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Van de bestuurs- en directietafel

13 november was er de landelijke bestuursvergade-
ring van het KSCC en de Parochie. U treft in deze uit-
gave een korte weergave van de besproken
agendapunten.
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Bespreking met Kardinaal P. Turkson in Rome op dins-
dag 27 november

Het doel van de bespreking was kennismaking van
het Vaticaan met het FORUM, de organisatie van alle
pastores van de christelijke kerken in de wereld.
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Sta stil bij uw digitale nalatenschap

Als we allerlei zaken regelen voor na ons overlijden
denk dan eens aan iets wat daar wel eens bij wordt
vergeten: onze digitale nalatenschap.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Laag water

Het lage water houdt maar aan. Wanneer hier
geen verandering in komt, zullen er grote pro-
blemen ontstaan voor de bedrijven die voor de aanvoer van
hun (grond-)stoffen afhankelijk zijn van vervoer per schip. We
denken aan het kolen- en ijzerertstransport, maar ook aan
transport van veevoer en granen. En wat denkt u van het ver-
voer per schip van oliën en andere stoffen om energie op te
wekken.
Er is in Europa veel over hoogwaterperioden gesproken en ge-
schreven maar aan een laagwatersituatie zoals we nu kennen
is voor zover ik weet geen rapport of gesprek gewijd.
De traditie wil dat wij altijd kunnen rekenen op adventswater,
zoals dat genoemd werd: veel sneeuw dat stroomopwaarts

viel, smolt en zorgde voor volle
rivieren. Maar nu: niemand durft
zich aan een voorspelling te wa-
gen. Naar verluidt, zijn de vracht-
prijzen naar stroomopwaarts
exorbitant gestegen.
Ondertussen doet de hoogwater-
brug bij deze lage waterstand
het goed. Als u een bezoek
brengt aan het KSCC schippers-
centrum in Nijmegen pas op
wanneer u de brug op komt:
vooral het bovenste stukje is lastig
en kan bij nat en vochtig weer
glad zijn. Daar hangt er een plak-
kaat dat ons waarschuwt voor-
zichtig te zijn.

Landelijke bestuursvergadering KSCC en Parochie

De medewerkers en vrijwilligers, de directie en het pastoraal
team zijn degenen die het werk verzetten. Maar achter hen
staat een bestuur. In overleg met de directie en pastoraal
team maken zij beleid en scheppen de voorwaarden voor de
uitvoering ervan.
Grote zorgen vormen altijd de financiën. Dit onderwerp neemt
een groot deel van de vergadering in beslag. Zo staat nu de
Grote Clubactie centraal. Loten zijn nog steeds voor € 3,00 te
koop.

3 acties per jaar

Maar ook gaat de extra Sinterklaas- en Kerstactie van start, die
vormt één van de drie financiële acties in het jaar.
Er is er een vanuit het landelijk KSCC. Daarvan worden alle lan-
delijke zaken betaald, zoals de ICT-, telefoon- en internetkos-
ten, de Christoffel Nieuwsbrief, de PWA vaartocht voor de
zieken, de nodige bureaukosten, reiskosten, de kosten die het
sociaal maatschappelijke werk met zich mee brengen zoals
daar zijn: vergaderkosten, abonnementen – deze worden zo
laag mogelijk gehouden.
Daarnaast is er de KSW gezinsbijdrage/Kerkbalans: alle kosten
die gemaakt worden voor het parochiële werk.
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En dat zijn niet alleen de kosten van vie-
ringen, maar ook het diaconale werk, post en

porti kosten, het havengeld.
En daar tussendoor lopen de huis, tuin en keukenzaken:

verwarming, elektriciteit, verzekering.
En voor beide zaken is er een kleine post aan salariskosten.
Maar toch vormen al deze posten een pittig bedrag dat wij
met elkaar, met de steun en sponsering van velen en de inzet
van vele vrijwilligers opbrengen.
Omdat wij met deze twee acties de begroting niet rond kon-
den breien is twee jaar geleden de st. Nicolaas-Kerstactie ge-
start; even een mogelijkheid om ons een extra duwtje in de rug
te geven. Binnenkort zal het centrum gekeurd moeten worden.
Van te voren weet je niet of dit mee of tegenvalt.
Gelukkig hebben wij in de vriendenclub van het KSCC en pa-
rochie goede relaties die ons hierin adviseren.

Een ding moet duidelijk zijn:
U krijgt allemaal een uitnodiging per post om aan deze actie
mee te doen. Het is geheel vrijblijvende actie. Wanneer u
denkt: ik geef al genoeg, prima en vast oprechte dank.
En misschien kunt toch iets extra’s doen: uw buurman, buur-
vrouw, uw kinderen warm maken die nog niet meedoen met
de landelijke KSCC donatieactie, of de actie gezinsbijdragen
van de parochie om zich bij een van de twee acties aan te
sluiten.
U spreekt uw dank uit voor alle mensen die zich vrijwillig inzet-
ten voor het sociaal maatschappelijke en parochiële werk. U
werkt ook mee om dit voor de toekomst, voor uw kinderen en
kinderen en de branche te behouden.
Een goede idee: ‘Doe wel en kijk niet om ‘

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De St. Nicolaas-kerstactie wordt
verzendklaar gemaakt door enkele
van onze vrijwilligers
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Nieuwe bestuursleden

Tijdens deze bestuursvergadering
hebben twee nieuwe bestuursle-

den intrede gedaan in het landelijk be-
stuur, te weten:

● Mevrouw Nora Booij. Zij volgt de
heer Jan Roest op, die nu van zijn
pensioen geniet. Mevrouw Booij
is ook zijn opvolger als directeur
van de Rijdende School, de on-
derwijsinstelling voor kermis- en
circuskinderen. Zij heeft contact
met het LOVK, de schipperskinderen. Tevens
heeft zij een bestuursfunctie in ENTE een inter-
nationale organisatie die pleit voor onderwijs
voor kinderen van de vanwege het beroep
trekkend bevolking

● De heer Gerard Gommers heeft
als 1ste penningmeester van de
besturen landelijk KSCC, Landelij-
ke Parochie en het KSCC/KSW
regio Nijmegen zijn intrede heeft
gedaan.

De heer Gommers was jarenlang
directeur van RABO-shipping. Hij leidde heel
veel projecten. Hij is iemand die het van het
grootste belang acht, de mensen te kennen in
zijn zakelijke en familiesfeer. De heer Gommers
volgt de heer Martin Buitinck op die vanwege
drukke werkzaamheden de taak van penning-
meester niet meer kon waarnemen.
Zowel mevrouw Booij en de heer Gommers
kennen de wereld waarvoor zijn werken zeer
goed. Wij rekenen op een goede bestuurlijke
inbreng.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Op bezoek in Basel

Op zondag 4 november ontmoette ik,
Christine Beutler en aalmoezenier Adriaan
Bolzern.

Van Christine ontving de ik een mooie tas
met opdruk van het evangelisch pasto-
raat voor Kermis en Circus Duitsland.

Tijdens de Oecemenische viering traden
de heer en mevrouw Markus met hun or-
gel op.
Later bezochten de ik met aalmoezenier
Bolzern samen met enkele parochianen
de Basler Kermis.
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Soos in Zwijndrecht bestaat 10 december 10 jaar

Dat wordt zo verluidt een leuk feestje. De Soos voorziet in een
behoefte elkaar te ontmoeten in Zwijndrecht. Het Julia-inter-
naat biedt huisvesting en iedereen die er komt voelt zich thuis.

Een groot complement aan de vrijwilligers die dit onder leiding
van Jeanneke Wijnen elk keert weer organiseren.
Van harte feliciteren wij de Soos en hopen dat zij nog heel veel
jaren mag draaien zoals nu: het is er altijd gezellig, er is ene
hapje en drankje. En er wordt gevaren… gevaren… gevaren.

Doorvaren maar.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag 2 december 1ste zondag van de Advent

Daarmee wordt de voorbereiding op het feest van Kerstmis
gestart. De 1ste adventskaars wordt ontstoken.
Op zondag 25 november werd het kerkelijk jaar afgesloten.
Ons werd toen de kans geboden om eens terug te kijken op
het afgelopen jaar. We mogen ons best in geweten afvragen:
hoe heb ik in dit jaar mijn christen zijn beleefd en hoe heb ik
mijn geloof met mensen gedeeld in de zondagse, weekend of
andere vieringen, gesprekken en getuigenissen.
Of ben ik ook meegegleden op de glijbaan naar geen tijd.
Geen tijd en voor mij hoeft het
niet meer.
Mij buurman dit, de kerk dat,
etc. etc. etc.
Een klein kind dat in een gewo-
ne stal uit ‘gewone’ ouders is
geboren geeft ons weer de
kans van kinds af aan te begin-
nen: ga jij, gaat u mee. Wel-
kom!
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Jaarvergaderingen
sociaal economische

Organisaties
Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB

Op 16 november hield de Kon. BLN-Schutte-
vaer haar jaarvergadering in Vlaardingen.
Belangrijke items stonden op de agenda
waaronder de financiën en de bestuursver-
kiezingen. De financiën werden besproken.
Er werden zeer veel kritische vragen bespro-
ken. Het bestuur nam de vragen waarop zij
niet konden antwoorden mee terug naar
bestuur en werkvergadering.
Hoogtepunt was de bevestiging van de
heer Dominique Schrijer tot algemeen voor-

zitter. Hij is de opvolger van de heer Roland
Kortenhorst.
Hij gaat het voorgestelde beleid met de an-
dere bestuursleden verder ontwikkelen
waarna de directie met zijn team het gaat
uitvoeren. Bestuur en directie werken hierin
nauw samen.

Vrijdag 23 november hield het CBRB haar
jaarvergadering in de foyer van het Fey-
enoord stadion in Rotterdam: voorwaar ook
een bijzondere locatie.
Belangrijke thema’s kwamen aan de orde:
hoe beperken wij de uitstoot van schadelij-
ke gassen en varen wij zo groen mogelijk.
Wat is de economische impact van deze
transitie op de binnenvaart? Tijdens het di-
ner kwam dit punt nog uitvoerig aan de or-
de: mevrouw Lucia van Geuns (strategisch
adviseur energie bij The Hague Centre of
Strategic Studie) gaf een geweldig goede
uitleg over dit onderwerp. De scheepvaart-
media zullen hier wel voldoende over publi-
ceren.

Op beide vergaderingen meldden de voor-
zitters van beide organisaties dat zij verken-
nende gesprekken gaan voeren die zij in
het midden van 2019 jaar hopen af te ron-
den over een vorm van samenwerking en
groei naar elkaar.
De leden reageerden zeer positief. De wens
die ik heb meegegeven was: gebruikt de
dialoog. Leg bij elkaar wat je aan rijkdom
hebt, dan komt het tot een goed voorstel
en besluit.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dominic
Schrijer

Het CBRB Binnenvaart Jaardiner
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MOP

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Gemeente Nijmegen moet zich schamen

In de Gelderlander van vorige week stond het be-
richt dat de gemeente van plan is te bezuinigen op de

gladheidbestrijding in een groot aantal straten. Het kost te
veel.
De gemeente moet zich schamen. Want juist de gladheidbe-
strijding is er voor de mens die per fiets en te voet onderweg is
ook vanuit straten die geen doorgaande routes zijn.
Wel praten over Nijmegen Green Capital, maar er wordt maar
moeilijk een verbinding gelegd met het welzijn van haar inwo-
ners.
Wel de trappen bij het Casino een kleur geven, wel een Waal-
kade ‘verluxen’. Wat hebben de politici en ambtenaren een
geweldig zorg voor hun burgers.
Laatst hoorde ik iemand zeggen: Het gemeentebestuur van
Nijmegen droomt, het gemeentebestuur van Nijmegen twijfelt
altijd.
Nijmegen, je moet je schamen als dit plan wordt uitgevoerd

Een fijn weekend
B.E.M. van Welzenes  sdb
Directeur KSCC

Ha Ha
Ha Ha Ha

Ha Ha
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Het heeft enige tijd geduurd,
maar er is toch een afspraak gemaakt in
het Vaticaan met Kardinaal P. Turkson. Hij
is de minister voor welzijn van onder ande-
re mensen met een vanwege het beroep
trekkend en reizend bestaan. Daartoe,
dat begrijpt u, behoren de mensen van
de zee-, Rijn- en binnenvaart, de kermis-
en circusgemeenschap.
Kardinaal Turkson komt oorspronkelijk uit
Ghana. Zijn ministerie is in de bijzondere
wijk Trastevere in Rome. Een enorm ge-
bouw met heel veel kantoorruimten en
het daarbij behorend kantoorpersoneel.
Er werd goed gestookt, de temperatuur
was aan de hoge kant.

Het doel van de bespreking was kennis-
making met het FORUM, de organisatie
van alle pastores van de christelijke ker-
ken in de wereld. Het Vaticaan kent de
organisatie. Wij onderhouden al jarenlang
zeer goede en vriendschappelijke con-
tacten.
Paus Franciscus heeft een enorme reorga-
nisatie ingevoerd en veel beleids- en uit-
voeringsinstellingen gecentreerd naar een
aantal departementen, wij zouden ze mi-
nisteries noemen en de kardinaal is de mi-
nister. Voorheen hadden wij te doen met
kardinaal A. Velgiò. Wij zijn erop vooruit-
gegaan. De muffigheid heeft plaatsge-

maakt voor mensen die weten waar ze
het over hebben en die constructief mee
denken en meewerken. Dat was duidelijk
merkbaar in ons gesprek.

Aanwezig waren kardinaal Peter Turkson,
ondergetekende secretaris generaal van
het FORUM met tolk: de diaken van de
kerk der Friezen Kees van Duin en zuster
Alessandra, medewerkster van de kardi-

naal. De vice secretaris generaal, domi-
nee Katharina Hoby had zich wegens
omstandigheden laten verontschuldigen.

Aan de hand van een goed opgemaakt
document, vertaald in het Italiaans, Duits
en Engels verliep het gesprek. De kardi-
naal luisterde aandachtig en stelde ge-
richte vragen over onderwijs, de
oecumene, de uitvoering van de pastora-

Bespreking met Kardinaal P. Turkson in Rome op dinsdag 27 november
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le zorg, het contact tussen de pastores
van de christelijke kerken: Orthodoxe,
Anglicaanse, Protestante en Katholieke
pastores, hun samenwerking, hun rela-
tie en naar aanleiding van mijn tekst:
hoe kreeg de Oecumene vorm.
De terugloop van kerkbetrokkenheid
kwam aan de orde.
Het ging niet alleen over de kermis- en
circuswereld, maar ook duidelijk over
de scheepvaart, Van deze wereld wist
hij niets. Wij spraken over het onderwijs
en huisvesting van de schipperskinde-
ren, de medeverantwoordelijkheid van
ouders, de identiteit van de internaten.
Maar ook spraken wij over de lage wa-
terstanden –zou dit te maken kunnen
hebben met de klimaatverandering, zo
stelde hij als vraag - en de daaruit
voortvloeide economische en sociale
problemen voor de Europese samenle-
ving: vervoer van granen en veevoer,
grondstoffen, olieproducten zoals ben-
zine, etc.
In vele mondiale en internationale or-
ganisaties die spreken over de uitwer-
king van het Parijs akkoord,
klimatologie, emissie heeft Kardinaal
Turkson zitting.

Er is een aantal goede afspraken ge-
maakt over het onderwijs aan de kinde-
ren van onze doelgroepen. Hij heeft
een uitnodiging aanvaard om aanwe-
zig te zijn op onze jaarvergadering in

januari 2019 in Monaco. Dan kan hij ook
het grote circusfestival in Monaco proe-
ven.
Van hem kwam het voorstel de jaarver-
gadering van het FORUM in Rome te
houden, waarbij een ontmoeting met
de paus mogelijk zou zijn.
Deze vraag heb ik in juni 2016 aan de
paus voorgelegd maar tot voor gisteren
is deze in het Vaticaan blijven liggen.
Belangrijk is de persoonlijke ontmoeting
met hen die de verantwoordelijkheid
dragen voor onze kerken. Met klem
werd benadrukt dat de paus, kardina-
len en bisschoppen naar buiten moe-
ten getuigen, ter bemoediging en
aansporing van allen die pastoraal wer-
ken. Het Evangelie is een Boodschap
van Hoop: het moet ervaren, te beluis-
teren zijn: een gezicht met passie.
Met klem is hem deze gedachten voor-
gelegd. Zijn antwoord was volmondig
ja, dat is een van de hoofdgedachten
van de Paus.

Voor het gesprek was een uur uitgetrok-
ken, maar uiteindelijk duurde het meer
dan 1 ½ uur. Het voelde goed. Een
goede voorbereiding, gerichte vragen
en duidelijke voorstellen en afspraken.

Er is nog veel werk: de moeite waard. V.l.n.r.: kardinaal Peter Turkson minister van officium
del Migrantes, diaken  van de kerk der Friezen in
Rome Kees van Duin en aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb



Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

Pauselijke onderscheiding

Raamsdonksveer,
Zondag 18-11-2018:
Op plechtige wijze kregen na de
H. Mis, in aanwezigheid van hun
kinderen, kleinkinderen,
familieleden en vrienden,
mw. Ria van Groezen- van
Gils en mw. Toos Vermeeren-
van Gils de Pauselijke
onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice
opgespeld en de bijbehorende oorkonde
overhandigd door Hoofdaalmoezenier van
het RK Schipperspastoraat, pater Bernhard
van Welzenes. Een daverend applaus van
de aanwezigen was de uiting van
waardering voor hun jarenlange inzet als
pastoraal medewerksters van KSCC/KSW
'Het Zuiden'.

Het is alweer zo'n 20 jaar geleden dat
wijlen aalmoezenier Chris Eijsermans met
een vooruitziende blik begreep dat het
gebrek aan priesters de opvolging van zijn
functie als aalmoezenier wel eens
onmogelijk zou worden terwijl bij een
eventueel ziekteverzuim van hem zijn
parochianen zonder voorganger zouden
komen te zitten voor de zondagse
vieringen. Aalmoezenier Eijsermans
begreep wel dat zijn full-parttimebaan niet
overgenomen kon worden door slechts
één persoon die ook zijn familie-
verplichtingen niet mocht verwaarlozen
zoals bijvoorbeeld voor een welverdiende
vakantieperiode. Zijn blik viel in eerste

instantie op mw. Ria van Groezen- van Gils
die al langer hand- en spandiensten
verrichtte, al op het voormalige kerkschip
'D'n Aal' als die afmeerde in
Geertruidenberg. Maar ook mw. Toos
Vermeeren- van Gils bleek bereid zich
beschikbaar te stellen om samen met mw.
Ria van Groezen- van Gils een tweejarige
opleiding te volgen op de pastorale school
in Rijen om als pastoraal medewerkster te
mogen werken. Na de afronding van hun
studie zijn ze in wisselende beurten, en
sinds  juni 2002 samen met Gebedsleider
dhr. Jos van Dongen, voorgegaan in de
zondagse Woord- en Communiedienst, tot
volle tevredenheid van onze
schippersgemeenschap waarbij ook het
ziekenbezoek in het werkterrein lag.

Omdat mw. Ria van Groezen-van Gils had
medegedeeld dat ze gezien haar leeftijd
had besloten om haar werk als pastoraal
medewerkster te beëindigen waren zowel
Hoofdaalmoezenier van Welzenes en
Gebedsleider dhr. Jos van Dongen van
mening dat dit niet ongemerkt voorbij
mocht gaan. Omdat ook mw. Toos
Vermeeren-van Gils werkzaam was als
pastoraal medewerkster werd besloten om
ook haar in deze extra aandacht te
betrekken. De gedachte hierbij was de
reeds genoemde Pauselijke onder-
scheiding omdat de werkzaamheden
vooral op het pastorale vlak lagen. Maar
het aanvragen van een dergelijke hoge
onderscheiding heeft nogal wat voeten in
de aarde gehad, veel correspondentie
ging er in twee jaar aan vooraf naar
diverse bisdommen eer het groene licht uit
Rome binnenkwam maar Hoofd-
aalmoezenier van Welzenes kent de
kanalen wel.
Namens al onze vrienden en vriendinnen
feliciteren wij als bestuur van KSCC/KSW
'het Zuiden' beide dames van harte met
deze uitzonderlijke onderscheiding.

Cor van der Veeken

Pro Ecclesia et Pontifice is Latijn voor Kerk en
Paus. Het is een pauselijke onderscheiding voor
bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk
of het rooms-katholieke geloof.  De medaille
heeft een ontwerp met op de voorkant de apos-
telen Petrus en Paulus in twee halfronde nissen en
de tekst PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, en hangt
aan een geel en wit lint, de pauselijke kleuren.
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GEBOREN
Op dinsdag 13 november is Jasmijn Charlotte Sophie Deen ge-
boren. Jasmijn is het dochtertje van Stephanie Looman en
Glenn Deen.
Correspondentieadres: Zwanebloem 2, 3344 BM Hendrik Ido
Ambacht.

OVERLEDEN
Op woensdag 21 november is, in de leeftijd van 76 jaar, Dirk
Eduard (Dick) de Vlugt overleden. Echtgenoot van Ingrid de
Vlugt-van Kasteren. De eucharistieviering was op donderdag
29 november in de St. Willibrorduskerk te Wassenaar. Aanslui-
tend werd Dick naar zijn laatste rustplaats gebracht op de be-
graafplaats naast de kerk.
Correspondentieadres: p/a ‘Ad Patres’ uitvaartonderneming,
Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag

JUBILEUM
Op zaterdag 8 december vieren Hans en Mientje
Paal-Casteleijns uit Maasbracht dat zij 50 jaar getrouwd en
beiden dit jaar 70 jaar zijn geworden.
Wij feliciteren Hans en Mientje met de gouden bruiloft en wen-
sen hen nog vele jaren samen toe.

VERHUISD

Per 1 november is Zus Kortsmit verhuisd van de Angelenweg in
Oss naar Ministershof 73, 5344 BT Oss.

Let op!

Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken en jubilea en ver-
huisberichten.

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 websi-
te, wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen

Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
medeleven.

Wim, Virginie & Theo, Monique,
Gerard & Marieke, Lisanne,

Jordy & Tina, Valentijn, Joshua,
Joël, Chantal en Maud

Rhoon, 10 november 2018

†Trees de Bot

Na al het harde werken
en klaarstaan voor iedereen

ben je zonder afscheid
van ons allen te nemen
plotseling heengegaan.

Lieve Annie, we zullen je nooit vergeten
Hartelijk dank voor uw medeleven en steun

Na het overlijden van mijn lieve vrouw,
Onze lieve moeder en trotse oma.

Bertus Kamp
Adri en Marijana, Tuur, Louis

Wilma en Serge, Tim, Gijs

†Annie Kamp

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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Als Maria „ja” durft zeggen
op Gods Woord aan haar gericht,
dan mag je handen leggen
open voor Gods komend licht.

Als de dagen van je leven
kleurloos, eenzaam zijn of koud,
dan Wil God zijn liefde even
in zijn Zoon die van je houdt.

Wil de Heer dan stil verwachten
als Maria hoopvol blij.
Richt op Jezus jouw gedachten
Want zijn komst is heel nabij.

‘k Wens dat Hij je hart mag taken
en jou met zijn geest vervult,
dat zijn komst je Weer mag maken
tot een mens, bevrijd van schuld.

Als Heer Jezus komt op aarde
dan wordt weer de brug gelegd,
dan krijgt alles nieuwe waarde
en wordt vrede toegezegd.

Frans Weerts

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

3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen;

Claudia van Megen.
5-12 Miranda Gerrits; mevr. Hettie Seuren; Niklas Sieger.
6-12 Jesper Peters.
7-12 Dhr. Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
8-12 Bouke van Donderen.
9-12 Mevr. Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen;
 Richard van Meegen, m/s “Pasari”; Amber de Bont;

Hans Peter de Vries; Bernard Tonissen.
10-12 Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
11-12 Max van Meegen.
12-12 Mevr. Geertje de Bont-Robben; mevr. Isabel Geerts;
 Huub Keuvelaar, v/h “Adato”; dhr. Theo Heijmen.
13-12 Zjarri Stadhouders.

MISINTENTIES ZONDAG 2 DECEMBER 2018

Dhr. en mevr. Bertus en Hennie Bosman,
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
dhr. Nico van Welzenes en overleden familieleden,
Veronica Steentjes,
Nico en Jenny en Patrick Verlaan m/s Francisca,
dhr. J. Schimmel sr., ouders Dombeek-Verhagen v/h ms. Hendrik,
dhr. H. Buil, dhr. J. Kersten,

MISINTENTIES ZONDAG 9 DECEMBER 2018

Ouders Floor en Frans Huibers-Vermeeren,
ouders Danser-de Groot en Bernhard en Gerard Stevens,
ouders. P. Wanders, San Antonio,
mw. Marja Straathof-Kuijf en overleden familieleden,
dhr. W. Heijmen "Hermina" en Thadé Driessen, dhr. Toon Bosman sr.,
ouders Wanders-Booltink,
Herman van den Brink en Nancy Rensen-van den Brink.
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* Dhr. Wijnand Beukers (7A – vleugel 3 –
kamer 306).
ARNHEM, RIJNSTATE, WAGNERLAAN 55,
6815 AD.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)
* Mevr. Marie Wanders-Sanders.
DORDRECHT, HARINGVLIETSTRAAT 693,
3313 ER.
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innu-
endo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDER-
LAND 16, 3344 EE.
* Mevr. Lies Broeders.
WEURT, THOMAS VAN HEEREVELDT-
STRAAT 8A, 6551 AR.
* 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 wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Er was op één dag beangstigend
nieuws over een deel van de Nederland-
se jongeren: de kwaliteit van het gebit
laat te wensen over, door minder aan-
dacht voor de verzorging en door minder
vaak naar de tandarts te gaan. De be-
heersing van het geld is niet goed onder
controle. Er wordt veel geleend.
Op beide onderwerpen zullen
veel deskundigen een analyse los-
laten. Maar misschien zijn er nog
wel meer zaken die bij opgroeien-
de jongeren of jong volwassenen
nog enige aandacht nodig heb-
ben. Want met regelmaat wordt
aangegeven dat sporten en bewe-
gen bij jonge mensen niet meer het
niveau heeft van bijvoorbeeld der-
tig jaar geleden. Sportverenigingen
hebben dat al eerder ervaren en
zo blijkt ook uit de toegenomen
zwaarlijvigheid dat er een onbalans
is tussen voeding en de lichamelijke
inspanning.

Als we bovenstaande zouden mo-
gen samenvatten kan worden ge-
concludeerd dat met name de discipline
een extra impuls kan gebruiken. Verder
moet misschien wel worden aangegeven
welke consequenties een bepaald ge-

drag kan hebben. Zonder een extra in-
spanning kan de conditie afnemen, is er
een kans op zwakke degelijkheid en
dreigt de afhankelijkheid steeds groter te
worden.

Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het pro-
gramma:

2 december:
Midwinterhoornwandeltocht in Doesburg
Afstanden: 7-20 km
Starttijd: 09.00-12.00 uur
Startplaats: de Harmonie
Burgemeester Nahuyssingel 2a 6981 AE
Doesburg
0313-476160
www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl

2 december:
Winterserie D.E.W. Escharen in Grave
Afstanden: 6-10-15-20 km
Starttijd: 08.00-12.30 uur
Startplaats: clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1 5361 JT Grave
0486-473527
www.dew-escharen.nl

9 december:
2e tocht 39e Winterwandelserie in Wi-
jchen
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

 Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzake-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Geldermalsen op 1 december, in Velp
op 8 en 9 december en in Wekerom op 12
december 2018.

Veel wandelplezier en een hartelijke
groet,

Henry Mooren

www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl
www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Jaarvergadering Kon. BLN-Schuttevaer ZON

Wisseling van de wacht op 27 december 2018

Eind 2003 werd Rob van Reem in de Jaarvergadering benoemd tot voorzitter
van afdeling Gelderland en volgde daarmee Lau de Bot op, die op dat mo-
ment een onderscheiding ontving voor zijn grote inzet voor de binnenvaart.
De huidige voorzitter gaf begin dit jaar aan zijn bestuurslidmaatschap te wil-
len beëindigen met het aflopen van de actuele zittingsperiode.
Dat betekent dat er tijdens de Jaarvergadering van afdeling Schuttevaer
ZON, de ontstane fusieafdeling uit Limburg Oost-Brabant en Gelderland, op
27 december 2018 een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.
Net als in 2017 wordt de Jaarvergadering gehouden in Cuijk. De vergaderlo-
catie is het van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen en is vanaf de A73 uitstekend
bereikbaar. Om 15.00 uur zijn leden, genodigden en geïnteresseerden van
harte welkom. Het openingswoord zal worden uitgesproken om 15.30 uur.
Naast de statutaire onderdelen, zal er ook aandacht zijn voor het thema ‘Kli-
maatverandering met extremen heeft gevolgen voor het vaarwater’. En alle
aanwezigen mogen onderwerpen aanbrengen, die de binnenvaart raken.
Het is tot tien dagen voor de Jaarvergadering mogelijk kandidaten voor een
bestuurszetel aan te melden. Meldt u aan via onderstaand e-mailadres.

Tot slot
nodigen we u uit voor
een buffet na de Jaar-
vergadering in Cuijk.
Aanmelden is niet ver-
plicht, maar om de men-
sen van de keuken een
indicatie te kunnen ge-
ven is dit wel gewenst.
E-mail naar: e-mail:
schuttevaerzon@bln.nl

mailto:schuttevaerzon@bln.nl
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Afgelopen zondag was het dan zo ver. Sint Nicolaas bezocht ons parochiecen-
trum. Door de lage waterstand arriveerde hij en zijn pietermannen met de auto.
Het was even opletten bij het opstappen van de brug, maar gelukkig ging het
goed. De kinderen wachtte gespannen af wat komen zou. Uiteindelijk mocht ie-
der bij de Sint komen en kregen ze een fijn cadeautje mee. Het is een mooie, ge-
zellige middag geworden met een boterstaaf voor de ouders en warme
chocolademelk voor de kids. Kijk ook op onze website. Foto’s Gerus Brugman

Sint Nicolaas aan boord!

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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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  2018-2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Vrij. 7-12
18.00 uur Stamppotbuffet met aansluitend:
20.00 uur Jaarvergadering van de MSV

Di. 1-1-2019 11.00 uur

Heilige Mis voor de MSV St.Nicolaas in Zaal
Kastanje te Millingen a/d Rijn.
m.m.v. het St. Johannes de Deo koor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie en brunch

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.

Zo. 16-12 13.00 uur Kerstbrunch

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT dec 2018

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

Zo. 2-12
t/m 5-12

8.30 uur
vertrek

Vierdaagse kerstmarktcruise met
de mps Salvina.
Bonn-Keulen-Düsseldorf-Arnhem

Di. 4-12 Geen soos i.v.m. Kerstmarktcruise.
Di. 18-12 13.30 uur 10 jarig jubileum binnenvaartsoos.
Do. 20-12 17.00 uur Kerstviering
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT dec 2018

Vrij. 14-12 20.00 uur

Kerstbal in het ARA Hotel, Veerweg 10 in Zwijn-
drecht. Entreeprijs € 25,-. Voor meer informatie
ga naar:
www.paramont.nl/kerstbal-14-december-2018

Contactpersoon voor Paramont:  Wilma Vissers, telefoon: +31(0)6-15 06 35 39

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
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN december/januari 2018-2019
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

Di. 4 dec. 14.00 uur KSCC Nijmegen Soos met… Sinterklaasbingo

Do. 13 dec. 18.00 uur Stedelijk Netwerkvergadering in het Chalet Brak-
kenstein, Driehuizerweg 285 te Nijmegen

Vrij. 14 dec. 14.00 uur Kerststukjes maken voor KSCC kerstmarkt o.l.v.
Yvonne

Zo. 16 dec. 12.00 uur KSCC Nijmegen kerstmarkt. Opbrengst voor het
goede doel.

Ma. 17 dec. 13.30 uur CreaDoe workshop kerststukjes maken o.l.v.
Yvonne Meering

Zo. 23 dec. Geen eucharistieviering aan boord van Paro-
chiecentrum

Ma. 24 dec.

18.00 uur Herdertjesmis voor en met de kinderen m.m.v.
de families Wagemakers en Kuenen

21.30 uur
Kerstnachtviering m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v.
Gerard Verschuren en trompettisten Stefan Pe-
ters en Philip van de Ven

Di. 25 dec. 10.30 uur

Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald op de
Goffertweide in het Goffertpark Nijmegen.
M.m.v. KSCC Kerkkoor en koor De Waalkanters
o.l.v. Gerard Verschuren. Sylvia Greve-Peters
(solo-zang), Ingeborg Hubens (piano) en arties-
ten van de familie Freiwald.

GEZOCHT VOOR DE
HERDERTJESMIS

We zijn ook dit jaar weer op zoek
naar muzikale kinderen die een

instrument bespelen en willen
meespelen (of meezingen) tijdens

de KindKerstviering op maandag 24
december 2018 om 18:00 uur aan
boord van ons Schipperscentrum

Nijmegen.
Als je dit leuk vindt en je wilt

meespelen of meezingen stuur een
berichtje aan het K.S.C.C.: Tel. +31

(0)24-377 75 75 of Email:
info@kscc.nl

AGENDA KSCC  NIJMEGEN vervolg

Wo. 26-12 11.00 uur Tweede Kerstdagviering m.m.v. Diny Ja-
cobs (fluit) en samenzang.

Do. 27-12 15.30 uur
Kon. BLN-Schuttevaer ZON vergadering in
Hotel Van Der Valk, Raamweg 10 te
Cuijk.

Vrij. 28-12 10.00 uur Telematicadag aan boord KSCC Schip-
perscentrum.

Za. 29-12 10.00 uur Cursus reanimatie en AED door Curore
o.l.v. Tessa Zijlstra.

Di. 1 jan.
2019

19.00 uur

Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen
over het nieuwe jaar. M.m.v. KSCC Kerk-
koor o.l.v. Gerard Verschuren. Aanslui-
tend:

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

mailto:info@kscc.nl
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UW KERST- EN
NIEUWJAARSWENSEN

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

Voor slechts € 10,00 (voor het goede
doel) is het mogelijk om uw wens ken-
baar te maken, hetzij per mail
info@kscc.nl of p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch  024 – 377 75 75 of persoon-
lijk langskomen.

Het opgeven van kerst- en nieuwjaars-
wensen kan tot uiterlijk maandag 10
december 2018.

KERSTSTUKJES MAKEN VOOR
KSCC NIJMEGEN KERSMARKT

Iedereen is van harte wel-
kom op vrijdag 14 decem-
ber vanaf 14.00 uur aan
boord van ons KSCC Schip-
perscentrum Nijmegen om
zijn/haar groene vingers te
activeren voor het maken
van kerststukjes voor de
KSCC kerstmarkt.

KSCC NIJMEGEN
KERSTMARKT

Op zondag 16 december
wordt weer de traditionele
KSCC kerstmarkt gehouden
op ons KSCC Schipperscen-
trum.

Men kan een tafel huren voor € 5,00. Voor het huren van de tafels kunt u
bellen naar het KSCC en vragen naar Ria Lentjes, tel: 024 – 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf de tafels kan aankleden
en versieren. Indien nodig is er stroom aanwezig.

Opbouw op zaterdag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur en zondag 16
december van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens de Heilige Mis wordt er niet op-
gebouwd en niets verkocht.

De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na de Mis) en duurt tot onge-
veer 16.00 uur.

mailto:info@kscc.nl
mailto:p.vancleef@kscc.nl
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CREA-DOE KERSTSTUKJES MAKEN

Op maandag 17 december 2018 is er om 13:30
uur een workshop “Kerststukjes maken” van de
werkgroep
Crea-Doe o.l.v. Yvonne Meering.

Er kan gekozen worden uit twee verschillende
Kerststukjes.

1. KERSTSTUK 1 (schaal of bord) € 16,50     (met kaars € 18,00) wit
     Zelf schaal of bord meenemen
2. KERSTSTUK 2 (schaal of bord) € 16,50     (met lampjes € 18,00) rood
     Zelf schaal of bord meebrengen

De Kerstworkshop wordt gegeven onder het genot van een kopje
koffie/thee en stuk overheerlijke appeltaart. Tevens is er voor iedere
deelnemer een glaasje glühwein.

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

Kerststuk 1 Kerststuk 2

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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Kerstbal Paramont

Dit jaar wordt het weer gehouden in het sfeervolle
ARA-hotel te Zwijndrecht.
Het Ara heeft elke jaar mooie gedecoreerde sfeervolle
kerst aankleding op de locatie. Geheel in stijl in wat wij
u willen geven ter voorbereiding aan uw kerstsfeer.

Het kerstbal zal plaatsvinden op vrijdag 14 december.

Aanvang 20.00 uur en duurt tot 1.30 uur.

Adres: Hotel ARA  Veerweg 10   3336 LM Zwijndrecht

Entreeprijs: € 25,-.

De muziek wordt evenals vorig jaar verzorgd door het
duo Mid.Life

Telefonisch bestellen kan op nummer 078-6106358. Spreek duidelijk
uw telefoonnummer, achternaam in en het aantal kaarten dat u wilt
bestellen. E.v.t. de scheepsnaam of bedrijf om verwarring, tussen de
vele dezelfde familienamen, te voorkomen.

Via Paramount.zdrecht@gmail.com kunt u ook kaarten bestellen.
U kunt de kaarten betalen per bank o.v.v. Mededeling ‘Kerstbal’.
Tnv W.A.M. Hubers  NL 78 INGB 0002942760

Na ontvangst van de betaling zijn de kaarten van u.
De kaarten kunnen worden afgehaald op de avond zelf om 19.30 bij
binnenkomst.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar op de soos bij Wilma, indien aanwezig,
of bij Ina Feenstra.
Gelieve met gepast geld betalen.

Ook kunt u overnachten in het hotel als u niet meer naar huis wilt rij-
den. Telefoon voor informatie en reserveringen: +31(0)78-623 17 80

Dresscode; wij vragen u om in kerststijl te komen.

mailto:Paramount.zdrecht@gmail.com
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In de loop van ons leven melden we ons aan
voor verschillende internetdiensten. We ma-
ken een sociaal profiel aan op Facebook of
nemen een account op Twitter of melden ons
aan bij Google om gebruik te kunnen maken
van Gmail. Met andere woorden: we laten
een digitaal spoor achter. Een spoor dat blijft
bestaan na ons overlijden. Dus als we allerlei
zaken regelen voor na ons verscheiden denk
dan eens aan iets wat daar wel eens bij wordt
vergeten: onze digitale nalatenschap.

In de loop van de tijd maken we een enorm
aantal accounts aan. Meer dan we wel eens
beseffen. (Een account is een Engelse term
die het best vertaald kan worden als ‘een re-
kening’ of ‘een abonnement’) Misschien
denkt u aan de meest voor de hand liggende
internetdiensten zoals Facebook, Twitter of
Google. Maar wat denkt u van KPN-telecom,
Ziggo of de NS? Er kunnen er nog wat aan
toegevoegd worden. Marktplaats, Skype, De
Telegraaf (of andere nieuwsbladen), Hotmail
(of andere e-maildiensten), Wehkamp (of an-
dere verkoopwebsites), datingswebsites. De
lijst is schier oneindig, maar als laatste moet
gewezen worden op de accounts waar u
een tegoed heeft staan, zoals de OV-chip-
kaart.

Twee scenario’s
De bedrijven achter deze netwerken hebben
verschillende protocollen over hoe te hande-
len na het overlijden van een gebruiker. In
grote lijnen bestaan er twee scenario’s, in het
eerste scenario heeft de overledene zijn in-

loggegevens opgeschreven zodat nabe-
staanden het account kunnen bewerken of
verwijderen. In de meeste gevallen echter zijn
deze inloggegevens niet bekend bij de nabe-
staanden, in dat geval zullen ze in contact
moeten komen met de beheerders van het
netwerk.

De verschillende bedrijven (zoals bijvoorbeeld
providers, beheerders) houden ieder een ei-
gen protocol aan voor het verwijderen van
accounts van overledenen. Het voert te ver
om apart op elk protocol in te gaan. Maar
houdt u er rekening mee dat bedrijven als Fa-
cebook en Twitter bewijzen willen zien zoals
een overlijdensakte, een ‘bewijs van be-
voegdheid’ zoals een volmacht, testament of
verklaring van erfrecht. Sommige bedrijven
vragen ook bewijs van wat precies de relatie
was tussen de overledene en de nabestaan-
de (bijvoorbeeld een geboortebewijs).
Kortom het heeft nogal wat voeten in de aar-
de en het is ook niet zo één, twee drie gere-
geld. Er kunnen gemakkelijk maanden over
heen gaan voordat een account verwijderd
is.

Stappenplan
Het is het beste om nu bij leven het een en
ander te regelen. Het beste advies is om een
stappenplan te maken voor uzelf en voor uw
nabestaanden. In het plan geeft u aan wat u
wil wat er gebeurt. Het geeft de nabestaan-
de ook meer duidelijkheid.
● Maak een inventarisatie. U beschikt over

meer dan één digitaal apparaat. Maak
een overzicht van alles wat u bezit. Bijvoor-
beeld, een laptop, een tablet, smartphone
of spelcomputer, inclusief de inloggege-
vens. Maak een lijst van alle online-ac-
counts die u heeft met alle
gebruikersnamen en wachtwoorden of do-
meinnamen (als u een website beheert).
Denk ook aan winkelaccounts, game-ac-
counts. Schrijf op waar u alle informatie be-
waart (zoals back-ups), is het in de cloud of
op een externe harde schijf of usb-stick.
Geef ook hier alle wachtwoorden en ge-
bruikersnamen.

● Maak uw wensen kenbaar. Wat moeten de
nabestaande volgens u doen met het hier-
boven beschrevene. Sommige bedrijven,
Facebook bijvoorbeeld, geven de mogelijk-
heid om van een account een herden-
kingsaccount te maken (onderzoek deze
mogelijkheid of het iets is wat u wilt).

● Wijs een contactpersoon aan. Kies iemand
die u kunt vertrouwen. Iemand waarvan u
zeker bent dat hij of zij uw wensen respec-
teert. Praat over uw wensen en laat de
contactpersoon weten waar hij of zij de in-
loggegevens kan vinden.

Mijn di
gitaal

Sta stil bij uw digitale nalatenschap

→
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● Bewaar alles veilig. Bewaar het document
met alle gegevens op een veilige plek. Bij-
voorbeeld, bij uw testament, in een kluis of
in een digitale kluis. Maar vergeet niet om
het uw vertrouwenspersoon te vertellen.

Kortom
Wanneer uw gegevens niet bekend zijn bij
uw nabestaanden dan zullen zij na uw dood
zelf actie moeten ondernemen om de pro-
fielen en het mailaccounts te sluiten. Al met
al kan dat een behoorlijke klus worden voor
uw nabestaanden omdat veel bedrijven
heel wat informatie willen ontvangen om
zeker te zijn dat de gemelde persoon ook
daadwerkelijk is overleden.

Wanneer u niet wilt dat uw partner of ande-
re nabestaanden beschikken over uw inlog-
gegevens, maar u wel wilt dat al uw
profielen na uw dood worden aangepast of
verwijderd dan kunt u ook gebruik maken
van commerciële aanbieders. Er zijn bedrij-
ven waar u (tegen betaling) uw gegevens
en (online)wensen kunt vastleggen. Na uw
dood zorgen zij ervoor dat alles zo wordt af-
gehandeld zoals u dat wilt.

Gelukkig is er tegenwoordig op internet veel
te vinden over het verwijderen van accounts
na overlijden. De meeste uitvaartorganisa-
ties besteden er wel aandacht aan op hun
website. Wilt u meer lezen ga dan eens naar
de website van Seniorweb. Zij hebben ook
een check-list met alles waar u aan moet
denken. Helaas is die alleen toegankelijk als
u lid wordt van Seniorweb.

Ook dit jaar is het mogelijk om een
cursus reanimatie en AED te volgen
op het KSCC Schipperscentrum in
Nijmegen.
De cursus wordt verzorgd door Tessa Zijl-
stra en vindt op zaterdag 29 december
plaats van 10.00 tot 12.00 uur.
In de cursus komt aan bod
● Hoe u een hartstilstand herkent en

wat te doen?
● Hoe te reanimeren?
● Hoe u een AED aansluit en bedient
Wilt u zich opgeven? Dat kan via de
mail of telefoon.
info@cuorereanimatie.nl
+31(0)6 - 23 22 50 87
Meer informatie:
http://cuorereanimatie.nl/

Busreis naar kerstmarkt in
Dortmund

De kerstdagtocht naar Dort-
mund is op woensdag
12 december 2018.

De bus vertrekt om 9.00
uur vanaf KSCC Schip-
perscentrum Nijmegen.
Vanaf 8.00 uur is het
KSCC open en staat
de koffie klaar.

De verwachting is
dat de bus zo
rond 20.00 uur
terug zal zijn in
Nijmegen.

U kunt zich
niet meer
aanmelden
voor deze
reis.

https://www.seniorweb.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
http://cuorereanimatie.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.

Achter ons schip lagen nog verschillende
Hollandse schepen. Daar gingen we dik-
wijls buurten en zij bij ons. Mijn tante zette
een heerlijk bakje surrogaatkoffie. Daar
kwam ik 's morgens voor mijn bed uit, zo
lekker rook dat. Nu zou je er misschien van
over je nek gaan toen vond je al gauw
alles lekker. De dooi zette onverwacht in.
Een monepole boot kwam het ijs breken.
De volgende dag trok hij ons onder de
kraan. We moesten afbrand laden voor
Ruhrort. We waren er niet rauwig om, ein-
delijk van dat bommengevaar weg. Op
het Mittelland kanaal was het veel rusti-
ger. Bij de fabriek was een groot kamp vol
Russische krijgsgevangenen. Als ze in het
ruim werkten schooiden ze om een snee
brood. Het waren arme donders. Sommi-
gen waren al enige jaren krijgsgevangen
en hadden niets als wat vodden aan.
Daar waren wij nog schatrijk bij. Ze waren
ook gek op aardappelen die ze boven
een vuurtje poften. We hadden meer
aardappels dan brood. Brood was
schaars. Als we ze brood gaven hadden
we zelf minder te eten. Het was zo zielig,
je kon ze niet zonder iets weg sturen dan
maar een sneetje minder. Zo gauw we

geladen waren kwam er een boot en
vaarwel Beddingen.

Wat waren we blij dat we daar weer
goed weggekomen waren. De Amerika-
nen en Engelsen stonden al zowat aan de
Rijn hoorden we. Dat gaf moed. Het va-
ren ging goed. Het was al aardig weer,
lang niet zo koud meer. Na een dag of
vier varen waren we op km 130 tussen
Hannover en Minden. Daar moesten we
vastmaken. De Tommy’s hadden een
aanval op het aquaduct in Minden ge-
daan. En met succes. Een stuk kanaal was
leeg gelopen. Om de 25 kilometer had je
een stuw die ze 's avonds dicht maakten.
Dan kon er als er een dijk brak, of zoals nu
in Minden, maar een stuk van het kanaal
leeglopen. Saksenhagen heette de plaats
waar we lagen. Voor ons was een loswal
in een verbreding. Daar werd veel kali
met verschillende bestemmingen gela-
den maar nu lagen er geen schepen. Het
was een kwartier lopen naar het dorp. Er
was daar niets te beleven, heel rustig,
geen oorlogsgeweld. Mooier kon je niet
liggen. Achter ons was aan beide kanten
van het kanaal bos. Wat een rust, geen
alarm meer. Wel kwamen er honderden
vliegtuigen over maar die gingen alle-
maal door. Het was onbegrijpelijk dat er
nog iets overeind stond in Duitsland. 's
Nachts bij heldere maan zag je ze gaan.
Steeds ongeveer vijfentwintig vliegtuigen
bij elkaar. Dan weer even niets en dan

weer zo'n zwerm. Honderden achter el-
kaar. Het ging maar door.
Toen we er een paar dagen lagen vroe-
gen ze op de melkfabriek in het dorp
mannen die de melkbussen van de boe-
renkarren wilden pakken en in de fabriek
op de lopende band zetten. Voor ons lag
een schip van 800 ton met twee jongens
aan boord. Het waren nog oude school-
kameraden van me, van het pensionaat
in Blerick. Dat was goed voor elkaar. We
trokken steeds samen op. Met z'n drieën
hebben we ons aangemeld. Een ding
was niet zo leuk. We moesten 's morgens
om vijf uur het bed uit. Om zes uur begin-
nen. Je moest flink aanpezen. De bussen
waren zwaar. Er zat 25 liter melk in. De
boeren brachten ze met paard en wa-
gen. Tegen acht uur waren we al klaar.
Dan kregen we ieder een kannetje melk,
twee liter, dat was een mooie aanvulling
op ons menu. Mijn tante had nog een
zakje gort. Nu aten we iedere dag gorten-
pap na.
Ik ging nog dikwijls de boer op. Die begon
ik aardig te kennen en zij mij. Er waren er
ook bij die ik 's morgens op de melkfabriek
zag. De boeren in Saksenhagen waren
veel aardiger dan in Beddingen. Veel ge-
moedelijker en lang niet zo fanatiek als in
de 'rooie rokken buurt', zoals die streek
genoemd werd. De vrouwen droegen
daar rode rokken. Altijd had ik wat bij me
na zo'n tocht.

Wordt vervolgd
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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-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

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 25 met extra kerstbijlage verschijnt
op 13 december 2018.
Deadline: maandag 10 december.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Cor van der Veeken.

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.
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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-
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aan op onze website.
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