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Van de bestuurs- en directietafel

Op vrijdagavond 9 november is het dankfeest voor
vrijwlligers. Het landelijk werk voor KSCC en pastoraat
drijft op de inzet van de vrijwilligers. Het is goed hen
eens per jaar goed in het zonnetje te zetten.
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Kerkschip in Luik: onherstelbaar vernield

In een telefonisch gesprek met pater Jehaes  bleek
dat het Kerkschip Emmaus  al 4 weken een prooi van
dieven was. U begrijpt dat dit voor de Luikse gemeen-
schap en voor de binnenvaart een grote slag is.
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Laatste column van SAM

Columnhond Sam heeft het tijdelijke ingeruild voor
het eeuwige. Vanuit het hiernamaals nog eenmaal
Sam aan het woord, maar misschien neemt pup Flip
de column over?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het water blijft maar vallen. Er is boven wel een klein ‘wasje’
gemeten, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. Het is in-
teressant om te zien op de paal achter het parochiecentrum,
hoe hoog het water heeft gestaan in 1995. Nu staat het water
extreem laag.

De Waal bij Nijmegen blijkt een bottleneck te zijn. De vele
schepen ‘schuifelen’ nog langza-
mer dan voorheen langs Nijme-
gen in op- en afvaart. Angstig
om de bodem te raken.

Het beleid op bevoorrading van
fabrieken en bedrijven is de laat-
ste jaren veranderd. Niet te veel
voorraad. Maar dit werkt nu te-
gen. Aanvoer is nodig. De sche-
pen kunnen het vervoer niet aan:
dus moeten er alternatieven ge-
zocht worden: vervoer over de
weg en het spoor. Maar die heb-
ben ook niet voldoende materi-
eel. Dus rest: ‘hope en pray’ dat
er water komt. Hopelijk komt het
adventswater nu een keer vóór
de Advent.

9 november jaarvergadering LOVT

In een eerdere uitgave van de Christoffel
Nieuwsbrief informeerden wij u over de jaarver-
gadering oudercommissie st. Nicolaas Nijme-
gen. Deze vond plaats op zondag 28 oktober.
Patricia Rutjes (nieuwe voorzitter – zie foto) hield
haar maidenspeech waarin zij verslag deed
van wat de organisatie in het afgelopen jaar
heeft gedaan en een vooruitblik gaf op het ko-
mende jaar.

Vanuit het KSCC en het pastoraat
Ook vanuit het KSCC en het pastoraat werd informatie gege-
ven. Belangrijk is de balans tussen werken en vrije tijd goed in
evenwicht te houden. Daarvoor is het ook belangrijk om – en
zo kan een burn-out voorkomen worden –  ‘s avonds een paar
minuten tot reflectie te komen. De zondagse viering aan boord
van onze kerkschepen of andere kerken kan de nodige voe-
dingstof geven om de week te verwerken. Onze agenda is
vaak geen hulpmiddel – zo lijkt het – om structuur in het levens-
program te brengen, maar zit ons op de hielen om steeds
vluchtiger te leven. Zij verstoort het evenwicht tussen werken
en vrije tijd.
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In de informatie kwam het thema onderwijs voor
de kermis en circuskind aan de orde. In Nederland is het

onderwijs - en de daaruit voortvloeiende consequenties - goed
geregeld, zoals scholing en huisvesting. Maar in heel veel lan-
den is men nog niet zover en moet er nog veel
gebeuren.
Via een subsidie van de Europese Unie hopen
we onderwijs toegankelijk te maken voor alle kin-
deren en in het bijzonder voor de kinderen van
de wegens het beroep trekkende ouders.
De ontwikkelingen gaan niet zo snel als wij willen.
Europarlementariër Jeroen Lenaers zet zich voor
de volle 100% in.

De Eerste Communie en het Heilig Vormsel 2019 kwamen ook
aan de orde. De datum van de Eerste Communie in 2019 is op
de Hemelvaartsdag donderdag 30 mei en het Heilig Vormsel
op de Eerste Pinksterdag op zondag 9 juni. Brieven met de uit-
nodiging om deel te nemen aan deze belangrijke activiteiten
worden binnenkort verstuurd.
Dank aan het bestuur.
Ten slotte een woord van dank aan het bestuur van de ouder-
commissie. Het zet zich geweldig in om de situatie op het inter-
naat zo kind en gezinsvriendelijk vorm te geven. Dit in
overeenstemming met de identiteit en in overleg met de direc-
tie. Chapeau.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vrijdag 9 november vindt de jaarvergadering van de landelijke
oudercommissie LOVT, plaats in het schippersinternaat De Mer-
wede, Havenstraat 52 in Werkendam.
Op deze vergadering worden zaken besproken die voor alle
internaten belangrijk zijn. : Financiën, pedagogisch beleid,
contacten met de organisaties zoals BSOS, LOVK. Oudercon-
tactfunctionaris, Steunpunt binnenvaart, BLN KSCC Pastoraat
SRS.
En zoals op de vooraankondiging staat: Wisseling van de
‘Wacht”. Een aantal bestuursleden neemt afscheid en nieuwe
bestuursleden worden voorgesteld. Lees verder op pag. 7.
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Kerkschip in Luik: onherstelbaar vernield

Via Facebook vernamen wij dit bericht. In een telefonisch
gesprek met pater Jehaes  bleek dat het Kerkschip Emmaus  al

4 weken een prooi van dieven was. U begrijpt dat dit voor de Luikse ge-
meenschap maar voor heel de binnenvaart een grote slag was. Na-
tuurlijk herinneren wij ons de opening in 1971. Het was een centrum van
ontmoeting, ook in tijden van de schippersacties in 1975.

Veel activiteiten werden georganiseerd, de zondagse
mis trok veel schippers en er zijn veel mensen van
vreugde en verdriet gevierd, zowel in de kapel als in de
gelagzaal. Menig schipper trof er een luisterend oor
aan bij de pater, zoals ze hem noemde.
Vanuit het RK schipperspastoraat, het KSCC en het Eu-
ropees pastoraat voor de binnenvaart is een bericht
op Facebook geplaatst: Wij leven mee.

Ongelofelijk hoeveel steunbetuigingen er op Facebook verschijnen.
Hopelijk zijn ze voor pater Jehaes en zijn gemeenschap een hele be-
moediging.

Aalmoezenier Van Welzenes reageerde als volgt op Facebook:

Vrijwilligers, bestuur, directie en pastoraal team van het KSCC en het
pastoraat voor binnenvaart kermis en circus en allen die met het KSCC
en de parochie in Nederland en Europa, leven met de vrienden en
vriendinnen en heel bij zonder met pater Jehaes de hoofdaalmoeze-
nier voor de binnenvaart in Luik mee met hun verdriet ontstaan door
baldadige en zinloze vernieling van het kerkschip Emmaus.
Waar hulp nodig is materieel en immaterieel zijn we aanwezig.
Sterkte en vertrouwen in deze tijd. Wij houden elkaar vast. In Gebed en
broederlijke vriendschap verbonden.

Aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
Vriend van het Kerkschip en natuurlijk de pater.

Kerkschip Emmaus vernield, binnen is het een ravage

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dank aan onze vrijwilligers

Op vrijdagavond 9 november is het dankfeest.
Het landelijk werk voor KSCC en pastoraat drijft op de

inzet van de vrijwilligers. Het is goed hen eens per jaar goed in
het zonnetje te zetten. Natuurlijk is het zo dat ze ook op andere
momenten een klopje op de schouder krijgen. Dat is een stel-
ling van don Bosco: bevestig mensen op wat ze goed doen.

De vrijwilligers hebben een uitnodiging gekregen waarop het
programma vermeld staat. Op deze avond wordt door de di-
rectie een terugblik gegeven van het wat er in het afgelopen
jaar is gebeurd en wij kijken vooruit naar de toekomst.

Ondanks de secularisering, ondanks het feit dat mensen zich
bewust of onbewust van alles wat met kerk te maken heeft dis-
tantiëren, blijft de zorg voor welzijn van een ieder van ons erg
belangrijk. Materiële welvaart garandeert nog geen welzijn. Er
gaat veel mis, veel dingen zijn niet te begrijpen, zoals het failliet
gaan van ziekenhuizen. Er wordt naar mijn smaak te veel reke-
ning gehouden met de financiën en te weinig gedacht in ter-
men van passie voor de mens.

IQ is belangrijker dan EQ (emotionele intelligentie). Politiek en
de Kerk staan te ver van het werkelijke leven. Anderzijds moet
ik eerlijk bekennen: ga er maar eens aanstaan.

Daarom is het persoonlijk contact belangrijk. Een bron van
energie was de Allerzielenviering van zondag jl. Wij kenden el-
kaar, we deelden samen verdriet en vreugde in de mis en we
genoten een kopje koffie/thee limonade met een oliebol.

Het carillon op het kerkschip in Nijmegen

Misschien heeft u het gehoord,
misschien niet, maar het carillon is
van slag. De laatste tijd zit er een
dissonant geluid in de akkoorden.
De monteur van de firma Eijsbouts
heeft dit al een keer onderzocht,
maar kon geen fout vinden. Maar
de dissonantie bleef. Er is nu een
opname gemaakt en deze is met
de monteur besproken. Zijn advies was: het carillon uitzetten.

Het euvel is verholpen. Het klinkt weer goed en duidelijk.

Namens de hele crew: een fijn weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk  aalmoezenier.

PS:  Denkt u ook aan onze deelname aan de Grote Clubactie!
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MOP
Twee mannen zijn op jacht in het bos als een
van hen in elkaar zakt. Hij lijkt niet te ademen,
zijn ogen zijn niet helder. De andere man trekt
zijn telefoon met trillende vingers uit en belt 112. Hij
hijgt: "Mijn vriend is dood! Wat moet ik doen”?

De telefonist zegt: "Blijft u rustig. Ik zal u helpen.
Weet u zeker dat hij dood is"?

Er volgt een stilte, dan een geweerschot. De
man komt krijgt terug aan de telefoon en zegt:
"OK, wat nu”?

Koop loten en steun de parochie!

en win mooie prijzen
Prijzen 2018:

1e  € 100.000

2e  Auto Volkswagen up!

3e   Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect
 t.w.v. € 2.500,-
en nog veel meer, kijk hier!

Koop uw loten bij:
Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575

Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of 0162-314569
Jeanneke wijnen in Zwijndrecht 078-6121666

Domien Thijssen in Rotterdam  06-51855105 of 010-2511668
Toos Steffan mail toos@steffan.nl

Karel Schreurs 06-20406872 of mail k.schreurs@kscc.nl

  Uit liefde voor je club!

Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha

https://clubactie.nl/prijzen
mailto:toos@steffan.nl
mailto:toos@steffan.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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LOVT-persbericht

Wisseling van de wacht bij het LOVT

Na een periode van stabiliteit en rust willen wij u meedelen,
dat er nogal wat veranderingen aanstaande zijn binnen het
bestuur van het LOVT (Landelijk Oudercontact Voor de Trek-
kende beroepsbevolking). Tijdens onze jaarvergadering, 9 No-
vember aanstaande, op schippersinternaat de Merwede in
Werkendam zullen 4 bestuursleden het bestuur gaan verlaten.
De voorzitter, mevrouw Myra Verburg, zal worden opgevolgd
door mevrouw Patricia Rutjes. Tevens zullen 4 aspirant bestuurs-
leden zich voorstellen.

Er is veel werk verzet in de achterliggende periode. Vooral de
verlenging van de subsidieregeling kostte veel tijd en vergade-
ringen. We denken dan ook dat we nu in rustiger vaarwater
beland zijn. Al is het steeds weer een verrassing wat er soms
ineens boven water komt. We hopen de komende tijd energie
te steken in het nieuwe bestuur. Natuurlijk zijn we er in de eerste
plaats voor onze ouders van de trekkende bevolking. Ook voor
de convenant partners zal het even wennen worden.

Het bestuur van het LOVT met nieuwe voorzitter Patricia Rutjes
zal ook in de toekomst zich blijven inzetten voor het waarbor-
gen van goede huisvesting en scholing voor onze schippers- ,
kermis- en circuskinderen. Het kind is wat ons bindt!

Landelijk Oudercontant
Voor de Trekkende beroepsbevolking
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SAM

Beste reizigers, want reizigers zijn we.
Op weg van G naar D. Van geboorte naar dood. Ik ben gebo-
ren en nu ben ik dood.
Dat is de reden waarom u al enige tijd niets meer van mij verno-
men heeft.
Maar beste reizigers.... ik heb GOED NIEUWS!! voor u.
ER IS LEVEN NA DE DOOD!!!!!

Ik moet er gelijk bij zeggen: voor honden. Want ik heb hier nog
geen mens gezien. Meestal ik het andersom.
Maar voor mij was het een openbaring. Ik had dit niet verwacht.
Mijn oude baasje wel. Die fluisterde me nog toe vlak voor ik
ging:” Ik zie je later Sam, ik weet het zeker”. Maar daar ben ik nu
zelf niet zo zeker van.

Kijk als van Frans-Duitse afkomst ben ik opgevoed in Roomse
kringen. Daar werd ik nu mee geconfronteerd. Ik moest boete
doen. Vagevuur.... Ik wist niet wat ik allemaal fout gedaan had
maar mijn geheugen werd door middel van een vertraagd film-
pje opgefrist. En inderdaad, ik zag alles weer langskomen van
het opvreten van de Seringetti zonnebril van mijn baasje tot de
BBQ in mijn oude buurt waar ik als een hongerige wolf plotsklap
uit de struiken opdook, mijn tanden zette in een lekker stuk vlees
en ‘m peerde.

Ik weet niet wie mijn hemelse jury was maar ik hoorde een luid
gelach en werd daarna tot het Vagevuur veroordeeld voor on-
bepaalde tijd.
Vagevuur...???
Gedoemd tot nietsdoen. Wachten... wachten op wat??
Ik lijkt wel een asielzoekershond.
Nou ja, het geeft je de gelegenheid om eens om je heen te lij-
ken.

Ik zie de dingen veel helderder, veel breder, meer diepgang.
Een helikopter-view. Ik wist vroeger niet eens wat een helikopter
was, laat staan een view.

Kijk, in het Vagevuur heb je gelegenheid om mee te kijken in jul-
lie wereld. Ik zie mijn oude baasjes, ik voel hun verdriet om mij. Ik
zie ook al het gehannes met hun nieuwe huis. Ze hebben zelfs
een nieuwe hond aangeschaft. Daar heb ik een beetje dubbel
gevoel bij. Zo snel al? Tot ik zie dat mijn baas keer op keer de
hond aanspreekt met mijn naam in plaats van Flip want zo heet
die pup. Ik word dus niet vergeten.

Maar beste reizigers, mijn 'vage-
vuurtse' tijd is om. Ik mag een ron-
de verder al weet ik niet precies
wat dat inhoudt. Wellicht dat
daar meer te doen is.
Na enig zeuren mocht ik jullie een
laatste bericht schrijven dat inter-
stellair wordt overgebeamd naar
mijn baas zijn laptop. Die zal op-
kijken!.
Nou beste reizigers: het gaat jullie
goed en wie weet: tot ziens!!!

En voor mijn beide baasjes en
fijne knuffel. Flip
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GEBOREN

Op woensdag 26 september is Axel Philippe Verrips geboren.
Zoontje van Joris Verrips en Marjorieke van Bon en broertje
van Olivia.
Kleinzoon van Jan van Bon en van overgrootoma
Mia Reijmers.

OVERLEDEN

Op woensdag 24 oktober is thuis, in haar vertrouwde
omgeving, rustig ingeslapen Elske Catherina Seggers
- Boersma. Echtgenoot van Willy Seggers. In de leef-
tijd van 70 jaar.
De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaats-
gevonden.
Correspondentieadres: W.A. Scholtenstraat 25, 9403 AJ Assen.

Op woensdag 24 oktober is, op de leeftijd van 94 jaar, Truus
Klerks - van Duijnen overleden. Echtgenote van Adrie Klerks †
De crematieplechtigheid werd gehouden op dinsdag 30 okto-
ber in het crematorium 'Tussen de bergen' in Roermond.
Schriftelijk condoleren kan via https://www.uitvaartzorglinne.nl/.
Correspondentieadres: St. Gertruidisstraat 38, 6051 BV Maas-
bracht.

Op vrijdag 26 oktober is, in de leeftijd van 69 jaar,
Paul Theodoor Gerard Passmann overleden.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van
crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-
Overschie op vrijdag 2 november om 15.30 uur,
waarna de plechtigheid zal plaatsvinden.
Correspondentieadres: Damsterdiep 45, 3313 TA Dordrecht.

JUBILEUM

Op vrijdag 9 november zijn Peter en Cora Wanders 40 jaar ge-
trouwd. Zij vieren dit heugelijke feit op 11 november. Wij felicite-
ren Peter en Cora met hun 40-jarig huwelijk.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelij-
ken en jubilea en verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de
Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang
van het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aan-
geven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;
 Harrie Witjes; Amber Janssen; Zr. Vincentia,

pastoraal medewerkster KSCC.
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders;

Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. Mia Reijmers; Chris Meering jr.; Tessa Sep,

m/s "Boris"; Ilja Joosten; Tom van den Broek;
Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.

7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;
 Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei";

Wiebe Peters; mevr. Lenie Buil; Flora Stevens.
14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Loena Berkers;
 Wesley Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp;
 Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h “Cinderella”; Danique Cremers.

MISINTENTIES ZONDAG 4 NOVEMBER 2018

mw. B. Muller-van Welzenes
en overleden familieleden van Welzenes-Klarenaar,
dhr. M. Buil,
Patrick Buil,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’,
mw. Janet Wennekes-de Bot,
ouders Kuijf-Kabalt,
dhr. Steve Clofullia.

MISINTENTIES ZONDAG 11 NOVEMBER 2018

ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders Timmermans-Webbe,
ouders van Gils-Luijer,
mw. A. Schüttler-van Wijck "Wormatia",
dhr. Pol Klee,
mw. Anita Martens-van Wijk,
ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van den Brink en Herman van den Brink en familie
van den Brink,
dhr. Peter de Louw en de overleden familie de Louw,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Bertus Kerkhof,
ouders van Meel-Flipsen en Xrisisianto van Meel.
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* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Marie Wanders-Sanders –Rivas
Zorghotel Dordrecht.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
20, 3318 AS.

*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.
*  Mevr. Sybilla Sep-Tonissen, m/s Fergus,
herstellend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* 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.
WEURT, JONKERSTRAAT 69, 6551 DE.
* Marijke van Loon van m/s Innuen-
do.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDER-
LAND 16, 3344 EE.
* Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
NIJMEGEN, CLAUSTRUM 46,
6515 GK.

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim
Huibers.
BEUNINGEN, ZORGCENTRUM ALDE STEEG,
BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.
* 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 WILLIBRORD-
STRAAT 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 de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandel-
vriendinnen en –

vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Er zijn veel mensen betrokken bij een
wandelvereniging om een wandel-
tocht te kunnen organiseren. Zo werd
onlangs de schijnwerper gezet op een
wandelclub uit Noord-Brabant, die
ook met de Nijmeegse Vierdaagse
een belangrijke plek inneemt daar
waar het gaat om de zorgen voor de
wandelaar. Zo wordt door hen rust-
plaatsen verzorgd en die mogen ook
door alle andere wandelaars worden
gebruikt, uiteraard voor zover en nog
een plaatsje vrij is. Het is natuurlijk fan-
tastisch dat personen zich vrijwillig in-
zetten, maar dat gaat steeds minder
vanzelf. Het is voor bestuursleden daar-
om een uitdaging om een sfeer te cre-
eren waarin de inzet, de energie en de
tijd die worden geboden, worden erva-
ren een enorme meerwaarde. Erken-
ning is dan van belang, en vooral ook
buiten de wandeltocht zelf.

Bij gesprekken over wandelen wordt
regelmatig stilgestaan bij de geweldige er-
varing, maar ook bij de hobbels die moeten
worden genomen om op pad te gaan. Zo is
het bij mensen met weinig tijd best een dinge-
tje om een uurtje of drie, vier de voeten hun
werk te laten doen. Daarom mag het ook best
een rondje van vijf tot tien kilometer zijn om de
dagindeling meer in evenwicht te houden.

Voor de komende twee weken staan de vol-
gende wandeltochten op het programma:

11 november
1e tocht 39e Winterwandelserie in Wijchen
Afstanden: 5-10-20 km
Starttijd: 08.00-11.00 uur
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
06-15137440
www.wsv-paschalis.eu

11 november
Winterserie D.E.W. in Grave
Afstand: 5-10-15-20 km
Starttijd: 08.00=12.30 uur
Startplaats: clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1 5361 JT Grave
0486-473527
www.dew-escharen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel ge-
gevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden
gehouden, zoals in Brummen en Affer-
den op 4 november, in Uddel (bij Apel-
doorn) op 10 en 11 november 2018.

 Veel wandelplezier en een hartelijke
 groet,

Henry Mooren
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Uitvaartverzekering – verstandig om op
jonge leeftijd af te sluiten.

Het is niet iets waar we graag bij stil staan.
Het goed regelen van je eigen uitvaart.
Toch is het belangrijk om er af en toe aan-
dacht aan te schenken.

De uitvaartverzekering is bedoeld om de
nabestaanden niet onnodig op kosten te
jagen. Ze hebben al veel aan hun hoofd
en een goede verzekering is een zorg
minder.

Er is sinds 2013 een trend ingezet waar
mensen met een lager inkomen zich niet
meer verzekeren voor hun uitvaart. Het
gaat om een daling van 30 procent. Van
de groep die minder dan modaal ver-
dient heeft nu nog 54 procent een uit-
vaartverzekering. Onder mensen met een
hoger inkomen is dat 79 procent.

Een sobere uitvaart kost toch al gauw en-
kele duizenden euro. Een bedrag waar-
voor de nabestaanden zich in de
schulden moeten steken of waarvoor de
gemeente opdraait voor de kosten.

Heb je geen uitvaartverzekering?
Denk er eens over na om er toch een te
nemen. Op het internet zijn vele vergelij-
kingswebsites voor goede verzekeringen,
waar niet alleen gekeken wordt naar de
kosten, maar ook naar speciale wensen.
Kijk bijvoorbeeld onder aan dit artikel.
Heb je wel een uitvaartverzekering?
Kijk er eens af en toe naar en bedenk of
het nog aan je wensen voldoet. Bijvoor-
beeld is het geïndexeerd? Een gemiddel-
de uitvaart kost nu € 7.500,-. Stel dat de
kosten jaarlijks met 3% per jaar stijgen, dat
kost een uitvaart over 40 jaar zo'n €
24.500,-. Als het verzekerd bedrag in de
tussentijd niet is aangepast, krijg je dus
veel te weinig uitgekeerd.

Wat kost een uitvaartverzekering?
Afhankelijk vanaf welke leeftijd je een ver-
zekering afsluit bedragen de kosten:
● Voorbeeld: Bij ca. 25 jarige leeftijd tus-

sen de 5 en 7 euro per maand
● Voorbeeld: Bij ca. 60 jarige leeftijd tus-

sen 17 en 26 euro per maand
Het is dus een goede zaak om hier vroeg
mee te beginnen, tenzij u hiervoor een
spaarpotje heeft.

Wat is het verschil tussen een uitvaartver-
zekering en een overlijdensrisicoverzeke-
ring?
Er zijn twee belangrijke verschillen.
Het eerste verschil is dat een uitvaartver-
zekering altijd uitbetaalt en een overlij-
densrisicoverzekering alleen gedurende
de looptijd van de verzekering.

Het tweede verschil is dat het geld van
een uitvaartverzekering bijna altijd ge-
bruikt moet worden voor de uitvaart. Bij
een overlijdensrisicoverzekering kan de
begunstigde zelf uitmaken waar het geld
aan besteed wordt. Dat kan de uitvaart
zijn, maar het kan ook (bijvoorbeeld) een
extra aflossing van de hypotheek zijn zo-
dat de nabestaande in zijn huis kan blij-
ven wonen.

Meer weten over verschillende
uitvaartverzekeringen ga naar
allesoveruitvaarten.nl

https://www.allesoveruitvaartverzekeringen.nl/
https://www.allesoveruitvaartverzekeringen.nl/
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag 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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste
vrijdag van
de maand

19.30 uur Gezellige vrijdagavond

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 29-11 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 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.

Di. 6-11  9.30 uur Rikconcours

Wo. 14-11 18.00 uur Vrijwilligersavond
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT november 2018

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

Di. 6-11 13.30 uur Binnenvaartsoos.

Di. 20-11 13.30 uur
Binnenvaartsoos. Cadeaushop. Sint en kerstca-
deaus. Opbrengst ten bate van het gehandi-
capt kind.

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

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 2018
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
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Ma. 5 nov.
 9.30 uur Bespreking PWA reis 2019

11.00 uur Vergadering Soos met… en Bezoekersdienst

Di. 6 nov. 14.00 uur Bestuursvergadering KSW/KSCC.

Zo. 4 nov. 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor T. van Balveren.

Vrij. 9 nov.

 9.30 uur LOVT-Jaarvergadering. Met als thema: ‘Wisse-
ling van de wacht’. Merwede in Werkendam.

19.00 uur
Vrijwilligersavond op het KSCC Nijmegen. Wij
danken speciaal alle vrijwilligers voor hun tome-
loze inzet.

Di. 13 nov. 15.00 uur Bestuursvergadering Landelijke KSCC en Lande-
lijke Parochie.

Wo. 14 nov. 17.00 uur TPN-West bijeenkomst.
Do. 15 nov.  9.00 uur Bemanningsdag Wijgula

Vrij. 16 nov.
 9.00 uur BLN-Schuttevaer ZON in het Kolpinghuis, Smeti-

usstraat 1 in Nijmegen.

14.30 uur ALV Koninklijke BLN-Schuttevaer. Deltahotel,
Maasboulevard 15 Vlaardingen.

Zo. 18 nov. 11.00 uur Eucharistieviering met Pastor LJG Visschedijk
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.

Het kanaal zat nu helemaal dicht met schot-
sen ijs. De maan stond zo helder als glas aan
de hemel. Ik besloot langs het kanaal te lo-
pen tot ik ze gevonden had. Ik wist niet wat ik
anders moest doen. Zoals ik gekleed was
kwam je een hotel niet binnen. Misschien had
ik geluk.
Na twee kilometer kwam ik aan een aqua-
duct waar een Duitse soldaat wacht liep. Hij
vroeg waar ik naar toe ging. In de verte zag ik
een paar schepen liggen. "Ik benschipper en
lig daar met het schip." Laat hij het geloven. Ik
stond te bibberen op mijn benen, of het van
de kou was of van de schrik, ik weet het niet.
Tegen twee uur 's nachts zag ik een ligplaats
met schepen. Laat m'n oom er bij liggen. Het
was niet te geloven, wat een geluk. Ik gooide
een paar stenen op het dek. Mijn oom dacht
dat het een paar Duitsers waren die kolen wil-
den ruilen voor vlees of vet. Dat gebeurde
nogal eens. "Wie is daar?" riep hij. "Ik ben Har-
ry Broekmeulen". "Waar kom jij dan
vandaan?""Dat kan ik zo gauw niet vertellen."
Toen hij zich aangekleed had kwam hij me
halen. Hij duwde de zwierboom naar de wal.
Mijn tante was ook al opgestaan. Ze zette
meteen een bakje surrogaatkoffie. Wat
smaakte dat heerlijk. In het kort vertelde ik
mijn avonturen. "Bij dat aquaduct heb je reu-
ze geluk gehad", zei mijn oom."Dat gaat over
de Weser heen. De Tommy's hebben er al
een paar keer met succes bommen opge-

gooid. Dan loopt het kanaal leeg en is de
vaart gestremd. Het staat daar vol afweerge-
schut. Die Duitse soldaat moet in de gaten
houden dat er geen sabotage wordt ge-
pleegd. Hij zal je wel goed in de gaten ge-
houden hebben." Mijn tante wilde een bed
klaarmaken. Ik zei:" Niet doen, ik heb luizen.
Laat mij maar op de bank slapen dan was ik
me morgen eerst." De slaap kon ik niet te pak-
ken krijgen, ik was veel te opgewonden dat
het me gelukt was. Er kwam nog bij dat ik
maar niet warm wilde worden. De kachel aan
en onder de dekens, ik was zo goed als be-
vroren. Mijn voeten waren ook kapot gelopen
in die rotklompen.

's Morgens om zes uur gingen we varen. Mijn
oom voer met zijn vrouw alleen. Ze hadden
geen kinderen. De Taragona was een kem-
penaar van 500 ton. Hij had nog een open
stuurhut met een plat stuurrad. Een stukje
dicht voor de regen. Je was er zo een ijspe-
gel. We losten elkaar iedere keer af. Sluizen
heb je op het Mittelland kanaal bijna niet. Dat
was een geluk. We gingen maar langzaam
vooruit. Het kanaal zat vol pakijs. Mijn oom
dacht dat het zo afgelopen was als het zo
bleef vriezen. Toen het dag was heb ik me
eens gewassen en geschoren. Ik kreeg een
hemd en een onderbroek van mijn oom, een
trui en hij had nog een paar oude sloffen
staan die me aardig pasten. Het was een ge-
luk dat ik de laatste tijd niet zoveel te eten
had gehad. Enige kilootjes waren er wel af.
Nu paste alles tenminste een beetje, mijn
oom was niet zo dik. Het was een hele ge-
waarwording dat alles weer eens fris aanvoel-
de. Je zult het niet geloven maar ik was al
veertien dagen bij mijn oom aan boord en

toen ving ik nog steeds luizen. Die krengen
waren niet uit te roeien. Ondanks het ijs zijn
we toch in Braunsweich aangekomen. In Han-
nover Linden kregen we er nog een boot bij.
Hard ging het niet, maar we bleven vooruit
gaan. Net boven Hannover heb je de Hin-
denburg sluis. Misburg heet het daar. We wa-
ren nog maar net sluis uitgevaren of er werd
vol alarm gegeven. De sleepboot stopte. We
lagen nog een eind van de wal in het pakijs.
De bommenwerpers kwamen in een keer uit
de lucht vallen heel laag over ons heen. Net
onder de sluis was een olieraffinaderij. Dat
was het doelwit. De moffen hadden daar een
hoop afweergeschut staan. Horen en zien
verging. Het leek wel of alles de lucht in ging.
Mijn oom en tante waren in het achteronder
gevlucht. In een herft lagen een stel nieuwe
buikdenning planken. Daar heb ik er drie van
achter elkaar op het ijs gegooid en ben zo
naar de wal gekomen. Vlak voor ons ben ik
onder de brug gaan staan. Het waren vijf
bommenwerpers die met donderend geweld
over ons heen vlogen. Ik zag de bommen val-
len. De fabriek stond zo in brand. De moffen
maar terugschieten. Een werd er geraakt, die
kwam brandend naar beneden. Hij viel vlak
achter de sluis. Een grote knal en alles was
een en al vuur. Ik kon alles zien omdat ik on-
der de brug stond. Zo dichtbij had ik zoveel
geweld nog nooit gezien. Wat een geluk dat
we boven de sluis waren anders had het er
maar slecht voor ons uit gezien. Met dat af-
weergeschut moest je zorgen dat je ergens
onder stond, de stukjes metaal hoorde je zo
naar beneden vallen en op het ijs sissen.

Wordt vervolgd
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Sla je slag met unieke decorstukken

Op zondag 18 november houdt het Maritiem Museum Rotterdam uitver-
koop. Koopjesjagers, shoppers en gegadigden kunnen hun slag slaan bij
de verkoop van rekwisieten en decorstukken van voormalige tentoon-
stellingen, maritieme boeken en tijdschriften. Alles moet weg omdat het
museum niet voldoende opslagruimte heeft.

Het Maritiem Museum heeft enkele bijzondere rekwisieten en decorstuk-
ken te koop. Zoals vier levensgrote met pin-ups beschilderde panelen
van de expositie ‘Sex & the Sea’. Daarnaast zijn er ook unieke wandklok-
ken van Karlsson en modellen van vuurtorens te koop tijdens deze uitver-
koop.
Ook te koop zijn dubbele maritieme boeken en tijdschriften van de
museumbibliotheek.

Elk uur zakt de prijs van de rekwisieten
Het museum opent om 11.00 uur haar deuren voor bezoekers. Het loont
om vroeg op te staan, want dan is er de meeste keus. Maar ook voor die-
gene die geduld heeft is er voordeel: elk uur zal de prijs van de rekwisie-
ten gaan zakken.

Opbrengst wordt gebruikt voor restauratie
Het Maritiem Museum heeft regelmatig nieuwe tentoonstellingen waarbij
naast waardevolle collectie-objecten ook veel gebruikt gemaakt wordt
van decor en rekwisieten. Het ontbreekt het museum aan ruimte om de-
ze decorstukken en rekwisieten
te bewaren en daarom gaan ze
in de uitverkoop. De opbrengst
wordt gebruikt voor restauratie
van de collectie.
Voor Vrienden van het Maritiem
Museum start de voorverkoop
om 10.00 uur.

www.maritiemmuseum.nl

www.maritiemmuseum.nl
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Erfstellingen & legaten
Veel mensen denken na wat er na hun overlijden met hun bezit-
tingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellen-
de gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een
bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen.
Naast uw familieleden en andere dierbaren overweegt u mis-
schien een goed doel in uw testament op te nemen?

Een goed doel kan zijn de landelijke parochie voor binnenvaart,
circus en kermis. In het leven van veel mensen neemt de paro-
chie een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen
plaats en het is ook de plek waar we stil staan bij bijzondere mo-
menten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals,
het doopsel, Eerste H. Communie, Heilig Vormsel, huwelijk en het
afscheid van dierbaren. Maar ook inzegeningen van binnen-
vaartschepen, kermisattracties en circustenten.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opne-
men:
• in de vorm van een legaat of
• door een erfstelling.
Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vaststellen aan welk aspect
van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.

Wilt u informatie:
Aalmoezenier Van Welzenes sdb,
telefoon +31 (0)24 3777575 of mobiel +31 (0)6 55356666.
Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, le-
gaten of erfstellingen, raadpleeg dan een notaris.
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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 Dordrecht 078-200 33 33
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
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

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

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (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

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
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R. Kuijten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

vacature
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 23 verschijnt op 15 november.
Deadline: 12 november.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, John Verhees.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. 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 aan-
passing. 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.
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