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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Het KSCC en parochieactiviteiten jaar 2018-2019 is dinsdag
feestelijk geopend.
De spreuk van het jaar, gekozen uit zeven inzendingen luidt:
‘Doe wel en kijk niet om’
Een passende spreuk in deze tijd van onrust in kerk en maatschappij.

De RK kerk staat weer negatief in de belangstelling. Het misdaadschandaal duikt nu hier en dan daar op. Er wordt om vergeving gevraagd, excuses aangeboden, de Paus gaat diep
door het stof….., maar het lost niets op. Er zal meer moeten gebeuren. Vanuit Rome zal de druk op bisschoppen en kardinalen verhoogd moeten worden om zaken die in de doofpot
geraakt zijn boven water te krijgen. Doofpot is eigenlijk een negatief woord. Met de kennis van toen was het de gewoonte
om priesters, zuster en broeders die zich schuldig hadden gemaakt aan dit soort vergrijpen te verplaatsen. Te verplaatsen
met de ‘naïeve’ gedachten – bekeken met de ogen van toen
– dat de pleger een lesje hieruit geleerd hebbend, een nieuwe
start zou maken.
We weten nu beter.
Hoe verschrikkelijk en onbegrijpelijk het is, het is 1% op het totaal aan seksuele misdrijven met jongen kinderen. In de maatschappij is dit 20%.
De kerk lijdt er onder. Laatst hoorde ik iemand zeggen: ik durf
bijna niet te zeggen dat ik katholiek ben, want je wordt direct
in de hoek van de misdaden geplaatst.
Nu daar heb ik het moeilijk mee. Juist nu moeten wij er voor uit
komen dat wij katholiek zijn, dat wij oecumenisch zijn. Nu moeten wij ons aan elkaar vast houden en waar mogelijk van de
internationale kerkelijke leiding eisen dat men voor de draad
komt met hun ingehouden informatie. Het kan beter nu komen
dan dat het jaren voortduurt. Het berokkent allen maar schade en het werkt als de sluipmoordenaar die wij kanker noemen.
De paus met zijn de curie, de bisschoppen hebben hier een
eisende taak.
De Nederlandse bisschoppen lijken in hun schulp gekropen te
zijn. Mgr. de Korte vindt je nog wel eens in de media, maar ook
omzichtig en met angst uitgekozen bewoordingen.

← terug naar pagina 1
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Bemoediging en steun in de rug

Foto: Gerus Brugman

Juist nu is het van belang dat bisschoppen de media zoeken en de discussie aangaan. Waarom? Omdat
de talloze priesters, kloosterlingen, broeders en zusters pastoraal werkers en actieve katholieken hierdoor zwaar beschadigd worden en ongemotiveerd raken. Hen moet een hart
onder de riem gestoken worden. Zij, wij, hebben juist nu elkaar
nodig om met elkaar als Gods Volk de Boodschap van Jezus
uit te dragen in WOORD en DAAD. Natuurlijk de Christelijke
Boodschap is VERGEVEN. Vergeving wordt gegeven als de fouten erkend worden. Waar fouten gemaakt zijn moeten deze
ook weer herstelt, goedmaakt worden.
Het sacrament van de Biecht is een heel belangrijk sacrament:
het bevrijdt, het ontlast de mens door de vergiffenis van God.
Maar dat werkt pas echt als je de schade die berokkend is,
herstelt. Dit is de genadevolle uitwerking van het Biechtgeheim.

Feestelijke opening van het activiteitenjaar
In deze Christoffel Nieuwsbrief vindt u een aantal foto’s. (pag 6)
Maar zie ook onze website: www.kscc.nl/fotovideo/ Zij spreken
voor zich. De werkgroep Soos met… had weer voor een uitstekende lunch gezorgd.
Aansluitend is er informatie vanuit bestuur en directie gegeven,
terugkijkend naar het verleden, maar vooral de blik gericht op
de toekomst.
Bestuur, directie, pastoraal team, medewerkers en vrijwilligers:
wij gaan er voor. En wij hopen dat u met ons meegaat. Uit gesprekken met u blijkt, dat men het sociaal pastorale werk voor
de binnenvaart, kermis en circus steeds weet te waarderen.
Men laat dit niet altijd zien in een deelname aan zondagse H.
Mis, of door open te staan voor het ontvangen van de sacramenten van het huwelijk, doopsel, 1ste communie, heilig Vormsel en het sacrament van de biecht.
Toch denk ik in deze jachtige tijd (waarin de agenda ons achtervolgt, druk druk druk en maak maar een afspraak) bezinning
en vieringen bijdragen om innerlijk tot rust te komen.

→
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De sacramenten geven een steuntje in
de rug, versterken onze vitaliteit en verbinden
ons met elkaar.
En wat te denken van de vele andere activiteiten: de
maandelijks Soos met…, de werkgroep ziekenbezoek (9 september is het ziekenzondag), de Waalkanters, het KSCC kerkkoor, het kosteren, het bloemschikken, de interieurverzorging
op maandag en donderdag, het beheren van de bar, het maken van de Christoffel Nieuwsbrief, de fotografie, het vouwen
van de boekjes, het werk van de gastheer en gastvrouw, de
onderhoudsploeg binnen en buiten, de gymgroep, het werk
van bestuur en directie, pastoraal team, staf en vele vrijwilligers, voorbereiding 1ste communie en h.Vormsel, Vierdaagse,
Sint Nicolaas, Telematica, het gastheerschap voor de organisaties die van onze vergaderruimten gebruik maken, de vele
energie die gestopt wordt in het verstevigen van sociaal, pastoraal, oecumenisch werk en onderwijs lokaal, regionaal nationaal en internationaal: zomaar een greep kriskras uit de vele
activiteiten van ons werk. Achter deze activiteiten zitten gemotiveerde mensen: zij en wij zijn er voor u.
Welkom: Doe wel en kijk niet om.

Afscheid van Jan Roest
Op 31 augustus jl. heeft het bestuur
van de Landelijke Parochie en het
Landelijk KSCC officieel afscheid genomen van ons bestuurslid Jan Roest
(oud-directeur van de Rijdende
School), die begin dit jaar met pensioen is gegaan.
Vanuit deze organisaties was hij zeer
belangrijk voor ons. Hij kende deze
groep vanuit de basis en heeft met
zijn collegae het onderwijs heel toegankelijk gemaakt. Hij was een drijvende kracht in de bevordering van
onderwijs voor alle kermis-, circus- en
binnenvaartkinderen in Europa vanuit
de organisatie ENTE.

B.E.M. Van Welzenes en Th.E.M. Wijte

Kritisch, opbouwend relativerend, altijd bereikbaar. Gewoon
een fijn mens. Verdiende lof is
hem toegezwaaid door de
voorzitter van het Landelijk
KSCC en door ondergetekende.
Tijdens een etentje overhandigde ondergetekende aan Jan
een aandenken in de vorm van
een beeldje van Mariken van
Nieumeghen.

Website www.kscc.nl
Op de openingsdag is ook de nieuwe kop op de website gepresenteerd.
Hij was aan vernieuwing toe.
Hans Wester
heeft er weer
een mooi plaatje van gemaakt.

Inmiddels heeft de nieuwe directeur, Nora Booij, Jan Roest
opgevolgd als bestuurslid van
de Landelijke Parochie en het
Landelijk KSCC.
Jan Roest en zijn vrouw Marita

← terug naar pagina 1
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De heilige Mis in de autoscooter op
verschillende plaatsen in Nederland

Een aantal plaatsen hebben we al genoemd in
de vorige uitgaven van Christoffel Nieuwsbrief.
Wij noemen nu nog Hoorn, Oss, Budel en Roosendaal; zeer
druk bezochte vieringen en een goede ambassadeur van de
kermis.
Op voorbeeld van
de kermis in Laren
is de opstelling gewijzigd. Rond het
altaar zijn de scooters opgesteld speciaal bedoeld voor
de kinderen. Ja,
dat dacht je, die
zijn voor hen die
zich kind voelen:
Voor het eerst: ker(k)mis in Oss
kinderen, wethouders, marktmeesters namen mooi plaats in de scooters: feestelijk.
Wethouders en voorzitters van de kermisbonden, de heren Jan
Boots van de NKB en Atze J. Lubach lieten weten dat ze zich
constant blijven inzetten voor de kermis en vooral een brug
naar elkaar willen slaan. De kermis heeft de gemeente nodig
en de gemeente de kermis.
Het pastoraat zet zich in voor het welzijn en ook de welvaart
van een ieder.
Ik wil u nog op het volgende wijzen: Op vrijdag 7 september is
er feestelijke viering van de heiige Mis voor de kermisexploitanten in Luxemburg tijdens de Schueberfouer Kermis in de Glaciskirche. Aanvang 11.00 uur.

← terug naar pagina 1
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Feestelijke opening
KSCC Nijmegen
activiteitenjaar
2018-2019
De opening van het
nieuwe activiteitenjaar werd door zo'n
70 mensen bezocht.
het was dus gezellig
vol in de zaal.
Eerst was er een
kleine lunch waarna
de spreuk voor het
nieuwe jaar werd
gepresenteerd.
Wat nog volgde
was een diapresentatie, gevolgd door
toespraken van het
bestuur en na de
pauze een optreden van de volksdansgroep 'Brigida'.
Foto’s:
Gerus Brugman

← terug naar pagina 1

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Voor hen waar regen een drempel
vormde om te gaan fietsen of wandelen
moet het een prachtige periode zijn geweest om de deur uit te gaan. Er zijn heel
veel deskundigen die steeds maar weer
aangeven dat het voor heel veel lichaamsfuncties goed is om de spieren
een beetje meer te laten werken. Een
vorm van regelmaat aanbrengen is dan
ook van belang. Tien maanden nauwelijks
iets extra’s doen zoals trappen lopen,
zwemmen en fietsen kan maar beperkt
worden goedgemaakt met twee maanden meer dan gemiddelde inspanning.
Velen weten het wel, maar het valt niet
altijd mee om de tijd in het weekprogramma er voor vrij te maken.
Traditioneel zijn er in september in de regio Arnhem-Nijmegen wandeltochten die
een band hebben met de gebeurtenissen
van 1944. Britten, Amerikanen, Canadezen en Polen offerden heel veel om vrijheid te brengen grote delen van Europa.
Daar viel ook het oosten van Nederland
onder en allerlei activiteiten brengen een
eerbetoon aan hen die streden, maar ook
aan hen die daarbij het leven lieten.
Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het programma:
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8 september Polentocht in Driel
Luctor et Emergo
Afstanden: 5-10-15-25-30 km
Starttijd: 09.00-12.00 uur
Startplaats: zalencentrum de Oldenburg
Hofplein 1 6665 DH Driel
06-12152257
www.polentochtdriel.nl
info@polentochtdriel.nl

15 september 53e Nijmegen-Rotterdammars
Rotterdamse Wandelsport Vereniging
Startplaats: Kolpinghuis
Smetiusstraat 1 6511 ER Nijmegen
0187-603352
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl
info@rotterdamsewandelsportvereniging.nl

15 en 16 september Drie Veren wandeltocht in Millingen en in Pannerden
Stg. Recreatie & Toerisme Rijnwaarden
Afstand: 10-20-30-40 km
Starttijd: 08.00 – 13.00 uur
Startplaatsen: koffie- en eethuis de Gelderse Poort
Rijndijk 16 6566 Millingen aan de Rijn
en
café-zaal de Oude Waal
Schoolstraat 6 6911 AZ Pannerden
0316-769024
www.gelderseiland.nl
info@gelderseiland.nl

16 september Euregio Vrijheidswandeling
in Groesbeek
Stg. Wandelen in Vrijheid
Afstanden: 6-10-15-20-25-30 km
Starttijd: 08.00-14.00 uur
Startplaats: sporthal Heuvelland
Ambachtsweg 8 6562 AV Groesbeek
06-15168899
www.wandeleninvrijheid.nl
wandeleninvrijheid@outlook.com

16 september Beuningse Oeverwal Loop
in Beuningen
Luctor et EmergoStichting Wandeleninbeuningen
Afstanden: 5-15-20-26 km
Starttijd: 09.00-16.00 uur
Startplaats: Dijkmagazijn Beuningen
Dijk 41 6641 LA Beuningen
06-20542000
www.beuningseoeverwalloop.nl
beuningseoeverwalloop@gmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Hattem en Rotterdam op 8 en 9 september, in Beek (bij Zevenaar) en Vorden
op 9 september en in Dieren op 15 en 16
september 2018.
Veel wandelplezier en een hartelijke
groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1

Fotografie
Een (goede) foto zegt meer dan
duizend woorden… deze uitspraak hoort
men best vaak als mensen een tekst aan
het lezen zijn waarbij ook foto’s vertoond
worden!
Om een goede foto te maken moet men
soms wel even nadenken. Men moet zich
afvragen; wat wil ik de kijker laten zien? Wil
ik een gebeurtenis uitbeelden, waarbij de
kijker kan zien wat er op dat moment gedaan wordt, dan is het belangrijk om in een
goede compositie in de goede volgorde
met een paar scherpe beelden, naar deze
gebeurtenis toe te werken. Zonder woorden kan men dan zien wat er gebeurt!
Waar ik mij vaak aan erger is de hoeveelheid kiekjes die gemaakt (en geplaatst)
wordt om één gebeurtenis uit te beelden.
Dit is vervelend en zwakt de aandacht behoorlijk af!
Natuurlijk is het in dit ‘digitale tijdperk’, waar
fotolensjes op elke mobiele telefoon zitten,
wel begrijpelijk dat er niet meer zo precies
naar ‘de compositie’ gekeken wordt bij het
nemen van de foto, maar… bewerk deze
foto dan eerst ‘n beetje zodat deze foto
dan ook echt getoond kan worden!
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Foto’s die niet belangrijk zijn voor het verhaal, gooi die weg want het moet wel interessant blijven om te kijken.
Zelf vind ik het heel leuk om te fotograferen, maar door mijn heupoperatie stond ik
jammer genoeg geruime tijd op ‘non actief’. Want om gebeurtenissen goed te kunnen fotograferen moet men toch wel een
beetje flexibel zijn om vlug ergens bij te kunnen zijn. Gelukkig is deze taak in deze tijd
goed waargenomen door anderen.
Ook in het nieuwe activiteitenjaar; 20182019 zal ik weer proberen de belangrijke
gebeurtenissen op beeld vast te leggen.
De meeste mensen vinden het wel prettig
om dingen, die in onze parochie hebben
plaats gevonden, zo nu en dan eens terug
te kunnen kijken. Dat geldt zeker voor diegenen, die door omstandigheden, er niet
bij konden zijn.
Ook heb ik van het afgelopen activiteitenjaar 2017-2018 een compilatie gemaakt
met enkele foto’s van sommige activiteiten.
Deze foto’s kunnen dan zo nu en dan
‘doorlopend getoond’ worden als wij in de
aula vertoeven.
Ik hoop dat wij dit jaar, op en bij het schipperscentrum, gezamenlijk weer heel veel
leuke dingen zullen beleven.
Veel kijkplezier; G.B.

← terug naar pagina 1
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terrein is gratis te bezoeken. Het is de
verwachting dat de meest populaire excursies
op korte termijn zijn volgeboekt. Bezoekers
worden aangeraden om niet te lang te wachten met het vastleggen van hun excursie.

Ieder eerste weekend van september staat
Rotterdam geheel in het teken van de haven
met als thema van dit jaar “Energize”. Loop
over de kades en breng een bezoek aan de
diverse imposante schepen of bekijk de spectaculaire demonstraties op het water en op
het land. Ook kun je dit jaar weer op excursie
de haven in en kom je op plaatsen waar je
anders nooit komt!
Openingstijden*
Vrijdag 7 september 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 8 september 10.00 – 18:00 uur en
21:00 – 23.00 uur
Zondag 9 september 10.00 – 18.00 uur

Je kunt kaartjes voor een excursie vooraf kopen via de website van de Wereldhavendagen, maar het is ook mogelijk om aan de
kassa kaartjes te verkrijgen. Echter alleen als
het on-line (dus via de website) niet is uitverkocht.
De ticketverkoop helpdesk is bereikbaar op
werkdagen van 10:00-14:00 uur en tijdens het
evenement. Telefonisch via 085-4872112 of per
mail via wereldhavendagen@festivaltickets.nl

brug. Hier kun je terecht voor de nog beschikbare excursietickets. Online heb je tot
aanvang van de excursie de mogelijkheid om
excursietickets te kopen.
De kassapunten zijn geopend van vrijdag 7 tot
en met zondag 9 september van 09:00 – 18:00
uur. Het festivalterrein is open van 10:00 tot
18:00 uur. Sommige excursies vertrekken al eerder dan 10:00 uur en daarom zijn de kassapunten 60 minuten eerder open.
Legitimatieplicht
Neem je paspoort of identiteitskaart mee als je
op excursie gaat* . Zonder legitimatie mag je
de haventerreinen niet betreden.
* Let op, je rijbewijs is hierbij niet geldig als identiteitsbewijs.

Tijdens het evenement is er een kassa/infopunt
op Katendrecht, bij het ss Rotterdam en op de
Wilhelminapier, ter hoogte van de Rijnhaven-

* Excursies kunnen eerder of later vertrekken dan
bovenstaande genoemde tijden.

Houdt u er rekening mee dat niet alle evenementen en excursies gratis zijn.
De excursies vormen een belangrijk onderdeel
van dit grootse maritieme evenement, dat op
7, 8 en 9 september wordt georganiseerd. De
excursies bieden voor de bezoekers van de
Wereldhavendagen de mogelijkheid om,
naast een bezoek aan het evenemententerrein, ook een kijkje achter de schermen van
de moderne wereldhaven van Rotterdam te
krijgen. Voor de excursies wordt een vergoeding gevraagd, de rest van het evenementen-

Tijdens de Wereldhavendagen kunt u aan de Westerkade kennis maken met de moderne en duurzame
binnenvaart.
Bezoek de kadepresentatie waar het BVB en het EICB aandacht schenken aan de slimme technische
oplossingen die de binnenvaart trendsetter gaan maken op het gebied van duurzaam vervoer over en
werken op het water.

← terug naar pagina 1
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Soos met…

Gemma Raats

Foto: Agnes Valentijn

De vrijwilligers van deze groep staan iedere
maand weer klaar om iets te organiseren.
Een bingo, een uitstapje, een lezing, voor alles
zijn we in.
De grootste opkomst is altijd met de bingo,
daar kan natuurlijk af en toe wel een informatief programma bij en daar zijn we mee bezig.
Suggesties zijn meer dan welkom.
We verhuizen dit jaar weer terug naar iedere eerste dinsdag
van de maand, echter met een grote activiteit, dan gaan we
weer even naar de donderdag. We geven dit natuurlijk ruim
van te voren aan.
We wensen iedereen een mooi Soosjaar toe, met veel gezelligheid, warmte en saamhorigheid.

De vrijwilligers van de PWA vaarvakantie 2018

Korte kennismaking met de organisatie
PWA vaarvakantie
De groep die zich met de organisatie van de PWA reizen bezighouden zijn Paul en Henriëtte Leensen en Wineke en Gerard
Leensen.
Sinds kort worden we ondersteunt door Mieke Bosman. Zij gaat
Lea Bom vervangen, die jaren onze steun en toeverlaat is geweest. Maar Lea is met pensioen en wil graag wat meer tijd
voor zich zelf. Wij vinden het jammer, maar snappen haar wel.
We hopen natuurlijk dat Mieke een fantastische opvolgster van
Lea wordt.
Langzaam zijn we al met de voorbereidingen bezig voor de, al
weer de 24 ste zieken vaarvakantie, die in week 25 van het komende jaar, gepland staat. De route is nog niet bekend, maar
de datum staat al wel vast.
Dus mocht u al mensen weten, die graag mee willen, meld ze
vast aan bij Mieke of bij een van organisatoren, dan zorgen wij,
dat ze inschrijfformulieren krijgen, zodra de route bekend is.
We werken natuurlijk met allemaal vrijwilligers en ook die worden hierbij uitgenodigd om zich aan te melden. Vooral mensen met een verpleegkundige / verzorgende achtergrond,
kunnen we nog best gebruiken.
Nou, ik hoop dat u nu weer weet wie wij zijn en wat de groep
zoal doet.
Henriëtte Leensen

← terug naar pagina 1
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VERHUISD
2018-08 Vanaf heden zijn Juriaan en Judith Wissing-van Megen
verhuisd naar Maagd 3, 6662 CV Elst (Gld).
OVERLEDEN
2018-08-29 Op woensdag 29 augustus is, in de leeftijd van 91
jaar, Janna (Jannie) Hamel - Hoogesteger overleden. De
plechtigheid heeft plaatsgevonden in de aula van Yardenhuis
van Rotterdam te Rotterdam-Zuid op maandag 3 september.
Correspondentieadres: P.A.J. Hamel, Flying Dutchmanstraat 57,
3077 ZH Rotterdam.

← terug naar pagina 1
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Gijs Daanen; C. Peters; Sabine van Meegen, m/s Pasari;
Jos Vermeeren; Max Rensen.
Anny Decker; dhr. Wim Nuy.
Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;
Corina Bosman m/s Anna.
Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;
Leny Mulders.
Rick Keller; dhr John Janssen sr.; Gerard Verwey;
Sofie Broeders; Mary Kersten; dhr. Gerard Gerritsen; Jeroen
Wennekes; mevr. Maria van der Hoeven.
Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
Tanja Bruins.
Frank Huibers jr.; Ilona Scholting-Mooren, “Spes Nova”;
dhr. Guido Wennekes, v/h Mego; dhr. Daan Viergever;
Enrico Klos; J. Oomens; Irene van Dongen.
John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
M. Meyer-van Wijck; mevr. Riek Kuyten; Gijs Mulders;
Reni Pauls; Marijn Klos.
Dhr. Jos Rouw, (80 jaar) voorzitter KSCC Nijmegen; Irmi Becker;
Cecile Peters- de Goey, m/s “Choice”; Annie van Ooyen;
dhr. Marco Verberck; Maud Ryan Bomert; Bart Bosman en
Marjolein Bosman; Gerda Peters.
Dhr. Rob van Dongen; dhr. Marco Janssen; Serona Jansen;
Cor de Jong; dhr. Twan van Dode¬waard, ms “Felix”;
Irma van Daalen; Tessa Feenstra; Jeanne Derks.
Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent; Iva Cobussen.
Marcel Leensen; Patricia v/d Wijgaart.

MISINTENTIES ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018
Martien Moor, Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den
Brink en familie van den Brink, ouders de Bot-Neff,
mw. Door Verstappen,
mevr. Stien Koning-van Wijck en overleden familieleden,
dhr. E. Klarenaar en overledenen van de fam. Klarenaar-Rutjes,
Ferenc Vermaas, mw. A. van Giesen-van Strien.

MISINTENTIES ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Dhr. Koos Verhoef (zes-wekendienst),
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. H. van Werkhoven en René van Werkhoven,
ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo,
dhr. Henk Verberck sr. v/h ms. Elithé,
ouders Nuij-Wanders (Gradus oud beheerder KSCC Nijmegen),
dhr. Wim Oudakker, dhr. Peter de Louw en overleden familieleden,
ouders Verlaan en Patrick m/s ‘Francisca”,
ouders Schüttler-van Laak v/h s.s. Wormatia,
dhr. John Wennekes ms.Mego en overleden familie
Wennekes-Jansen, dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
bijzondere intentie.

← terug naar pagina 1
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Ziekenzondag 2018
Aandacht
We hebben elkaar nodig,
dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?
Zó zorg je voor een lichtpunt,
ook op een donkere dag.
Iemand die naar je luistert,
iemand die met je praat.
Dàt is nou juist hetgene
waar ’t bij een mens om gaat.

R.K. Parochie voor Binnenschippers-,
Circus- en Kermisgemeenschap
Tel: 024 - 377 75 75 e-mail: info@kscc.nl

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Annie Huibers, (St. Elisabeth zorgcentra).
BENEDEN LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658 WX.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Overkamp.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD.
* Dhr. Frits de Voer uit Apeldoorn.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* Dhr. Peter Klarenbeek, mts. “Synthese 15”.
NIJMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533 KLEVE-DONSBRUGGEN.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.

* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Joop Oudsen.
APELDOORN, HOFVELD 31, 7331 KB.
* Dhr. Albert Poppelen. (Pro Persona –
Maria MacKenzie).
NIJMEGEN, PANOVENLAAN 25, 6525 DZ.
* Mevr. T. Wissing-Berns (St. Jozef
Gendt).
GENDT, KLOOSTERPLEIN 4, 6691 CX.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De Brink
– kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA RENKUM.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo – Afd.
Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

← terug naar pagina 1
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Een verschil van 7,33 meter !
Op zondagmiddag 28 januari dit
jaar bereikte de Rijn bij Lobith de
hoogste waterstand dit jaar van
14,20 m boven NAP.

De Rijn bereikte op zaterdag 25
augustus bij Lobith de allerlaagste stand ooit. Rijkswaterstaat
berekende een daggemiddelde
van 6,87 meter boven NAP.

← terug naar pagina 1
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Op 16 oktober a.s. is weer de jaarlijkse modelbouw op de Binnenvaartsoos.
Het is dan altijd een drukte met veel gezelligheid.
Mocht u interesse hebben om uw zelfgemaakte schepen, kranen of schilderijen met schepen ten toon te willen stellen, dan bent u van harte welkom bij
ons op de Binnenvaartsoos.
Wanneer u iemand weet die actief is met modelbouw en zijn waar ten toon
wil stellen maar ons niet kent, vertel hen wie en wat we zijn.
Geïnteresseerde in deze modelbouw-middag kunnen contact opnemen
met :
Jean Wijnen
Tel. 078-6121666 of 06-10979295
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
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AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 2018

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

Donderdag

15.30 uur
19.00 uur

Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

10.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC Gymnastiek
Repetitie Waalkanterskoor
Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14
dagen)
Repetitie KSCC koor
Bloemschikken voor de kerkviering

Di. 18-9

13.30 uur

Zo. 9-9

11.00 uur

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Ziekenzondag

Ma. 10-9

9.00 uur

Vergadering VGRZ Brandweer Geld. Zuid

Do. 27-9

13.30 uur

Do. 13-9

19.30 uur

Vergadering BLN Schuttevaer afd. ZON

Ma. 17-9

9.00 uur

Vergadering VGRZ Brandweer Geld. Zuid

Vrijdag

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018
Zondag
Woensdag

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018
Elke derde zondag van de
maand

Eucharistieviering met ontmoeting in
11.00 uur Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

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

Elke laatste vrijdag
van de maand

19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT september 2018
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Binnenvaartsoos
Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie of
thee. Komt u wat eerder zodat er echt om
13.30 uur begonnen kan worden.

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas september 2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 27-9

14.00 uur

Soosmiddag

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

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 19

Mededeling
jaarlijks schoolreisje KSCC Nijmegen naar
Horn-Bad Meinberg Duitsland
op 24-28 september 2018

!

Op maandag 24 september gaat het ‘schoolreisje’ naar HornBad Meinberg Duitsland. We vertrekken rond 9.00 uur vanaf het
KSCC Schipperscentrum in Nijmegen.
Het schipperscentrum is op maandag 11 september vanaf 7.30
uur open voor een bakje koffie of thee.
Vrijdag 28 september zijn we ’s avonds weer terug in Nijmegen.

Op dinsdag 25 sept. wordt de indrukwekkende Externsteine bezocht.
Er zijn mythes dat de Externsteine als cultusplaats een grote rol speelde bij Germaanse stammen. Ieder jaar komen druïdes, heksen en
aanbidders van Keltische goden hier de zonnewende vieren. In de
middeleeuwen kreeg de Externsteine een religieuze functie. In de
ingehakte ruimtes in de stenen werd een kerk geplaatst en lange tijd
trokken de rotsen pelgrims aan.

← terug naar pagina 1
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Nieuw! Het Binnenvaart Business Media (BBM) Magazine
En daar is dan het BBM Magazine. Een nieuwe ster aan het binnenvaartmedia firmament.
We lezen in het voorwoord: ‘Met BBM willen we ons graag onderscheiden
van de bestaande media en de binnenvaart een vernieuwende en aantrekkelijk gezicht geven. We moeten niet alleen de branche voorzien van
nieuwe informatie, maar ook de interesse wekken van mensen die tot nu
toe nog helemaal niet bekend zijn met de binnenvaart.’
Om dit te bereiken is er niet alleen het magazine, maar is er
ook een nieuwe website in de
lucht, worden activiteiten ontwikkeld voor social media en is
vlogger Leonie aangenomen
om door middel van vlogs meer
aandacht te geven aan de binnenvaart.
Het BBM Magazine is een maandelijkse uitgave (daarover wordt
niet gerept in het magazine zelf,
maar de website biedt uitkomst)
en wordt gratis verspreid.
Bezoekers van het KSCC Schipperscentrum Nijmegen treffen
de uitgave aan bij de andere
bladen bij de ingang.
Bezoek de website:
www.binnenvaartbusinessmedia.nl

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinneringen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.
We waren tegen de avond in Kaldenkirchen.
Daar werden we onder het stadhuis in een
kelder geduwd met een ijzeren deur ervoor.
Er stonden alleen banken langs de muur. Die
waren niet met pluche bekleed. We waren
behoorlijk vermoeid en hadden nog geen
eten of drinken gehad en we kregen daar
ook niets. De paters waren er ook niet vrolijker
op geworden. Ze gingen met ons bidden. Het
zag er niet zo best voor ons uit, zeiden ze.Toen
ik 's nachts daar in het pikkedonker zat kreeg
ik even medelijden met mezelf. Een lege
maag, dorst, een kapotte broek, een paar te
grote klompen, zere voeten en een kapot
been. Ik had nog geluk dat ik aan boord ook
altijd op klompen liep anders had ik dat eind
nooit gehaald. We waren zo dicht mogelijk bij
elkaar op de bankjes gaan zitten. Het was er
bitter koud. Zo hebben we wat zitten dommelen. Je moest steeds oppassen want als je in
slaap viel donderde je van de bank af. Dat
gebeurde verschillende keren.
's Morgens om vijf uur kwamen ze ons eruit halen. We wisten niet wat er ging gebeuren. Allen in de rij en lopen. We gingen naar het
station. Daar stond een oude stoomtrein met
van die ouderwetse personenwagons. Het
waren gelukkig geen veewagens. We gingen
zowat direct rijden. Maar waarheen? Die
twee soldaten zeiden niets tegen ons. Ineens
zag ik dat we over de Rijnbrug van Neuss-Düsselldorf gingen. Dat was het eerste bekende
plekje. Het ging steeds verder. In Elberfelt
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stopte de trein en moesten we uitstappen.
Weer twee aan twee in de rij en daar ging
het weer loos. Elberfelt ligt net achter Düsseldorf. De stad was helemaal gebombardeerd,
er stond haast geen huis dat niet uitgebrand
was. De mensen woonden in de kelders. Aan
de buitenkant van de stad op een heuvel
stond een barakkenkamp met een slagboom
ervoor en omheind met gaas van twee meter
hoog. Daar gingen we recht op af. Toen we
door de slagboom waren was er een kantoor.
Daar zaten twee Duitse soldaten. We moesten een voor een onze namen opgeven en
wat je beroep was. Dan moest je op een stoel
gaan zitten en werd er een foto van je genomen. Toen dat klaar was werden we naar
een cementen barakgebracht. Een vierkant
hok met een raampje, een cementen vloer
met niets erop. Geen kachel, geen bank om
op te zitten. Koud dat het was.
We waren onze woning nog aan het bewonderen toen een Duitser ons een legerbroodje
kwam brengen. We deelden het in vijf stukken. Een jongen had een zakmes, daar konden we ons aardig mee redden. Het werd
precies afgemeten want we hadden allemaal verschrikkelijke honger. Dat hompje
brood was een druppel op een gloeiende
plaat. Drinken konden we op het terrein aan
de kraan. We mochten vrij rondlopen. Toen
we ons stukje brood op hadden gingen we
het kamp maar eens verkennen. Het bleek
dat het bewoond werd door mensen uit de
Oekraïne, Russen dus. Die zaten ook met zo'n
man of tien in zo'n hok. Ze hadden er wel stro
in liggen. Er zat van alles bij, mannen, vrouwen, jonge meiden maar geen kinderen. Ze
kwamen gelijk om ons heen staan. Ze spraken
allemaal een beetje Duits. Verschillende jon-

gens hadden een polshorloge, ik ook. Daar
waren ze helemaal weg van. Ze zouden het
zo van je arm gegrist hebben.
Aan een kant van het terrein stond een cementen bak van wel vijftien meter lang met
een dak erboven. Daar kon je met je kont
over de rand gaan zitten als je hoge nood
had. Je zat er gemoedelijk naast elkaar.
's Middags moesten we in de rij met een
schaaltje dat ze ons bij aankomst gegeven
hadden. Daar werd een pollepel soep in gekwakt uit een grote ketel. Ze noemden het
soep maar het was gewoon water met witte
kool en zo nu en dan een aardappel. Je
barstte nog van de honger als je het op had.
Achter op het terrein lag een grote hoop met
witte kool, nu wist ik waarvoor die diende. De
Russen brokkelden er hun brood in wat ze 's
morgens hadden gekregen. Ze waren allemaal zo mager als een lat. Toen het 's avonds
donker werd zaten we in onze barak in het
pikkedonker. Ik ben nog aan de commandant wat licht en dekens gaan vragen. Ik
moest zo snel mogelijk 'verschwinden'.
We waren eerst met z'n allen op de cementen vloer gaan liggen. Zo dicht mogelijk bij
elkaar voor een beetje warmte. Maar de
vloer trok ontzettend koud op. Toen zijn we
maar gaan zitten met de benen opgetrokken
en tegen elkaar aan. Wat was het koud. Zo
nu en dan viel je toch in slaap. Om zeven uur
's morgens kwam een mof ons roepen, we
moesten aantreden. Dan moest je met vijf
man naast elkaar gaan staan. De buitenste
kreeg een Duits legerbroodje. Dat moest je
samen delen. Het was samen met de pollepel
witte koolsoep het rantsoen van de dag.
Wordt vervolgd

← terug naar pagina 1
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Maritiem Courant organiseert samen met horecaondernemer
Piet de Bruin de Binnenvaart Borrel 2.0
Wanneer?
Donderdag 13 september vanaf 17.30 uur
Waar?
Partyschip de Prinsenlander
Locatie: Schokhaven Zwijndrecht
(Achter het Binnenvaart Centre of excellence)
Inclusief:
Heerlijk Walking Dinner verzorgt door Paul de Jong van
Restaurant Florizz.
Luxe oesters door Sarah de Jong van SDJ Catering
Een gastspreker
Muziek
Sponsor:
Electric Marine Support BV
Met vriendelijke groet,
Jan van Laar
Maritiem Media
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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
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

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:

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

Ha
a
H
Ha
MOP
a
H
Ha Jantje vraagt aan zijn vader:
‘Waar komt de wind vandaan?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Waarom blaffen honden?’
‘Dat weet ik niet.’
Ha
‘Waarom is de aarde rond?’
‘Dat weet ik niet.’

Ha

‘Papa, vind je het vervelend als ik zoveel
vraag?’
‘Nee jongen, anders leer je nooit iets.’
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester
Kantoormedewerker
Zuster Vincentia
Zieken begeleiding
+31 (0)24 – 323 45 68

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

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
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
vacature
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.
Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief
Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.
Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.

