie.
Je herkent direct de tijd van het jaar, en of het
feestelijke of een droeve gebeurtenis is waar-
voor wij als gemeenschap samen komen. Dat
zijn zaken waar wij als kosters dan ook rekening
mee moeten houden.

Gebruik
De liturgische kleuren worden gebruikt voor
het parament (opperkleed) en de stola van
de priester. Daarnaast worden de liturgische
kleuren ook gebruikt voor het kleed op de al-
taartafel. Deze kleuren zijn voor de Latijnse
Kerk al vastgelegd door Paus Pius V in 1570 en
gelden in grote lijnen tot op de dag van van-
daag. Maar het “overtreden” van deze kleur-
regels heeft natuurlijk veel minder impact dan
het negeren van de kleuren van een verkeers-
licht.

Over de symboliek van de verschillende liturgi-
sche kleuren is veel te vinden op internet,
maar kort gezegd komt de betekenis en het
gebruik hier op neer:

GROEN
Groen is de kleur van de hoop. De kleur groen
wordt gebruikt voor de gewone zondagen
door het jaar, en kan in de liturgie worden ge-
zien als kleur van het toeleven, van het toe-
groeien naar de eerstvolgende bijzondere
feest- of gedenkdag.

WIT
Wit staat voor de zuiverheid, reinheid en on-
schuld, terwijl goud staat voor de overwinning,
heerlijkheid en puurheid. Wit is de liturgische
feestkleur en mag daarom ook zilver- of zelfs
goudkleurig zijn.
Wit wordt o.a. gebruikt voor de feesten van
Christus, in de Kersttijd, op Witte Donderdag, in
de Paastijd, op feesten van Maria de Engelen
en op de gedenkdagen van heiligen die geen
marteldood gestorven zijn.

ROOD
Rood staat zowel voor het bloed van de mar-
telaren als voor het vuur van de Heilige Geest.

De kleur rood wordt gebruikt op Palmzon-
dag, op Goede Vrijdag, op het feest van
Pinksteren, op de gedenkdagen van de heili-
gen die een marteldood gestorven zijn, als-
mede bij de uitvaart van de Paus.

PAARS
Paars geldt als de kleur van boete en bezin-
ning, van inkeer en daarmee ook van voor-
bereiding. Paars kan gezien worden als zwart
waardoorheen het licht gloort. De kleur
paars (of violet of purper) wordt gebruikt
voor de dagen van de Advents- en de Vas-
tentijd, op Goede Vrijdag, op andere boete-
en voorbereidingsdagen alsmede bij begra-
fenissen, waar paars in de plaats van het
vroegere zwart is gekomen.

ZWART
Als meest donkere kleur waaruit al het licht
verdwenen is, geldt zwart van ouds als een
rouwkleur die staat voor de droefheid, leeg-
heid en verlatenheid die gepaard gaat met
het verlies van dierbaren.
De kleur zwart werd vóór het Tweede Vati-
caans Concilie (1962-1965) gebruikt op Goe-
de Vrijdag en voor begrafenissen, maar
onder invloed van het Concilie wordt tegen-
woordig bij deze gelegenheden de kleur
paars, en bij begrafenissen soms zelfs wit ge-
bruikt.
Immers voor katholieken is de dood niet het
einde en kan de droefheid en de leegte tij-
delijk zijn in de hoop op het voortleven van
de ziel van de overledenen. Daarom wordt
vaak liever het lichtere paars of zelfs het wit
als liturgische kleur bij uitvaarten en andere
droeve gelegenheden gebruikt.
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ROZE
Dit is een hele onbekende liturgische kleur. Het
is een kleur die slechts tweemaal per jaar ge-
bruikt mag worden, op de derde zondag van
de Adventstijd (zondag Gaudete) en op half-
vasten de vierde zondag van de Veertigda-
gentijd (zondag Laetare).  Maar het hoeft niet
er mag dan ook paars gebruikt worden. Het
roze zoals dat in de liturgie wordt gebruikt kan
gezien worden als het doorschijnen van het
wit van Kerstmis en het Pasen in het paars van
de Advent en de Veertigdagentijd.

Dat onze veelkleurige Kerk voor ons allen een
baken mag zijn tijdens  de Kerstdagen en ge-
durende het hele jaar 2017.
Dat wensen de kosters van de R.K. Parochie
voor de Binnenschippers Kermis- en Circusge-
meenschap.

Bernard Derksen, - Johan Peters
Theo Janssen

BINNENVAARTKRACHTEN BUNDELEN

Altijd maar weer die uitdagingen
Wat is het mooi om eens achterover te leunen
en voldaan terug te kijken op de verrichte
werkzaamheden.
Het maakt dan deel uit van die momenten die
broodnodig zijn om het lichaam en de geest
op te laden voor de volgende taken en uitda-
gingen. En hopelijk vindt u nu nog kracht ge-
noeg om dit artikel tot aan het einde te lezen.
Ook dat is een opgave: mensen binden, maar
ook vrijlaten.
Een binnenvaartbrancheorganisatie wordt ge-
dragen door leden uit de bedrijfstak en hoe-
wel dat misschien niet altijd even duidelijk is,
proberen bestuursleden en medewerkers, al
dan niet professioneel, de zaken op verschil-
lende beleidsterreinen zo deskundig mogelijk
te behartigen.

Extra uitdagingen zijn de algemene omstan-
digheden en we kunnen bijvoorbeeld de
enorme diversiteit in binnenvaartland noe-
men. Het vaargebied en de natte infrastruc-
tuur, de omvang van de onderneming, de
afmetingen van het schip, de goederenstro-
men, het maatschappelijke en politieke
draagvlak, de sociale aspecten en het onder-
wijs zijn onderwerpen die meer dan gemiddel-
de aandacht vragen. En als er schippers zijn,
of andere mensen die binding hebben met
het vaarwater, met vragen, met suggesties,
dan moet daarmee iets worden gedaan.

En dat brengt een enorme uitdaging met zich
mee.
Want steeds weer komt de vraag of het be-
lang van de een niet schadelijk is voor een an-
der.
Sinds 2013 zijn de leden en bestuurders van
schippersbonden in Nederland nog meer ver-
enigd dan daarvoor. In september van dat
jaar ontstond BLN (Binnenvaart Logistiek Ne-
derland) en eind augustus 2015 verkreeg BLN-
Schuttevaer van het staatshoofd het predi-
caat Koninklijk.
Dat is mooi, maar daar gaat het niet om.

Er moet worden gewerkt aan een passend
onderwijssysteem voor mensen die in de bin-
nenvaart werken of willen werken, en dat bin-
nen Europa op een harmonieuze manier.
De handen moeten uit de mouwen om bin-
nen en buiten Nederland de vaarwegen, de
sluizen, (kanaal-)bruggen en de havens en
kaden op orde te houden of te krijgen.

En de rug mag best gerecht worden als het
over financiering van binnenvaartonderne-
mingen gaat of over het meer milieuvriendelijk
worden van de binnenschepen.
Bovendien gaat het ook hier altijd om men-
sen. Mensen beschikken over talenten, kwali-
teiten, maar ook over tekortkomingen en over
de gave zich verder te bekwamen.

Er is tijd en energie nodig om samen met de
Algemeene SchippersVereeniging  en met het
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
de binnenvaart een stem te geven.
Dat wordt internationaal gedaan, en dan met
name in Brussel en Strasbourg,
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maar ook op nationaal niveau bij het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en
zeker ook op regionale schaal. Dat laatste is
zeker ook de verdienste van de afdelingen
van Schuttevaer. En hoe strijdvaardig er ei-
genlijk zou moeten worden opgetreden, een
oplossing is er altijd na een overleg en meest-
al aan tafel. Daarom is het goed een breed
netwerk op te bouwen om de lijnen kort te
houden.

In zuidoost Nederland gaat er rond de jaar-
wisseling bij Koninklijke BLN-Schuttevaer het
een en ander gebeuren. Leden en genodig-
den van de afdelingen Gelderland en Lim-
burg Oost-Brabant vergaderen op woensdag
28 december 2016 om 15.30 uur in het Kol-
pinghuis in Nijmegen en zullen na de afzon-
derlijke bijeenkomsten in een zaal verder
gaan met een nieuwe afdeling.

Daartoe zullen de leden worden opgeroepen
in een speciale stemmingsronde. Op dat mo-
ment zal uit de inzendingen de nieuwe naam
worden gekozen.
In het tweede deel van de vergadering zal er
o.a. aandacht zijn voor de goederencorridor
zuidoost Nederland. Zuhal Gül van het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu zal dit onder-
deel leiden. De effecten van langsdammen
in de Waal en diverse projecten in Oost-Ne-
derland worden uitvoerig besproken. Om de
dag ontspannen en luchtig af te sluiten is er
een feestavond om elkaar te ontmoeten en
om bij te kletsen. Met eenvoudige middelen
zal er muziek worden gebracht.

Hopelijk vindt u ook in dit goedgevulde deel
van het jaar voldoende rust om het feest van
Kerstmis een mooie plek te geven, om even
niet door de hectiek van de dag te worden
opgenomen en om misschien wel stil te staan
bij de gebeurtenissen die zijn geweest en bij
de dingen die aanstaande zijn. Dat kan heel
uitdagend zijn.

Namens de collega bestuursleden wens ik u
een mooi Kerstfeest en voor 2017 veel geluk in
goede gezondheid,

Henry Mooren,
Secretaris
Koninklijke BLN-Schuttevaer afd. Gelderland

’N DIGITAAL VERHAAL OVER 2016 IN BEELD

Over het jaar 2016 zijn alweer heel wat beel-
den gemaakt over gebeurtenissen die plaats
vonden op- en over het Schipperscentrum.
Het is toch interessant om de uitspringende ge-
beurtenissen over 2016 nog eens via onze
website terug te kijken. Om er maar eens en-
kele te noemen; de Don Boscoviering (31 jan.),
waar tevens gevierd werd dat Martien Hoen-
selaar 60 jaar organist is, de leuke “Mode-
show” van Jos de Haas en dan de
noodzakelijke “grote poets van het schippers-
centrum”. Vergeet ook niet om de beelden
terug te kijken van het zeer interessante en
leerzame Symposium (16 okt.) en natuurlijk het

vieren  van  de  75ste  verjaardag  van  onze
Aalmoezenier (25 mei). Het gaat allemaal
maar door en wij wensen hem nog een lang
en actief leven toe.

Op 6 september hebben wij ons “activitei-
tenjaar” 2016-2017 weer feestelijk geopend
waarin de spreuk voor dit jaar is bekendge-
maakt:  Sociaal – Verbindend.
Ook in dit (activiteiten) jaar hebben wij al-
weer enkele mooie en gezellige vieringen
gehad en dat zal zeker met de a.s. kerstvie-
ringen niet stoppen. Ons schipperscentrum
“barst” van de activiteiten en er is telkens wel
iets te doen.
Ook daarom hoop ik dat ik toch telkens weer
in staat mag zijn om; de- en mijn batterijen
weer voldoende op te kunnen laden om
mooie plaatjes te maken, zodat ook diegene
die niet bij de feestelijkheden aanwezig kon-
den zijn, mee te laten genieten.

Kerst is het feest van bezinning en rust, er zijn
weer verschillende mogelijkheden gepland
om hier gebruik van te kunnen maken. Even-
als vorig jaar zal er weer een sfeervolle Eu-
charistieviering plaats hebben in de
ambiance van het circusleven. Misschien
met de ijdele hoop van de nabijheid van Bu-
ba (de olifant), hierover wil ik graag blijven
dromen!
Wij mogen hopen dat het gezonde verstand
mag zegevieren en terugkeren. Allemaal
een rustige kerst toegewenst waar ook de
vredesgedachte bewaarheid mogen wor-
den
G.B..
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Veranderingen in en om de haven

Een terugblik op 2016 vanuit onze woonboten
Handelskade, hoogwatersteiger en droge zo-
mer.

De Handelskade krijgt steeds meer vorm. Sinds
een tijdje komt de pannenkoekenboot met
enige regelmaat de Waalhaven invaren. Aan
boord Gelderlander-journalist Rob Jaspers die
de geïnteresseerde opvarenden toelichting
geeft over de veranderingen in het havenge-
bied. Als bewoners van de woonschepen in de
Waalhaven zien en ervaren wij, zoals ook de
schippers die vaak in de haven zijn, de veran-
deringen dagdagelijks. De hoogwatersteiger
voor de binnenvaart die in 2015 is geplaatst,
wordt nu met regelmaat gebruikt, al is het nog
weinig voor hoog water. De sleepboten van
de familie Rigter - en ook andere schepen -
waren deze zomer door aanhoudend laag
water juist veel minder vaak aanwezig. De
loopbruggen naar de twee steigers waren lan-
ge tijd ware kuitenbijters.

Hilckmann, Honig en Batavia
De Hilckmann slachterij ging in februari dicht,
toch nog vrij plots. U zult begrijpen dat we dit
als een zegen ervaren. Dit bedrijf hoorde niet
meer op deze plek. De perikelen eromheen
wens je een gemeenschap echter niet toe.
Het Honigcomplex brengt wat ons betreft
vooral positieve reuring en Batavia is een mooi
nieuw onderdeel van het Waterkwartier. Overi-
gens ook een verandering: het uitzicht vanaf
de dijk naar Nijmegen-Noord, sinds dit jaar met
de Toekan en vier windmolens aan de horizon.

Oude en nieuwe havenbewoners
Hans en Bea hebben dit voorjaar hun Ark de
Notre Vie verkocht om op de Handelskade te
gaan wonen. Inmiddels zijn Bas en Agnès trotse
nieuwe bewoners van deze ark in de noord-
westelijke hoek van de haven. Hoe hebben zij
het ervaren?

“Vanaf maart met frisse zin begonnen aan het
eigen maken van je woonstulp, toch iets meer
gedaan dan aanvankelijk de bedoeling was.
Maar ja, je kan het maar gehad hebben en
zodoende is het huidige resultaat heel bevredi-
gend. Op een nieuwe plek, en dan ook nog
op het water, de omgeving met z’n (eigen)-
aardigheden, lees het drukke niet bestem-
mingsverkeer als klein minpunt, dat nu met me-
de een fantastische inzet van Marij
gedwongen gaat worden snelheden te tem-
peren door de aanleg van verkeersdrempels.
Maar ook zoals eerder gememoreerd de wa-
terhoogte deze biedt steeds weer een andere
beleving van de omgeving. En dan het voor-
naamste een hele leuke club met enorm pret-
tige mensen om je heen die ons een zeer

warm welkom hebben geboden en bieden.
Alle buren nogmaals dank voor jullie ont-
vangst! En wat was die burendag aan het ein-
de van de zomer geweldig! Wat ik al zei een
hele beleving zo’n nieuwe plek en wat een ge-
not hier te mogen wonen.”

Ankerkunstwerk wordt geplaatst
Op 12 december is gestart met het plaatsen
van het ankerkunstwerk, idee en initiatief van
Marij Steenbeek woonachtig a/b Johanna.
Acht blokken met daarop ankers die bij het
baggeren in 2013 uit de haven zijn opgevist. Elf
ankers zijn destijds gevonden. Niet alle ankers
zijn in het uiteindelijke ontwerp meegenomen,
de kleinsten waren niet geschikt. We danken
Arild Veld, metaalkunstenaar en ontwerper
van het kunstwerk, voor zijn ontwerp, de vak-
kundige opbouw en vooral ook geduld. Het
heeft immers bijna 3 jaar geduurd voor tot
plaatsing kon worden overgegaan. Eveneens
dank aan baggeraar van den Biggelaar en de
gemeente Nijmegen voor alle hulp. De plaat-
sing van het kunstwerk willen we overigens nog
vieren met een klein feestje, we houden u op
de hoogte!

Op naar een mooi 2017
We wensen alle lezers fijne Kerstdagen en een
goed, gezond en gezellig nieuwjaar!

Nieuw Nijmeegs Peil
Bewonersvereniging Waalhaven
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GEWOON: ER ZIJN

Dienstbaar daar waar het kan
’s Morgens nog maar net uit bed en al snel door
een toevallige ontmoeting verzonken raken in
een diepgaand gesprek.
Het ging over de betekenis van het er zijn voor
elkaar. Wanneer mag je geven en bij welke gele-
genheid kun je ontvangen?
‘Veel te moeilijk’, zullen velen zeggen. ‘Dat zijn
van die dingen die vanzelf gaan.’ En zo nuchter
kan het ook zijn.

Maar die nuchterheid wordt soms omgeven door
kleine muurtjes. Dat gaat vaak ook onbewust. Als
een huis in de straat te koop staat is er niets bij-
zonders aan de hand, maar de mensen die er in
de buurt wonen zijn iets meer gespannen dan ge-
middeld. Verandert er iets aan het vertrouwde,
kunnen de mensen die er komen wonen zich snel
eigen maken met de nieuwe omgeving ? Dat is in
het klein, maar zeker ook aanwezig buiten de ei-
gen woonkring. Accepteren we de veranderde
situatie en zijn we bereid anderen bij te staan ?
Als mensen uit oorlogsgebieden een beroep op
ons doen, durven we dan die stap te maken om
er voor hen te zijn ?
Het kostte moeite maar per saldo werd er een
hand geboden.

Hoe je er voor een ander bent kan met een beel-
dend verslag worden aangehaald. In een grens-
plaatsje langs de Rijn komen mensen uit Syrië om
er te wonen. Het zijn er niet veel, maar speciale
aandacht is nodig en die komt er. Mensen uit het
dorp maken tijd vrij om contact te maken, de
taalbarrières te overwinnen, de formaliteiten af te
handelen, de weg te wijzen. Dat dat vrijwel altijd
zonder vergoeding gebeurt behoeft geen be-
toog. Maar er ontstaat een band en de dank-
baarheid van hen, die in de voor hen ‘nieuwe’
wereld komen, is een verrijking.
Het geven wordt gekoppeld aan het ontvangen
als je kinderen begeleidt naar school of als de
boodschappen naar binnen worden gedragen.
We kunnen er van uit gaan
dat vrijwel iedereen wil le-
ven, werken, studeren en
recreëren in rust en enige
mate van bescherming.

Soms doen mensen daarvoor een beroep op an-
deren en die staan klaar om de vragen te beant-
woorden.
In onze samenleving gaat het natuurlijk om veel
meer mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Heel vaak doen we dat via diverse in-
stanties of langs allerlei regelingen, maar er blijft
voldoende over om tijd voor vrij te maken.
Mensen die lang zelfstandig wonen en minder
mobiel worden zijn geholpen met een bezoekje
voor een praatje of om de digitale post door te
nemen en met een ritje naar de Stadswinkel om
formaliteiten af te handelen. Dan zijn er ook men-
sen die op jongere leeftijd een thuissituatie heb-
ben zien veranderen en de zorg voor kinderen
alleen moeten voortzetten.
Meekijken, luisteren en hulp bieden is niet verbo-
den, hoewel er in elke situatie gezocht moet wor-
den naar een goede mix. Overdadigheid moet
worden vermeden. En zo is geven en ontvangen

een spel dat ongedwongen moet worden ge-
speeld.

‘Er gewoon zijn’ kan ook worden herkend in het
pastoraat voor kermis, circus en binnenvaart. Bij
tijd en wijle is er een oliebol bij de koffie en dan is
er weer een kop warme soep of een hartige hap,
aangeboden of bereid door vrijwilligers.
De KSCC-thuishaven in Nijmegen, maar ook in
Raamsdonksveer, is er voor een ieder die zich ver-
bonden voelt.
Het pastoraat biedt ontspanning, zorg en inspira-
tie.
Er mag daarbij niet vergeten worden dat velen
die thuishaven mogelijk maken. Op 18 november
jl. werd daar in Nijmegen nog eens bij stilgestaan.
Om het schip, de basis voor veel activiteiten en
diensten, zowel aan boord als op andere locaties,
nog lang te laten functioneren moet op gezette
tijden een beroep worden gedaan op de vrijge-
vigheid van velen.

In principe gebeurt dat via een uitnodiging in het
najaar. En na een update van de gegevensregi-
stratie is er een toename van de betrokkenheid te
melden. Daar hoort zeker een woord van waar-
dering bij.
Er gewoon zijn, voor elkaar. Het is een boodschap
van alle tijden en zeer zeker ook verbonden aan
de komst van het Kind, wiens geboorte we al
meer dan 2000 jaar vieren.

Namens de werkgroep Gezinsbijdrage
wens ik alle lezeressen en lezers van Christoffel
Nieuws
goede Kerstdagen en een voorspoedig 2017

Henry Mooren

GEZINSBIJDRAGE
2016
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Onder mijn grijze haren hangt de geur van wie-
rook, worstenbroodjes. De versierde straten, de
warme uitnodigende etalages. Ouderwetse
woorden komen op: warmte, genegenheid. Er
is geen feest waar je zoveel samen doet: sa-
men eten, samen wandelen, samen zingen.
En nou maar hopen dat er niet iemand op staat
die tegen timmermannen is die Jozef heten.
Dat ze zich gediscrimineerd voelen. Dat ze als
hard werkende zzp-ers alleen maar bijrollen krij-
gen met Kerstmis en ze ook die beide feestda-
gen in een stal moeten werken. Of een anti-os
front of een balkende ezelstichting die zich er
aan ergert dat hun lievelingen met kerst in de
kou van de stal moeten staan. Of drie koningen

die uit een land komen waar het qua mensen-
rechten ook geen goud, wierook en mirre is.
Of dat het verlangen naar een ‘witte’ kerst ei-
genlijk ook helemaal niet kan.
Kerstmis als piek van het cultureel religieuze erf-
goed.

Gelukkig speelt zich die discussie in zeer beperk-
te kring af.

Buiten in de gewone dagelijkse heerst sfeer. Oer
Nederlandse gezelligheid, van feestverlichting
en verlichte uitnodigende etalages. De feest-
maand is aangebroken. In veel huizen worden
de dozen vanaf de zolder de huiskamer in ge-
sleept en de kerstboom, de tuin en het hele huis
wordt opgetuigd. Vooral zuiderlingen zijn ver-
sierders. Sommige huizen kunnen met hun lamp-
jes en afbeeldingen makkelijk concurreren met
Disneyland. Een zee van gezelligheid waaiert uit
over de stad.

De wreedheid woont
in de schaduw van
het licht en jaagt da-
gelijks door kranten
en het 8 uur journaal. Is Kerstmis sterker dan de
wreedste oorlog, denk ik in Ieper, België, net als
Nijmegen een oorlog later frontstad. Ieper, de
hoofdstad van de Grote Oorlog. De Eerste We-
reldoorlog waar in vier jaar tijd 15.000.000 jonge
mannen en vrouwen om het leven komen. De
grote zinloze oorlog. Vier jaar lang liggen Duit-
sers, Britten, Fransen en Belgen tegenover el-
kaar ingegraven, alleen gescheiden door de
rottende lijken van hun kameraden. Maar Kerst-
mis 1914: het wonder van Ieper. Duitse soldaten
steken vanuit hun loopgraven kerstboompjes

naar boven met bordjes: Merry Christmas. Brit-
ten zingen terug. Aarzelend komen de vijanden
uit de loopgraven en wensen elkaar tussen de
kapotgeschoten lijken een zalig kerstfeest. Ze
laten foto’s van hun dierbare zien, delen rant-
soenen, voetballen. De officieren noemen het
later hoogverraad, maar Kerstmis heeft even
zand in de raderen van de moordmachine ge-
strooid.

Kerstmis is even sterker dan de oorlog en dat
voedt de hoop voor de wedergeboorte van
mijn kinderdroom.

Ik wens u allen, mede namens Tonny, een zalig
kerstfeest.

Kinderdroom

Kerst is voor mij de wedergeboorte van
een kinderdroom. .
Het warme gevoel van geborgenheid dat
naast het kindje in het kribje ligt. De
gezelligheid van de huiskamer, het bij
elkaar zijn. Herinneringen hangen fon-
kelend in de kerstboom. Samen de boom
optuigen, de kerstgroep een plek geven.
Maria, Jozef, Jezus een stel herders en
een zootje schapen wonen in ons huis.
Een plek kadastraal bekend onder Lu-
cas II 1-14.

Maar Kerstmis 1914:
Het wonder van

Ieper
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Het is alweer december en nu Sinterklaas en
zijn Pieten terug zijn naar Spanje, wordt ons in-
ternaat weer in een prachtige kerstsfeer ge-
bracht. Conciërge Cor is meteen aan de slag
gegaan met de lampjes en de versiering voor
onze eigen mooie kerstboom, die het hele jaar
in onze tuin staat te wachten tot hij weer ver-
sierd gaat worden. De boom staat er weer stra-
lend bij in de binnentuin.  Ook aan de
buitenmuren van de huizen wordt feestelijke
kerstversiering opgehangen. Binnen in de groe-
pen, Theems, Tiber en Dieze en ook in het lo-
geerhuis en de kamertraining zijn de
kerstbomen neergezet.
Het brengt een andere stemming met zich
mee.
Het is goed om aan het eind van het jaar extra
stil te staan bij de ander, bij elkaar.
Dat is ook het thema van de kerstviering 2016
het St. Nicolaas-internaat in Nijmegen.
“Samen verbonden”
Is het onderwerp waar we tijdens de viering op
18 december a.s. met elkaar vorm aan geven.
Even stilstaan bij “samen”, hoe waardevol dat
is. Want het is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend om samen te zijn met kerst. Wij, op het in-
ternaat, gaan samen kerst vieren, met alle
ouders en jongeren die bij ons wonen. Het zal
een mooie avond worden.
En daarna gaat iedereen heerlijk samen kerst-
vakantie vieren! We zien elkaar weer in het
nieuwe jaar, tijdens een bruisende nieuwjaars-
receptie.

Alle medewerkers van Meander Nijmegen wen-
sen u fijne feestdagen en een gelukkig 2017.

Schenking droogdok
aan Maas Binnen-
vaart Museum in
Maasbracht

Op 8 december werd
het droogdok, geschon-
ken door Cees van
Dreumel, in gebruik ge-
steld door de wethou-
der van de gemeente
Maasgouw, mevrouw
Smeets - Palmen en
Roelof Fransbergen.
Dit gebeurde d.m.v. de
onthulling van een ma-
quette in het Maas Bin-
nenvaartmuseum.

Ook ontving de heer
Fransbergen uit hande
van de wethouder de
vrijwilligersaward.
Hij was jaren voorzitter
van het museum.
Rechts Drea Fransber-
gen.

Foto’s: Peter Dirks


