Wij willen u gedurende de kerstperiode op
de hoogte houden van het laatste nieuws
en ontwikkelingen. Daarom verschijnt deze
speciale editie van het Christoffel Nieuws.

RECTIFICATIE
In Christoffel Nieuws nummer 22 vermeldde
wij abusievelijk dat Stichting Juzt op zou
houden te bestaan.
Echter met dit berichtje lijkt het alsof Juzt
als organisatie gaat sluiten. Dit is zeker niet
het geval. Het onderdeel Gezinshuizen RTB
zal als doelgroep binnen de organisatie
worden beëindigd en wel per 31-12 as.
Daarnaast is Juzt niet zoals het er staat
vanuit Edw Poppe Etten –Leur alleen
voortgekomen, maar vooral vanuit Saint
Louis Oudenbosch.
Over de precieze gang van zaken laten we
Maria van Rosmalen, coördinator van Juzt
nog even aan het woord:
Een lange procedure is er aan
voorafgegaan met veel onzekerheden

maar nu dus duidelijkheid over beëindiging
van de Gezinshuizen Reizende en
Trekkende Beroepsbevolking en de
daaraan verbonden sluitingsdatum.
Een besluit waar best wel even bij stil
gestaan mag worden. Een historie,
daterend vanaf 1850 met al haar
rechtsvoorgangers, zal hiermee in het West
Brabantse worden afgesloten.
We kijken terug op een verleden waar zo’n
honderden schippers, kermis en
circuskinderen in West-Brabant werden
opgevangen. Eerst in internaten wat in die
tijd voor deze doelgroep zo gewoon was,
om daarmee een schoolloopbaan van het
kind veilig te stellen.
In 1999, doorbrak De Zuidwester voor deze
doelgroep het wonen op een internaat
door een nieuwe opvangconstructie te
bedenken; “Een thuis voor kinderen van
huis”. Kleinschalig met gezinshuisouders en
specifiek voor de kermiskinderen in
nabijheid van hun winter-woonadres.
Hierdoor konden kermiskinderen in de niet
reis-kermisperiode bij hun ouders wonen en
ook dezelfde school blijven bezoeken. In
2000 was de opening van het eerste
Gezinshuis in kermisstad Bergen op Zoom in

de Zuidmolenstraat met 8 jongeren een
feit. Later naar het huidige pand in de
Auvergnestraat.
Tot 2003 verbleef op het internaat Saint
Louis vallend onder De Zuidwester nog een
laatste groep schipperskinderen welke van
lieverlede ook naar Gezinshuizen gingen.
Naast Bergen op Zoom zijn vervolgens
Gezinshuizen en Kleinschalige Gezinshuizen
opgestart in Weert, Kerkrade, Beuningen,
Winkel, Ewijk, Weurt, Halsteren, Obdam,
Hoogwoud, Oudenbosch en Hoeven.
Tot 1984 waren er nog 150 schippers-kermis
en circus kinderen en gedurende de
periode 2000 tot nu toe verbleven er in
onze Gezinshuizen zo’n 60 kinderen.
Een laatste restje geschiedenis van deze
bijzondere doelgroep verdwijnt dus bij het
einde van dit jaar uit onze organisatie.
Ik kan terugkijken op vele mooie jaren en
ben er trots op hoe de Gezinshuizen met
de gezinshuisouders al die tijd hebben
gefunctioneerd en zich staande hebben
weten te houden als bijzondere afdeling
binnen de organisatie De Zuidwester en
Juzt.
Met vriendelijke groet,
Maria van Rosmalen
Coördinator
Gezinshuizen Reizende en Trekkende
Beroepsbevolking
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In de kerstvakantie op zoek naar nieuwe
bronnen van energie?
De tentoonstelling ‘Offshore Experience’
(8+) staat pas één jaar en is een van de
populairste tentoonstellingen ooit van het
Maritiem Museum. Op het olieplatform
gaan de bezoekers zelf aan de slag. Echt
een belevenis voor jong en oud. En
natuurlijk is er deze vakantie meer te doen:
zelf energie opwekken in de ‘Energie
Installatie’ en drie ‘te gekke’ shows van de
professor van Mad Science bezoeken.
In de 'Offshore Experience' (8+) gaan de
bezoekers mee op een uitdagende
zoektocht naar energie op zee. Aan boord
van het platform ervaren ze zélf hoe
boormeesters, kraanmachinisten,
windmolenspecialisten en helikopterpiloten
hun uitdagende werk midden op zee
weten te klaren. Ze zakken af naar de
zeebodem, want ook daar zijn de
medewerkers van het platform aan het
werk. Het avontuur eindigt in de toekomst
waar de bezoekers kunnen stemmen op
het beste en meest duurzame idee over
energiewinning op zee.
Zelf energie opwekken in de kerstvakantie
Deze vakantie kunnen onze bezoekers zelf

de energiebron zijn in de ‘Energie
Installatie’ in de entreehal. Hier ontdekken
ze hoe ze de windmolens kunnen laten
draaien, wanneer de zonnepanelen stroom
leveren of hoe de batterijen worden
geladen zodat alle lichtjes gaan branden
op de grote wereldkaart.
Mad Science geeft drie ‘te gekke’ shows in
de kerstvakantie
De gekke professor van Mad Science komt
deze vakantie maar liefst drie keer op
bezoek in het museum. In zijn spetterende
shows laat hij de wonderbaarlijkste proefjes
en wetenschappelijke testen zien.

De nieuwe LOVT mailinfo is uit. Ga naar
onze website of klik hier.
—————————————————————
Radio Maria lanceert
vernieuwde app met
audiotheek
De app van Radio Maria Nederland, voor
smartphone en tablet, is flink vernieuwd.
Natuurlijk blijft live radio luisteren het
belangrijkst. Maar de vernieuwde app
biedt daarnaast een heuse audiotheek. Het
maakt de rijkdom aan uitzendingen die
Radio Maria te bieden heeft nóg
toegankelijker voor iedereen.

Wanneer
Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari.
Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van
10:00-17:00 uur, zondags en tweede
kerstdag van 11:00-17:00 uur. Eerste
kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.
Mad Science: Op 27 december, 2 en 4
januari van 11:00-15:00 uur.

Audiotheek
Dé blikvanger van de app is zonder twijfel
de audiotheek. De audiotheek is de
opvolger van uitzending gemist met als
belangrijkste toevoeging de uitgebreide
zoekfunctie. Radio Maria Nederland biedt
inmiddels ruim 4000 audiobestanden aan
en deze zijn in de vernieuwde app
doorzoekbaar op datum, spreker,
programma of door in het zoekvenster een
zoekterm in te typen. Daarnaast creëert de
redactie dossiers en series om het geheel
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nog overzichtelijker te maken. De
audiotheek is naast de app ook via de
website van Radio Maria te gebruiken via
www.radiomaria.nl/audiotheek.

Afscheid en Pensioen van Diakon &
Schifferseelsorger Herbert Wiesner
Op 20 januari 2018 neemt Herbert Wiesner
afscheid i.v.m. het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Hij heeft sinds 1990 de Binnenschiffermission
in Minden geleid.
Aanvang 15.00 uur met een mis in de St.
Marienkirche te Minden en aansluitend
feest in het gemeentehuis.

Interactie
Direct contact met de luisteraar is
onderdeel van het charisma van Radio
Maria. Door de nieuwsberichten die
verschijnen in de app blijft de luisteraar op
de hoogte van wat er gebeurt bij de radio.
Ook kan de gebruiker heel gemakkelijk een
berichtje sturen aan Radio Maria. Onder
het kopje contact kan een gebedsintentie
doorgegeven worden, een bericht naar de
receptie of naar de live studio worden
gestuurd.
De app is gratis beschikbaar voor iOS en
Android. De downloadlinks en overige
informatie is te vinden op
www.radiomaria.nl/app.
Radio Maria Nederland is onderdeel van
de World Family of Radio Maria en is te
ontvangen via DAB+, internet en de app.

Kerstmis 2017
Het is een goede gewoonte
om met Kerstmis elkaar al
het goede te wensen. De
wens van de salesianen in
Nederland is dat er vrede mag zijn. Vrede
in uw eigen hart, vrede in ons land en in de
gehele wereld.
Geen eenvoudige wens, dat is waar. We
voelen ons zo machteloos als we horen en
lezen van oorlogen, overal om ons heen.
Maar vooral met Kerstmis durven we
geloven dat vrede toch mogelijk moet zijn.
Misschien moeten we maar in het klein
beginnen, door vrede met onszelf te
hebben en door te proberen een eind te
maken aan de spanningen die er heersen
tussen de mensen om ons heen. Als we zelf
schuldig zijn aan die wrevel om ons heen,
proberen we met Kerstmis een nieuwe, een
vreedzame start te maken.

Wij, salesianen, zijn lid van een congregatie
die verspreid over de hele wereld werkt
aan de opvoeding van de jeugd. Het is
hartverwarmend te weten hoe mensen
zich ontfermen over de jonge mensen en
kinderen die op de vlucht zijn, of die
dreigen te sterven door ondervoeding of
uitdroging. Ook in Nederland zijn
enthousiaste mensen druk om jeugd en
jongeren bij te staan met het oplossen van
hun problemen op wat voor gebied dan
ook.
Wij danken u dat u het ons
ook dit jaar weer mogelijk
heeft gemaakt dit werk te
blijven doen. Vaak is een
bemoedigend woord of blijk
van belangstelling al
voldoende om het werk
door te zetten.
De salesianen wensen u en allen die u
dierbaar zijn, een vooral vredige kerst en al
wat maar wenselijk is voor het nieuwe jaar.
Namens de salesianen van Nederland,
Adri Maat s.d.b.
Volgende Christoffel Nieuwsbrief:
De volgende uitgave van Christoffel Nieuwsbrief is
gepland op donderdag 11 januari 2018.
Deadline: 4 januari. T: +31(0)24 - 377 75 75
E: info@kscc.nl

—————————————————————
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Beste Bernhard en
medewerksters en
medewerkers,
Ben U allen nog niet
vergeten maar wel
dankbaar voor hetgeen
U allen voor ons werk hebt
gedaan.
Zo vlak voor de feestdagen wens ik U allen
een mooie Kerstgebeuren op de wal of het
schip en een hele goede vaart in 2018.
Hartelijk gegroet uit een nat en onrustig
Congo
Kees Smeele.
—————————————————————

ALGEMEEN
Overleden:
15-12-2017: JAN MAAS. Weduwnaar van
Toos Vorselen. In de leeftijd van 83 jaar.
De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 20 december in
crematorium Boschhuizen te Venray.
Correspondentieadres: Waalhaven 1F,
6541 AG NIJMEGEN.

GEDOOPT:
25-12-2017: JAYDEN ADRIAN WESSEL VAN DORT.
Correspondentieadres: Horst 3, 3344 GG HENDRIK
IDO AMBACHT.

KERMIS
Overleden:
19-12-2017: JETTE VAN OORT-OPDAM.
Echtgenoot van Dirk van Oort. In de
leeftijd van 70 jaar. De
crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 27 december in het
crematorium te Groningen.
Correspondentieadres: Helper Westsingel
101-A, 9721 BW GRONINGEN.

—————————————————————
Tijdens de herdertjes mis hebben Dennis en
Dionne een gedicht voorgedragen.
Dennis
De dagen voor kerstmis zijn donker en
koud,
maar als je naar buiten gaat merkje dat
niet.
Omdat je haast overal lichtjes ziet in vrolijke
kleuren:
Zilver en goud.
Een Iantaarntje dat in de vensterbank
staat.
Een lamp met linten en groen.
Een ster voor het raam die je aan kunt
doen.
Het is niet 20 donker en koud meer op
straat,
Als je langs al die lichtjes gaat.

Dionne
lk vond een sterretje voor de deur.
Het had een glinsterende gele kleur,
Ik nam het voorzichtig op en zei:
”Dit jaar krijg jij dit sterretje van mij.”
lk wens je een jaar vol vreugde en
zonneschijn.
Een jaar waarin verdriet en zorgen twee
vreemden zijn.
Een jaar waarin vrienden komen en nooit
gaan.
Ik wens je mooie en gelukkige Kerst
feestdag toe.
En een gelukkig en voorspoedig 2018 !!!
—————————————————————

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers willen
u allen hartelijk danken voor de mooie kaarten en
goede wensen.
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KSCC Nijmegen
Soos met
kerstbrunch
Op donderdag 14
december
organiseerde KSCC
Nijmegen Soos met...
een kerstbrunch op ons
schipperscentrum. Het
werd een vrolijke
bijeenkomst met
gezamenlijk
(kerst)liedjes zingen, een
brunch en een
verrukkelijk optreden
van accordeontrio De
Amaretto's. Zij
verhoogde de sfeer met
allerlei kerstliedjes en
nodigde iedereen uit
om mee te zingen. Daar
werd gretig op
gereageerd.

KSCC
Nijmegen
Creadoe
workshop
kerststukjes
maken

Onder leiding van
Yvonne Meering
waren 15
enthousiaste
dames aanwezig
om kerststukjes te
maken. Het
resultaat mocht
er wezen.
Foto's: Agnes
Valentijn

Foto's Agnes Valentijn.
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2017-12-17 Kerstmarkt KSCC Nijmegen

2017-12-25 Kerstmis Circus Freiwald Nijmegen

Het was een drukte van jewelste. De kerstmarkt op het
KSCC Schipperscentrum werd goed bezocht en er
werd veel verkocht. Foto's Gerus Brugman

Op uitnodiging van de familie Freiwald werd de H. Mis op 1e kerstdag wederom in
de piste van het Kerstcircus gehouden. Foto's Gerus Brugman

Meer foto’s voor alle activiteiten vindt u op:
http://www.kscc.nl/fotovideo/
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* Mevr. Tonnie Driessen uit Millingen a/d
Rijn.
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. Lies van Leeuwen-van der Laan.
NIEUWEGEIN, MAASSTRAAT 11, 3433 BK.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
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)
en mevr. Greet Heijmen.
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.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Lilian de Vroedt.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16, 6542
RG.
* Mevr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA,
ANKLAARSEWEG 91, 7316 MC.
* 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.
K.S.C.C. NIJMEGEN AGENDA
Iedere zondag: 11:00 uur Eucharistieviering.
Iedere maandag 10.30 uur Stafvergadering
Iedere dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Iedere woensdag: 10:30 uur repetitie koor
De Waalkanters.
Iedere donderdag 19.00 uur Repetitie
KSCC kerkkoor.
Iedere woensdag: 19:00 uur repetitie KSCC
Koor.
Iedere vrijdag: 10:00 uur bloemschikken
voor de kerk.
ZONDAG 31 DECEMBER 2017
11:00 uur
GÉÉN H.MIS op het K.S.C.C.
Nijmegen.
MAANDAG 1 JANUARI 2018
19:00 uur
NIEUWJAAR H. Mis m.m.v.
Jacques Verkerk (zang) en het KSCC Koor
o.l.v. Gerard Verschuren.
Na de H. Mis Nieuwjaarsreceptie.
DINSDAG 2 JANUARI
10:00 uur
GÉÉN GYMNASTIEK

DONDERDAG 11 JANUARI
14:00 uur
KSCC Nijmegen Soos met…
bingo met winterproducten.
Donderdag 18 januari
Vergadering Bestuur BLN/ZON
Contactpersonen voor Nijmegen:
Tonny van der Veeken, Hans Wester, telefoon: 024377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018
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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018
Iedere zondag 10.30 uur H. Mis of WoordCommuniedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.
ZONDAG 7 JANUARI
10:30 uur
Nieuwjaarsborrel ná de dienst.
DINSDAG 23 JANUARI
9:30 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 2018
DINSDAG 9 JANUARI 2018
13.30 uur
Binnenvaartsoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht:
Mw. Ina Feenstra, telefoon: 06-19 27 85 60,

Pagina 7 van 7

