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Van de bestuurs- en directietafel

Zondag 3 december: De eerste kaars aan de
Adventskrans wordt ontstoken. De voorbereiding op
de verjaardag van de geboorte van Jezus gaat be-
ginnen. Doet u met de Adventsvieringen mee?

Pag

04

Uw kerst- en nieuwjaarswensen

Ook dit jaar willen wij u weer de mogelijkheid bieden
om uw kerst- en nieuwjaarswensen via het Christoffel
Nieuwsbrief Kerstnummer kenbaar te maken, want
iemand vergeten, kan heel vervelend zijn.
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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

Het wordt ‘s avonds steeds eerder donker en ’s morgens later licht.
Het invoeren van zomer- en wintertijd zal eerdaags wel in discussie
komen. Het blijkt dat winter- en zomertijd geen effect hebben op het
gebruik van energie. Geleerden zullen zich er over buigen en een
diversiteit van rapporten zal geschreven worden en besluiten laten
op zich wachten.
Zo blijven we lekker aan de gang.

Sinterklaas zondagmiddag

Een bijzondere verjaardag: zijn secretaresse had met haar pieter-
mannen en Sinterklaas alles goed voorbereid. Voor Sinterklaas was
dit een geweldige steun. Ook zijn geheugen laat zich wel eens in de
steek.
De Sint had zijn secretaressepiet al
ruimschoots vooruit gestuurd. Zij lie-
ten zich in de h. Mis al zien. Maar
gelukkig had hij niet gezien dat één
van de kinderen de mantel van Sin-
terklaas had gedragen met de bij-
behorende mijter. Het was echt te
vroeg voor de pepernoten. Die wer-
den pas gestrooid na de h.Mis: oud
en jong groot en klein. Een feest om
te zien.
De Sint zelf liet zich per ‘stoomboot’ naar de Waalhaven varen. Op
de boot was duidelijk te zien waar hij vandaag kwam en wie hij als
gast aan boord had. U begrijpt dat dit voor de kapitein Gerrie en
Anja en de overige bemanning een hele eer was: zij kweten zich
heel goed van hun taak, met de goedheiligman was een hele bat-

terij aan zwarte Pieten meegeko-
men. En die mochten er ook zijn.
De Sint zag er zoals altijd perfect
uit. Opvallend waren zijn goud
gekleurde schoenen. De blauwe
schoenen die een minister droeg
op het moment dat onze presi-
dent Marc Rutte zijn ministers-
ploeg presenteerde waren er
niets bij.
Er was een goede ligplaats voor
de sleepboot Harmonie III. San-
der Janssen van de ms Factotum
had daar uitstekend voor ge-
zorgd. Nadat de boot veilig lag afgemeerd werd de Sint officieel ont
vangen en begroet.

Het feest kon beginnen: De
Sint vertrouwde zich helemaal
toe aan zijn secretaresse Piet
die alles keurig en getrouw
had opgetekend. Elk kind
mocht de Sint persoonlijk de
hand drukken. Sommigen,
angstig als ze waren deden dit
vanaf een afstand: een ang-
stig gezichtje voor deze goed-
heiligman werd door
pepernoten tot een lachend
snuitje om getoverd.
Met zingen van sinterklaasliedjes werd het een echt groot feest.
Ook aan cadeautjes had de Sint gedacht. Blij vertrok de Sint naar
een volgend adres. Zijn Pieterbazen mochten nog even blijven om
ook zich ook weer daarna bij de Sint te vervoegen.
Een dankjewel aan allen die door hun inzet en aanwezigheid zich
hebben ingezet om deze Sinterklaasverjaardag goed te doen sla-
gen.

Kijk op p.5 voor meer foto’s of ga naar onze website.

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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Daar komen ze weer……

Wij zijn blij met de financiële bijdragen voor het pastorale
werk.

Er zijn per jaar twee acties, te weten:
● de actie Kerkbalans die we ook wel noemen actie Gezinsbijdragen

en
● de donatieactie voor het landelijk KSCC.

Sinds 2 jaar wordt er een derde actie aan toegevoegd:
● december Feestmaand, geef iets extra’s
‘Een extraatje tijdens Sinterklaas en kerst: een bouwsteen voor de toe-
komst’

Bestuur en directie werken aan een goede toekomst van het KSCC en
Parochie. Daarvoor hebben wij mankracht nodig. Persoonlijk contact
is heel belangrijk. Ziekenbezoek, begeleiding van ernstig zieke mensen,
voorgaan in heel veel vieringen, de vele noodzakelijke vergaderingen,
het management aan boord vragen heel veel tijd. Het gewone per-
soonlijke contact schiet er vaak bij in.
Natuurlijk hebben wij heel veel gemotiveerde vrijwilligers in allerlei seg-
menten van ons landelijk werk. Zij doen uitstekend werk. Toch zou het
goed zijn als we ondersteund worden door een diaken, een pastoraal
werker, een jonge priester die de geest van de tijd verstaat.

Daar is geld voor nodig. Tot op heden kunnen wij met de inzet van de
vrijwilligers en de opbrengst van de actie kerkbalans/gezinsbijdrage,
de giften, etc. het KSCC en de parochie gezond drijvend houden.
Maar voor een priester, diaken of pastoraal werk(ster) in deeltijd of full-
time is gewoon geen geld.

Misschien vindt u dat deze actie teveel is en dat u al voldoende do-
neert: beschouw hem als niet geschreven. Even goeie vrienden en
vriendinnen.

En als u toch doneert: Dank dank dank.

maar wel voor de toekomst van de sociale zorg van u, uw kinde-
ren en kleinkinderen en achter en achter……

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Juzt

Juzt was een organisatie die kleinschalige huisvesting bood aan de
jeugd van kermis circus en binnenvaart.
Zij is voortgekomen uit het gemengde Edward Poppe internaat in
Etten–Leur. In diverse steden in Nederland stelde zij huisvesting ter
beschikking aan deze jeugdgroepen.
Door de krimp binnen de schippers- en kermisjeugd - zeer voelbaar
in de wereld van de schippersinternaat, maakte ook steeds minder
jeugd gebruik van deze huisvesting.
Helaas zo lazen wij in een brief van 24 oktober jl. moet zij haar poor-
ten sluiten vanaf 1 januari 2018. Gelukkig is er nog voldoende aan-
bod in de wereld van de schippersinternaten en leefgroep huizen.
In de Nederlandse Schippersalmanak vindt u op pag. 180 de nodige
informatie. Of ga naar onze website: huisvesting voor kinderen.

CBRB jaarvergadering en jaar diner vrijdag 24 november 2017

Een constructieve vergadering, waarbij veel punten zoals financiën,
beleid, personeel, etc. aan de orde kwamen.
Op de website van het CBRB (klik op de afbeelding hieronder) vindt
u de nodige en juiste informatie.
Belangrijk was de
boodschap die
naar voren kwam
van de directie
van TATTA en de
overheid: werk sa-
men en neem zelf
initiatief. Dus is er
genoeg werk aan
de winkel voor al-
len die betrokken
zijn bij de beharti-
ging van de bin-
nenvaartbelan-
gen.

www.cbrb.nl
http://www.kscc.nl/huisvesting-voor-kinderen-vande-trekkende-beroepsbevolking/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Zondag 3 december opening van een nieuw

kerkelijk jaar op de eerste zondag van de Advent

De eerste kaars aan de Adventskrans wordt ontstoken. De voorberei-
ding op de verjaardag van de geboorte van Jezus gaat beginnen.
Van harte bent u uitgenodigd om de Adventsvieringen mee te ma-
ken.
De innerlijke voorbereiding is de basis van een goed Kerstfeest.
De vieringen aan boord van KSCC Schipperscentrum Nijmegen en in
de andere KSCC centra zorgen dat wij zelf ook weer geboren wor-
den.
Wat betekent dit? Reflectie op onze manier van leven, van zijn
hoogte- en dieptepunten. Is Kerstmis nog iets meer dan een goed
en rijk gevulde tafel, een goed glas wijn en gezelligheid met elkaar?
Kunnen wij elkaar in de kersttijd echt ontmoeten, als mensen met
een hart kloppend voor elkaar, die waakzaam zijn om elkaar niet de
ellende van de wereld aan te praten?
Maar de vreugde hebben om met elkaar positief in het leven te
staan door er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet, in zorgen
maar ook bij feestelijke momenten.
Dat wij oog hebben voor elkaar, en voor wat er gebeurt.
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Sinterklaasjekom maar binnenmet je…

♫♪♫
♪

♪♫♪♫ ♫

Zondag 26 november was het zover!

Sinterklaas bezocht ons KSCC centrum in
Nijmegen.

Het was een drukte van belang, vele
kinderen stonden hem op te wachten en
zongen hem toe.

Later mocht elk kind even bij de Sint ko-
men voor een praatje.

Foto's Gerus Brugman

Voor meer foto’s ga naar onze website.

♪♫♪♫ ♫

♪♫
♪♫ ♫

♫♪♫♪

♫♪♫
♪

♪♫♪

♫ ♫

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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Er zijn dit jaar kerstzegels te koop bij sannd, die kosten € 0,50 dat is veel
goedkoper dan de PTT zegels (€ 0,73). Ze zijn bij de meeste Blokkerwinkels te
koop en ook op enkele andere adressen. Ze zijn ook via internet te bestel-
len.
Op internet vindt je alle info bij sannd kerstzegels.
De post moet wel in de blauwe brievenbus bij de postzegeladressen wor-
den ingeleverd, dus niet in de PTT bussen.

Je vindt alle informatie op https://www.sandd.nl/postpunt/

Doe er je voordeel mee, een postzegel hoeft niet duur te zijn.

Mvg. Fam P.Peters

TIP
Kerstpostzegels

https://www.sandd.nl/postpunt/
https://www.sandd.nl/postpunt/
https://www.sandd.nl/postpunt/
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Wintercircus in
Apeldoorn

Van 24 december tot en
met 30 december a.s.
biedt de 24ste editie van
het Wintercircus Apel-
doorn een waar circus-
feest met artiesten uit alle
windstreken. Tot de hoog-
tepunten van deze voor-
stelling mag u gerust
rekenen de humane dres-
suur van Adriana Folco,
Sony Gartner en partner
met het “Wheel of Death”
en de terugkeer van de
Salvini Clowns.
Een goed overzicht van
het artiestentableau biedt
u de website van het cir-
cus:

www.wintercircusapeldoorn.com

Het speelschema ziet er als volgt uit:

Zondag 24 december 14.00 uur
Maandag 25 december 13.00 uur (Eerste Kerstdag)
Dinsdag 26 december 13.00 uur en 16.15 uur (Tweede kerstdag)
Woensdag 27 december 13.00 uur en 16.15 uur
Donderdag 28 december 13.00 uur en 16.15 uur
Vrijdag 29 december 13.00 uur en 16.15 uur
Zaterdag 30 december 13.00 uur en 16.15 uur

Vriendelijke groet,
Adri Lammers
Wintercircus Apeldoorn

Op donderdag 9 november ontmoette aalmoezenier Van Welzenes
Christine Beutler, in Basel. Zij werkt vanuit Alzey voor kermis en circus.

www.wintercircusapeldoorn.com
www.wintercircusapeldoorn.com
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Toch Kerstavondviering

Er waren kritische geluiden van de jongere
generatie toen enkele jaren terug werd beslo-
ten op Kerstavond geen speciale kerkdienst
meer te houden op ons centrum, vooral om-
dat hen de geboden kans op zo'n avond
oud-medeleerlingen van het internaat daarbij
weer eens te ontmoeten werd ontnomen. Be-
grip voor de beslissing die door het pastorale
team in eerste instantie werd genomen om
op Kerstavond geen late dienst meer te hou-
den moet men echter wel op kunnen bren-
gen. De vaste bezoekers van ons centrum
worden immers steeds ouder, de meeste na-
deren of zijn de tachtig al gepasseerd. Ze zien
er tegenop om op een donkere avond of met
mogelijke gladheid door sneeuw of vorst met
de auto op pad te gaan en op een glibberig
voetpad te belanden. Maar er is een oplos-
sing geboden voor dit jaar. Op Kerstavond zal
pastoor Bert Grootaers de H. Mis gaan opdra-
gen maar zal er op 1ste Kerstdag geen dienst
zijn omdat pastoor Bert op die dag andere
verplichtingen heeft. Laten we hopen dat de
jongeren nu van deze gelegenheid gebruik
maken om toch op ons centrum aanwezig te
zijn op Kerstavond 17.00 uur.

Afscheid

Door een plotseling overlijden hebben we af-
scheid moeten nemen van mw. Janneke
Hoogendoorn, de levenspartner van dhr. Piet
Vissers, onze vicevoorzitter. Als vrijwilligster van
ons dienstencentrum had zij de taak op zich
genomen de dag- en bustochten te organise-
ren en was tevens een van onze lectoren tij-

dens de zondagsdiensten. Wij herinneren ons
haar als een zeer betrokken lid van ons team
die alles aanpakte wat haar gevraagd werd.
Wij danken haar voor haar grote inzet en zul-
len haar node missen. Veel sterkte toege-
wenst aan dhr, Piet Vissers, kinderen en
kleinkinderen.

Ook moeten we helaas op 1 januari weer af-
scheid nemen van de Zeer Eerwaarde pas-
toor Bert Grootaers. Hij is ondanks zijn nog niet
geheel herstelde gezondheid door de Bis-
schop benoemd tot pastoor in de parochie
Berkel-Rodenrijs. Het was een mooie oplossing
na het vertrek van pastor Ad van Kuyck toen
dhr. Van den Elshout met zijn voorstel kwam
om pastoor Bert Grootaers te vragen zondags
voor te gaan in de H. Mis. Pastoor Bert had
snel vriendschap gesloten met onze achter-

ban en had het prima naar zijn zin. De gezel-
ligheid bij ons trok hem aan en hij was
meestal een van de laatste die het centrum
verliet. Toch is het mogelijk dat pastoor Bert
Grootaers nog één zondag per maand bij ons
de H.Mis kan opdragen als daarvoor de ruim-
te aanwezig is.
Pastoor Bert, toch alvast veel dank voor uw
inzet en wij wensen u veel heil en zegen in uw
nieuwe pastorale taak.

Wat uw redacteur ook verraste was het ver-
trek van mw. Sina Leeuwenstein als medere-
dactrice van wat eens de Volaan Vooruit
heette en nu het Christoffel Nieuws. Ruim der-
tien jaar mocht ik als hoofdredacteur van
Volaan Vooruit met haar samenwerken en we
ontmoetten elkaar regelmatig tijdens de re-
dactievergaderingen. Zij nam zelfs de tijd om
enkele malen bij mij thuis een kopje koffie te
komen drinken, zeker toen het minder ging
met mijn gezondheid. Zij praatte me moed in
want zij wist wat het was om tegen de K-ziek-
te aan te lopen. Gelukkig heeft ze gelijk ge-
kregen en gaat alles nu goed met mij, maar
steeds trouw leverde zij iedere maand op tijd
haar redactionele bijdrage aan en daarvoor
mijn grote dank.
Sina, het gaat je goed in je verdere leven.
Alvast fijne Kerstdagen en Nieuwjaar met je
kinderen en kleinkinderen. Tot ziens zullen we
maar zeggen.

Cor van der Veeken

De nieuwe ‘Info 81 Herfst en Kersttijd 2017’
van Schipperscentrum ‘Het Zuiden’ is uit.
Ga naar: http://www.kscc.nl/info-81-van-
kscc-het-zuiden-is-uit/

Janneke Hoogendoorn

http://www.kscc.nl/info-81-van-kscc-het-zuiden-is-uit/
http://www.kscc.nl/info-81-van-kscc-het-zuiden-is-uit/
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Op 7 november was er modelbouw op de
soos. Het was een geweldige middag met
veel moois te bewonderen
De creativiteit van veel mensen is hoog . Er
waren prachtige kranen die werken, een heel
mooie baggermolen die draait, grote en klei-
ne schepen authentiek nagebouwd.
Zo was er ook van Lego de grote graafma-
chine van Braunkohlen nagebouwd.
Van vele creaties draaien radars, branden
boordlichten waar nodig is gaan bruggetjes
omhoog en omlaag. Geweldig de inzet van
deze mensen.

De soos met modelbouw trekt ook altijd veel
bezoekers. We hadden zeker 160 tot 170 be-
zoekers.
Er komen altijd weer mensen die nog nooit op
de soos zijn geweest maar we zien er altijd
weer mensen van terug. En daar doen we
het voor!
We hebben altijd weer graag nieuwe bezoe-
kers en zijn blij met de mensen die altijd ko-
men.

Ina Feenstra
Bekijk alle foto’s op kscc/fotovideo

Binnenvaartsoos Zwijndrecht met Modelbouw was groot succes
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http://www.kscc.nl/fotovideo/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandel-
vriendinnen en –

vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Welke uitdagingen kunnen men-
sen nog prikkelen om te bewe-
gen? Nog steeds neemt in
Nederland het aantal jongeren
dat sport af. Eerder werd dat hier
al geschreven, want heel veel
sportverenigingen kampen met
een dalend ledental. En dat
heeft uiteraard consequenties
voor de financiën, maar ook
voor het niet of te laag gebruik
van sportfaciliteiten, zoals vel-
den, zwembaden en sporthallen.
Er zullen vast allerlei onderzoeken
worden gedaan of al gedaan
zijn en mogelijk komt er uit dat
de samenstelling van de jeugd
anders is dan bijvoorbeeld veer-
tig jaar. Veel kinderen en jong
volwassenen hebben een ande-
re culturele opvoeding dan de
traditionele Nederlandse, maar
ja, het gaat uiteraard om alle
mensen. En laten we niet verge-
ten dat er nog wel veel zijn, die
hun beste beentje voor zetten.

Voor de komende twee weken
staan de volgende wandeltoch-
ten op het programma:

3 december
Winterserie D.E.W. Escharen in
Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20 km
Startplaats: clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1 5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 -12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

10 december
2e Tocht Winterwandelserie in
Wijchen
Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334,
6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -13.00 uur
024-6416398
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel
veel gegevens van wandeltoch-
ten die (voornamelijk) in Neder-
land worden gehouden, zoals in
Geldermalsen op 2 december,
in Doesburg op 3 december, in
Velp op 9 en 10 december en in
Gorssel op 10 december 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

www.dew-escharen.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
www.wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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ALGEMEEN

GEBOREN:
01-11-2017: LEV VERPLOEGEN. Zoontje van Rick en Myrthe Verploe-
gen. Correspondentieadres: Forum 31, 6644 GL EWIJK.

BINNENVAART

OVERLEDEN:
26-11-2017: THERESIA JOSEPHINA (TREES) RATTINK-VAN DER PLUIJM.
Echtgenoot van Johan Rattink. Weduwe van Jan Valk. In de leeftijd
van 89 jaar. De plechtige uitvaart vindt plaats op 2 december in het
KSCC parochiecentrum te Nijmegen. Correspondentieadres: Prof.
Cornelissenstraat 50, 6524 PJ NIJMEGEN.

KERMIS

OVERLEDEN:
17-11-2017: MARIA ELISABETH (LIES) GRAAT-LUTGENS. Wedu-
we van Tinus Graat. In de leeftijd van 100 jaar. De plechtige
uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 november in de kapel
van O.L.V. in ’t Zand te Roermond. Correspondentieadres:
Oosthoven 13, 6042 PA ROERMOND.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
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1-12 Mevr. Sonja Verschuren-Sanders, v/h “Bellona-V”;
mevr. Mientje Paal; dhr. Henk Lischer, v/h “Natascha”;
Wout Verschuren, m/s “Joël”.

3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen; Claudia van Megen.
5-12 Miranda Gerrits; Hettie Seuren; Niklas Sieger.
6-12 Jesper Peters.
7-12 Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
9-12 Mevrouw Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen;

Richard van Meegen van het m/s “Pasari”;
Hans Peter de Vries; Bernard Tonissen.

10-12 Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
11-12 Max van Meegen.
12-12  Mevr. Isabel Geerts; Huub Keuvelaar, m/s “Adato”;

dhr. Theo Heijmen.
15-12 Mevr. Nel Keuvelaar; Monique Huibers.

MISINTENTIES ZONDAG 3 DECEMBER 2017

Mw. Trees Rattink-van der Pluijm, ouders Bosman-Gerritsen,
dhr. Kees Leeuwestein “Marty”, dhr. J. Vlassak,
ouders Heijmen-Driessen, dhr. J. Schimmel sr.
dhr. C. Schimmel "Claroco l",
ouders Dombeek-Verhagen, v/h ms. Hendrik,
mw. V. Steentjes-van Welzenes,
Nico van Welzenes en overleden familieleden fam. Van Welzenes-
Klarenaar, ouders Lameij-van Dommelen,
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
ouders Leensen-Berendts, oudsers. R. Scheers,
dhr. L.J.A. Bosman,

MISINTENTIES ZONDAG 10 DECEMBER 2017

mw. Floor Huibers-Vermeeren, mw. N. Berkers-Vogels
dhr. Ton van Bon, en de overledenen  familie van Bon
dhr. P. Wanders, (San Antonio)
mw. Marja Straathof-Kuijf, dhr. W. Heijmen "Hermina",
ouders Wanders-Booltink
ouders Hermsen-Dekker,
mw. Rina Derksen, dhr. Colla van Thull,
ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van de Brink en Herman van der Brink
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Slimme ligplaatsen voor binnenvaart Caland-
kanaal gereed

Innovatie
Met de oplevering van steiger 6 deze week zijn
de twaalf nieuwe ‘slimme’ ligplaatsen voor de
binnenvaart in het Calandkanaal allemaal opge-
leverd. De ligplaatsen beschikken bijna allemaal
over een composieten loopbrug. Door de af-
stand van 64 meter komen de schepen verder
van de kade af te liggen waardoor de boeg-
schroeven minder schade aan het talud veroor-
zaken.

“Het Havenbedrijf Rotterdam wil internationaal
toonaangevend zijn in duurzaamheid. Verbeterin-
gen in de infrastructuur van de haven staan daar-
om voortdurend in het teken van innovatieve
oplossingen die zowel duurzaam als efficiënt
moeten zijn. De havenbruggen voor de binnen-
vaart, volledig uitgevoerd in kunststofcomposiet,

maken daar deel van uit”, aldus Ronald Paul,
COO Havenbedrijf.

Meer slimmigheden
Er zijn nog andere slimmigheden aan de nieuwe
binnenvaartligplaatsen toegevoegd. Zo staan op
de kade de zogenoemde dynamische scheep-
vaartverkeer informatiepanelen (DSIP). Dit zijn di-
gitale verkeersborden met informatie voor
scheepvaart. De afmeerpalen van de ligpalen
hebben dankzij een kunststof buispaalcover een
betere bescherming dan de voorheen gebruikte
folie. De afvalcontainers hebben vulgraadsenso-
ren gekregen, zodat je op afstand kan zien of de
bak vol is. Drie weken geleden werden al bij wijze
van proef biohutten in het kanaal geïnstalleerd.
Dit is een kunstmatig gecreëerde leefomgeving
voor opgroeiende vis.

Minder staal
Enkele slimme ligplaatsen hebben ook sensoren
die moeten uitwijzen wat de aanmeersnelheid

van binnenvaartschepen is. Daar is
nog nooit onderzoek naar gedaan.
De opgedane kennis kan dan ge-
bruikt worden bij het aanleggen
van nieuwe ligplaatsen. Eerder on-
derzoek wees uit dat dankzij de
verkeersbegeleiding zeeschepen
veel langzamer afmeren en veel
minder druk op kades veroorzaken
dan algemeen werd aangeno-
men. Dit heeft ertoe geleid dat
meerpalen minder staal nodig heb-
ben en ook minder diep de grond
in hoeven.

Frank Put

De nieuwe ligplaatsen
Foto: Marius van den Ouden
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Op zondag 10 december is het traditione-
le kerstconcert in de kathedraal van Rot-
terdam. De Kathedrale Laurentius en
Elisabeth Cantorij zingt dit jaar met het
acht leden sterke “Schalkwijks koperen-
semble”.  Het koperensemble zal ook en-
kele solowerken ten gehore brengen. Aart
de Kort bespeelt het orgel.

Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en
afwisselend muzikaal programma. De
warmte en harmonie van de muziek en
de teksten kunnen als een belofte worden
meegedragen door de donkere dagen
voor Kerst, in aanloop naar de Heilige
Kerstnacht waarin Christus opnieuw gebo-
ren wordt.

Eenheid in samenzijn is wat dit kerstcon-
cert wil betekenen met de liederen van
de  koren én de samenzang van diverse
bekende kerstliederen met alle aanwezi-
gen. Samen verwonderen over het kleine
en kwetsbare kind, ons allemaal zo be-
kend.

De verwondering komt o.a. ook tot uiting
in enkele composities van de bekende
Engelse componist John Rutter, bij wie de
Cantorij vorig jaar nog inspiratie opdeed.

Naast werken van Rutter worden compo-
sities gezongen van onder meer Mendels-
sohn, Reger, Couperin, Stainer en Tavener.
Christmas Carols en enkele solo-optredens
completeren het programma. Het geheel
staat onder de vertrouwde leiding van di-
rigent Marc Schaap.

Aanvang zondag 10 december, 15:30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop vindt er
een deurcollecte plaats. Kijk voor meer
sfeer en activiteiten op
www.cantorijrotterdam.nl

Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisa-
beth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam
Aanvang: 15:30 uur.
(Op zondag vrij parkeren)

Lourdeskapel Rotterdam

Kerstconcert in Rotterdamse Kathedraal

www.cantorijrotterdam.nl
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Hulptransport naar Roemenië

Dit jaar is er voor de 19de keer een hulptransport georganiseerd
naar Roemenië door Stichting Roemenië Solidair.
De dorpen Tirgusor en Mireasa, met ongeveer 500 families ontvingen
allerlei hulpgoederen.
De stichting dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het hulp-
transport, waaronder de brei-vrijwilligsters van het KSCC–Schippers-
centrum voor de truien, sjaals en mutsjes.
         Truus Pons

Gelukwensen voor
Jan Lemmerman jr.

Maandag 23 oktober
2017 is voor Jan Lem-
merman een bijzonde-
re dag geweest. Met
goed gevolg is aan de
faculteit der Sociale
Wetenschappen van
de Universiteit Leiden
het examen afgelegd
voor de opleiding Poli-
ticologie.
Aan hem werd die dag in aanwezigheid van zijn trotse ouders Jan
en Carolien Lemmerman het getuigschrift Bachelor Political Scien-
ce International Relations uitgereikt.
Op zijn plaats zijn ook felicitaties van bestuur en directie van De
Nederlandse Kermisbond N.K.B. Inmiddels is Jan de studie Master
Crisis and Security Management in Den Haag begonnen.
(overgenomen uit De Komeet, vakblad voor de kermisbranche. nr. 25, 2017)
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* Dhr. Antoon Bosman sr.
ZWIJNDRECHT, MAASBOULEVARD 50, 3331 ML.
* Mevr. Marian Schoenmakers – Verschuren
(v/h “Amandus II”).
MAASBRACHT, GANGBOORD 62, 6051 GK.
* Mevr. Lies van Leeuwen-van der Laan.
NIEUWEGEIN, MAASSTRAAT 11, 3433 BK.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia Mer-
kelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.

* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328
WC.
* 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.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

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.

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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AGENDA KSCC  ROTTERDAM december 2017
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Viering met ontmoeting in Huize
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotter-
dam

Zo. 24-12 11.00 uur Eucharistieviering in het kader van
Kerstmis in Huize Antonius.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN december 2017/januari 2018

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 ge-
opend.

Extra van KSCC ‘Het Zuiden’
Za. 16-12 13.30 uur Bingo

Zo. 17-12 Diner bij Boelaars na de kerkdienst.
Aanmelden verplicht!

Zo 24-12 17.00 uur Kerstviering.
1e Kerstdag geen kerkdienst

Zo. 7-1 10.30 uur Nieuwjaarsborrel na de dienst
Di. 23-1 09.30 uur Rikconcours
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen,
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail:   adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT dec. 2017/jan. 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 5-12 13.30 uur Sinterklaasmiddag
Di. 19-12 13.30 uur Kerstborrel
Di. 9-1 13.30 uur Nieuwjaarssoos
Di 23-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  december 2017/januari 2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-12 14.00 uur Soosmiddag

Ma. 1-1 11.00 uur Eucharistieviering met aansluitend
Nieuwjaarsviering.

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

Kerstbal Paramont

Dit jaar wordt het gehouden in het sfeervolle ARA-hotel te
Zwijndrecht.

Het Ara heeft elke jaar mooie gedecoreerde sfeervolle kerst
aankleding op de locatie. Geheel in stijl in wat wij u willen ge-
ven ter voorbereiding aan uw kerstsfeer.

Het kerstbal zal plaatsvinden op zaterdag 16 december.

Aanvang 20.00 uur en duurt tot 1.30 uur.
Adres: Hotel ARA  Veerweg 10   3336 LM Zwijndrecht
De muziek wordt verzorgd door Mid.Life
Entreeprijs: € 25,-.
Ook kunt u overnachten in het hotel als u niet meer
naar huis wilt rijden. Telefoon voor overnachtingaan-
vraag    +31(0)78 - 623 17 80

Het Ara biedt wel een kerstdiner aan tegen een geredu-
ceerde prijs.
Op vertoon van de PM-entreekaart wordt een 3 gangen menu à
€ 27,50 per couvert met de keuze voor vlees of vis aangeboden.

Wilma verkoopt de kaarten bij betalingsoverdracht.
U stuur een mail of telefoontje naar Paramont.zdrecht@gmail.com
of telefoon +316 – 15 06 35 39 en +31(0)78 – 610 63 58 voicemail met
de aanvraag van het aantal kaarten en uw naam.

Dresscode; wij vragen u om in kerststijl te komen.

mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Paramont.zdrecht@gmail.com
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN november/december 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 Repetitie Waalkanterskoor

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

Wo. 6 december 09.00 uur Vertrek met de bus naar de kerstmarkt in Essen (D)
Do. 14 december 11.00 uur Kerstbrunch met optreden van de Amaretto’s. Zie pag. 19
Vr. 15 december 13.00 uur Kerststukjes maken voor de kerstmarkt
Zo. 17 december 12.15 uur Kerstmarkt op het KSCC
Ma. 18 december 13.30 uur Crea-Doe kerststukjes maken met Yvonne
Vr. 22 december 08.00 uur Hele dag Cuore AED-EHBO cursussen olv Tessa Zijlstra

Zo. 24 december
11.00 uur
18.00 uur
21.30 uur

GÉÉN ZONDAGSMIS!
Herdertjesmis
Nachtmis

Ma 25 december 10.15 uur EERSTE KERSTDAG. Heilige Mis in de piste van circus Freiwald op de
Goffertweide in Nijmegen

Di. 26 december 11.00 uur TWEEDE KERSTDAG Heilige Mis op het KSCC Parochiecentrum
Nijmegen

Do. 28 december 10.00 uur Telematicadag op het KSCC Schipperscentrum.
Thema: BINNENVAART DIGITALER DAN JE DENKT!

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

CREA-DOE KERSTSTUKJES MAKEN

Op maandag 18 december 2017 is er
om 13:30 uur een workshop “Kerststuk-
jes maken” van de werkgroep
Crea-Doe o.l.v. Yvonne Meering.

Er kan gekozen worden uit twee ver-
schillende Kerststukjes.

1. KERSTTAART op plateau € 17.50
    (met lampjes € 19.00)
     Zelf plateau meenemen
2. KERSTBAL OP WIJNGLAS € 16,00
    (met lampjes € 17,50)
     Zelf glas meebrengen

De Kerstworkshop wordt gegeven on-
der het genot van een kopje
koffie/thee en stuk overheerlijke appel-
taart. Tevens is er voor iedere deelne-
mer een glaasje glühwein.

Opgave met voorkeur Kerststuk (met of
zonder lampjes) vóór 4 december via
het KSCC per telefoon 024-3777575 pf
per mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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U bent van harte uitgenodigd voor de Soos met.. Kerstbrunch op
Donderdag 14 december. Aanvang 11.00 uur.

Neem gerust een vriend(in), buur of familielid mee!
Wij vragen voor deze dag een eigen vrijwillige bijdrage.

Schrijft u wel in vóór maandag 11 december
middels een aanmeldstrookje of

e-mail: info@kscc.nl of telefoon: 024-3777575
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UW KERST- EN
NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wij u weer de moge-
lijkheid bieden om uw kerst- en nieuw-
jaarswensen via het Christoffel Nieuwsbrief

Kerstnummer kenbaar te maken, want ie-
mand vergeten kan heel vervelend zijn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede
doel) is het mogelijk om uw wens ken-

baar te maken, hetzij per mail
p.vancleef@kscc.nl of telefonisch
024 – 377 75 75 of persoonlijk langsko-
men.

Het opgeven van kerst- en nieuwjaars-
wensen kan tot uiterlijk vrijdag 8 decem-
ber 2017.

Busreis naar Essen

De kerstdagtocht naar Essen is op woensdag 6 december 2017. De
bus vertrekt om 9.00 uur vanaf K.S.C.C. Schipperscentrum Nijmegen.
Vanaf 8.00 uur is het KSCC open en staat de koffie klaar. De terugreis
is gepland om 18.00 uur uit Essen naar Nijmegen.

De kosten voor deze kerstdagtocht naar Essen zijn € 20,00 per per-
soon. (inclusief groepsverzekering), s.v.p. contant betalen aan Cora
of het bedrag in gesloten enveloppe afleveren op het Schippers-
centrum

U kunt zich nog aanmelden
voor deze dagtocht bij Cora
Peperkamp, tel: 06 – 54 97 10
16 of het KSCC, tel: 024 – 377
75 75.

p.vancleef@kscc.nl
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KSCC KERSTMARKT ZONDAG 17 DECEMBER

Op zondag 17 december 2017 wordt de traditionele KSCC kerstmarkt gehou-
den op ons K.S.C.C. Schipperscentrum in Nijmegen.

Men kan hiervoor een tafel
huren voor €. 5,00 euro.
Voor het huren van de ta-
fels kunt u bellen naar het
K.S.C.C. en vragen naar Ria
Lentjes, Tel. 024 – 377 75 75.

De tafels worden leeg gele-
verd zodat men zelf de ta-
fels kan aankleden en
versieren. Indien nodig is er
ook stroom aanwezig.
Opbouw op zaterdag 16
december 2017 van 11.00
tot 13.00 uur en zondag 17
december van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Tijdens de heilige Mis wordt er niet opgebouwd en niets verkocht.

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

KERSTSTUKJES MAKEN KSCC KERSTMARKT

We gaan Kerststukjes maken voor de KSCC Nijmegen
Kerstmarkt.
Iedereen is van harte welkom op vrijdag 15 decem-
ber 2017 vanaf ± 14:00 uur aan boord van ons KSCC
Schipperscentrum Nijmegen om zijn/haar groene vin-
gers te activeren voor het maken van kerststukjes die
op de Kerstmarkt op zondag 17 december 2017 ver-
kocht zullen worden.
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Oproep van Bedrijvenvereniging TPN-WEST NIJMEGEN

Met de komst van de Oversteek is ook de ringweg rond Nijmegen,
aangeduid als S100, ingesteld.
De S100 is bedoeld om de route dwars door het centrum van Nijme-
gen naar noord en zuid te ontlasten.
Een soepele doorstroming van verkeer op de S100 wordt beoogd
door toepassing van ‘dynamisch verkeersmanagement’.
Maar wellicht heeft u zelf al ervaren dat verkeer her en der op de
route toch niet soepel doorstroomt.

De S100 loopt vanaf splitsings-
punt Lent - De Oversteek –
Energieweg – Neerbossche-
weg - Weg door Jonkerbos -
Grootstalselaan - Scheidings-
weg. (voor het resterende tra-
ject worden al maatregelen
voorbereid)

De gemeente wil de doorstro-
ming op de S100 verbeteren
en gaat een verkeersonder-
zoek uitvoeren op de huidige
én toekomstige doorstroming
op de gehele route S100.
Daarvoor vraagt ze inbreng
vanuit ondernemers, tevens
ook vanuit de transportsector.

Wij vragen daarom aan u: waar stroomt verkeer op de S100 soms
niet goed door? Waar zitten de knelpunten?

Gelieve dit te melden aan info@ecnijmegen.nl (Petra Kerkhof)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

parkmanager Kris de Roos

Groene= 2x2 rijstroken, geel= 2x1 rijstrook

info@ecnijmegen.nl 
info@ecnijmegen.nl 
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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
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.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.:
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