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Van de bestuurs- en directietafel
Het eindexamen voor middelbare scholieren is weer
begonnen. In Frankrijk was een jaarlijkse landelijke bijeenkomst ‘Foire du Trône’ van Franse aalmoezeniers.
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Computercriminaliteit
Het staat weer volop in de belangstelling zo vlak na
de wereldwijde ransomware aanval. We hebben wat
uitleg en 10 tips voor u verzameld over wat en vooral
wat niet te doen op het internet.
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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/

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Eindexaminandi
De jongeren van de middelbare scholen zijn druk bezig met hun eindexamen.
Voor hen en de ouders, maar ook voor de leraren een hele spannende tijd.
Er zijn en worden heel veel kaarsjes aan gestoken. Prima. Maar ik hoop vooral
dat de jongeren hard geblokt hebben en dan niet alleen maar de
laatste weken, maar alle jaren dat
ze middelbaar onderwijs gevolgd
hebben. Onderwijs is een sterke pijler
waarop de samenleving gebouwd staat.
Onderwijs biedt ruimte en perspectief.
Sommige jongeren zijn met ‘hun hoofd ‘goed, anderen zijn technisch beter. Wij hebben ze allemaal nodig. In deze tijd is er grote behoefte aan technisch opgeleide mensen: sanitair, lassen, tegelzetten
meubelmakers timmerlieden, en vergeten wij ook de groep niet die
hun werk hebben in de levensmiddelen: bakkers, slagers, de kledingen schoenindustrie en last but not least: scheepvaart, kermis en circus. Het zijn ook vaak beroepen waar een mengeling van kennis,
inzicht en techniek in verweven zijn.
Na dat de examens zijn afgelegd volgen er nog een aantal zeer
spannende weken. In onze tijd noemden we de vergadering die de
leraren hielden: de bloedraad.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier parochie kermis circus en binnenvaart

De beurs in Gorinchem
Een schitterend moment om te netwerken. Natuurlijk is het fijn om allerlei technische vernieuwingen te zien.
Het contact, het netwerken (we schreven het u al in de vorige uitgave van Christoffelnieuws) is voor ons het belangrijkste.
Met de dominees hebben wij uitvoerig gesproken. Onderwerpen
waren: het pastorale werk, de oecumenische houding, godsdienst
onderwijs, diaconie, de financiën, maar ook de jaarlijkse KSCC vakantie voor zieken in de binnenvaart. Joke Hazewindes en Jens Eleveld zijn de contactpersonen voor het Protestants
schipperspastoraat.
Het KSCC heeft bij de directie van de PWA een aanvraag voor een
vakantieweek in mei 2018 ingediend.
Wanneer er een definitieve toezegging is, starten we met de publiciteit en de werving.
We hopen met een breder netwerk er meer mensen uit deze doelgroep te bereiken. Vaak horen wij achteraf: ja als we het geweten
hadden dan had…… etc.
Natuurlijk is in de voorliggende maanden voldoende publicatie geweest, maar die heeft men over het hoofd gezien.
Kortom: de beurs was een uitstekende gelegenheid om de contacten met elkaar aan te halen.
Workshops
Er waren diverse workshops met een breed scala aan onderwerpen
zoals:
● Infrastructuur,
● Vergroening,
● Personeel en Arbo,
● Scheeps- en vaarwegoptimalisatie en
● Personenvervoer.
Deskundigen brachten hun boodschap goed voor het voetlicht. Je
moest er wel echt iets voor doen. Op de beurs zelf was het ook goed
toeven en je komt elke keer weer iemand tegen voor een praatje
etc.
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Donderdag 25 mei Hemelvaart dag 07.00
uur Restaurant Sint Walrick te Overasselt

Traditioneel een dag om te
dauwtrappen. Het KSCC organiseert deze tocht voor de 46e keer.
Traditiegetrouw begint de tocht
bij het restaurant Sint Walrick. Wij
starten om 07.00 uur. Er zijn 2 routes die gelopen kunnen worden.
Gelukkig zijn er mensen bij die de
tocht al eens gelopen hebben.
Zij weten precies wat de afstand is
van de gele en de rode route.
Aansluitend vieren wij de heilige
Mis bij de ruïne bij de lapjesboom
om daarna te genieteen van een
heerlijke pannenkoek.

Eerste Communie donderdag 25 mei
Om 11.00 vindt
de 1ste communieviering
plaats. Vijf kinderen doen de
eerste H. Communie. Zij zijn
goed voorbereid. Zang en
muziek zijn dit
jaar selfsupporting: ouders, de
kinderen zingen
samen begeleid door de
gitaar en
piano/orgel.
Dat moet goed
komen.
Het reuzenrad
met de gondels
is voorzien van
foto’s en tekeningen, het misboekje met op
de voorkant de
foto’s van de
kinderen rond
het altaar met
op de achtergrond de plaquette van het
avondmaal, is
klaar. Het feest
kan beginnen.
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Collage van de bijeenkomst van Franse Aalmoezeniers d.d. 16 mei te Parijs
Als Secretaris-Generaal van het Forum heeft Aalmoezenier Van Welzenes de jaarlijkse landelijke bijeenkomst ‘Foire du Trône’ van Franse aalmoezeniers bijgewoond (zie vorige Christoffel Nieuwsbrief nr. 9 van 4 mei jl.).

Security Parijs. Betonblokken voor de ingang

Hoofdcelebrant de bisschop van Parijs. Hij arriveerde
op een elektrische fiets.

Kinderkoor eucharistieviering. De kinderen met bloenekroon deden hun 1ste communie

Nina, Lena (rose t-shirt) en hun moeder Wilma Lision.
Lena heeft haar 1 communie gedaan.

Vlnr: B. Bellanza, hoofdaalmoezenier Frankrijk; Albert;
P. Gerard, aalmoezenier van Parijs,

Vlnr: B. Bellanza; Frau Bea, voorz. pastoraat Zurich;
P. Gerard; dominee K. Hoby prost. pastoraat Zurich

Pascal Lision in zijn attractie.

De firma die dit reuzenrad gebouwd heeft is
Jan Laberik - Kroon.

Er werd koffie gedronken. B. Bellanza en zijn pastoraal
assistent
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

27 mei

WANDELNIEUWS
Op enig moment kwamen mensen op het idee om de conditie
en de weerstand van het menselijk lichaam te onderzoeken en
daaruit kwam naar voren dat met een beetje geluk de gezondheid
gebaat is bij een lichaam dat wordt verzorgd. En dan gaat het niet
alleen om de buitenkant, maar ook om de rest van het gestel. En het
typische ervan is dat de kennis over de lichamelijke ontwikkelingen
enorm is toegenomen en ook over de onderdelen waarmee rekening
gehouden moet worden, maar dat nog steeds een groot deel van de
mensen de uitdaging en discipline om er aan te werken moeilijk vinden. Andersom is het natuurlijk ook zo dat juist heel veel mensen over
de beheersing beschikken om het lichaam goed in de gaten te houden. Het is niet eenvoudig maar wel dankbaar.
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.
20 en 21 mei

79e Kaloramawandeltocht in Beek
Stg. Kalorama wandeltoch
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats: kulturhus Beek
Roerdompstraat 6 6573 BH Beek
Starttijd: 07.00 -14.00 uur
024-6632040
www.kaloramawandeltocht.nl
info@kaloramawandeltocht.nl

Roparun in Nijmegen
Running Nijmegen
Afstand: 10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: Honigcomplex, café De Dock
Waalbandijk 20 6541 AJ Nijmegen
Starttijd: 07.30 -12.00 uur
www.runningnijmegen.nl
ymmdemouge@hotmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Nijkerk, Cuijk,
‘s-Heerenberg, Zutphen, Doetinchem, Barneveld en in Malden op 20,
21, 24 t/m 27 en 28 mei 2017.
Hartelijke groet,
Henry Mooren
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De afgelopen dagen is de wereld opgeschrikt door een massale aanval van zogeheten ‘ransomware’. Voor de Christoffel
Nieuws-redactie reden om eens stil te staan bij deze en andere
bedreigingen van onze computer.
Naast ‘ransomware’ zijn dat o.a. computervirussen, ‘phising’,
spam en andere vormen van ‘malware’. Op deze en volgende
pagina’s volgt een korte uitleg over dit soorten bedreigingen.
Daarna geven wij u tien tips om veilig te internetten.
Wilt u meer lezen over de verschillende
vormen van computercriminaliteit en wat
er aan te doen, dan verwijzen we u naar
de voortreffelijke website
www.seniorweb.nl Hier vindt u in begrijpelijke (Nederlandse) taal meer uitleg.
Malware
Malware is een verzamelnaam voor elke software die gebruikt wordt
om computers te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of
toegang te krijgen tot computers. Het woord is een samentrekking
van het Engelse malicious software (kwaadaardige software, soms
schadelijke software). Malware veronderstelt kwade opzet. Computervirussen, ransomware, spyware vallen allemaal onder malware.
Computervirus
Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke software
(malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand
kan nestelen. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd
omdat ze schijfruimte en computertijd in beslag nemen van de besmette computers. In
ernstige gevallen kunnen virussen binnenin de
computer schade aanrichten, bijvoorbeeld
het wissen en verspreiden van gevoelige gegevens. In zeer ernstige gevallen kan de gebruiker zelfs de totale controle over de
computer verliezen.

Computervirus
Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke
software (malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand kan
nestelen. Computervirussen worden als
schadelijk beschouwd omdat ze schijfruimte en computertijd in beslag nemen van de
besmette computers. In ernstige gevallen kunnen virussen binnenin
de computer schade aanrichten, bijvoorbeeld het wissen en verspreiden van gevoelige gegevens. In zeer ernstige gevallen kan de
gebruiker zelfs de totale controle over de computer verliezen.
Ransomware
‘Ransomware’ betekent letterlijk: gijzelingssoftware. Hiermee blokkeren criminelen uw computer of de bestanden op uw computer. Plotseling bevriest uw beeldscherm en komt een mededeling in beeld
dat alle bestanden zijn versleuteld. Soms doen de digitale afpersers
zich voor als de politie, Buma/Stemra, Microsoft of Europol. U zou zich
schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en daarom een boete moeten betalen. Niets is minder waar: het bericht is afkomstig van
criminelen en betalen heeft vaak geen zin. Een verdachte van een
strafbaar feit wordt door de politie gewoon gearresteerd en niet via
een computer benaderd. De politie adviseert u tegen ransomware
te wapenen door antivirusprogramma’s te gebruiken, updates te
installeren en back-ups te maken van de gegevens op uw computer.
Spam
Spam is een verzamelnaam voor ongewenste
berichten. Onder deze term vallen ongewenste
e-mails en reclameboodschappen op websites.
Wat spam is, is niet altijd direct duidelijk. Niet
ieder initiatief van een persoon of organisatie om contact te leggen
is spam. Spam onderscheidt zich van andere vormen van reclame,
omdat een bericht wordt gestuurd aan een groep die veel groter is
dan de potentiële doelgroep.
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Phishing gebeurt niet alleen via e-mail. Veel oplichters sturen

Phishing
Phising (is afgeleid van fishing:
"vissen", "hengelen") is een vorm
van internetfraude. Het bestaat
uit het oplichten van mensen
door ze te lokken naar een valse (bank)website, die een kopie is van de echte website,
om ze daar – nietsvermoedend
– te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of
hun creditcardnummer.
Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens
met alle gevolgen van dien. De fraudeur doet zich hierbij voor
als een vertrouwde instantie, zoals een bank. De meeste vormen van phishing gebeuren via e-mail. De slachtoffers worden
hierbij met een e-mail naar deze valse website gelokt. De mail
bevat een link naar de (valse) website met het verzoek om zogenaamd "de inloggegevens te controleren".

ook brieven in plaats van een e-mail. Deze brieven zien er professioneel uit en bevatten het logo en adres van de bank. De
criminelen sturen soms ook retourenveloppen mee zodat u uw
pinpas en pincode kunt opsturen. Een andere manier die oplichters gebruiken om achter uw gegevens te komen, is via de
telefoon. Sinds kort worden sms'jes verstuurd die leiden naar
nep-websites. Daarnaast zijn er criminelen die u opbellen en
zich bijvoorbeeld voordoen als een medewerker van Microsoft.
Ze zeggen dat uw computer geïnfecteerd is met een virus of
dat uw computer fouten vertoont. Om het probleem op te lossen, vragen ze u een programma te installeren of inloggegevens te geven. Ook kan u gebeld worden uit naam van een
bank en vraagt men u om rekeningnummer en inlogcodes.
Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van telefonische
phishing is het belangrijk te weten dat banken nooit om inlogcodes vragen via de telefoon. Geef dus nooit bankgegevens,
wachtwoorden of TAN-codes af. Ook bedrijven zoals Microsoft
zullen nooit ongevraagd bellen om u te waarschuwen of te
helpen. Wordt u gebeld door iemand die u niet vertrouwt, hang
dan op en zoek eerst de correcte gegevens van het bedrijf op.

Hoe kan ik de kans op besmetting verkleinen?

puters besmet via een reguliere website
die door de criminelen is gehackt.

De kans op besmetting kan worden verkleind door het besturingssysteem en programma’s altijd up-to-date te houden,
door niet te surfen op het internet zonder
antivirusprogramma, door geen onbekende bijlagen van e-mails te openen en door
alert te zijn bij het downloaden van software, muziek, films, tv-series, PDF’s en andere bestanden. Besmetting is nooit
volledig te voorkomen. Soms raken com-

Wat moet ik doen als mijn computer besmet is?
Surf op een andere computer (of bijvoorbeeld een smartphone of tablet) naar de
website https://fraudehelpdesk.nl. Op deze
site vindt u instructies en stappenplannen
over hoe ransomware eenvoudig verwijderd kan worden. Komt u hier niet verder

mee, dan adviseren we u naar een erkend
computerreparateur te gaan.
De politie adviseert slachtoffers van ransomware om niet te betalen. Er zijn immers
manieren om het virus
van uw computer te
verwijderen. Volledige
ontsleuteling vindt
meestal niet plaats en
door te betalen worden juist nieuwe aanvallen uitgelokt.
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10 vuistregels voor veilig internetten
Via het internet proberen kwaadwillenden op
allerlei manieren uw computer, tablet of mobiele telefoon binnen te komen en persoonlijke gegevens te onderscheppen. Malware, phishing,
oplichting en spam zijn dreigingen die veel
voorkomen. Deze 10 vuistregels vormen een
goede basis om u hier tegen te beschermen.
Het belang van back-ups (jargon voor reservekopie)
Soms gaat er wel eens iets mis met uw computer, ook wanneer u deze vuistregels goed opvolgt. Een virus kan uw gegevens bijvoorbeeld
wissen, of de harde schijf kan beschadigd raken.
Indien u een back-up heeft liggen, kunt u toch
nog bij een kopie van uw gegevens. Back-ups
maakt u op externe, losgekoppelde gegevensdragers (zoals een DVD, USB-stick, externe harde
schijf), die u op een andere locatie bewaart.
1) Installeer een antivirusprogramma
Gebruik een antivirusprogramma om uw computer, tablet en mobiele telefoon te beschermen en schakel automatische updates in. Laat
het antivirusprogramma daarnaast geregeld uw
apparaten scannen op infecties, bijvoorbeeld
iedere maand. Schakel een eventueel meegeleverde firewall altijd in, zodat het de verbindingen tussen het apparaat en het internet in de
gaten kan houden.
2) Installeer steeds de software-updates
Producenten van besturingssystemen, browsers
en andere programma’s, zoals Microsoft Office,
Adobe Reader en Oracle Java, brengen geregeld updates uit om beveiligingslekken te verhelpen. Maak ook hier waar mogelijk gebruik
van automatische updates. Controleer in andere gevallen minimaal maandelijks of updates
beschikbaar zijn en installeer deze.

3) Gebruik sterke wachtwoorden
Het gebruiken van een moeilijk te raden wachtwoord is belangrijk, vooral bij cruciale systemen
zoals DigiD of uw wifinetwerk. Gebruik niet overal
hetzelfde wachtwoord, wijzig uw wachtwoorden
geregeld (bijvoorbeeld ieder jaar) en sla ze niet
op in de internetbrowser. Gebruik waar mogelijk
two-factor-authentication. (Twee-staps verificatie; meestal een extra controle via een sms).
4) Maak alleen verbinding met vertrouwde wifinetwerken
Bij openbare en onbeveiligde wifinetwerken
kunnen anderen mogelijk zien wat u op het internet doet en welke gegevens u verstuurt. Verstuur dus geen gevoelige gegevens (e-mail,
internetbankieren) over netwerken die u niet
kent of niet vertrouwt. Beveilig thuis uw draadloze netwerk met een wachtwoord om te voorkomen dat kwaadwillenden uw internetverkeer
kunnen onderscheppen.
5) Open geen berichten en onbekende bestanden die u niet verwacht of niet vertrouwt
Ontvangt u onverwacht een bericht met een
bijlage, (ingekorte) hyperlink of verzoek om in te
loggen op een systeem? Gebruik uw gezond
verstand en ga hier niet op in, zelfs niet wanneer
u de afzender kent. Accepteer het bericht alleen als u het van deze afzender verwachtte te
krijgen. Spam verwijdert u het beste direct.
6) Installeer alleen apps via de officiële applicatiewinkels
Ook apps voor uw mobiele telefoon of tablet
kunnen malware bevatten. Installeer apps daarom alleen via de officiële applicatiewinkels en
gebruik geen illegale kopieën. Kijk ook goed
naar de toegangsrechten van de app. Bekijk
ervaringen van medegebruikers om u een beeld

te vormen van de betrouwbaarheid van de
app.
7) Controleer het adres van websites
Controleer het webadres (URL) en het certificaat
(het hangslotje in de adresbalk van de browser)
om vast te stellen dat u geen nagemaakte of
onveilige website bezoekt. Is er geen hangslotje? Vul dan geen gevoelige gegevens in op deze website. Gebruik bladwijzers voor websites die
u vaak bezoekt en let extra op bij het openen
van verkorte URLs. Deze worden veel gebruikt
op sociale netwerken.
8) Sluit pop-ups in uw browser af met Alt+F4
Klik nooit op akkoord, ok, de ‘X’ of nee om een
pop-up af te sluiten: u kunt hiermee per ongeluk
malware installeren. Een pop-up sluit u het beste
af via de toetsencombinatie ‘Alt+F4’. Installeer
eventueel een pop-up-filter om pop-ups te blokkeren.
9) Bedenk goed wat u met wie deelt op internet
Zo gemakkelijk als het is om iets op internet te
plaatsen, zo moeilijk is het om dit er weer af te
krijgen. Denk dus goed na over wat u wel of niet
op internet wilt delen. Scherm uw sociale netwerksites goed af en wees selectief in wie toegang krijgt tot uw profiel en gegevens. Laat u
uw gegevens ergens achter, ga dan na bij welke organisatie u dat doet, hoe lang uw gegevens worden bewaard en aan wie deze nog
meer kunnen worden verstrekt. Geef niet meer
gegevens dan noodzakelijk is.
10) Gebruik uw gezond verstand
Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het
dat meestal ook. Wees alert als u iets niet vertrouwt of niet kent.
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Opbrengst Plantenbingo naar project van broeder Willy Leensen in Indonesië
De opbrengst van de plantenbingo, gehouden op het KSCC-Nijmegen d.d. 16 mei jl.
heeft € 305,00 opgebracht. Omdat het geld nog geteld moest worden en de meeste
bezoekers al weg waren, wil broeder Leensen hierbij alle deelnemers van harte bedankten voor deze gift. Wij danken de broeder voor zijn tijd om een lezing over zijn project te
houden. Foto’s Gemma Raats

← terug naar pagina 1
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART
GEBOREN:
27-04-2017: SANNE ELINA VAN DER PLOEG. Dochtertje van Ronald
van der Ploeg en Corine Verberck. Correspondentieadres: Floralaan
31, 6661 LL ELST.
1E H. COMMUNIE:
Op 25 mei Hemelvaartsdag ontvangen JULIE SCHUILING, TIES RUTTEN,
JELLE KNIPPING, ANTONIO HOFSTRA EN ISOLDE WAGEMAKER de 1e H.
Communie.
OVERLEDEN:
07-05-2017: JOHANNA (AN) VAN STRIEN-HOOIJMANS. Weduwe van
Thijs van Strien. In de leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 13 mei in de H. Martinuskerk te Kerkdriel. Correspondentieadres: Maasbandijk 38, 5331 KD KERKDRIEL.
13-05-2017: FREDDIE SCHOENMAKERS. Echtgenoot van
Charlotte Spee. In de leeftijd van 44 jaar. De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op 20 mei in de parochiekerk H.
Willibrordus te Obbicht. Correspondentieadres: Pater Pelzersstraat 18 A, 6125 CB OBBICHT.
VERHUISD:
10-05-2017: JOOP EN NELLIE VAN MEGEN zijn verhuisd van de Pannerdenseweg 37 in Doornenburg naar Prins Bernardstraat 2c, 6687 AZ
ANGEREN.
VAKANTIEGROETEN:
Vanuit Namur- le pont de Jambes et la Citadelle de groeten van DINY VAN ZIJL-BUIL.

KERMIS
OVERLEDEN:
15-05-2017: JAN HENSKENS. Echtgenoot van Gerda Henskens-Gelderblom. In de leeftijd van 62 jaar. De crematieplechtigheid wordt gehouden op 20 mei in crematorium
Maaslanden te Nieuwkuijk. Correspondentieadres: Vimmerik 5, 5253 CB NIEUWKUIJK.
15-05-2017: POL KLEE. Echtgenoot van Rieky Klee - Schuman. In de
leeftijd van 76 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 mei in
het Crematorium Weerterland te Weert. Correspondentieadres: Parallelweg 6, 6001 HM Weert.
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MIS INTENTIES

19-5
20-5
21-5
22-5
23-5
24-5
25-5

26-5
27-5
28-5
29-5
30-5

31-5
1-6
2-6
3-6
4-6

Iris Jansen; Mick Wigman.
Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”;
mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
George Sep; Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol; Christy
Bouman m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.
Rene Derksen; Theo Scholten.
Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den Haan;
Eva van Klooster.
Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins;
Martin Oome; John Bosman.
Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan Roest,
directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Juliette Wendt;
Axel Helmink en Falco Helmink; Marijke van Loon.
Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
Dhr. Willy Verberck; dhr. Jan Suykerbuyk; dhr. Toine Willemsen;
Erwin Bosman m/s “Ingona”.
Karin van Dongen, m/s “Najade”; Luuk Brandt; dhr. Otto Slokkers.
Ria de Bot-Cornelissen; Rinie Valkenburg; Delana Derksen.
Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen; mevr. Trudy
v.d. Donk; Monique Wigman; Harry van Laak; mevr. Annemarie
Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”; Vincent de Rover; Jaap
Brevoord.
Yvonne Keuvelaar, m/s “Adato”; Luuc Bourgonje.
Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;
Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
Claudia Peters; dhr. Koos Verhoef.

MISINTENTIES ZONDAG 21 MEI
Dhr. Freddie Schoenmakers Dhr. Jan Henskens, mw. M. van Os-Appelboom, dhr. B. Janssen, ouders van Bon-Leygraf, ouders Verschuren-Hoornick, Dhr. Johan van Zijl, ouders Pruyn-Reyman, en Jan Pruyn
ms Irene, dhr. F. Brom, en ouders Brom Cornelissen, dhr. Th. Driessen
m/s ‘Elinic’, dhr. Leon Leijten, fam. Joosten v/h ms. Constatine, Kristiaan van Meel, Pol Klee.+
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60 jarig huwelijk van Wim
en Nora de Grundt
MISINTENTIES DONDERDAG 25 MEI HEMELVAARTDAG
Dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC
MISINTENTIES ZONDAG 28 MEI
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek van Ophuizen, mw. Arna van Teeffelen, ouders Bemboom-de Boer, br. Evatius van Herwaarden FIC,
dhr. Harrie van der Donk- “Amice lll”, ouders Wendt v/h/ ms. Fatima,
ouders de Bot-Neff.

VAKANTIEGROETEN:
Vanuit Namur- le pont de
Jambes et la Citadelle
de groeten van DINY
VAN ZIJL-BUIL.

← terug naar pagina 1
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Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

ONZE ZIEKEN

* Mevr. Graat-Lutjes (Verpleeghuis URSULA).
ROERMOND, BEGIJNHOFSTRAAT 33, 6041 GW.
* Mevr. Jopie Kerkhoff-Sep (Verpleeghuis
De Lingehof).
BEMMEL, GOUDEN APPEL 122, 6681 WP.
* Mevr. Floor Huibers-Vermeeren, (7.70 –
kamer 4).
NIJMEGEN, OOSTKANAALDIJK 362, 6541 CD.
* 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. 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 WILLIBRORDSTRAAT 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.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

← terug naar pagina 1
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Over een andere boeg!
Een paar maanden nadat ik op de
bonnefooi het schipperscentrum in
Nijmegen binnen stapte om de
Don Bosco viering bij te wonen, en
na, vervolgens, een oproep in de
Christoffel Nieuwsbrief (nr.3 2017),
leef ik mijn wens: ik vaar mee met
de Milan, het vrachtschip van Ronald en Tessa, en maak het binnenvaartleven van binnenuit mee. Niet
puur als logé; ik help stuurman Vlado mee waar ik kan, poets het
ruim, schrob het dek, schuur de
stuurhut, verhang de enorme touwen bij het verhalen.
Héérlijk, deze fysieke arbeid in de buitenlucht, precies waar ik behoefte aan had na jarenlang overwegend digitale arbeid te hebben verricht. Wie weet, een toekomst op het water?
Als ik dit schrijf is het dag 8, kwart over 6, en zijn we net op weg naar
het Zwarte water, met 2300 ton zout, bestemming Zwolle. Ongetwijfeld wordt het weer een dag vol bezienswaardigheden. Want als me
één ding al heel goed duidelijk is geworden in deze eerste dagen:
het binnenvaartleven is een leven dat gestaag voortgaand volop in
beweging is.
Wil je meer lezen over mijn ervaringen als deksvrouw? Ik houd tussen
de binnenvaartbedrijven (toch nog!) een blogje bij:
www.yabalworks.wordpress.com/blog - als je rechtsonder op de
knop “volgen” drukt, krijg je een emailalert wanneer ik een nieuwe
post geplaatst heb. Enne.. reacties zijn van harte welkom!
Met enthousiaste groet!
Marisha

← terug naar pagina 1
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Nieuwe regels voor ‘gratis mobieltje’ vanaf 1 mei
Vanaf 1 mei zijn er nieuwe regels gaan gelden
bij afsluiting van een abonnement met een
gratis mobieltje. Het abonnement waarbij tegen een maandelijks bedrag voor de gebruikskosten een gratis mobieltje geleverd wordt,
wordt voortaan beschouwd als een (verkapte)
lening. Komt de lening boven € 250,00 dan is
registratie bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) verplicht. De nieuwe regeling is vooral
bedoeld om te voorkomen dat consumenten (vooral jongeren)
zich ongemerkt te diep in de schulden steken. De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor nieuwe contracten die ná 1 mei
2017 zijn afgesloten
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AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT mei t/m juni 2017

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 ROTTERDAM 2017
Elke derde zonEucharistieviering met ontmoeting in Huize
dag van de
11.00 uur
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam
maand
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail:
schre165@planet.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN mei t/m juni 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.
Extra:

Dinsdag 30 mei 08.30 uur

Bustocht ‘Teutenroute’

Zondag 4 juni

Eerste Pinksterdag H. Mis.

10.30 uur

Maandag 5 juni 14.00 uur

Tweede Pinksterdag Fietstocht.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl
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AGENDA KSCC NIJMEGEN mei t/m juni 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

KSCC Kantoor Nijmegen gesloten
Op de volgende data is het kantoor op het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen
Gesloten.

Zondag

11.00 uur Eucharistieviering.

Maandag

10.30 uur Stafvergadering

Dinsdag

10.00 uur KSCC gymnastiek
10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
13.30 uur Bridge in de oneven weken

●Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en
aansluitend
●Vrijdag 26 mei.

Donderdag

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

●Maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)

Vrijdag

10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

Woensdag

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Zondag 21 mei

11.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie

Vrijdag 26 mei

Hemelvaart
07.00 uur Wandelen in de Hatertse Vennen. Na het wandelen is er een H.
Mis bij de ruïne St. Walrick/lapjesboom. Daarna eten in restaurant
St. Walrick.
11.00 uur H. Mis. Vijf kinderen doen de Eerste H. Communie.
Iedereen is na de dienst welkom i.v.m. De verjaardag van de
aalmoezenier.
KSCC gesloten.

Zondag 4 juni

11.00 uur Eerste Pinksterdag. Viering met muziek van Diny Jacobs.

Maandag 5 juni

11.00 uur Tweede Pinksterdag. Viering met samenzang en met medewerking van Boy & Friends.
Soos met… Afsluiting van het seizoen.

Donderdag 25 mei

Dinsdag 13 juni
Vrijdag 23 juni
Dinsdag 27 juni

20.30 uur Traditionele tweejaarlijkse kerkennacht. Start wandelroute vindt
plaats op het KSCC kerkschip.
10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek van het seizoen.

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

Aansluitend aan de communieviering op donderdag 25 mei a.s. viert aalmoezenier
Bernhard van Welzenes zijn 76e verjaardag. Iedereen is van harte welkom op het
schipperscentrum KSCC Nijmegen (navigatie Havenweg, Nijmegen)

← terug naar pagina 1
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

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

Volg het KSCC op:

Christoffel Nieuws pagina 21

← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:

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

Bloemschikken
R. Kuyten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
P.W.A. Administratie
L. Bom
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING
Rabobank

NL47 INGB 0001.16.23.01
NL04 RABO 013.58.79.523

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Gemma Raats, H. Leensen, Marisha Maas.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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B.E.M. van Welzenes sdb.
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