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Van de bestuurs- en directietafel

Dit is de 1ste uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief
2019. Dit is een uitgebreid nummer. De allerbeste
wensen voor 2019: Gods zegen voor u en voor jou in
een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
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Don Bosco viering op zondag 27 januari

U bent van harte welkom op de Don Boscoviering in
ons Parochiecentrum KSCC Nijmegen. M.m.v. KSCC
Koor o.l.v. Gerard Verschuren en met extra predikant
(medebroeder) Gerard Stolker.
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NVNCO Nieuwjaarswens

Vele kerstcircussen hebben de laatste voorstellingen
gegeven van dit winterseizoen. Er was de afgelopen
tijd prachtig circus te zien in Nederland! Wij willen het
talrijk publiek bedanken voor hun applaus en bezoek.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vrienden vriendinnen en relaties van het KSCC en parochie,

Dit is de 1ste uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief 2019. Vorige
week heeft u een flyer ontvangen met huishoudelijke medede-
lingen. Dit is een uitgebreid nummer.

De allerbeste wensen voor 2019: Gods zegen voor u en voor
jou in een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Velen van u hebben wij al persoonlijk een zalig, gelukkig of ge-
zond 2019 kunnen wensen tijdens de nieuwjaarsreceptie aan
boord van het KSCC, de nieuwjaarsbijeenkomst van de Milling-
se schippersvereniging, internaat st. Nicolaas, EOC verzekering,
de Soos in Nijmegen en Zwijndrecht, de LIONS en niet te verge-
ten tijdens dé Wandelgang.

Goede wensen hebben wij ook mogen ontvangen via de mail
of via mooie en veel zelfgemaakte kaarten, talrijke telefoon-
tjes, sms en WhatsApp berichtjes. Daarvoor namens de vrijwilli-
gers, medewerkers, directie pastoraal team en directie hartelijk
dank.
Wij gaan er voor…

Heeft u ook voor Oud op Nieuw haalbare voornemens ge-
maakt?

Veel heb ik er voorbij zien komen. Sommige spraken mij aan,
andere leken mij onhaalbaar. In de nieuwjaarspreek heb ik het
volgende onder de aandacht gebracht: Na de hand gege-
ven te hebben volgt vaak ‘ik heb het druk, druk, druk, druk’, ‘Ik
heb haast, haast, en het is hectisch, hectisch’.
Laten wij ons nu eens voornemen deze woorden uit ons woor-
denboek te schrappen. Misschien zou de uitdrukking: we heb-
ben een redelijk gevulde agenda beter passen. Dit klinkt iets
vriendelijker en geeft aan dat wij ons niet door de agenda en
tijd alsmaar laten opjagen.
Het lijkt ons een goed voornemen de tijd die voor u, voor jou
en voor mij dezelfde is, goed te gebruiken om de goede din-
gen te doen. Misschien kunt u voor uzelf eens nagaan hoe u
prioriteiten een volgorde geeft. Na de uitvoering moet u eens
bekijken of het de moeite waard is ze prioriteit te noemen.
Het is een hele kunst om hoofd en bijzaken goed in evenwicht
te houden.
Wij gaan er voor: Doe wel en kijk niet om.

Sinterklaas- en Kerstactie
Begin december hebben wij een Sinterklaas en kerstactie ge-
start. Daarin vroegen wij ons een extra gift te gunnen voor het
KSCC en de parochie. Deze actie is goed aangeslagen.
Een oprecht woord van dank aan alle gevers. Ze zullen aange-
wend worden om het KSCC en het pastoraat in deze ook voor
de kerk roerige tijd de goede richting uit te loodsen.
Dank voor uw spontaniteit en gulheid.
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Een terugblik

Wat waren we blij met ons kerkschip met het ad-
vent water. U vertrouwde er op dat het zou ko-

men. Nu het kwam, kon de grote kerstboom geplaatst
worden (het gebruik van de hoogwatersteiger maakte het
plaatsen van de grote kerstboom onmogelijk. Zie CN 21-2018),
het Centrum was goed en veilig toegankelijk.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde Kerst- en Nieuwjaar-
periode.

De media hebben er aandacht aan besteed, heel bijzonder
aan de kerstviering in Kerstcircus Haarlem. Het was de eerste
keer. Er waren niet veel mensen, ongeveer 80, maar alle arties-
ten waren aanwezig.
Een meisje van 9 jaar deed een geweldige act in de trapeze,
zij belooft een goede toekomst. Een hele goede organist zorg-
de voor een klasse muzikale begeleiding. Eind januari of begin
februari wordt de viering geëvalueerd.

De Viering op Eerste Kerstdag in Kerstcircus Freiwald Nijmegen
mogen we zeer geslaagd noemen. Een hele grote opkomst,
veel jonge ouders met kinderen, een mooi trapeze act, een
act met zes pony’s, een clown trompettist, solozang en bege-
leiding van Silvia en Ingeborg en natuurlijk het KSCC Kerkkoor
en het koor De Waalkanters en heel veel samenzang.
In het journaal van 25 december van TV Gelderland werd een
positief verslag uitgezonden.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Bezoek aan de kerstcircussen

Diverse kerstcircussen waren de moeite waard te bezoeken:
Kerstcircus Haarlem, Nijmegen, Etten Leur, Circus Sijm in Heer-
hugowaard. Graag had ik er nog meer bezocht, maar in het
pastoraat gebeuren er vaak onverwachte trieste zaken, die
100% aandacht verdienen.
Uit vele reacties blijkt dat kerstcircus IN is.

Ook de kermiswereld had een goed gevulde dagtaak met het
bakken van oliebollen en andere lekkere dingen. De exploitan-
ten hebben meer dan overuren gedraaid om de verkoop bij te
houden. Over het algemeen hoorden wij goede berichten
over onder andere de oliebollekramen in Barendrecht, Utrecht,
Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en natuurlijk ook in Druten.
Het bezoek aan Corina is altijd een feestelijk moment. En hun
oliebollen smaakten heerlijk. Na de Nieuwjaarsmis op 1 januari
hebben velen ervan genoten.
Ik moet ook eerlijk bekennen dat schippers ook lekkere oliebol-
len en appelflappen kunnen bakken. Ook die smaakten fan-
tastisch. Een goede Nederlands gewoonte. In het buitenland
kennen ze ‘oliebollen eten ’niet. Daarom ‘houdt deze traditie
hoog’.
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Jaarvergadering BLN Schuttevaer Zuid Oost Nederland
27 december jl.

Hierover bent u via BLN geïnformeerd. Toch even een woordje
over de bestuurswisseling.
Rob van Reen is afgetreden als voorzitter. Hem heb ik namens
het KSCC bedankt voor de wijze waarop hij voorzitter was. Een
voorzitter die naar buiten kijkt, over de schutting heen en niet
introvert bezig is. Hij beschikte over een uitgebreid netwerk.
Goed communiceren en contact met het KSCC leggen waren
belangrijk. Samenwerken, ieder vanuit de eigen discipline, leidt
tot resultaat. Niet afwachten, maar zelf initiatieven nemen,
preventief te werk gaan en het goede doel voor ogen hou-
den.
De nieuwe voorzitter heb ik alle goeds toegewenst, maar voor-
al een goede open communicatie naar ‘buiten’ zoals Rob dat
deed en succes met de Vereniging ZON : Zuid oost Nederland.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Afd. ZON

Week van Gebed voor de
Christelijk eenheid: Recht
voor ogen houden.
20-27 januari 2019
Het thema dit jaar van
deze week.
Er liggen nog heel wat
takkenbossen op de weg
voordat wij de echte een-
heid bereiken. We moe-
ten op de goede Geest
vertrouwen. Respect en
sterker worden in je ge-
loof door van elkaars rijk-
dom gebruikt te maken,
maken de gemeenschap
christelijker: samen aan
een ronde tafel met de
heilige Schrift in het mid-
den waar we samen uit
putten mogen en met el-
kaar mogen delen.

Don Bosco Feest

Zondag 27 januari vieren wij het don Boscofeest. Geef het een plekje in uw agenda.

Don Bosco was een heilige: Mens onder de mensen, speciaal voor de jeugd en jonge-
ren. Zoek de naam Don Bosco maar op in Google. Hij is de inspiratiebron van ons soci-
aal pastorale en diaconale werk.
Patroon van de Kermis en Circus gemeenschap.
Patroon van onze parochie.
Als bijzondere predikant is Gerard Stolker uitgenodigd; hij werkte en werkt in
de geest van Don Bosco. Van harte bent u uitgenodigd op zondag 27 januari
voor de Heilige Mis om 11.00 uur op het schipperscentrum te Nijmegen.

Aansluitend een kopje koffie thee etc. met natuurlijk er wat lekkers bij.
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MOP

Niet boos worden
als een vogel
op je hoofd

schijt.

Ben blij
dat honden

niet kunnen vliegen!

Donderdag 17 januari begint het
bekende festival in Monaco

Dit festival wordt afgesloten met de galavoorstelling waarin de bronzen,
zilveren en gouden clowns worden uitgereikt. Een samenvatting wordt
meestal later op de Europese tv uitgezonden.
Tijdens dit festival houden de Europese en mondiale organisaties hun
jaarvergadering, te weten: de ECA, de Europese Circus organisatie, de
Fédération Mondiale du Cirque, de wereld organisatie, ENTE de Europe-

se Organisatie voor onderwijs, en het FO-
RUM, mondiale organisatie voor pastores
werkzaam vanuit de christelijke kerken:
Anglicaanse, Orthodoxe Protestantse en
R.K. Kerk voor de kermis- en circus ge-
meenschap.
Op zondag 20 januari worden in een hele
officiële zitting de namen bekend ge-
maakt van de Award winnaars. Het FO-
RUM mag ook – zij het een eenvoudige –
Award uitreiken aan de groep artiesten
die met hun act mensen doen nadenken
over de waarden en zin van het leven.
Op maandag 21 januari vindt er in de cir-
custent een altijd zeer druk bezochte oe-
cumenische viering plaats geleid door de
aartsbisschop van Monaco waarin een
25-tal christelijke kerkgemeenschappen
vertegenwoordigd zijn. Dit is voor velen
een hoogtepunt van het festival.
Het is een heel programma, van de vroe-
ge ochtend tot de late avond, de moeite
waard. Wij leggen contacten en geven
daarmee aan dat het wereldpastoraat
bruist van energie.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha
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Op vrijdag 25 januari 2019 organiseert het Titus Brandsma Instituut alweer
de 5e Nacht van de Mystiek. Het thema is Liefde & Mystiek en het belooft
een mooie avond te worden. Met voordrachten, poëzie, theater en mu-
ziek.

Kijk, luister en ervaar
Kom luisteren naar de lezing van Ria van den Brandt, Etty Hillesum-kenner
bij uitstek. Geniet van het lied van de ziel (Cantar del Alma), vertolkt door
Trio Arpeggio Vento. Of ga mee met de mystieke, muzikale reis door de tijd
samen met Robert Jan Stips (componist, toetsenist van de Nits)

Programma & kaartverkoop
Lees meer over het programma op de TitusBrandsma website. Kaarten kos-
ten € 27,50 (inclusief garderobe en het boekje van de vorige editie). Kaart-
verkoop online via de website Stadsschouwburg, telefonisch via nr. 024 – 322
11 00 of aan de kassa.

Nacht van de mystiek goed bereikbaar
Dit jaar is de Nacht van de Mystiek in het Theatercafé van de Stadsschouw-
burg in Nijmegen. De Stadsschouwburg is zeer goed bereikbaar met de
trein (10 minuten lopen vanaf Nijmegen CS) en u parkeert uw auto in de
nabije Keizer Karel parkeergarage na 18.00 uur voor slechts € 0,50 per uur.

Meer informatie
Meer informatie over ons en onze evenementen op
www.titusbrandsmainstituut.nl.

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=1523
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/4332/Titus_Brandsma_Instituut/Nacht_van_de_Mystiek/
http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/
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VNCO Nieuwjaarswens

Allereerst wens ik jullie, mede namens het
bestuur, een prachtig 2019 toe! De laatste
voorstellingen van de kerstcircussen liggen
inmiddels alweer een week achter ons.
Op de VNCO-facebookpagina schreef ik
het volgende:

Kerstcircus in Etten-Leur.                                 © JackApon

"Vandaag worden in het land bij menig
kerstcircus de laatste voorstellingen gege-
ven van dit winterseizoen. Wij zijn trots op
onze leden. Er was de afgelopen weken
prachtig circus te zien in Nederland! Wij
willen het talrijk publiek bedanken voor
hun applaus en bezoek. Met deze positie-
ve afsluiter gaan wij een beloftevol 2019
tegemoet!
Namens de Vereniging Nederlandse Cir-
cus Ondernemingen wensen wij u een
fantastisch 2019!
May All Your Days Be Circus Days!

Het nieuwe jaar beginnen wij met een
mooie kans tot promotie van het circus in
Nederland.

Na de succesvolle serie "Cirque Noël",
wordt nu een speelfilm uitgebracht. Van-
uit de producent komt volgende vraag:

Dit voorjaar (april - mei) gaat de nieuwe
speelfilm Circus Noël in première in heel
Nederland. Circus Noël is de magische
circusfilm vol avontuur, waarin drie kinde-
ren een spannend avontuur beleven in
het circus.

De producent wil graag een samenwer-
king tussen de speelfilm en circussen in
Nederland verkennen. De speelfilm is het
vervolg op gelijknamige jeugddramaserie
Circus Noël die in december 2017 is uitge-
zonden op Zapp en daar hoge kijkcijfers
heeft behaald in doelgroep 6 - 12 jaar. De
producent verwacht dat de film een
mooie stimulans kan bieden aan het cir-
cusbezoek in Nederland en dat een sa-
menwerking tussen film en
circusondernemers zal leiden tot mooie
circusbelevingen. Kinderen die de film ge-
zien hebben zullen zelf ook circus willen
doen (jeugdcircus) en zich aangetrokken
voelen tot circusvoorstellingen in hun om-
geving (regulier circusbezoek).

De film zal in meer dan 100 bioscopen in
Nederland uitgebracht worden en een
brede marketing- en publiciteitscampag-
ne zal uitgerold worden op social media,
online, televisie en onderwijs. In het basis-
onderwijs brengen ze lesmateriaal uit over
circus.

Er zijn verschillende ideeën tot samenwer-
king:
● de film kan bijdragen aan de promotie

van circussen in Nederland in de doel-
groep 6-12 jaar

● de film kan circusbezoek stimuleren
● Circusondernemingen kunnen lokale

voorpremières aankleden in samenwer-
king met de lokale bioscoop en zo aan-
dacht genereren voor hun lokale
voorstellingen.

● Circusondernemingen kunnen bv. ook
bioscoopkaartjes aannemen als kor-
tingsbon voor hun eigen voorstelling.

● een prijsvraag onder bioscoopbezoe-
kers waarbij een bezoek aan het circus
te winnen is.

● andere ideeën zijn welkom!

Indien je interesse hebt in deze samenwer-
king graag contact opnemen met het VN-
CO secretariaat.

Met vriendelijke groet,

Simon De Winter
secretaris VNCO

VNCO
Postbus 1522
3000 BM Rotterdam
www.vnco.info
info@vnco.info
tel.:  06 39 82 71 86

www.vnco.info
mailto:info@vnco.info
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Beslis vóóreind januari!

Het wordt alweer de 30e keer dus een jubi-
leum dat we op reis gaan met de KSCC
bus en we hebben ons best gedaan om er
weer iets moois van te maken. Ik hoop dat
jullie allemaal weer meegaan hoe meer
zielen hoe meer vreugd ! Wij hebben er zin
in en zien er weer naar uit!

Prijzen:
● Standaard 2 persoonskamer € 510,- pp.
● Luxe 2 persoonskamer € 550,- pp.
● Standaard 1 persoonskamer is € 599,- pp.

Wilt u z.s.m. aan mij doorgeven of u mee-
gaat SVP per email  of telefonisch i.v.m. de
reservering van het hotel. Ik heb een optie
op de kamers tot eind januari!

Als u  meegaat gaarne een aanbetaling
van € 100,- pp overmaken op bankreke-
ning:
NL04 RABO 0135879523 t.n.v. K.S.C.C.
Schipperscentrum Nijmegen onder vermel-
ding van “Midweek Noord-Holland”
Het resterende bedrag graag betalen voor
30 juli. Voor een reis en annulerings verze-
kering gaarne zelf zorg dragen !  (de annu-
lerings verzekering moet je wel nadat je
geboekt hebt binnen een week erna rege-
len anders kan het niet meer!)

Het hotel waar we heen gaan is Hotel Mey-
er een gerenommeerd en gastvrij hotel
van de familie Meyer in
Bergen aan Zee, gunstig gelegen op
slechts 100 meter afstand van zowel zee en
strand als ook bos en duin.
Een compleet vakantiehotel, waar de per-
soonlijke service en de gastvrijheid u aan-
genaam zullen verrassen!
Alle kamers zijn per lift bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Gerard valk

Email: gvalk@familievalk.net
Tel: +31 6 - 50 21 31 52

Voor alle informatie waaronder het reispro-
gramma ga naar onze website.

Vijfdaagse
verzorgde reis
naar Noord-Holland
van 16 t/m 20 september 2019!

https://www.kscc.nl/vijfdaagse-verzorgde-excursiereis-naar-noord-holland-van-16-tm-20-sept-2019/
https://www.kscc.nl/vijfdaagse-verzorgde-excursiereis-naar-noord-holland-van-16-tm-20-sept-2019/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Terwijl op veel plaatsen in Europa, zonder er
iets voor te hoeven doen, wordt gewerkt
aan een verhoging van het grondwaterpeil,
zijn er ook mensen in Nederland die op zoek
zijn naar een vorstperiode, die in ieder geval
leidt tot schaatsen op natuurijs. Helaas is
hierin maar weinig maakbaar, of het moet
op de heel lange termijn zijn, waarbij de we-
reldsamenleving snel op een andere manier
zal moeten zijn ingericht dan nu. Daar hoort
dan wandelen zeker bij en het is
nog een hele uitdaging om men-
sen, voor zover dat in hun vermogen
ligt, tot bewegen aan te zetten. Het
is al eens eerder aangegeven: het
aantal voertuigen en apparaten, die
de mensen tot dienst zijn, neemt we-
reldwijd enorm toe. En dat mist zijn
uitwerking op de dampkring niet,
omdat veel energiebronnen nog
worden gevonden in de verbranding
van stoffen uit de aarde.

Over allerlei maatschappelijke ont-
wikkelingen, bijvoorbeeld de duur-
zaamheid van de leefomgeving, kan
worden gedacht of gesproken in de
voorbereidingen voor grote wandeleve-
nementen, zoals de Vierdaagse van Apel-
doorn en van Nijmegen. Laatstgenoemde

zal worden gehouden van dinsdag 16 tot en
met vrijdag 19 juli 2019. Over twee weken
volgt er meer nieuws over deze sportieve
uitdaging en over Via Vierdaagse.
Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het program-
ma:

20 januari
Winterserie in Escharen
Afstanden: 6-10-15-20-25 km
Starttijd: 08.00-12.30 uur
Startplaats: ‘t Dorpshuus
Meester Bongaardsweg 2 5364 PM Escharen
0486-473527
www.dew-escharen.nl

20 januari
10e Wintertintiltenentocht in Oeffelt
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Starttijd: 08.00-12.00 uur
Startplaats: café zaal
Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt
06-10178885
www.maasenviltmars.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in
Nederland worden gehouden, zoals in Epe
op 19 januari en in Aalten op 25 en 26 janu-
ari 2019.

Veel wandelplezier en een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
www.maasenviltmars.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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OVERLEDEN

Op dinsdag 8 januari is Harry Theunisz overleden. Hij heeft 82
jaar mogen worden. Echtgenoot van Lien Theunisz - Brante-
naar.
De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 15 januari in
de Kruisherenkapel te Uden. Daarna werd Harry in besloten
kring naar crematorium de Wende te Uden begeleidt. Corres-
pondentieadres: Heinsbergenstraat 26, 5402 EG Uden.

Op zondag 13 januari is Stien Ropers – van Ham overleden. Zij is
63 jaar geworden. Echtgenote van Frits Ropers.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden. Correspondentieadres: Fluitersweg 66,
7345 BJ Wenum Wiesel.

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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Welkom
bij informatiebijeenkomst herziene Havenverordening

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer or-
ganiseren de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven
voor u een informatiebijeenkomst op 6 februari van 13 tot 15
uur bij het Havenbedrijf Rotterdam in het World Port Center te
Rotterdam. Pieter Bruins Slot en Renate Westendorf (beide
van het Havenbedrijf Rotterdam) en Piet Luijk (Havenbedrijf
Amsterdam) informeren u graag over de nieuwe Havenveror-
dening, die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt.

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst

Nationale Grote Clubactie 2018

Het is weer voorbij. Vorig
jaar zijn er in heel Neder-
land weer voor 8,7 mil-
joen euro aan loten
verkocht en zeker is dat
80% van de opbrengst
bij de verkopende
verenigingen/stichting
en in de kas terecht is
gekomen.

Vanaf 13 december 2018 is de trekkingslijst op internet zichtbaar
en kan iedereen zelf nakijken of er een prijs is gevallen op zijn of
haar lot. Binnen onze parochie zijn er enkele kleine prijzen geval-
len. Zeker vijftien loten, die via ons verkocht zijn waarbij de laatste
twee cijfers ‘67’ waren, hebben een GREETZ CADEAUBON T.W.V.
€ 5,00 gewonnen en twee loten met de laatste cijfers ‘979’ heb-
ben een FOTOBOEK SMARTPHOTO gewonnen. Jammer dat er
geen andere prijzen binnen onze parochie zijn gevallen. Een vol-
gende keer misschien meer geluk.

Binnen onze parochie zijn dus in totaal 1.500 loten verkocht en
dat betekent dat er een bedrag van € 3.600,00 voor onze paro-
chie beschikbaar komt. Dat is mooi en een goed resultaat. Vanaf
deze plaats alle mensen, die een of meerdere loten gekocht
hebben, hartelijk bedankt. Natuurlijk bedanken wij de
mensen/bedrijven, die een ‘superlot’ gekocht hebben ook van
harte. Alle mensen, die hun best gedaan hebben om loten te
verkopen ook heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Namens onze parochie,

Karel Schreurs

http://worldportcenter.nl/
http://worldportcenter.nl/
https://aanmelden.binnenvaart.nl/index.php/684879?newtest=Y&lang=nl
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19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren m/s “Prudentia”;
Noud Johan Geutjes; Liesbeth Jansen-Seijsener.

20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer.
21-01 William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert v/d Donk en Christien v/d Donk-Wanders;

dhr. Joeri van Thiel; Jan Willem Heijmen.
23-01 Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke Deen-Wendt;

mevr. Roos Montens-Wigman.
24-01 Idara Laeijendecker.
25-01 Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;

Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-01 Marjolijn Lentjes-Beer; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;

Ingrid Schipperheijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, mvs. Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.

27-01 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen.

28-01 Mevr. L. Wanders-Stenssen; Momo Pols.
29-01 Mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J. Pols; dhr. Theo Oteman;
 Elly van Schijndel; Vincent Mooren.
30-01 Dhr. Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;

Johan van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
31-01 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.

1-2 Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
2-2 Peter van Megen jr.;  Jan Struijk.

MISINTENTIES ZONDAG 20 JANUARI 2019

dhr. Hendrik Johannes Danser en familie,
dhr. L.J.A. Bosman, mw. Stien Ropers-van Ham
dhr. Harry Theunisz, dhr. Dick de Vlugt,
mw. Helêne Stuij, dhr. Harry Mooren en Nelly,
ouders Luiken-Klaasen v/h ms. Marjo, levensgezel van
mw. Miep Daanen,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
bijzondere intentie.

MISINTENTIES ZONDAG 27 JANUARI 2019
Don Bosco viering

Tine en Stina Koning,
ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes en overledenen
fam. Heijmen,
dhr. J. Groenewold,
dhr. G. Buil m/s Paersado en dhr. H. Buil “Justo Tempore” en
overleden familieleden Buil,
dhr. H. van Werkhoven en René
dhr. C. Bertrand,
Jack de Grundt,
Patrick Verlaan v/h ms ‘Francisca’ en Nico en Jenny Verlaan.
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* Dhr. John Janssen (Afd. B22).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Vermeeren-Huibers.
NIJMEGEN, MACKENZIE, PANOVENLAAN
25, 6525 DZ.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” – (El-
derhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innu-
endo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* 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.

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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Bezield door Don Bosco - Salesianen aan het woord

klik in bovenstaande afbeelding op           en bekijk deze video

Deze documentaire (2018) is een productie van Rita Vermelt-
foort en Michel Agterberg in drie delen. Dit deel duurt 20 minu-
ten en is gesproken in het Nederlands.
Salesianen die het woord nemen zijn: Roger Burggraeve, Wim
Flapper, Henk Hofstede, Henny Koot, Frans Matthyssen, Theo
Roelofs, Kees Smeele, Jos Stevens, Piet Stienaers, Bernard van
Lankvelt en Wilfried Wambeke.

Reacties kunt u sturen naar vorming@donbosco.nl.

https://youtu.be/4BgX6jzNzcM
mailto:vorming@donbosco.nl


Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

Inloopavond Waalfront Nijmegen op 24 januari

Het Waalfront ontwikkeld zich in een rap tempo. De gemeente
Nijmegen wil haar bewoners daarover bijpraten en nodig ie-
dereen uit voor een inloopavond.

De inloopavond is op:
Donderdag 24 januari
van 18.30 tot 20.30 uur
in de Bouillonzaal van het Honigcomplex, Waalbandijk 8-22.

De inloopbijeenkomst staat in het teken van de bestemmings-
plannen Dijkkwartier Oost en Park Fort Krayenhof en de bijbe-
horende insptraakprocedures.

Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) is aanwezig om u
ook over andere belangrijke ontwikkelingen bij te praten, zoals
Waalkwartier Honig/slachthuis, over de sloop van het slachthuis
dat media februari/maart gaat beginnen.

Het NNP (belangenbehartigers van de bewoners van de Waal-
haven) gaan alvast de volgende punten inbrengen:

● De bouwplannen houden geen enkele rekening met het hui-
dige gebruik van de haven door de diverse watergebonden
partijen. Er wordt vanuit de wal gedacht en ontwikkeld.

● Bereikbaarheid van de haven voor brandweer, waterstaat,
slepers, KSCC  en bewoners van de woonschepen en arken
(dit voor het  dagelijks gebruik en voor de hulpdiensten).

● Insluiting van de haven door hoge woningbouw, waardoor
slechte ‘ventilatie’ (met name tijdens de lage waterstan-
den).

● Veel te weinig ruimte voor groen tussen haven en woning-
bouw /bufferzone voor privacy. Wij zijn geen folkloristisch kijk-
voer voor de walbewoner.

● Is er aandacht besteed aan bezonning t.a.v. waalhavenbe-
woners?
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
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 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 25-1 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Di. 31 -1 14.00 uur Soosmiddag met erwtensoep
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

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. 29-1  9.30 uur Rikconcours
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 22-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 5-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT 2019
In Restaurant Paviljoen Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht.

Toegangsprijs € 10,-
U hoeft u niet van te voren aan te melden.

Za. 9-2 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
Za. 30 -3 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
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 januari/februari 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

Do. 17 jan
t/m 22 jan.

43e vijfdaagse Internationale Circus Festival in
Monte-Carlo, Monaco.

Zo. 20 jan. 11.00 uur Eucharistieviering met als vervanger pastoor
Van Balveren.

Wo. 23 jan. 11.00 uur
Algemene ledenvergadering van NKB. In hotel
“De Druiventros”, Bosscheweg 11
te Berkel-Enschot

Za. 26 jan. 14.00 uur Jennefer Lutjens ontvangt haar Eerste
Communie.

Zo. 27 jan. 11.00 uur
Don Bosco-viering op het parochiecentrum met
als extra predikant (medebroeder)
Gerard Stolker.

Ma. 28 jan. 12.30 uur ESO-OEB nieuwjaarsreceptie
Wo. 30 jan.
T/m 1 febr.

ESU-Interschau 2019. Vakbeurs voor reizende
kermisexploitanten. Essen (Dld).

Za. 2 febr. 14.00 uur
Doop van Angelina van Gehlen en Tommy Bar-
telds, daarna ontvangt Angelina van Gehlen
haar Eerste Communie.
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Schippersvereniging Sterreschans Doornenburg organiseert
op 8 en 9 maart een tentoonstelling in Het Ontmoetingscen-
trum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

De Sterreschans heeft nog zoveel materialen die nooit ge-
toond zijn, dat deze nu tentoon gesteld gaan worden.
Het gaat om oude rivierkaarten, veel binnenvaart boeken,
foto’s met ‘oude’ binnenvaartschepen, scheepsmodellen,
‘oude’ werktuigen die vroeger op de schepen gebruikt wer-
den, vlaggen, enz.

Iedereen is hartelijk welkom en de entree is gratis.

Maar voor het zover is worden vrijwilligers gevraagd. Er moe-
ten spullen opgehaald worden, de tentoonstelling moet wor-
den opgebouwd en na afloop ook weer afgebroken
worden. Hebt u zin om mee te werken?

Ook als u nog thuis materiaal hebt liggen waarvan u denkt:
‘dat kan wel eens interessant zijn’ laat het ons weten. Denk
daarbij aan: foto’s, meetbrieven, patenten, de vlag met de
naam van het schip waarop je gevaren hebt, scheepswerk-
tuigen.

Hebt u vragen, neem contact met mij op, ik zie graag uw re-
actie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jaap Stienstra.

E-mail: jl.stienstra1@kpnmail.nl Mobiel: 06 – 17 59 22 76

Oproep Vele zaken veranderen in 2019. Misschien ook wat be-
treft het aanbieden van vuilnis en ander afval. Zoek
wat er (niet) is veranderd met behulp van onderstaan-
de websites.

https://www.huisvuilophaaldagen.nl/  of
https://sabni.nl/afval

mailto:jl.stienstra1@kpnmail.nl
https://www.huisvuilophaaldagen.nl/
https://sabni.nl/afval
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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.

De Amerikanen en Tommy's kwamen
steeds dichter bij. Je kon in de verte het
kanongebulder al horen. Het was een
heerlijk gevoel, het idee straks bevrijd te
zijn. Wel op een plaats die ik me maan-
den geleden nog niet had kunnen voor-
stellen. Het was nu eind mei 1945. Eind
september 1944 had ik al met oranje
bloemen op mijn hoed gelopen. Toen
was ik ook al dicht bij de bevrijding ge-
weest. Het kan raar lopen in het leven.
Een kleinigheid kan alles veranderen.
Als we bevrijd zouden worden wilde ik
meteen naar huis, naar Born. Mijn vader
en moeder waren denk ik ook in spanning
of wij nog terug zouden komen. Maar hoe
moest dat? Treinen reden niet meer, alles
was kapot gegooid. Ik had al eens bij het
levensmiddelenschip rond gekeken. Die
moffen hadden prachtige fietsen bij zich.
Mijn oom had het ook gezien. Ik zei tegen
hem: "Ik ga een mooie fiets jatten." "Kijk
maar uit", zei hij, "dadelijk zit je nog in de
bajes." Bij het schip lagen wel honderd
fietsen. Op het schip was het net een mie-
rennest. De mensen waren maar aan het
sjouwen. Het schip begon al aardig leeg
te worden. Ik zocht me een prachtig kar-
retje uit, sprong erop en wegwezen. Aan

boord gelijk in het ruim gedumpt. Oom
zei: "Wat ben jij een brutale kerel, maar
het is een mooie fiets. Nou je toch bezig
bent, haal er voor mij ook maar een." Dat
kon ik niet weigeren. Ze hadden zoveel
voor me gedaan dus nog maar een keer
terug. Weer een mooie uitgezocht. Er
stond niet een fiets op slot. Dat was toen
nog niet nodig, alhoewel...

De Duitsers lieten 's avonds de brug voor
ons springen. Hij viel aan een kant op het
jaagpad. Aan onze kant lag ie nog een
stuk op de peiler. ’s Morgens toen we gin-
gen kijken lag er een prachtige Mercedes
tussen de brug en de peiler. Het waren
vast hoge omes die erin zaten. Ze hadden
in het donker niet gezien dat de brug niet
meer lag zoals het moest. Ik denk dat ze
er niet meer uit zijn gekomen, maar daar
hebben wij niets van gezien. ’s Middags
zagen we de eerste Amerikanen met hun
tanks op de grote weg. Wat een vreugde.
De Hollandse vlag werd in de mast gehe-
sen en de vrouwen waren met taarten
bezig. Het werd een heel feest. We had-
den van alles in overvloed. We hadden
nooit gedacht dat zoiets kon. Van de ene
dag op de andere van niets tot over-
vloed. De volgende morgen waren we
geen van allen fit. Je was niets gewend. Ik
kon geen eten meer zien.
Een paar dagen later kwam er een be-
kende schipper langs. Zijn schip lag vijf
kilometer verderop. Hij vertelde dat de
Duitsers vlak bij hun een klipper hadden

laten zinken vol met marinegoed. Leren
jassen, jasjes met gouden knopen, broe-
ken en sokken. Wij met de buurjongens in
de roeiboot met een dreg. We waren niet
de eerste toen we aankwamen maar er
zat nog genoeg in. De klipper was hele-
maal onder water verdwenen. De luiken
waren er af gespoeld, dat was makkelijk.
De dreg overboord en vissen maar. We
hadden gelijk een heel pak marinejassen
met gouden knopen. Vervolgens dreg-
den we broeken op. Het was prachtige
blauwe stof. Een ding was jammer. Het
waren klepbroeken. Als je moest plassen
moest de hele klep open. Maar dat wen-
de. We bemachtigden ook nog een paar
pakken met sokken. We zijn nog een tijd
aan het vissen geweest om leren jassen te
vinden maar die waren blijkbaar al uitver-
kocht.

Aan boord gaf tante de buit een licht
sopje. Vuil was het niet, het was goed ver-
pakt geweest. Alles was splinternieuw. Het
waren verschillende maten. We hadden
zoveel dat dat geen probleem was. Wat
te klein of te groot was werd apart ge-
legd. Dat konden anderen weer goed
gebruiken. De volgende dag had ik al
een zo'n setje aan. Het was mooi blauw
kamgaren. Ik was zo trots als een aap met
zeven jongen.

Wordt vervolgd
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Checklist voor wintervakantie met de auto

We hebben nog niet echt dagen en nachten gekregen
waarop de toestand van de wegen er winters bijlag. Het is
toch verstandig winterbanden te laten monteren voor méér
grip.

Maar wat als je met de auto op wintersport vertrekt?

Zijn winterbanden verplicht?

En wat moet er absoluut zeker nog mee bij de bagage?

Klik op onderstaande link naar de website en lees waar u
aan moet denken vooraleer u vertrekt richting de sneeuw-
landschappen.

Ga naar: checklist wintervakantie

https://www.unitedconsumers.com/tanken/vakantietips/winter.jsp
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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

Y. Meering
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 3 verschijnt op 31 januari 2019.
Deadline: 28 januari.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Jaap Stienstra, Gerard Valk, Karel
Schreurs, Simon de Winter.

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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