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Van de bestuurs- en directietafel

Pasen ligt achter ons. We kunnen terugkijken op ge-
slaagde vieringen. Ondertussen gaan de voorberei-
dingen voor onze communicanten rustig door. En lees
onze columnisten! Het is de moeite waard.
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Mama

Hans Jacobs schrijft over de enige echte onvoorwaar-
delijke liefde; moederliefde. Een indrukwekkend ver-
haal over het verlies van je moeder, maar niet van de
moederliefde, want die blijft.
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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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Kijk naar wie er wel zijn

Pasen ligt achter ons. We kunnen terugkijken
op geslaagde vieringen.

Mensen waren blij dat er op Palmzondag weer veel
kinderen aanwezig waren met ja echt hele mooie
Palmpasenstokken. De ziekenbezoekgroep had
plantjes mooi in Paasstijl versierd. De zieken en de mensen die een
steuntje in de rug nodig hadden zullen er zeer blij mee geweest zijn.

De Witte donderdag, Goede vrijdag, Paaszaterdagviering en Paas-
zondag vieringen waren niet zo druk. De sfeer was wel heel goed:
Originele versiering, het koor zong goed o.l.v. van Martin Hoenselaar,
het duo Yvonne en Ingeborg zongen mooie liederen begeleid op de
piano, de kostersploeg was zeer actief, goed verzorgde boekjes en
natuurlijk voor de kinderen een paasei.
De viering en het samenzijn op 2de Paasdag is altijd bijzonder. De
vastenactie werd afgesloten. Er is een totaal bedrag opgebouwd uit
kleine en grote giften van ongeveer € 3.600.- bij elkaar gebracht.
Namens pater Johan Visser sdb Pater Wim Boksenbeld sdb en broe-
der Willy Leensen FIC hartelijk dank.
Broeder Willy Leensen komt 5 mei naar Nederland. Vier maanden zal
hij hier verblijven en zal zeker het parochie/schipperscentrum bezoe-
ken.
Bij elkaar een hele Goede Week met mooie herinneringen en veel
inspiratie.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Kinderbijbel

Er is een hele goede app met teksten en plaatjes van de kinderbij-
bel.
U kunt hem op uw Apple smartphone, tablet (iPhone of iPad) of
computer downloaden. De app kost € 1,99. Helaas is de app (nog)
niet beschikbaar voor Android-apparaten.

Via icoontjes die u kunt aanklikken wordt u door de hele Bijbel heen-
geleid. Een kind kan de was doen.
Het leuke is dat, terwijl de tekst voorgelezen wordt, er plaatjes ver-
schijnen die wanneer je er op tikt gaan bewegen. Ook voor volwas-
senen een geheugenopfrissertje.

Pushbericht

Het Christoffel Nieuws wordt naar veel adres-
sen toegestuurd. Mensen die de app pushbe-
richt hebben gedownload krijgen een
berichtje dat Christoffel Nieuws uit is. Ze kunnen
het direct downloaden.
Er is nu een vraag gesteld of aan dit berichtje
direct een link gelegd kan worden naar Chris-
toffel Nieuws of naar het bericht waar het pushbericht naar verwijst.
Of dit haalbaar is wordt nu onderzocht.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

30 april: 3de bijeenkomst van de eerste
communicanten

De tijd schrijdt voort: er worden vorderingen gemaakt in de voorbe-
reiding zowel in het aanreiken van de informatie als het werk aan de
collages. De ouders zijn met de kinderen zeer creatief. Een ‘groot
reuzenrad’ wordt voorbereid met gondels: de basis is nu klaar: het
rad en de gondels. Nu gaat het om de invulling. De as is natuurlijk
het verhaal van het Laatste Avondmaal: De Maaltijd met het H.
Brood en de Beker worden ons aangereikt als een gave, als een
krachtbron voor ons leven: door onze handen open te vouwen ge-
ven wij aan dit heilige Brood, deze Hostie te ontvangen en tot ons te
nemen als Voedsel, Spijs, een woord dat deze maaltijd nog wat
meer bijzonder maakt.

We hebben verteld dat je wanneer je de heilige Communie wil ont-
vangen je gedoopt moet zijn: dat betekent dat de ouders het kind
geaccepteerd hebben als een geschenk van God. Binnen de ge-
meenschap van gedoopten is het altijd welkom.

Zondag 30 april spreken wij over de heilige Mis: waar komt deze tra-
ditie vandaan, wanneer was de eerste Misviering en wie ging als eer-
ste voor. Zo groeien we met elkaar, de ouders, de kinderen en de
werkgroep naar het grote feest op Hemelvaartsdag 25 mei. In deze
voorbereiding kunnen de peetouders, de oma’s en opa’s ook een
rol spelen. Dat kunnen ze doen door met hun klein- of petekind her-

inneringen op te halen en foto’s te laten zien
van hun eigen ‘eerste communie’ feest.

Maar u bent ook welkom tijdens de
voorbereiding bijeenkomsten op
de geplande zondagen hier aan

boord. U bent van harte
welkom.

Kade 320 vakblad voor de binnenvaart is op donderdag 13
april gedoopt

De eerste uitgave van Kade 320 ligt op de
mat. Het is een goed verzorgde uitgave
met ook nog een mooie Paasgedachte
vanuit het CBOB
Graag hadden wij bij de doop aanwezig
geweest. Maar bestuur en directie van de
Koninklijke BLN Schuttevaer zullen er niet
aan gedacht hebben dat donderdag 13
april midden in de Goede Week/de Lij-
densweek viel. Witte Donderdag.
Het lijkt mij toch goed wanneer er bij de
planning rekening te houden met mensen
voor wie de Goede Week de Lijdensweek
belangrijk is.
Bestuur, directie en medewerkers van het
KSCC en RK Schipperspastoraat wensen: ‘Kade 320 ‘een goede en
behouden vaart.

Zondag 23 april: 10.30 uur

Heilige Mis in de autoscooter
op de kermis in Woerden.

In samenwerking van het ker-
mispastoraat, pastoor Huub
Spaan van de parochie
H. Bonaventura en de voorzit-
ter van de kermis kommissie
Martin Damen, het parochie-
koor en het zangduo Jan Ka-
nis en Marcel Fokker wordt
een hele mooie viering voorbereid. Er worden veel mensen ver-
wacht. Iedereen is van harte welkom.
Natuurlijk hopen we op mooi, minstens droog weer.



Christoffel Nieuws pagina 4← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Wereldcircusdag 15-4-2017

Deze dag is inmiddels wereldwijd een traditie. Het was de 8ste

keer dat het circus wereldwijd in het nieuws kwam. In Neder-
land heeft het niet zoveel aandacht getrokken.
Bij een bezoek aan een gerenommeerde boekhandel in Nijme-
gen werd de directie een complement gemaakt dat hij enkele
leuke (kleur-)boeken over circus had liggen. Het kwartje viel
niet. Louter toeval. Wereldcircusdag zei hem niets. Maar, en hij
schakelde snel, het volgend jaar 21 april 2108 krijgt het een ruim
podium.
Nu daar gaan we aan werken.
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Symposium t.g.v. het 40 jarig bestaan van
het KSCC schippers centrum in Nijmegen en het

10 jarig bestaan van de parochie voor kermis circus
en binnenvaart 6 oktober 2017.

Mr. Jos van Gennip heeft tijdens dit sym-
posium een schitterende lezing, je zou
bijna zeggen, een college
gehouden:’Verdieping, Visie,Verbinding
‘ Dagvoorzitter was Gerard Klaassen
oud-medewerker van de KRO.
Een kleine 50 mensen uit alle geledin-
gen van het KSCC en Parochie hebben
aan dit symposium deelgenomen.
Mr. Jos van Gennip had ons beloofd zijn
tekst op papier te zetten. Een pittig
werk, maar het is een geslaagd docu-
ment. Het is een goed leesbaar verslag
geworden, de moeite waard te wegen
en overwegen. De deelnemers aan het
symposium is dit verslag reeds toege-
stuurd. Mocht u geïnteresseerd zijn dan
kunt ook u het vinden op onze website: http://www.kscc.nl/lees-de-
lezing-verdieping-visie-verbinding-van-jos-van-gennip-van-
symposium-oktober-2016/

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Een fijn weekend
Een feestelijke koningsdag

B.E.M. Van Welzenes
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

26 april: de dag van de lintjesregen

Wij zijn benieuwd of het ook lintjes ‘regent
‘in de binnenvaart kermis en circus ge-
meenschap.
Laat het ons weten.

Aandacht voor 4 en 5 mei

Herdenken

In Nederland zijn het hele jaar herdenkin-
gen van verschillende groepen oorlogs-
slachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op
4 mei ’s avonds om 20.00 uur herdenken we alle slachtoffers samen. In
bijna elke gemeente vindt dan een herdenking plaats.

4 mei ’s avonds: de vlag hangt half stok: 2 minuten denken wij aan hen

Vieren
Op 5 mei vieren wij de Bevrijding en dat we sindsdien in vrijheid leven.
De hele dag door zijn er festiviteiten in heel Nederland.

5 mei-lezing
De Nationale Viering Bevrijding begint met de 5 mei-lezing. Dit jaar
houdt Nasrdin Dchar de lezing in de provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie en programma zie: http://www.4en5mei.nl/

Koningsdag 27 april 2017

Koningsdag, eerder Prinsesse-
dag en Koninginnedag, is een
nationale feestdag in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden ter
ere van het staatshoofd

TV

NOS Koningsdag 2017, donderdag 27 april, 10.45-13.30 uur en van 19.00-
19.50 uur NPO 1

Natuurlijk doet de NOS de hele dag live verslag van Koningsdag in Til-
burg. In de avonduitzending krijgt Guus Meeuwis een prominente rol.

http://www.kscc.nl/lees-de-lezing-verdieping-visie-verbinding-van-jos-van-gennip-van-symposium-oktober-2016/
http://www.kscc.nl/lees-de-lezing-verdieping-visie-verbinding-van-jos-van-gennip-van-symposium-oktober-2016/
http://www.kscc.nl/lees-de-lezing-verdieping-visie-verbinding-van-jos-van-gennip-van-symposium-oktober-2016/
 http://www.4en5mei.nl/
 http://www.4en5mei.nl/
 http://www.4en5mei.nl/


Christoffel Nieuws pagina 6← terug naar pagina 1

FINANCIËN

RICHTING STOPPEN

Ver vóórdat  richting stoppen van  het (binnenvaart)bedrijf wordt
gedacht, is het van belang na te denken over en handen en voeten
te geven aan:

● inzicht te hebben in de (resterende) boekwaarde van het schip
● uit te gaan van een bepaalde (minimum/maximum) verkoopop-

brengst van het schip
● het verschil  (= boekwinst) te bepalen tussen deze opbrengst en

de boekwaarde
● het daarna beschouwen van de over deze boekwinst verschuldig-

de belasting (is afhankelijk van fiscale faciliteiten en de wijze van
fiscale afrekening)

● het daarna bezien van de totale vermogenspositie en dit ook in
relatie tot hetgeen nodig is om de latere levensfase financieel
door te komen

● als er polissen bestaan: wat betekenen die voor nu en later, dra-
gen ze bij aan een structurele  invulling van de financiële behoefte
ná staking van het bedrijf

● is er inzage in een eventuele investeringsbegroting nadat het be-
drijf is beëindigd:
     te denken valt aan:
     - aankoop / verbouwing  / inrichting huis
     - aanschaf andere auto

● het saldo van alle bovenstaande zaken geeft o.a. weer wat de
financiële uitgangspositie is voor de vervolg-levensfase

● bovengenoemd saldo geeft ook aan of er nog ruimte is om (perio-
dieke) schenkingen te verrichten aan kinderen en/of andere rele-
vante partijen

● bij dit laatste moet o.a. worden bedacht dat eventuele latere
zorgkosten (verblijf in een instelling) voor een deel op het bordje
komen van betrokkene, de aanvrager. Dit deel wordt beïnvloed
door de hoogte van het inkomen én van het vermogen (beide
van de periode van 2 jaar vóór de aanvraag).

Tot slot
Op deze wijze de zaken (tijdig) belichten, kan een beetje mentale
rust geven.
Ook als er op onderdelen moet worden bijgestuurd  is er misschien
nog wat aan te doen.

Stichting Abri
Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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Mama
Door Hans Jacobs

Dementie is voor haar de amuse tot het laatste
avondmaal: de dood. Ze is 86 en ligt in een ver-
pleegtehuis. Mijn moeder, mama. Mijn Koosje
woont al lang niet meer in haar ogen. Het zijn eta-
lages met een oneindige leegte. Ze noemt me dokter. Ze noemt ie-
dereen dokter. Langzaam maar zeker glijdt ze weg in de
vergetelheid van die leegte.
Het doet pijn om die aftakeling mee te maken. Zij die je niet bij kon
houden, die van hot naar haar rende om iedereen te helpen. Waar
is ze gebleven die moeder waarmee je kon huilen, kon lachen. Ver-
twijfeling staat aan haar bed. Mam, waar ben je?
Het is meimaand. De maand van de liefde, de maand van de moe-
der van alle moeders: Maria, van Moederdag. En net als elke dag
van het jaar: die van de moederliefde, de meest pure liefde.
Het probleem met moeders is, dat je niet zonder ze kunt. Dat je ze
niet kunt missen, dat je ze niet kwijt wilt.
Ze zijn er ook altijd. Hoe donker het leven ook kan zijn, altijd is er je
moeder. Je anker in je leven. Van haar krijg je automatisch de enige
echte liefde: de onvoorwaardelijke liefde. Wat je ook uitgehaald
hebt. Nooit zal ze je veroordelen, wel koesteren. Een moeder stelt
geen vragen, maar antwoordt altijd met de armen wijd open: kom
maar.
Maar de tijd knaagt. Ook aan moeders. Ze lijken eeuwig, maar ook
zij moeten buigen. Leeftijd, ziektes vertroebelen het ideale beeld.
Dan klopt de dood op de deur.
We zijn een katholiek gezin, dus laten we haar bedienen. Haar wens.
Er is mooie muziek. Een paar familieleden. En wij.
De vrouwelijke pastor praat met mijn moeder. Met ons, en je bidt
mee. Woorden die aangeroest in je geheugen liggen. Je ziet de lip-
pen van mama bewegen op het ritme van het gebed. We zingen
Marialiedjes uit een heel ver verleden. Dicht bij het gezicht van mijn
moeder vertelt de pastor het verhaal over leven en dood, maar
vooral over de liefde die ze van God heeft gekregen en die mijn
moeder in haar leven zo onbaatzuchtig uitgedeeld heeft. En op-

nieuw kijk je naar haar. Je vraagt je af of je zélf wel genoeg aan
haar terug gegeven hebt. Genoeg liefde. Je hoopt alleen dat je
veel van haar geleerd hebt. Dat je een beetje van haar liefde weer
verder kunt geven. Mijn moeder probeert een kruis te slaan, maar
haar stramme handen reiken niet verder dan… In de naam
van….de Vader haalt ze niet.
Bedienen, de zalvende olie, het glijmiddel naar het hiernamaals. Olie
die diep in je huid doordringt, zegt de pastor, die in je blijft. Of ze er
klaar voor is, is de vraag. “Laat maar komen”, zegt mijn moeder. Niet
om te sterven. Dat hoef je nog lang niet, fluistert de pastor. Maar om
de rust te vinden. En we zingen nog een keer. Haar lippen bewegen
mee. De zeldzame minuten van normaal, zijn ruim een half uur ge-
worden en nog steeds is ze erbij. De olie zalft het vertroebelde beeld
dat van mijn moeder tussen mijn oren was gaan wonen. Verdriet
gaat van mineur naar een warm majeur. Ik zie haar rust, haar geluk
en ze straalt het uit naar iedereen om haar heen. Zij was erbij toen ik
geboren werd, ik ben erbij als ze haar laatste meters gaat. Ik hang
boven haar oren en vraag: hé mam, weet je nog welke van die
twee daar ik het lekkerste vond. Ik wijs naar haar bijna verschrompel-
de borsten.
“D’n dieje”,
zegt ze en
lacht. Het toe-
tje, het slot van
het laatste
avondmaal.
Daar helpt
geen dooie
dood aan: je
moeder raak je
nooit kwijt. De
liefde, de moe-
derliefde, is de
enige weg die
niet dood loopt.

Whistler’s
Mother
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COLUMN
VAN
SINA

Het Paasweek-
end is weer voorbij

Als Susan de straat inrijdt bij haar
moeder, ziet ze dat ze voor de deur
kan parkeren. Vanmorgen is ze met
Tom en Nikkie al vroeg van Amster-
dam weg gereden omdat ze op een plek
lagen waar de auto van boord kon. Ze
moeten in Amsterdam kunstmest laden en
daar kan de auto niet van boord. De tas-
sen van Tom en Nikkie zijn al op het inter-
naat, in hun huis heeft ze de post al op
gehaald, de boodschappen heeft ze ge-
haald en nu kan ze gelukkig ook nog bij
haar moeder langs.

Susan parkeert haar auto, stapt uit en voor
ze aan kan bellen doet haar moeder al
open en Susan zegt lachend: ‘Mam’, na-
dat ze elkaar begroet hebben, ‘stond je op
de uitkijk?’ ‘Ja, natuurlijk kind, wat denk jij
dan, Alex belde en die heeft al tegen mij
verteld, dat ze nog niet lagen te laden en
dat ik dat tegen jou moest zeggen. Hij wist
dat jij naar mij toe zou komen en heeft mij
gebeld en gezegd: “ma jullie hebben tijd
genoeg om koffie te drinken en misschien
ook nog wel om samen een boterham te
eten tussen de middag”. Hij wilde jou niet
bellen want als je boodschappen loopt te
doen of net de boodschappen in de auto
aan het zetten ben en je telefoon gaat,
dan is dat soms best lastig’.

Even later zitten Susan en haar moeder ge-
zellig aan de koffie en de laatste familie-
nieuwtjes uit te wisselen. Susan vertelt dat

ze gisteren de bijboot te water heb-
ben gezet en met de boot in de
grachten hebben gevaren. ‘Mam het
was me toch druk in Amsterdam, we
waren blij dat we niet met de bus
naar de stad waren gegaan’. ‘Ja’
zegt Susan haar moeder, ‘dat is toch
het leuke van varen en wij zijn, toen

we nog voeren, altijd als het kon aan de
wal gaan kijken en we hebben zo een he-
leboel mooie en leuke dingen beleefd en
gezien’. ‘Ja mam, jullie hebben ons dat ge-
leerd en wij brengen dat Tom en Nikkie ook
weer bij. Op het water was het ook druk
hoor mam, je weet niet wat je allemaal ziet
en beleeft. Het was niet warm in de boot
maar we hadden ons er op gekleed omdat
we geen kou wilde vatten. En toen we
weer aan boord terug waren zijn we gaan
gourmetten’.

‘Volgende week dan zijn jullie op vrijdag
wel een stuk verder weg om Tom en Nikkie
op te halen van het internaat, Susan’. ‘Dat
zit er wel in mam, maar het is zo fijn dat u zo
dicht bij het internaat woont, want als wij
niet van boord kunnen, dan ben u er altijd
en dan kunnen Tom en Nikkie altijd naar u
toe’. ‘Ja meisje’, zegt Susan haar moeder:
‘daar ben ik toch je mam voor en de oma
van Tom en Nikkie’.



Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Zij die er oog voor hebben, zien steeds meer mensen er met de
trein of bus op uittrekken om in een ander deel van Nederland een

nieuw gebied te ontdekken. Dat wordt dan meestal te voet gedaan
en dus met geschikte wandelschoenen aan. De route kan dan wor-
den uitgekozen en veelal staan dorpskernen, groenstroken en open
gebieden op het programma. Vooraf wordt bepaald welke punten
van belang kunnen zijn en altijd is er onderweg nog de mogelijkheid
om de bekende borden en paaltjes met informatie te gebruiken. Bui-
ten dat deze tochten zeer onderhoudend zijn, is het ook goed voor
het lichaam, want wandelen is zo goed en wordt bijna altijd aanbevo-
len bij medische ongemakken of geestelijke belastingen. En als het
lopen dan ook nog in gezelschap gebeurt, is er een grote kans dat
dat vaker wordt gedaan.

In de welbekende wandelgangen wordt al steeds meer gesproken
over de Vierdaagse van Nijmegen. Stappen worden er gezet om een
mooi evenement van te maken, maar ook om er een goed persoonlijk
resultaat mee te bereiken. Als u belangstelling heeft om als deelnemer
aan de 101ste 4Daagse gebruik te maken van de diensten van het
KSCC-verzorgingsteam dan kunt u zich via www.ksccvierdaagse.nl
aanmelden.

Op het programma staan o.a.

22 april 25e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht  in Geldermalsen
Stg. Nat. Rode Kruis Bloesemtocht
Afstand: 8-11-15-16-20-25-30-40 km
Startplaats:  veilinghallen Fruitmasters
Deilseweg 7  4191 NX Geldermalsen
Starttijd: 07.00 -14.00 uur
06-13160065
www.rodekruisbloesemtocht.nl
info@rodekruisbloesemtocht.nl

22 en 23 april  Zevenheuvelentocht  in Berg en Dal
R.K. Schutterij Sint Hubertus
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  boerderij-camping Nederrijkswald
Zevenheuvelenweg 47  6571 CH Berg en Dal
Starttijd: 07.30 -14.00 uur
www.zevenheuvelentocht.nl
7heuvelentocht@gmail.com

30 april  Noviomagumtocht  in Heilig Landstichting
Wv Magnus
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  hotel restaurant Konbanwa
Nijmeegsebaan 53  6564 CC Heilig Landstichting
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
024-3445125
www.wvmagnus.nl
noviomagumtocht@wvmagnus.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Ede, Dieren,
Zevenaar, Zutphen en Boven-Leeuwen op 22, 23, 29 en 30 april 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.ksccvierdaagse.nl 
www.ksccvierdaagse.nl 
www.rodekruisbloesemtocht.nl
mailto:info@rodekruisbloesemtocht.nl
mailto:info@rodekruisbloesemtocht.nl
www.zevenheuvelentocht.nl
mailto:7heuvelentocht@gmail.com
mailto:7heuvelentocht@gmail.com
www.wvmagnus.nl
mailto:noviomagumtocht@wvmagnus.nl
mailto:noviomagumtocht@wvmagnus.nl
www.wandel.nl
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Door Corvee

Het was een mooie tijd in mijn jeugdjaren toen
ik met Pasen gewekt werd door luid beieren-
de kerkklokken en, zo herinner ik me het toch,
met een mooi lentezonnetje op de roeframen.
Je pas gekochte kleren hingen gereed om
naar de Paasmis te gaan met een overvolle
kerk en een Mis met Drie Heren. Een koor dat
de Latijnse liederen perfect ten gehore bracht
met de dames nog in de linkerbanken en de
heren aan de rechterkant en een leger mis-
dienaren.

Vele kerken zijn gesloten en het klokgelui is
vaak verstomd omdat dit geluid blijkbaar als
storend wordt ervaren door omwonenden die
liever uitslapen tot de middag. Zojuist werd me
door het Tv-nieuws verteld dat in zogenaam-
de gemengde scholen in het Randstedelijk
gebied ook het kruis op de Paasstok van de
kinderen als storend ervaren en dus verwijderd
moet worden om kinderen (of hun ouders?)
met een andere religieuze achtergrond niet
voor het hoofd te stoten.

Deze jongen onthoudt zich van commentaar
hierop, dat mag de lezer zelf doen, maar ik zie
wel lange tenen. Maar hoe tolerant zijn onze
Joodse medeburgers altijd geweest die geen
enkel protest hebben laten horen als in de
Goede Week ons het lijdensverhaal werd ver-

teld met daarin de tekst: ‘Zijn bloed kome
over ons en onze kinderen’. Eeuwenlang is dat
voor debielen de vrijbrief geweest om alle Jo-
den tot in lengte der dagen te bestempelen
als Christusmoordenaars en het te zien als een
legitimatie om ze te mogen vervolgen of uit te
moorden. Zelfs ik heb een leraar nog horen
vertellen, net na de oorlog, dat de Joden de
vervolging daardoor toch enigszins aan zich-
zelf te wijten hadden. Hoe is dat mogelijk ge-
weest op een katholiek
internaat. Dat is het gevaar
als we teksten in het Oude
en Nieuwe Testament be-
stempelen als Gods eigen
woorden en letterlijk over-
nemen als een leidraad
voor het heden.

Hoe gevaarlijk dat is, is nu
ook weer zien bij het mos-
limterrorisme. Ook zij me-
nen uit teksten in de Koran
te mogen afleiden dat Al-
lah van hen verlangt dat zij
de Islam verspreiden met
niets ontziend bruut ge-
weld en moordpartijen op
zogenaamde ‘ongelovige’
christenen, precies zoals
christenen in het verleden
bij het verspreiden van hun
geloof het bruut geweld
ook niet schuwden. Geluk-
kig zijn christenen na 2000
jaar van verblind, ziende
geworden en weten hoe

met Bijbelteksten om te gaan ook al zijn er
nog die halsstarrig vasthouden aan het oude
gedachtegoed. Laten we hopen dat ook bij
de laatste de ogen worden geopend op weg
naar vrede. Paus Franciscus geeft het goede
voorbeeld.

Vakantiefoto ‘Hof van Olijven’. Naar men zegt
is deze olijfboom ouder dan 2000 jaar en
dus….

WINDKANTER
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Ik ben een mooi-weer hond.
Het is heerlijk om even uitgelaten te dollen in vers gevallen sneeuw.
Allerlei geursporen nalopen. Lekker even happen in die rare witte
massa. Even ja.
Daarna basta.
Ik heb geen zonnebril dus al die witheid doet pijn aan mijn ogen.
Bovendien heb ik in de sneeuw vaak geen idee waar ik ben dus kak
en pies ik op de meest gekke plekken.
Gaat mijn baasje weer in de weer met zijn hondenzakjes om mijn
drollen op te ruimen. Geen idee wat ie daarmee doet.
Nu we het daar toch over hebben. Het is echt geen pretje om mijn
hele vrouwelijke handel, om het maar even zo uit te drukken, te la-
ten zakken in die ijskoude massa.
Ik ben een laag bij de grond type en een blaasontsteking is zo opge-
lopen.
Neen, ik vind het vreselijk.
Daarna bevriest de hele zooi meestal en dan glibber en glij ik nog
weken bijzonder onelegant door de wijk.
Gelukkig was dat van korte duur en alweer lang passé.

De goden zijn gedankt dat mijn baasjes al vroeg met vakantie gaan.
Meestal zie ik daar tegenop maar het vooruitzicht op de zuidelijke
warmte maakt veel goed.
Lekker in de zon op de warme grond.
Met een luie, lome oogopslag heel beperkt je omgeving opnemen.
Zin in helemaal niets.

Vergeten zijn die dagen dat ik uur na uur tot kotsens toe in de ach-
terbak lag.
Vreemde parkeerterreinen met vreemde buitenlandse geuren. Alle
nationaliteiten ruik ik langskomen. De zware geur van aangebrand
frituurvet van onze zuiderburen. De mix van zuurkool met vette worst
van de Duitse collega’s; de slappe resten van een yorkshire puddink-
je van een Brexit-ganger.

En nu, in de zon, heerlijk ontspannen kijken naar steeds hetzelfde ta-
fereel en toch elke keer weer anders. Het opbouwen van de cara-
van.
Het ene baasje zoekt een terrein uit voor die witte kip, gaat dat be-
spreken bij de receptie waarna mijn andere baasje toch liever een
ander plaatsje wil en krijgt.
“Hier is meer zon”.
Dat het nieuwe uitgezochte terrein afloopt, te klein is en voorzien
van een stinkende waterput is over het hoofd gezien. Dat geeft mot.
De KIP moet waterpas staan anders loopt mijn waterbak over. Een
schier onmogelijke opgave.
Een grote delegatie campinggasten gaat er zich mee moeien en
geeft allerlei tegenstrijdige adviezen.
Ik zie mijn ene baasje glazig kijken en weet dat ie denkt aan zijn stoel
achter in de tuin, thuis. Mooi boek, lekker koud biertje, Rustig blij-
ven,... rustig blijven.... ze bedoelen het goed…laat het van je af glij-
den.

SAM
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KOKEN MET
RIET

Hartige notentaart met champignons en blauwe kaas

Benodigdheden:
1 el bloem om te bestuiven; 8 plakjes hartige taartdeeg, ontdooid; 1
el olie; 1 bakje kastanjechampignons, schoongeveegd en gehal-
veerd; 100 gr gepelde walnoten; 50 gr amandelen met vlies; 200 ml
crème fraîche; 3 eieren; 150 gr blauwe kaas, verbrokkeld; 20 gr ge-
mengde zaden; lage taartvorm van circa 24 cm.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 gr. Bestuif de taartvorm met bloem.
Duw het deeg in de vorm en druk de naden goed vast. Snijd overtol-
lig deeg rondom weg. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin
de champignons op een ho-
ge stand rondom bruin. Laat
ze uitlekken als er vocht uit-
komt en bestrooi met zout en
peper. Verdeel de gebakken
champignons en alle noten
over de taartbodem. Klop de
crème fraîche met de eieren
los en breng op smaak met
zout en peper. Giet dit meng-
sel over de vulling en verdeel
de blauwe kaas en zaden er-
over.
Bak de taart in de oven in cir-
ca 30 min. gaar en goud-
bruin. Laat 10 min. afkoelen
voordat je de taart in punten
snijdt. Lekker met een salade.

Paddenstoelensoep met mascarpone

Benodigdheden:
40 gr boter; 2 tenen knoflook; 2 in blokjes fijngesneden, niet te grote
uien; 500 gr gemengde paddenstoelen in stukken; 1 tl bloem; 25 ml
sherry; 3 takjes tijm; 3 takjes marjolein; 35 gr platte peterselie; 1 liter
runderbouillon; eventueel plusminus 150 gr mascarpone.

Bereiding:
Verwarm de boter zachtjes in een ruime pan, maar laat niet bruin
worden. Laat de knoflook 5 min. zachtjes smoren in de boter, zonder
te kleuren. Voeg de uien toe en laat samen met de knoflook nog 10
min. zachtjes smoren. Doe er eventueel nog wat boter bij als de uien
vast gaan zitten aan de bodem. Voeg de paddenstoelen toe aan
het uienmengsel en bak kort mee. Voeg de bloem al roerend toe en
laat kort opnemen. Roer de sherry erdoor en meng goed. Ris intussen
de blaadjes van de tijm en de marjolein. Haal de blaadjes van de
peterselie en snijd alle kruiden zeer fijn. Voeg de kruiden toe aan het
paddenstoelenmengsel en schenk de bouillon erbij.

Laat de soep 30 min.
zachtjes koken. Laat
de soep snel afkoe-
len als je hem van
tevoren wilt bereiden.
Eventueel kun je hem
ook gepureerd serve-
ren. Verwarm de
soep, roer eventueel
wat van de mascar-
pone erdoor en
schenk in.

Deze heerlijke recepten zullen prima smaken met dit koele aprilweer.
Voor u uitgezocht door Riet.
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OVERLEDEN:
08-04-2017: HERMAN VAN DEN BRINK. Echtgenoot van Corry van den
Brink-Fleuren. In de leeftijd van 89 jaar. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden op 14 april in Crematorium Waalstede te Nij-
megen. Correspondentieadres: Bleistraat 4, 6576 CA OOIJ.

17-04-2017: JOHAN BOEIJMEER. Echtgenoot van Maria Boeijmeer-Snij-
ders. In de leeftijd van 91 jaar. De plechtige uitvaartdienst wordt ge-
houden op 22 april in de parochiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt
Ontvangen Mariaveld te Susteren. Correspondentieadres: Handels-
weg 30, 6114 BR SUSTEREN.

JUBILEUM:
22-05-2017: ROB EN MARY VAN DER DONK-
V.D. HEUVEL zijn 35 jaar getrouwd. Correspondentie-
adres: Binnenstraat 24, 5373 AZ HERPEN.

OVERLEDEN:
08-04-2017: JO KUNKELS. Echtgenoot van Aartje Stuij. In de leeftijd
van 78 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 14
april in crematorium Tussen de Bergen te Roermond. Corresponden-
tieadres: Laurentiusplein 5-A5, 6043 CS ROERMOND.

13-04-2017: LEENDERT (LINNY) VERMOLEN. Echtgenoot van Riet Ver-
molen-van Engelenburg. In de leeftijd van 85 jaar. De crematie-
plechtigheid heeft plaatsgevonden op 20 april in crematorium
Zoomstede te Bergen op Zoom. Correspondentieadres: Calandweg
57, 4612 PG BERGEN OP ZOOM.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART KERMIS
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MIS INTENTIES

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 Indonesië; mevr. Els van Oyen;
mevr. Ellen Verschuren.

23-4 Mevr. Nelly Mooren-van Vliet, v/h “Spes”; John Janssen jr.
24-4 Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;

Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.
25-4 Bianca Wennekes-Janssen; Edwin Peters;

mevr. D. van IJzerlooy; Jean Paul Keuvelaar.
27-4 Grada de Bot-Vermeeren.
28-4 Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen; dhr. Cor Sep van

de ‘Fergus’; dhr. Jan Klarenbeek; Rosanne Fens.
29-4 Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
30-4 Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken;

dhr. Harry Broekmeulen.
1-5 Mevr. Joke van Oijen-Meeuwsen; dhr. Danie Martens.
2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;

Lars de Bot.
4-5 Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;

Manuela Driessen.
5-5 Dhr. Wim Wanders, m/s “Torrent”; dhr. Peter Wanders,

m/s “Sianto”; dhr. Rob van de Donk, van duwboot
“Amigo”; mevr. Anita de Jong.

6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes.
7-5 Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom.
8-5  Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.

MISINTENTIES ZONDAG 23 APRIL 2017

Dhr. Johan Boeijmeer, dhr. van Fessem, ouders Buurman-
Cillesen, ouders Bonink-Wanders v/h ms Antonius, ouders
van Meel-Flipsen ,en Kristiaan, mw. Montserrat van Ooyen-
Ribera Farras, ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo, ouders
Janssen-van Meegen, Broeder Gelasius Honig, ouders van
Oijen-van Meegen ‘Johanna-Maria’,, dhr. Linny Leendert
Vermolen, dhr. Harrie Mooren en voor zieke neef Nico.

MISINTENTIES ZONDAG 30 APRIL 2017

Dhr. G. Wennekes, overleden familieleden en Eliza Derksen-
Wennekes, mw. Ingrid Janssen-Miltenburg, Patrick Buil, ou-
ders Wigman-Hilden "Drie Gezusters" en Annelies Wigman,
ouders van Rijswijk-Jacobs, dhr. W. Sanders.
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Graat-Lutjes (Afd. A5 – kamer 31).
ROERMOND, LAURENTIUSZIEKENHUIS,
MGR. DRIESSENSTRAAT 6, 6043 CV.
* Mevr. Jopie Kerkhoff-Sep (Afd. C12 –
 kamer 15).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS 100,
6532 SZ.
* 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.
* 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 HEINEMANNSTRASSE
7A, 46446.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* 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 (ka-
mer 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 WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Floor Huibers-Vermeeren, UMC St. Rad-
boud,  7-70, kamer 4, Hartbewaking,
G. Grooteplein Zuid 10, 6525 GA  Nijmegen
* Dhr Jan Derksen,
UMC St. Radboud,  Eerste Hulp, G. Grooteplein
Zuid 10, 6525 GA  Nijmegen

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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Onze vrijwilliger Wijnand Beukers neemt afscheid

Toen hij zijn schip ‘Gelria’ had verkocht, is hij als vrijwilliger begonnen op het Centrum. Na 22 jaar
vrijwilligerswerk stopt Wijnand met zijn werkzaamheden op het KSCC-Nijmegen. Niet omdat hij het
niet meer leuk vindt, maar omdat hij binnenkort verhuist naar Westervoort en de reisafstand te
groot is. Wijnand heeft in het verleden veel geschilderd op het schip. De laatste jaren kwam hij 3x
in de week om de post in de postbussen van te
doen. Dat is soms best lastig, vooral als er geen
scheepsnaam vermeld is op de poststukken. Wijnand
heeft dit altijd met veel plezier gedaan en zegt dat
hij dit zeker zal gaan missen. Wij zullen Wijnand ook
missen, niet alleen om de post weg te werken, maar
vooral over zijn koffie- en koekjesbeleid. Wijnand zal
nooit ZELF koffie inschenken of een koekje nemen. Hij
wil het alleen als het door iemand anders ingeschon-
ken of aangereikt wordt! Op de vraag hoe hij zijn
vrije tijd in Westervoort gaat indelen, antwoordt hij:
“Tiny pesten” en geeft er een vette knipoog bij. Ook
vindt hij het fijn dat hij nu vlakbij zijn dochter gaat
wonen.
Wij willen Wijnand en natuurlijk ook Tiny van harte
danken voor al hun inzet en hopen dat zij een fijne
tijd in Westervoort tegemoet gaan.

Namens Directie, Bestuur en Staf wensen wij hen vele
jaren in goede gezondheid toe.

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT april t/m juni 2017

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 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.

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
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april-mei 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

Woensdag 26 april 13.30 uur Laatste bridgemiddag van het seizoen
Donderdag 27 april Koningsdag. KSCC gesloten.
Vrijdag 28 april KSCC kantoor gesloten.
Donderdag 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking.
Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag. KSCC gesloten.
Maandag 8 mei 19.30 uur Vergadering BLN-Schuttevaer Z O N
Dinsdag 16 mei 13.30 uur Soos met… plantenbingo
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

KSCC Kantoor Nijmegen gesloten

Op de volgende data is het kantoor op het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen geslo-
ten.

● Donderdag 27 april (Koningsdag) en aan-
sluitend

● Vrijdag 28 april.

● Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

● Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en
aansluitend

● Vrijdag 26 mei.

● Maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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Hoe wil jij herinnerd worden? 

workshop

Ontdek wat belangrijk is in jouw leven en wat 
anderen zich later van jou kunnen herinneren.  

Volg de workshop!

Info en aanmelden via: 
najade-uitvaarten.nl/workshop

(Advertentie)
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Maritime Industry 2017

Op 9, 10, 11 mei 2017 vindt Maritime Industry
weer plaats bij Evenementenhal Gorinchem.
Nederland is dé hotspot van de maritieme
sector in Europa. We hebben de grootste bin-
nenvaartvloot van Europa en een zeer diver-
se samenstelling van zeeschepen. Daarnaast
beschikken we ook nog eens over een van
de grootste havencapaciteiten ter wereld,
we staan namelijk in de top 10 van grootste
havens. Tijdens Maritime Industry komt de
complete maritieme sector bij elkaar in het
hart van de waterregio om te netwerken, de
basis te leggen voor nieuwe samenwerkingen
en op de hoogte te blijven van de nieuwste
trends en ontwikkelingen uit de branche. Kort-
om, als exposant bereikt u een grote en volle-
dige doelgroep maar kunt u ook direct op de
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelin-
gen in de branche.

Tijdens afgelopen editie was de beursvloer
groter dan ooit. Ook tijdens de 2017 editie
van Maritime Industry wordt deze grotere
beursvloer weer doorgevoerd. Hiermee wordt

de vertegenwoordiging van de maritieme
sector nog uitgebreider waardoor nieuwe
bezoekers getriggerd worden! Kortom, een

nog breder bereik!

Ook de extra beleving die tijdens de 2016 edi-
tie is toegevoegd aan de beurs werd als zeer
succesvol ervaren door zowel bezoekers als
exposant. Deze trend wordt dan ook doorge-
zet tijdens de volgende editie! Maritime Indus-
try biedt u de mogelijkheid om te netwerken,

direct zaken te doen met voor u interessante
exposanten en inspiratie op te doen vanuit
de branche.
Maritime Industry is de de uitgelezen gelegen-
heid om uw netwerk uit te breiden, kennis te
vergaren, kennis te maken met de nieuwste
trends en ontwikkelingen en de basis te leg-
gen voor nieuwe samenwerkingen. Deze vak-
beurs wilt u niet missen! Wij zien u graag als
bezoeker tijdens Maritime Industry 2017!

De gehele branche is vertegenwoordigd op
de vakbeurs voor de maritieme sector. Tijdens
deze editie is er speciale aandacht voor ken-
nisdeling en innovatie. Zo is er een Deutsche
Strasse, een innovatiestraat, een innovatierou-
te en het Blue Road Congres. Dit congres
wordt georganiseerd door EICB, BVB, CBRB,
Bureau Telematica en BLN Schuttevaer.

Naast kennis en innovatie heeft Maritime In-
dustry een primeur deze editie: het career
event. Dit event is speciaal voor studenten
en young professionals. Het doel is om hen
te enthousiasmeren voor de maritieme sec-
tor, het onder de aandacht brengen van
vacatures en het adviseren van starters. In
diverse speeddates komen bedrijven in con-

tact met nieuw (jong) talent

OPENINGSTIJDEN
 9 mei 2017 13.00-21.00 uur
10 mei 2017 13.00-21.00 uur
11 mei 2017 13.00-21.00 uur

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

NEDERLAND IS DÉ HOTSPOT VAN
DE MARITIEME SECTOR IN EUROPA
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Oproep aan katholieke jongeren: doe
mee aan een onderzoek van
katholiek.nl

Ben je een katholiek tussen de 18 en 30
jaar of ken je jongeren die in deze leef-
tijdsgroep vallen? Dan vraagt katholiek.nl uw hulp.
Momenteel zijn ze bezig met een onderzoek onder katholieke jongeren in
Nederland. Dit onderzoek richt zich op mogelijke ontwikkelingen van de
website katholiek.nl
Jij kunt hen helpen door de enquête in te vullen en/of te delen met katho-
lieke jongeren in de bovengenoemde leeftijdsgroep. Je opent de enquê-
te via de onderstaande knop.

http://katholiek.us9.list-manage.com/track/click?u=a119ac2e8702fda39b6be1ac7&id=77cc94c00d&e=6565e6ec54
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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
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