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Van de bestuurs- en directietafel

De zomertijd is weer begonnen en de kabinetsforma-
tie is in volle gang. Intussen maken wij ons op voor de
komende Goede Week en het Paasfeest.
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Vanaf zondag 9 april begint de Goede Week, de
Lijdensweek. De Vastenactie die op Tweede Paasdag
wordt afgesloten, is tot nu toe zeer succesvol verlo-
pen. Waarvoor onze dank.
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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/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Zomertijd

De zomertijd is al weer meer dan anderhalve
week geleden ingegaan. Over het algemeen

went men er snel aan. ‘s Morgens is het later licht al-
hoewel dit ook snel bijtrekt en ’s avonds is het langer
licht.
De afgelopen week hebben velen genoten van het mooie weer.
Heel wat fietsen zijn van stal gehaald. De natuurlijk laat zich nu van
haar mooie kant zien: prachtige bloesem, ontspruitend groen. Een
lust om te zien.
En wat de denken van de asperges? Wanneer het lenteweer aan-
houdt zullen de prijzen snel zakken en kunnen we genieten van het
‘witte goud’ uit onze aspergestreken.
Laatst werd er op de radio, tijdens een programma over koken, een
pallet van mogelijkheden besproken hoe asperges klaargemaakt
kunnen worden. Interessant, maar de ouderwetse bereiding blijft het
lekkerst: asperges met gesmolten boter, krielaardappels, ham en
een gekookt ei: dat is echt smullen. Weet u dat alleen in onze streek
de asperges wit zijn. Van nature zijn ze groen. Hoe dat komt? Ge-
woon even googelen.

Een beschaafd land
Nederland is opgeschrikt door het bericht dat jongeren twee ho-
mo’s, die over de Nelson Mandelabrug in Arnhem liepen, in elkaar
hebben geslagen. In alle media werd hier ruim aandacht aan be-
steed en alle spraken hun afschuw hierover uit. En dat is goed. Wij
leven in een vrij en zeer tolerant land. Dat moeten wij zo houden.
Maar we moeten ook eens nadenken over het taalgebruik in de me-
dia. Ook daar klinkt vaak discriminatie in door waardoor mensen en
bevolkingsgroepen gekwetst worden. Maar dat mag dan blijkbaar
weer in verband met het recht op het vrije woord. In de boodschap
van diverse politieke partijen om normen en waarden tegen het licht
te houden zou het goed zijn ook hierin eens duidelijk stelling te ne-
men. Wij zeggen dat we in een beschaafd land leven. Dan moet dit
blijken uit onze woorden en daden.

Kabinetsformatie

De kabinetsformatie is in volle gang. Vier partijen zitten nu aan tafel.
Met elkaar bespreken ze hoe, met de inzet van ieders talent, een
goed kabinet in elkaar gezet kan worden.
De programma’s kennende lijken sommige verschillen onoverbrug-
baar om welzijn en welvaart in balans tot basis te maken van een
werkbare regering.

Vanuit diverse groepen uit de samenleving worden aandachtspun-
ten aangedragen. Vanuit de Kermis, circus en binnenvaart zullen er
ook de nodige zaken aangedragen zijn. Te denken ruimte voor een
intermodaal vervoer. Deze woorden worden vaak gebruikt, maar ze
worden niet in daden omgezet: er zou nog meer over het water ver-
voerd kunnen worden: dat komt ten goede aan het milieu, het gaat
de filegroei tegen en spaart energie bij mensen.

Voor kermis en circus: aan deze groepen moeten meer faciliteiten
gegeven worden om hun activiteiten te ontplooien. Doordat smart-
phones en tablets, horloges met ICT onze levens gaan beheersen,
verdwijnt het face to face contact maar ook een groot stuk van on-
ze privacy: alles ligt op straat. Communicatiemiddelen zijn fantas-
tisch, we kunnen ze allemaal gebruiken, maar laat ze niet ons leven
beheersen. Kermis en circus zorgen voor ontspanning, voor onthaas-
ting, voor ontmoeting.

Daarom moeten de gemeenten de bedrijfstakken goed faciliteren.
Wij schreven het al eerder: een goede kermis, een mooi circus zijn
een plus voor het welzijn van een gemeenschap.
Vanuit het KSCC en het pastoraat worden deze thema’s tot punten
van gesprek gemaakt in het landelijke sociale, politieke en kerkelijke
netwerk waarover zij beschikken.

Een goede weekend
Namens de crew van het KSCC en het pastoraat
B.E.M van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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The Passion

Op Witte donderdag 13 april 2017 is de uitzending live te zien om 20:30
op NPO 1. Maar The Passion is veel meer dan een tv-uitzending. Zo kan
online deelgenomen worden aan de virtuele processie, is er een gratis
digitaal veertig-dagen abonnement en een
actieve community op sociale media.

Voor nadere informatie ga naar de website
The Passion: http://www.thepassion.nl/

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zaterdag 15 april:
Wereld Circus Dag

Op elke derde zaterdag van
april is het Wereld Circus Dag (World

Circus Day).
In Nederland houden alle Nederland-
se tentcircussen een open dag en
kunt u een kijkje nemen achter de
schermen van het leven en werken
van de artiesten.
De Wereld Circus Dag staat onder be-
scherming van Prinses Stephanie van
Monaco.
Een feestdag in Nederland.

Meer informatie kunt u vinden op
www.circusweb.nl

Dinsdag 11 april KSCC-Nijmegen Soos met…
Modeshow Fa. De Haas. Aanvang 13.30
De heer Jos de Haas toont de nieuwste mode voor dames en
heren. Voor oud en jong.
Een middag die u niet mag missen. Met de nodige vakkennis
neemt hij u mee in de wereld van de mode. Er zal het nodige te
zien zijn. De kleding wordt geshowd door onze vrijwilligers.
Van harte welkom.

Jos de Haas met zijn modellen 2016

Voorbereiding op de 1ste H. Communie in het
Parochiecentrum Nijmegen

Zondag 26 maart was de eerste
bijeenkomst van kinderen en
ouders.

Een hele leuke groep van ou-
ders kinderen én de werkgroep
gingen aan de slag Na een
kennismakingronde mochten
de kinderen en ouders zelf
ideeën aandragen voor een thema en collage. Én ze kwamen met idee-
en: Sterren, Hemel, Maan, Lucht, Licht, Jezus, Aarde.

Hoe deze thema’s met elkaar te verbinden? Geen probleem zei Antoine
Hofstra van de kermis: we maken een reuzenrad met gondels. Daarin kun-
nen we al de thema’s een plekje geven rond Jezus die ons uitnodigt met
elkaar aan tafel het Brood te breken te delen en de Beker te drinken.
Ouders en kinderen worden op zondag uitgenodigd om de heilige Mis
mee te vieren. Aansluitend gaat de voorbereiding van start.
Via een project geven wij informatie aan de kinderen en de ouders bij wie
zoals bij zo velen de kennis wat is weggezakt. Daarna wordt er gewerkt aan
een collage.
Bij elkaar zal het een heel mooie geheel worden. Op donderdag 25 mei
(Hemelvaart) H.Mis en communicanten.

http://www.thepassion.nl/
www.circusweb.nl
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Via Palmzondag, Witte Donderdag en Goe-
de Vrijdag komen wij bij het Paasfeest: het
Feest van Leven over de grens van onze dood
heen.

Het lijdensverhaal van Jezus dat op Goede
Vrijdag verteld wordt heeft veel musici geïn-
spireerd dit in prachtige klanken van zang en
muziek te vertalen: de Matthäus Passion is de
bekendste uitvoering hiervan.

Op Palmzondag worden de palmtakjes geze-
gend en uitgedeeld: dat de dood niet het
einde is, maar een overgang naar ’eeuwig ‘
leven. Een heel moeilijk thema dat wij zo
graag wegschuiven. De realiteit gebiedt dat
wij dit maar al te vaak in ons leven tegenko-
men.

Palmpasenstok
De kinderen nodigen wij uit thuis/aan boord
op het internaat een Palmpasenstok maken
en meenemen naar de h. Mis. Na de heilige
mis kunnen ze zelf deze versierde stokken
brengen naar een oma, een opa of een zieke
of iemand die eenzaam is.

Witte Donderdag: Jezus gaat met zijn leerlin-
gen aan tafel. Hij laat zien dat Hij zich niet wil
laten bedienen, niet boven de mensen staat,
maar tussen hen in aan tafel om te dienen,
door de knieën te gaan, de leerlingen de voe-
ten wast en hen te eten geeft: Brood dat eeu-
wig Leven geeft: Zijn Leven voor ons gegeven.

Goede Vrijdag: de mensen hadden een an-
der beeld van ‘koning’ toen ze hem niet op
een paard maar op een ezel gezeten op

Palmzondag hadden ingehaald met palmtak-
ken kleding op de straat en het gezang

Hosanna. Aan hem viel nu niets te verdienen.
De leiders van de synagoge maakten daar
dankbaar gebruik van: Jezus bracht hun posi-
tie in gevaar. Vertaald naar nu: Onze paus
laat duidelijk merken dat ook leiders van de
kerk hechten aan macht bezit en rijkdom. Hij
zelf geeft een goed voorbeeld van hoe het
moet.
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur gedenken wij
dat Jezus aan het kruis is gestorven: “Vader in
uw handen beveel ik Mijn Geest. Hij boog het
hoofd en stierf.”
Het is goed om op deze dag om 15.00 uur bij
dit moment , al is het maar even, stil te staan.
Een oude traditie is dat om 15.00 uur de natio-
nale vlag halfstok gehesen wordt, om hem op
Paaszaterdag om 12.uur in top te trekken: Hij
LEEFT. HIJ IS VERREZEN.
Dit vieren we in de Paaswake met het ontste-
ken van de Paaskaars aan het vuur van de
verbrande palmtakjes, het Paasvuur en het
Breken van het Brood.

Het hele Programma van Palmzondag tot en
met de 2de Paasdag vindt u in deze Christoffel
Nieuwsbrief bij agenda KSCC-Nijmegen.

Zondag 9 april begin van de Goede week, de Lijdensweek
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Tweede Paasdag: afsluiting van het vasten-
project voor broeder Willy Leensen in Indonesië,

Pater Johan Visser in Cambodja, voor pater Wim Boksen-
beld in Haïti.

De actie heeft tot en met 3 april jl. € 1.065,00 opgebracht. Mag ik een
beroep doen op uw gulheid en uw vrijgevigheid?

Kijk eens wat wij besteden aan ons dagelijks leven. Wij kunnen ons
alles permitteren.
En kijk dan is naar de TV: wat voor een ellende. Over de hele wereld
zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd: ruim de helft van hen is
vluchteling: zo’n 28 miljoen. Dit staat te lezen in het Unicef rapport
dat op 7 september 2016 is verschenen.

Met uw bijdragen steunt u de paters Johan Visser, Wim Boksenbeld
en Broeder Willy Leensen in hun zorg voor een aantal van die 50 mil-
joen ontheemden.

Elke eurocent wordt voor 100 % voor de kinderen en jeugd gebruikt:
eten drinken, huisvesting, begeleiding naar een menswaardig leven.
Uw Paasfeest wordt door geld te schenken aan deze kinderen in
nood een feest van Overleven.

Bedankt,

B.E.M van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De vastenactie loopt tot Eerste Paasdag
zondag 16 april

Steunt u ons ook?
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De Paus heeft  Mons. Gian Carlo Perego  benoemd tot aarts-
bisschop van Ferrara-Comacchio en Abate van Pomposa.

De installatie vindt plaats in de kerk van de kathedraal van Cremo-
na, zaterdag 6 mei 2017, 16.00 uur
De informatie van de vieringen worden gepubliceerd op de web-
site van het bisdom van Cremona, www.diocesidicremona.it
Het innemen van de bisschopszetel vindt plaats  in het bisdom Fer-
rara-Comacchio  op zaterdag 3 juni 2017 om 17.00 uur.

Links op de fo-
to:

Mons. Gian
Carlo
Perego is natio-
naal Directeur
van Italië voor
het FORUM

Zaterdag 25 maart vergadering van de ARGE
in Duisburg Homberg.

Aanwezig waren de vertegenwoordigers van besturen van schip-
persorganisaties gevestigd aan de Rijn en de West Duitse kanalen.
Schippersverenigingen hebben als doel om sociaal culturele activi-
teiten te organiseren voor hun leden. Zij hebben zorg voor mensen
in nood, door ziekte overlijden en andere oorzaken Maar zij delen
ook in de vreugde wanneer een jubileum gevierd wordt, een kind
is geboren, etc. Het zijn altijd prettige vergaderingen, zo ook deze.
De Millingse schippersvereniging is bij deze ARGE aangesloten en
nam zaterdag deel aan de jaarvergadering.

www.diocesidicremona.it
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<Persbericht>

Dordrecht, 30 maart 2017

Een zomerse jubileumeditie van de gezinsdag van
Schippersinternaat De Singel

Vrijdag 24 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse gezinsdag van
schippersinternaat De Singel in Dordrecht. Tijdens deze dag worden er
volgens traditie verschillende activiteiten georganiseerd voor alle kin-
deren, ouders en medewerkers van het internaat. Vanwege het 70 jarig
jubileum dat De Singel dit jaar viert, is er deze editie voor gekozen om
de gezinsdag bij ‘Strand Binnen’ in Breda te organiseren.

Tijdens de gezinsdag was er een speciaal ‘Expeditie Robinson’ activitei-
tenprogramma.
De deelnemers zijn in groep-
jes verdeeld en vervolgens
zijn er in teamverband diver-
se spellen gespeeld en op-
drachten uitgevoerd. Zo
moest er een hut worden
gebouwd, is er beachvolley-
bal gespeeld en was er een
wedstrijd touwtrekken. Zowel
jong als oud heeft met veel
enthousiasme meegedaan.

Na het activiteitenprogram-
ma was het tijd om te genie-
ten van een barbecue met
als afsluiter nog een heerlijk

ijsje. De ouders, de kinderen en de medewerkers van Schippersinter-
naat De Singel kijken met veel plezier terug op deze jubileumeditie van
de gezinsdag!

Als herinnering hebben alle kinderen nog een mooie dopper ontvan-
gen en daarnaast hebben de leden van de oudercommissie ook
gezamenlijk een leuk cadeau voor op de groepen gegeven.

De Singel, onderdeel van Stichting Meander, is een internaat voor
schipperskinderen in Dordrecht. Bij De Singel verblijven kinderen in de

leeftijd van 6 tot en met 18
jaar, waar naast huisvesting
ook opvoeding, begelei-
ding en recreatie aan de
kinderen wordt aangebo-
den. Internaat De Singel
biedt een veilige, open en
stimulerende omgeving,
waar kinderen ruimte en
aandacht krijgen om zich-
zelf te ontwikkelen. Op het
internaat zijn 4 groepen,
waaronder een begeleid
wonen traject.

www.internaatdesingel.nl

Groepsfoto met ouders, kinderen en medewerkers van De Singel

www.internaatdesingel.nl 
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De oost-west handelsroutes worden sinds dit weekend gedomineerd
door elf rederijen die verdeeld zijn over drie nieuwe allianties. Samen
hebben zij 95% van de markt in handen.
De officiële start van de nieuwe allianties op 1 april vormt de ontkno-
ping van een tumultueus jaar waarin hard is onderhandeld over
deelname in allianties en de klandizie van die samenwerkingsver-
banden.

Van de drie nieuwe allianties is de Ocean Alliance van CMA CGM,
Cosco, Evergreen en OOCL de grootste, zowel in het aantal sche-
pen als de dekking van havens. De alliantie zal 323 schepen inzetten
op veertig diensten die in totaal 95 havens aandoen. In de vaar-
schema's zijn 1.571 directe havenparen gemaakt. Dat is aanzienlijk
meer dan de andere nieuwe alliantie, THE Alliance van Hapag
Lloyd, Yang Ming, MOL, NYK en "K" Line en voorlopig UASC als zelf-
standige carrier. Zij zetten samen 241 schepen in op 32 diensten die
78 havens aandoen en 1.152 directe havenparen tellen.
De al bestaande alliantie 2M van Maersk Line en MSC telt het minst
aantal schepen (223) en wekelijkse diensten (25), maar hoewel de
rederijen minder havens aanlopen dan hun concurrenten (76) sco-
ren zij met 1.327 directe verbindingen relatief hoog op het aantal ha-
venparen.

Consultancybureau SeaIntel becijferde eerder dat de oprichting van
de nieuwe allianties een flinke reductie van het aantal directe ha-
venverbindingen betekent. In de nieuwe vaarschema's zijn 150 ha-
venparen verdwenen en 56 nieuwe geïntroduceerd, waardoor het
aantal directe verbindingen met 94 stuks daalt. Dat zal naar ver-
wachting leiden tot een toename in feedervolumes.

Het grootste aantal directe verbindingen wordt verloren tussen Azië
en het Middellands Zeegebied waar volgens SeaIntel 78 havenpa-
ren verdwijnen en slechts 23 nieuwe zijn opgericht.

'Aanvullend hierop zullen de havenparen die blijven bestaan een
enorme daling in de frequentie van de diensten zien', schrijven de
analisten. 135 van de 354 overgebleven havenparen krijgen minder
aanlopen. Eén van de routes die de meeste havenparen verliest is
de route tussen Shanghai en Antwerpen. Die daalt van dertien naar
zes wekelijkse directe verbindingen.

Geschreven door: Tobias Pieffers
Overgenomen van www.nieuwsbladtransport.nl

Nieuwe containerallianties van start
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Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

In delen van Europa was maart 2017 de warm-
ste lentemaand ooit gemeten en in sneltrein-
vaart worden de tuinen klaargemaakt voor de
lente en de zomer. Op terrassen zijn er al weer
veel belangstellenden en de zomertijd heeft
op de klok de wintertijd overgenomen. Buiten
zijn is dan ook het motto en op wandel- en
fietspaden is de activiteit de laatste weken
weer toegenomen en als het tempo hoger
mag en kan zijn gaan de hardloopschoenen
aan of wordt de sportfiets uit ‘het rek’ ge-
haald. Vitamines en weerstand worden opge-
haald van het zonlicht en met de nodige
beweging. En er is bovendien een gerede
kans om mensen te ontmoeten of te leren
kennen. Zo kan buitenshuis vertoeven op ver-
schillende manieren een voldoening geven.

50.930 Inschrijvingen konden worden opgete-
kend op vrijdagavond 31 maart 2017. De
4Daagse van Nijmegen is ook bij de 101ste edi-
tie enorm populair en dat heeft tot gevolg er
een loting zal zijn, op vrijdag 7 april, om te be-
palen welke personen op dinsdag 18 juli 2017
aan de start mogen verschijnen. Er is volgens
het protocol plaats voor 47.000 al dan niet
goed voorbereide wandelliefhebbers.

Dit jaar zal het voor de veertigste keer zijn dat
enkele tientallen vrijwilligers het KSCC-verzor-
gingsteam vormen om de Vierdaagselopers
uit de binnenvaartwereld bij te staan. Onge-
veer veertig belangstellenden hebben zich via
de website www.ksccvierdaagse.nl al opge-
geven en bij de coördinator zijn al weer enke-
le gedachten opgekomen om voor de eerste
dag (de dag van Elst) de rustposten een
mooie plek te geven. Er is namelijk besloten
om de routes andersom te lopen, dus van Nij-
megen naar Oosterhout, verder naar Valburg,
Elst, Elden, Arnhem, Huissen, Bemmel en Lent.
Uiteraard zal er in de komende weken meer
informatie volgen.

Op het programma staat o.a.

16 april 2e Vierdaagsebos Wandeltocht
Eerste in Elst
Paasdag Wandelsportvereniging Elstars

Afstand: 5-7-13-15-40 km
Startplaats:  hoek
RijnWaalpad/Breedlerstraat
Breedlerstraat 3  6662 NP Elst
Starttijd: 07.00 -13.00 uur
06-13842325
www.elstars.org
info.elstars@gmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Apeldoorn
en Velp op 8 en 9 april 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.ksccvierdaagse.nl
www.elstars.org
www.elstars.org
mailto:info.elstars@gmail.com
mailto:info.elstars@gmail.com
www.wandel.nl
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Vakantieschip Prins Willem-Alexander kreeg opknapbeurt

In het winterseizoen 2016/2017
kreeg het vakantieschip een
broodnodige opknapbeurt.
Al 45 jaar vaart het op de water-
wegen van Nederland, België en
Duitsland. Natuurlijk is het schip
vaker onder handen genomen. Nu
is het zodanig onder handen ge-
nomen dat het hotelgevoel meer
benaderd wordt.

Directeur van de Stichting Varende Recreatie waar het schip onder valt, John Vierhouten: “Er zijn klanten
die niet meer zelf de facilitaire zaken (schoonmaken en eten) kunnen of willen invullen en daar proberen
wij de klant in te faciliteren. Het zou immers zonde zijn als het zou betekenen dat gasten van die zorgin-
stelling niet meer mee zouden kunnen.
Tijden veranderen en daar willen we graag in mee buigen. Ook aan boord worden er allerlei dingen ge-
regeld en georganiseerd om de klanten te ontzorgen. Het schip heeft afgelopen winter op een aantal
vlakken ook een metamorfose ondergaan waardoor het hotelgevoel meer benaderd wordt binnen de
mogelijkheden die er voor onze doelgroep zijn.”

In het winterseizoen 2016/2017 is hard gewerkt
door bemanning en vrijwilligers aan een ei-
gentijds en fris interieur van het vakantieschip
De Prins Willem-Alexander. De vloeren in de
keuken, op het gastendek en in de badka-
mers zijn vernieuwd. Daarnaast zijn de badka-
mers en de achtersalon opgeknapt. Tevens,
hetgeen niet direct zichtbaar is, is de stroom-
voorziening opgeknapt. Het meubilair is op
diverse ruimtes vernieuwd. Kortom, het schip
is weer helemaal fris voor het nieuwe vaarsei-
zoen. Hier een hele kleine foto-impressie.
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MIS INTENTIES

6-4 Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen; Yvonne Kie-
boom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.

7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr; Isis Sep;

Jolien Kropman.
9-4 Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
10-4 Richard Stegers; Greet Heymen-Span; Valentijn Broeken.
11-4 Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
12-4 Mia Meesters; Patrick Kruyt.
13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk; Erik Ver-

wijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman; Yvonne Buitinck.
14-4 Eveline Vermaas; Cor van de Wijgaart; Stijn van Os.
16-4 Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”; G. Verschuren; Ber-

nard Derksen; Martin de Jong; Anneke Schot.
17-4 Sabine Bronswijk.
18-4 Hermien Driessen-Heijmen; dhr. Wim Oudakker jr.; mevr. Carola

van de Runstraat; Berdina van Megen; Antoine Klarenbeek.
19-4 Ton de Vries; Rinie de Kruijff.
20-4 Ilona van Dongen.
21-4 Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”; Renaldo

Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.
22-4 Broeder Willy Leensen uit Indonesia; mevr. Els van Oyen; Elly Ver-

schuren.
23-4 Nelly Mooren-van Vliet, m/s “Spes”; John Janssen jr.

MIS INTENTIES ZONDAG 9 APRIL 2017

Palmzondag:
Mevr. Els Nelis-Faase, dhr. Theo Salet, dhr. Hans van IJzerlooij, ouders
A. Kuijf-Kabalt en Maja  Straathof-Kuyf, dhr. J. Post, ouders van Woer-
den-in ’t Veld, dhr. W. Sanders, dhr. Nico van Welzenes, ouders Slok-
kers-Meijer, Nancy Rensen-van de Brink.

MIS INTENTIES ZATERDAG 15 APRIL 2017
Paaswake:
ouders Kuenen-van der Asdonk, dhr. Frans Witjes, ouders van Bon-
Leygraf “Wacht am Rhein” en de overleden familieleden van Bon-
Leygraf, mw. G. Hakkert-van der Hoeven, (eerder weduwe van Jan
Heijmen).

MISINTENTIES ZONDAG 16 APRIL 2017

1e Paasdag:
Tobias Savelkoul, ouders Wanders-Bosman, ouders Dakriet-van Wel-
zenes, Leon Hoefnagels, dhr. Bernard Stevens en dhr. Gerard Ste-
vens, dhr. Bertus Opdam, fam. Joosten v/h ms. Constatine,
- bijzondere intentie:

● Voor alle overledenen van het KSCC
● Voor alle deelnemers van de R.K. Parochie voor Binnenschip-

pers, Kermis-en Circusgemeenschap
● Om moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen

MISINTENTIES MAANDAG 17 APRIL 2017
2e Paasdag:
ouders Janssen-van Meegen, mw. Ingrid Janssen-Miltenburg, dhr.
Rick Broekmeulen ms ‘Rick’ en Leny Broekmeulen, mw. B. Wielens
Westerdijk,

● Voor het welslagen van de vastenactie 2017
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

RELATIES KSCC-PAROCHIE

02-04-2017: GAVIN LEENARD FRANCISCUS VAN OOST. Zoon-
tje van Maurice van Oost en Indry Spier en broertje van
Armina. Correspondentieadres: Steenakkerstraat 39, 6051
JV MAASBRACHT.

19-03-2017: PATER JOOP VERNOOIJ. In de leeftijd van 76 jaar.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 24 maart in Nij-
megen.

21-03-2017: ELISABETH JOHANNA MARIA (ELS) NELIS-FAASE. Echtge-
noot van Ruud Nelis. In de leeftijd van 62 jaar. De crematie heeft in
besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres: Kruiden-
meent 25, 1218 BB HILVERSUM.

25-03-2017: DINY VAN Zijl-BUIL is verhuisd van Heiveld 76 Milsbeek
naar Rentmeester 32, 6561 CR GROESBEEK.

17-03-2017: NICOLA PAUWELS-SOMERS. Zoontje van Yves en Caroline
Pauwels-Somers en broertje van Maurits, Mila en Matteo. Correspon-
dentieadres: De Goudvink 5, B-2970 SCHILDE.

OVERLEDEN:

GEDOOPT:

VERHUISD:

GEBOREN:
BINNENVAART

21-03-2017: MARINUS JOHANNES SPELBRINK. Echtgenoot van
Gwendolyn Spelbrink. In de leeftijd van 44 jaar. De afscheids-
plechtigheid heeft plaatsgevonden op 29 maart in Gebouw
055 te Apeldoorn. Correspondentieadres: Hoornaar 71, 7317
BR APELDOORN.

21-03-22017: JOHANNA (JOKE) POR-PANBAKKER. Weduwe van
Roelie Por. In de leeftijd van 70 jaar. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden op 27 maart in het crematorium te
Groningen. Correspondentieadres: Postbus 435, 9700 AK GRO-
NINGEN.

29-03-2017: ARIE GEERIS. Echtgenoot van Truus GeerisWegk-
amp. In de leeftijd van 63 jaar. De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 4 april in het crematorium te Dieren. Cor-
respondentieadres: Zwaansprengweg 8 M, 7332 BE APEL-
DOORN.

31-03-2017: WESLEY VAN HAREN en KIKI KNUBBEN zijn ge-
trouwd in de St. Janskerk te Hoensbroek. Correspondentie-
adres: Deken Lendensstraat 13, 6433 BA HOENSBROEK.

OVERLEDEN:

GETROUWD:

KERMIS
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Ad Baijens, Amphia ziekenhuis.
BREDA, MOLENGRACHTWEG 21, 4818 CK.
* Dhr. Toon Bosman, “St. Antonius”.
ZWIJNDRECHT, POSTBUS 1059, 3330 CB.
* Dhr. Jan Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Koos Verhoef.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 152, 6641 BG.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Dhr. Herman v.d Brink (Stichting Kalora-
ma – Afd. 6).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.

* Dhr. Jan van Thiel.
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43, 6212 EK.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC
RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES
ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo
– Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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13 april "dopen" wij ons nieuwe magazine.
Komt u het vieren?

Ter ere van ons Jaarcongres in no-
vember 2016 brachten wij het con-
gresmagazine 'Binnenvaart
Ongeëvenaard' uit. Wij hebben
hier veel positieve reacties op ontvangen. Deze uitgave inspi-
reerde ons om ons eigen magazine 'Het Magazine' eens
goed onder de loep te nemen. Een frisse lay-out en meer
aandacht voor onze leden en de zaken die hen bezighoudt.
Nieuwsgierig?

Op donderdag 13 april a.s. bent u van harte welkom op ons
kantoor in Zwijndrecht (adres: Scheepmakerij 320) om een
eerste exemplaar in ontvangst te nemen tijdens de figuurlijke
"doop" van ons magazine. Zet deze datum alvast in de agen-
da! De officiële uitnodiging volgt spoedig.
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Van 1 april t/m 7 mei: Foto-expositie van Wilma van der Veen op het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen
De foto-expositie: ‘De Leo III, opgroeien aan boord van een sleep-
boot’ is van 1 april t/m 7 mei te bezichtigen aan boord van het KSCC
Schipperscentrum, Waalhaven 1 k, Nijmegen (navigatie Havenweg)
op de begane grond.

Van de expositie is een fotoboekje gemaakt. U kunt het voor € 11,95
aanschaffen op het schipperscentrum.

Wilma van der Veen, kind uit een schippersgezin, leefde tot haar 6e
jaar (1956-1962) aan boord van sleepboot Leo III.

Wilma:
‘In het oude familiealbum zijn foto’s als herinneringen. Maar wat kan
ik mij zélf nog herinneren van de tijd waarin ik aan boord leefde.
Toen ik een leeftijd had waarop indrukken groter waren dan woor-
den.
In deze expositie probeer ik herinneringen terug te vinden bij foto’s
die me raken, steeds als ik ze
weer zie. Associërend op deze
foto’s heb ik er nieuwe beelden
naast gemaakt.
In het boekje met dezelfde titel
ga ik een stap verder: meer fo-
to’s uit het album en mijn ge-
dachten daar bij.’
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT april t/m juni 2017
Do 13 april 13.30 uur Klaverjasmiddag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Do 11 mei 13.30 uur Klaverjasmiddag. Julia Internaat

Di 16 mei 14.00 uur Soosmiddag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de
zomervakantie!

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN april 2017

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.
Zondag 16 april 10.30 uur Heilige Mis Pasen
Tweede Paasdag GEEN Woord- Communiedienst.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl


Christoffel Nieuws pagina 18← terug naar pagina 1

AGENDA KSCC  NIJMEGEN april 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag
10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag
15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zondag 9 april 11.00 uur Palmzondag m.m.v. KSCC Koor
Maandag 10 april 13.30 uur Paasstukjes maken met Yvonne Meering
Dinsdag 11 april 13.30 uur Soos met… modeshow van Fa. De Haas
Donderdag 13 april 19.00 uur Witte Donderdagviering m.m.v. KSCC Koor
Vrijdag 14 april 19.00 uur Goede Vrijdagmis m.m.v. KSCC Koor
Zaterdag 15 april 19.00 uur Paaswake viering m.m.v. KSCC Koor

Zondag 16 april 11.00 uur
Eerste Paasdagviering m.m.v. KSCC Koor, Silvia Greve (zang) en
Ingeborg Hubens (piano)

Maandag 17 april 11.00 uur Tweede Paasdag eucharistieviering, afsluiting vastenactie

Woensdag 26 april 13.30 uur Laatste bridgemiddag van het seizoen

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize

Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

Millingse Schip-
pers Vereniging

De Millingse Schippers
Vereniging St. Nico-
laas organiseert op de
laatste donderdag
van de maand een SOOS-mmiddag van 14.00 –
18.00 uur.

Locatie: Café de Kastanje, Heerbaan 119 te Millin-
gen aan de Rijn.

Toekomstige data: 20 april 2017, 25 mei 2017

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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Ineke Strouken neemt afscheid als direc-
teur immaterieel erfgoed

Vrijdag 31 maart 2017
was de laatste dag dat
Ineke Strouken directeur
van het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Ne-
derland was. Op die dag
plaatste zij het Maasheg-
genvlechten op de Natio-
nale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Ineke Strouken is bekend van de vele keren
dat zij op de radio en televisie en in de kran-
ten uitleg gaf over de (historische) achter-
gronden van tradities. In de discussie over
Zwarte Piet heeft zij een bemiddelende rol
gespeeld.

Ineke Strouken is 32 jaar lang directeur ge-
weest van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel (later Kenniscen-
trum Immaterieel Erfgoed Nederland). Zij
heeft aan de wieg gestaan van de aandacht
voor volkscultuur en immaterieel erfgoed in
Nederland. In haar lange loopbaan heeft ze
veel ontwikkelingen vormgegeven. Op 1 april
1985 kwam Strouken in dienst en heeft eerst
een structuur voor de ondersteuning van
volkscultuur opgezet en later voor immateri-
eel erfgoed. Strouken was de trekker van gro-
te projecten, zoals Brieven aan de Toekomst
(15-5-1998), FotoMonument (2000), Nationale
Verteldag ( 2004), Jaar van het Circus (2006),
Jaar van de Tradities (2009), Jaar van het Im-
materieel Erfgoed (2012) en Jaar van het Am-
bacht (2013).  In 2008 leidde ze een
onderzoek naar de tradities in Nederland,

waar iedereen werd opgeroepen om zijn of
haar belangrijke tradities op te geven. Dit on-
derzoek mondde uit in de publicatie DIT ZIJN
WIJ. Vanaf 2012 heeft Strouken zich, nadat
Nederland het UNESCO Verdrag ter bescher-
ming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
geratificeerd had, ingezet om het immateri-
eel erfgoed in Nederland op poten te zetten.
Op 1 april wordt ze opgevolgd door Leo Adri-
aansen.

Strouken: ‘Ik ga het KIEN erg missen, want ik
vond het de leukste baan van de wereld. Je
bent tenslotte bezig met een vak dat gaat
over wat mensen van nu belangrijk vinden. Ik
hoop van harte dat het immaterieel erfgoed
de status krijgt dat het verdient. Critici willen
nog weleens minderwaardig doen over de
inventaris. Maar als je ziet hoeveel mensen bij
immaterieel erfgoed betrokken zijn en hoe
gepassioneerd ze hun traditie levend hou-
den, dan kun je alleen met heel veel respect
daar over praten.’

Op 31 maart plaatste Ineke Strouken het
Maasheggenvlechten op de Nationale In-
ventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Ne-
derland tijdens een symposium in Schijndel.
Maasheggenvlechten is van oudsher een
manier om heggen veedicht te maken. Ken-
merkend voor de maasheggenstijl is het ge-
bruik van alleen levend materiaal, bij
voorkeur meidoorn, dat in de heg aanwezig
is. Hierdoor wordt de heg met de jaren steeds
sterker en dichter. Maasheggenvlechters ge-
bruiken alleen handgereedschap en werken
alleen in de winterperiode. Er wordt vooral in
‘hoog Nederland’ in deze stijl gevlochten.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant  0800–03 41
—-------------------------------------------------------

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.juzt.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 8 verschijnt op 20 april 2017.
Deadline: 13 april.
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