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Feest van de Eerste Communie

Om 11.00 uur eucharistieviering waarin vier kinderen
voor het eerst aan de tafel van Jezus mogen zitten.
De kinderen zijn zeer goed voorbereid. De ouders
hebben hier een hoofdrol in gespeeld.
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Moederdag 2019

Tijdens de eucharistieviering op Moederdag 12 mei
hield
Hans Jacobs een bespiegeling over moeders
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Nieuwe luidklok op het parochiecentrum in Nijmegen

Dinsdag 21 mei 2019 werd de nieuwe luidklok door
Kon. Klokkengieterij Eijsbouts op het centrum geïnstal-
leerd.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De maand mei loopt ten einde

Maria staat goed in de bloemen. Rond haar beeld staan
mooie bloemen. Elk viering wordt afgesloten met het bidden
van een Weesgegroet. Een gebed dat de meeste nog ken-
nen.
Haar voorspraak hebben we nodig om ons pastorale sociale
werk goed te kunnen uit voeren.
Don Bosco vierde Maria onder een heel bijzondere Naam: Ma-
ria Hulp der Christenen. Haar feestdag is 24 mei. Dit feest wordt
in de huizen van de salesianen en de zusters van Maria Hulp
der Christenen over de hele wereld gevierd. Dat gaat ge-
paard met een feestelijke Eucharistieviering of een gebeds-
dienst. Daarna geniet men van een pranzo difficile: een
uitgebreide maaltijd.
Zondag aanstaande zal Maria een
speciale plaats krijgen in de heilige
Mis. Zij wordt overal op dezelfde wij-
ze uitgebeeld. Haar beeltenis kunt u
zien op de stola die ik draag en op
het kleed op het altaar. Aan deze
viering gaat een noveen vooraf.
Dat betekent dat dit feest in negen
dagen voor de datum wordt voor-
bereid.
In onze opleiding mochten we als
student invullen hoe we de voorbe-
reiding gestalte konden geven. Er
ging een aantal met tekening ver-

sierde A4-tjes rond. Daarop mocht je opschrijven hoe veel of-
fertjes, gebeden en andere bijzondere dingen je wilde doen
om zo goed mogelijk op dit feest te zijn voorbereid. Achteraf
moeten wij constateren dat dit toen goed was, het vormde je
karakter, maar dat de vorming toch los staat van het werkelijke
leven.
Op de vooravond van de feestdag werd er een academische
zitting gehouden in een feestelijk versierde zaal. Het koor zong
liederen, er werden gedichten voorgedragen, korte overwe-
gingen en diverse optredens vonden plaats. Deze duurde in-
clusief een pauze twee uur.
Toch plukken we vruchten van de wijze waarop wij deze vor-
ming hebben gekregen. Het heeft de basis gelegd. Het is de
kracht om ons constant te ontwikkelen in een veranderende
kerk en maatschappij. Wij moeten gericht blijven op een goe-
de en verantwoorde geloofsgemeenschap.

Europese verkiezingen

U ontvangt de Christoffel Nieuws-
brief op de dag dat er Europese
verkiezingen zijn: donderdag 23 mei.
Ik hoop dat u uw stem hebt uitge-
bracht. Er zijn heel veel zaken in het
Europees parlement die heel goed gaan. Gebruik uw gezonde
verstand. Het verenigd Europa heeft er groots toe bijgedragen
dat wij onder andere meer dan 70 jaar vrede hebben.
Een goede balans tussen welvaart en welzijn te vinden, is een
hele opgaaf. Het klimaat springt uit de lijst met aandachtspun-
ten. Er zijn veel goede ideeën en plannen om het klimaat te
verbeteren, maar besluiten gezamenlijk tussen de Europese
landen genomen, is nog verre van bereikbaar.
Plannen, ideeën, ideologieën zijn één, maar het kostenplaatje,
wie gaat het betalen is een tweede.
Gods Geest heeft veel werk, maar we moeten hem wel de
kans geven om zijn Geest naar een ieder uit te stralen.
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Water….voor nu en voor later!

Algemene Vergadering leden-
groep Koninklijke Schuttevaer.

Op 24 mei vindt deze vergade-
ring plaats in het Van der Valk
Motel in Rotterdam –Nieuwer-
kerk.
Onderwerp: Water….voor nu
en voor later!
Waar heb ik een gelijksoortige
tekst nog meer gehoord: de
Pater…voor nu en voor later.
Goed om met elkaar in ge-
sprek te gaan. De binnenvaart moet haar rol nog wat agressie-
ver spelen. Het zou de meest groene vervoersmodaliteit
kunnen zijn. Grootse ontwikkelingen vinden er plaats met be-
trekking tot het gebruik van energiebronnen. Plannen en idee-
en te over, nu moet er door gepakt worden.

Zondag Vaarvakantie

De KSCC vaarvakantie met de mps Prins Willem
Alexander begint.

De coördinatiecommissie met Wineke en Gerard Leensen, Paul
en Henriëtte Leensen en Mieke Bosman-Nuy zijn al weken bezig
deze reis goed voor te bereiden. Er is de nodige keren getele-
foneerd met de ‘boot’ voor het reisschema. In deze tijd waarin
veel Rijncruiseschepen varen is de ligplaats vaak een pro-
bleem. Omdat de mensen gebruik maken van rolstoel en rolla-
tor kan het schip niet twee breed liggen.
Er is veel gepubliceerd in het Christoffel Nieuwsbrief en ook
stond er een groots bericht in het Contact over Water, de uit-
gave van onze protestantse collegae.
Ook de kok Perry heeft het hele keuken- en culinaire gebeuren
goed voorbereid en heeft de nodige inkopen gedaan. Hij zal
met zijn team tijdens de vaartocht de nodige creativiteit laten
zien.
Financieel hebben wij een gift ontvangen van het katholiek
schipperswerk in Rotterdam, waarvoor namens de gasten har-
telijk dank.
Zaterdag wordt alles aan boord in gereedheid gebracht, zon-
dag worden de gasten ontvangen en maandag is het vertrek.
Het reisschema ziet er als volgt uit:

Datum Plaats Aankomst Vertrek

Zo. 26 mei Arnhem Rijnkade Vanaf 15.00 uur inschepen
Ma. 27 mei Arnhem Rijnkade 09.00 uur
Ma. 27 mei Emmerich Rheinpromenade 13.00 uur 17.00 uur
Ma. 27 mei Duisburg Muhlenweide 22.00 uur 08.00 uur
Di. 28 mei Düsseldorf Tonhallen-Ufer 13.00 uur 06.00 uur
Wo. 29 mei Koningswinter Rheinallee 15.00 uur 08.00 uur
Do. 30 mei Keulen Holwerft 10.00 uur 15.00 uur
Do. 30 mei Duisburg Muhlenweide 21.00 uur 06.00 uur
Vr. 31 mei Arnhem Rijnkade 12.00 uur Ontschepen

Het bovenstaande vaarschema kan te allen tijde veranderen door overmacht zoals
het weer, stremmingen en ligplaats wijzigingen.
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Donderdag 30 mei:

Hemelvaartsdag
s‘ Morgens gaan we dauwtrappen Om 7.00 uur vertrek

vanaf het restaurant St. Walrick, St. Walrickweg 5 te
Overasselt. Om 8.30 uur vieren we de heilige Mis bij de
ruïne/lapjesboom. Daarna is het tijd voor koffie en een heerlijke
pannenkoek met….

De nieuwe klok is geplaatst

Woensdag 22 mei was het
eerste geluid te horen. De
firma Eijsbouts heeft goed
werk afgeleverd. Zondag
aanstaande 10.45 uur zul-
len wij de kerkklok officieel
in bedrijf stellen. U bent van
harte welkom. De oude
luidklok staat in het muse-
um in wording.
Kijk ook op pag. 10 voor
meer foto’s en bekijk ook
het filmpje.

Feest van de Eerste Communie

Om 11.00 uur eucharistieviering waarin vier kinderen voor het
eerst aan de tafel van Jezus mogen zitten. De kinderen zijn
zeer goed voorbereid. De ouders hebben hier een hoofdrol in
gespeeld.
De kostersploeg, de bloemverzorging, de fotografie, de repro,
het beherend team staan allemaal klaar.
Een originele collage laat zien wie de kinderen zijn. Met samen-
zang en muzikale bijdrage van Ella en Julie Schuiling wordt het
een feestelijke viering. Na de viering is er een verrassing voor
de kinderen. Voor de ouders broertjes en peetouders zijn er
plaatsen gereserveerd. Hopelijk laat het weer zich ook van de
beste kant zien.

Stijn

Ella

Bjarne

Siem

Dauwtrappen 2018
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MOP

"Papa, wat is een alcoholist?"

"Zie je die vier bomen, jongen?
Een alcoholist zou 8 bomen zien."

“...”

"Um, pap - er zijn maar 2 bomen."

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Men fluistert: dat er mensen zijn die nog nooit gehoord hebben
van het Jos Vranken museum in voorbereiding,
dat mensen misschien de Christoffel Nieuwsbrief
lezen,
dat in de kerkaula de voorganger niet goed te
verstaan is,
dat de ‘ringleiding’ beter afgestemd moet wor-
den,
dat er heel mooie placemats zijn ontworpen voor
de KSCC vaarvakantie,
dat de infrastructuur rond de Waalhaven in Nij-
megen drastisch veranderd wordt
dat men zich afvraagt wanneer het monument
‘Ankers op de dijk’ officieel in gebruik genomen
wordt,
dat de hangouderen er al plezier bij beleven,
dat we nu al met de onlangs overleden Jan Derk-
sen, onze oppertheeschenker erg missen.

Men fluistert

Van harte een heel fijn weekend.

Een mooie Hemelvaartdag.

Een fijne vakantievaarweek met de mps Prins Willem Alexander.

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

Tijdens de voorbereiding voor FORUM in Rust, Duitsland op vrijdag
17 mei. Te zien zijn v.l.n.r. aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb,
pfarrer in Zwitserland Adrian Bolzern en pfarrer in Duitsland Heinrich
Torsten.

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha
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Nieuw telefoonsysteem op KSCC Schipperscentrum Nijmegen

Per 10 mei beschikt het Schipperscentrum in Nijmegen over
een nieuw telefoonsysteem. Het is voor ons gebruikers op het
centrum wennen aan het nieuwe systeem. Wij hopen te kun-
nen rekenen op uw begrip als het de komende tijd een keer
fout gaat met de telefoon. Bijvoorbeeld dat de verbinding
plotseling wordt verbroken of er verkeerd doorverbonden
wordt.

Het oude telefoonsysteem vol-
doet niet langer. In de loop van
juli 2019 stopt KPN met het on-
dersteunen van oude analoge
telefonie. De telefonie wordt di-
gitaal. Het was dus zaak om
over te stappen naar een
nieuw digitaal telefoonsy-
steem. Dat is nu gebeurd.
Maar het zijn een hoop nieuwe knopjes en het duurt een tijdje
voordat we er aan gewend zijn. Wij vragen om uw geduld.

Bedankt.
Namens alle vrijwilligers en me-
dewerkers van het KSCC Nij-
megen.
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Tijdens de eucharistieviering op Moederdag 12 mei hield
Hans Jacobs een bespiegeling over moeders.

Mama
Het probleem met moeders is, dat je niet zonder ze kunt.
Dat je ze niet kunt missen, dat je ze niet kwijt wilt.
Ze zijn er ook altijd.
Hoe donker het leven ook kan zijn, altijd is er je moeder.
Je anker in je leven.
Van haar krijg je automatisch de enige echte liefde: de on-
voorwaardelijke liefde.
Wat je ook uitgehaald hebt. Nóóit zal ze je veroordelen, wel
koesteren.
Een moeder stelt geen vragen, maar antwoordt altijd met de
armen wijd open: kom maar.
Maar de tijd knaagt.
Ook aan moeders.

Ze lijken eeuwig, maar ook zij moeten buigen.
Leeftijd, ziektes vertroebelen het ideale beeld.

Langzaam maar zeker glijdt ze weg in de vergetelheid van
haar gedachten.
Ze ligt met haar 86 jaar in het verpleegtehuis.
Op bed.
Af en toe kijkt ze je nog aan: 'Hoi'. Minimale beelden van her-
kenning. Langer dan een paar minuten gaat niet meer.

Het doet pijn om die aftakeling mee te maken.
Zij die je op de fiets niet bij kon houden, die van hot naar haar
rende om te helpen. Waar is ze gebleven, die moeder waar-
mee je kon huilen en lachen.
Vertwijfeling staan aan haar bed.
Mam, waar ben je?
Dan klopt de dood op de deur. Telefoonnummers worden ge-
controleerd. Artsen kijken bedenkelijk.
'Moeten we haar niet bedienen?', vraagt m'n zus.

Lees verder 
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Het klinkt zo definitief.
Beelden van huilende mensen rondom een bed.
Meestal 's nachts.
Een priester.
Verdriet.

Maar dan is het heel anders.
De priester is een vrouwelijke pastor.
Het bed staat in de kapel van het verpleegtehuis.
Er is mooie muziek.
Een paar ooms en tantes, zusje, zwager, neefjes.
En wij met z'n drietjes.
Eigenlijk sceptisch, bedienen, maar we doen het voor mama.
De pastor weet de juiste toon. Ze praat met mijn moeder.
Met ons en je bidt mee, woorden die aangeroest in je geheu-
gen liggen.

Je ziet de lippen van je moeder bewegen op het ritme van het
gebed.
We zingen Marialiedjes uit een heel ver verleden.

Ave, ave, ave Maria

Herinneringen aan de moeder aller moeders: aan Maria ko-
men in bloei.
Aan de meimaand, de bloemenkroon van Maria.
Ik droom weg en denk aan mei.
Als kralen van een rozenkrans liggen ze verspreid over het zui-
delijke landschap. Een lange ketting aan Mariakapelletjes aan
landweggetjes van hier naar daar.

Ze kronkelen omdat de weggetjes de tijd hebben en nooit de
kortste weg zoeken.
En dan zomaar. Ergens langs die weg. Een kapelletje, een Ma-
riabeeld, bloemen. Brievenbussen voor steun, hulp, troost, ge-
loof, verdriet.

Wees gegroet, o sterre
Wees gegroet van verre.
Liederen over rooskens zonder doornen, zingen door mijn
hoofd, over o violette zoet en bloemkes blauw in het koren en
altijd eindigen ze met

Oh, wees mij toch genadig;
Aan u beveel ik mij.

Een lange zoektocht naar geborgenheid.
Samen met mijn moeder met de fiets, even stoppen bij een
kapelletje.
Mijn moeder hielt van Maria en stopte haar naam in mijn rijtje
doopnamen. Uit liefde voor haar.
Dag Maria, ze zei dan bij het kapelletje. Hier woont ze
Waarom Maria? Vroeg ik toen,
Waarom ? zei ze dan verbaasd, Maria is toch ons moeder.

Lees verder 
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Maria, zo heb ik tijdens mijn levenslange zoektocht geleerd als
ik weer eens in een kerk stil sta bij een piëta, een beeld van
Maria met haar zoon Jezus op haar schoot, Maria kan immens
leed verdragen.
Maria heeft het vermogen om dit verdriet om te zetten in lief-
de.
Mededogen, vergevingsgezindheid is de basis voor die enige
onvoorwaardelijke liefde, de moederliefde.

Dicht bij het gezicht van mijn moeder vertelt de pastor het ver-
haal over leven en dood, maar vooral over de liefde die ze
van God heeft gekregen en die mijn moeder in haar leven zo
onbaatzuchtig uitgedeeld heeft.

En opnieuw kijk je naar haar ogen, naar haar lippen. Je vraagt
je af of je zelf wel genoeg aan haar terug gegeven hebt.
Genoeg liefde.
Je hoopt alleen dat je veel van haar geleerd hebt.
Dat je zelf een beetje van haar liefde weer verder kunt geven.
Mijn moeder probeert een kruis te slaan, maar haar stramme
handen reiken niet verder dan 'In de naam van'
'De Vader' haalt ze niet.
Bedienen, de zalvende olie.
Olie die diep in je huid doordringt, zegt de pastor, die in je blijft.
Of ze er klaar voor is, is de vraag.
'Laat maar komen', zegt mijn moeder.
Niet om te sterven. Dat hoef je nog lang niet, fluistert de pastor.
Maar om de rust te vinden.
En we zingen nog een keer.
Haar lippen bewegen mee:
…aan u beveel ik mij…

De drie minuten van normaal, zijn ruim een half uur geworden
en nog steeds is ze erbij.

De olie zalft het vertroebelde beeld dat van mijn moeder tus-
sen mijn oren was gaan wonen.
Ik zie haar rust, haar geluk en ze straalt het uit naar iedereen
om haar heen.
Zij was erbij toen ik geboren werd, ik ben erbij als ze haar laat-
ste meters gaat.
Ik hang boven haar oren en vraag:
'Hé mam, weet je nog welke van die twee daar ik het lekkerste
vond?'
Ik wijs naar haar bijna verschrompelde borsten.

'D'n dieje', zegt ze en lacht.

Daar helpt geen dooie dood aan: je moeder raak je nooit
kwijt.

Hans Jacobs
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Dinsdag 21 mei 2019 werd de nieuwe luidklok door Kon. Klokkengieterij Eijsbouts op het centrum geïnstalleerd. Het geheel, dat onge-
veer 80 kilo weegt, moest door mankracht naar boven worden gebracht. De klokkenstoel werd voorzien van een rubberen laag om
de schokken van het luiden op te vangen. Daarna werd de klok in de stoel opgehangen en de elektriciteit aangepast.
Vanaf nu is de klok van binnenuit simpel door een knop te bedienen. Een hele prestatie, maar de moeite waard. Het klinkt nu als
een... ja, als een klok!. Bekijk ook de video. Voor alle foto’s van de plaatsing kijk op onze website.

Nieuwe luidklok op het parochiecentrum in Nijmegen

https://youtu.be/I_Nmw-FZ9dA
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs van Koninklijke
BLN-Schuttevaer

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europees afge-
stemd scholingsbeleid, waar carrièreperspectief en life long
learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbesten-
digheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt
in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel.
Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren.
Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van ver-
schillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog
lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het
(na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op
het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.

Lees meer over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs op:
https://www.bln.nl/onderwijs

KSCC Nijmegen Soos met Haringparty uitgesteld naar 18 juni

De traditionele afsluiter van het Soos met… seizoen 2018-2019 is
verzet van dinsdag 4 juni naar 18 juni. Reden voor het uitstel is,
dat we op de party nieuwe haring willen serveren. En die is op
4 juni nog niet binnen.

Houdt u onze website en/of de Christoffel Nieuwsbrief in de ga-
ten. Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over
de haringparty 2019.

https://www.bln.nl/onderwijs
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GEBOREN

Op donderdag 18 april is Valentino Pöppel geboren.
Valentino is het zoontje van Rosalie en Tobias Pöp-
pel. Peetoom is Nico Sterrenberg en peettante is Wil-
lemien Sterrenberg.

HEILIIGE EERSTE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL

Op 30 mei ontvangen Stijn Wissing, Ella Schuiling, Bjarne
Knipping en Siem Rutten hun Eerste Heilige Communie. Wij feli-
citeren Stijn, Ella, Bjarne en Siem met hun eerste communie.

Op 9 juni, Eerste Pinksterdag, ontvangt Jean-Paul Dumoulin het
Heilig Vormsel. Wij feliciteren Jean-Paul met zijn vormsel.

OVERLEDEN

Op vrijdag 10 mei is, op de leeftijd van 54 jaar,
Maurice Verbraak overleden. Levenspartner van
Chantal Buchmeyer. De afscheidsdienst, vooraf-
gaand aan de crematie, vond plaats op donderdag
16 mei in de aula “De Drie Zwanen” van crematori-
um Zegestede te Roosendaal.
Correspondentieadres: Monuta de Groen t.a.v. de fam. Ver-
braak – Buchmeyer, p/a Bergrand 236, 4707 AT Roosendaal.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is op dins-
dag 14 mei Johannes Andries (Jan) Derksen overle-
den. Op de leeftijd van 87 jaar. Op maandag 20 mei
werd afscheid genomen van Jan een eucharistievie-
ring aan boord van het KSCC Schipperscentrum in Nij-
megen. Jan werd in besloten kring begeleidt naar het
crematorium.
Correspondentieadres: Lupinestraat 2, 6641 AW Beuningen.

Op dinsdag 14 mei is, op de leeftijd van 56 jaar,
Geertruida Theadora Maria (Gerrie) Bennik overle-
den. Partner van Victor Valk. Gerrie werd begraven
op 21 mei op de Natuurbegraafplaats De Maashorst
te Schaijk.

Op dinsdag 21 mei is, in de leeftijd van 79 jaar,
Johan Wennekes overleden.
Echtgenoot van Riet Wennekes – Buil.
Zondag 26 mei van 18.00 tot 19.00 uur kunt u persoonlijk af-
scheid nemen van Johan aan boord van het KSCC Schippers-
centrum, Waalhaven 1k te Nijmegen (navigatie volg
Havenweg). De uitvaartdienst voor Johan is op maandag 27
mei om 11.00 uur in de Goede Herderkerk Neerbosch-Oost,
Fanfarestraat 57 te Nijmegen.
Correspondentieadres: Fanfarestraat 147, 6544 NV Nijmegen.
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25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan Roest,
 ex-directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Juliette Wendt;
 Axel en Falco Helmink; Marijke van Loon.
26-5 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
27-5 Dhr. Willy Verberck; Jan Suykerbuyk; Toine Willemsen; Erwin
 Bosman m/s “Ingona”.
28-5 Karin van Dongen, m/s “Najade”; Luuk Brandt.
29-5 Ria de Bot-Cornelissen; Rinie Janssen-Valkenburg; Delana
 Derksen.
30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen;

mevr. Trudy v.d. Donk; Monique Wig¬man; Harry van Laak;
 mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”;

Vincent de Rover; Jaap Brevoord.
31-5 Yvonne Keuvelaar, m/s “Adato”; Luuc Bourgonje.
JUNI
1-6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;

Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
 Claudia Peters.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h m/s “Bellona-V”;

Joost van Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
6-6 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
7-6 Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
8-6 Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen; Bent
 Schleipfenbauer.

ZONDAG 26 MEI 2019

Dhr. Johan Wennekes,
dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC,
mw. S. Gloudemans,
ouders Bemboom-de Boer,
dhr. Harrie van der Donk,“Amice lll”,
ouders van der Donk-Daanen "Amice l",
mw. E. van Thiel en dhr. Jan van Thiel,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek van Ophuizen,
dhr. A. Vermeeren ms “Verti” en overleden familieleden.

ZONDAG 2 JUNI 2019

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink
en familie van den Brink,
mw. Miek Broekmeulen – Tonissen,
dhr. R. Roelants "Marina",
mw. Ria van Megen en overleden familieleden,
mw. E. van Ommen-Stelt m/s ‘Oranda’,
dhr. Aloys van Megen m/s Furie,
dhr. Koos Verhoef.
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Verjaardag

Aalmoezenier

Op 25 mei a.s. wordt
Aalmoezenier
B.E.M. van Welzenes sdb 78 jaar.
Dat willen wij graag samen met u
vieren. Bij uitzondering vieren wij
dit niet op de dag zelf, zoals u
gewend bent, maar de dag
erna.
Graag nodigen wij u uit op
zondag 26 mei a.s. om na afloop
van de H. Mis te proosten op zijn
verjaardag.
U bent allen van harte welkom.

Bestuur en medewerkers
KSCC-Nijmegen
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* Dhr. Henk Wigman, UMC Amsterdam.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10,
6642 CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Pe-
ter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Dhr. George de Bot. (Pleyade: locatie Lo-
bede).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CA.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.
* 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.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen.
NIJMEGEN, JUPITERSTRAAT 27, 6543 XG.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* 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/


Christoffel Nieuws pagina 17← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Kun je winnaar worden in de wandel-
sport? Het is een lastige vraag om te kop-
pelen aan een antwoord. Waar kun je
punten scoren of welke jury beoordeelt je
resultaat? Het is niet te vergelijken met
een balsport of een sport waarbij het
gaat om tijd, en kwaliteit wordt gemeten
met punten zoals een songfestival. Een
sport die alleen maar vraagt om een in-
spanning en het ervaren van voldoening,
dat is wandelen. O ja, binnen een be-
paalde tijd een afstand afleggen zonder
het contact met de bodem te verliezen,
dat moet wel worden volbracht, als het
gaat om het verkrijgen van een mooie
beloning.

Een goede voorbereiding voor een groot
wandelevenement is onontbeerlijk en
daar horen vooral kilometers bij, maar ver-
geet de verzorging van de voeten niet.
Schoeisel is van belang en de kleding
mag niet worden vergeten. En wat neem
je mee? Voor het gevarieerde weer van
Noordwest Europa zijn soms verschillende
zaken nodig.

Denken we bijvoorbeeld aan bescher-
ming van de huid bij een heldere lucht en
veel zonneschijn, maar ook aan regenkle-
ding of aan een trui of jas bij lage tempe-
raturen. En als een wandeltocht vier uur of
meer duurt, laten de rustmomenten dan
een onderdeel van de tijdsbesteding zijn.
En ja, eten en drinken horen er echt bij,
ook al is de eetlust bijvoorbeeld nog erg
klein. Langere afstanden afleggen is toch
echt een prestatietocht.

Het is nog steeds mogelijk om een aan-
melding te doen voor de verzorging tij-
dens de Vierdaagse van dit jaar. Tot en
met 15 juni 2019 kunt u zich daarvoor aan-
melden op www.ksccvierdaagse.nl. Onder
Home verschijnt het Inschrijfformulier.

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

25 mei
Roparun wandeltocht in Nijmegen
Running Nijmegen
Afstand: 10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: Honigcomplex
Waalbandijk 20 6541 AJ Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 12.00 uur
06-20966250
www.runningnijmegen.nl

30 mei
37e Kastelenwandeltocht in Wijchen
Wsv de Posthoorn-Wijchen
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: zaal Sterrebosch
Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
Starttijd: 07.00 - 12.30 uur
www.posthoorn-wijchen.nl

2 juni
33e Grenslandtocht in Beek
Wsv Mooi Nederland
Afstand: 10-15-20-30-40-50 km
Startplaats: clubhuis B.V.C.
Alde Weteringweg 1 6573 AZ Beek
Starttijd: 07.00 - 13.00 uur
www.mooinederland.wandelt.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Barneveld en Nijkerk op 25 mei, in ‘s-
Heerenberg op 25 en 26 mei, in Afferden
op 26 mei, in Wageningen op 29 mei, in
Oene op 30 mei 2019, in Rotterdam en
Spijkenisse op 1 juni en in Ewijk op 2 juni.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.ksccvierdaagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
www.runningnijmegen.nl
www.posthoorn-wijchen.nl
www.mooinederland.wandelt.nl
www.wandel.nl
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Crea-doe Pinksterworkshop met Yvonne

Op donderdag 6 juni is er om 13:30 uur een Pinksterworkshop
“bloemstukje maken” van de Crea-Doe o.l.v. Yvonne Meering.
Er wordt een Pinksterstuk gemaakt op een glazen bord met
een diameter van 25 cm – 30 cm. Het glazen bord zelf meene-
men!

Waar: Op het KSCC Schipperscentrum Nijmegen.
Aanvang: 13.30 uur.
Kost: De kosten zijn € 18,00. Contant betalen.

Opgave voor vrijdag 31 mei via KSCC 024 – 3777575 of via
Yvonne, 024 - 3780340. U kunt ook een strookje inleveren. Het

strookje vindt u op de
ronde tafel bij de in-
gang naast het pink-
sterbloemstukje. Voor
meer informatie kunt u
haar ook bellen.

De Pinksterworkshop
wordt gegeven onder
het genot van een
kopje koffie/thee en
stuk overheerlijke ap-
peltaart.

Tevens is er voor iedere
deelnemer een koel
glas Sangria.
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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 Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Ma. 3-6 9.45 uur Reisje op de Rijn van Xanten naar Duisburg.
Voor meer informatie klik hier.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 4-6 13.30 uur Laatste Binnenvaartsoos van het seizoen. Het sei-
zoen wordt afgesloten met een haringparty.

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

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 geopend.

Zo. 9-6 10.30 uur Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering.

Ma. 10-6 14.00 uur Tweede Pinksterdag fietstocht.
Opstappen bij Boelaars.

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

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

mailto:schre165@planet.nl
https://www.kscc.nl/millingse-sv-organiseert-rijnreis-van-xanten-naar-duisburg-op-maandag-3-juni/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei/juni 2019

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of te-
lefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 24 mei 10.00 uur ALV en congres Kon. BLN-Schuttevaer. v.d. Valk
Hotel, Parallelweg zuid in Nieuwerkerk

Zo. 26 mei
12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.

15.00 uur Inschepen voor KSCC ziekenvaartocht Prins Willem
Alexander op de Rijnkade in Arnhem

Do. 30 mei

Kantoor KSCC Nijmegen hele dag gesloten.

7.00 uur Dauwtrappen en H. Mis bij lapjesboom daarna
pannenkoeken eten bij rest. St. Walrick

11.00 uur Hemelvaartviering en H. Communieviering voor
Eerste Heilige Communie.

Vr. 31 mei
KSCC Schipperscentrum hele dag gesloten.

12.00 uur Ontschepen PWA ziekenvaartocht op de Rijnkade
in Arnhem.

Wo. 5 juni 19.30 uur Cursus Vaarbewijs 1 door Vaarschool SAW.
Do. 6 juni 15.00 uur Feest. Rederij Jägers in Duisburg bestaan 100 jaar.
Do. 6/
Vr. 7 juni 9.00 uur IVR-congres in Praag, Tsjechië.

Zo. 9 juni
11.00 uur Eerste Pinksterdag. Heilige Mis en ontvangst van

het Heilig Vormsel.

11.00 uur Inwijding scheepsschroef bij Giether Schifferverein
e.V. in Schifferdam in Grieth (D).

Ma. 10 juni 11.00 uur Tweede Pinksterdag. Heilige Mis met van Martin
Hoenselaar (orgel) en Dinie Jacobs (fluit).

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

mailto:info@kscc.nl
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Nieuwe website van de overheid: WaarZitWatIn

Chemische stoffen in alledaagse producten

In veel consumentenproducten zitten chemi-
sche stoffen. In dagcrème bijvoorbeeld zodat
het langer goed blijft. In kaplaarzen om ze soe-
pel te houden. En in koekenpannen om aan-
bakken te voorkomen. Chemische stoffen maken ons leven
makkelijker, maar kunnen soms ook schadelijk zijn voor de ge-
zondheid. Dus moet je er goed, veilig en gezond mee omgaan.
Waarzitwatin helpt je daarbij.

Bijvoorbeeld

Je bent zwanger en wilt de babykamer gaan schilderen. Je wilt
dat je planten goed groeien in de tuin. Of je hebt kleine kinde-
ren die speelgoed in hun mond steken. Er zijn allerlei situaties te
bedenken waar het extra belangrijk is om te weten welke che-
mische stoffen er in welke producten zitten. Hier krijg je niet al-
leen een overzicht van producten en chemische stoffen die
voor jou interessant kunnen zijn. Maar je krijgt ook nog tips en
adviezen.

De site is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) en VeiligheidNL en biedt "wetenschappelijke in-
zichten om geruchten over producten uit de wereld te helpen".

Waarzitwatin

Waarzitwatin is een onafhankelijke informatiebron waar je te-
recht kunt als je meer wilt weten over chemische stoffen in con-
sumentenproducten. Want als je weet waar wat in zit, kun je zelf
een keuze maken bij het kopen en gebruiken van alledaagse
producten.

Ga naar de website: Waarzitwatin

https://waarzitwatin.nl/
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Aftrek van giften zijn in de toekomst beter controleerbaar

Naar verwachting zullen met ingang van 2021 twee aanpassin-
gen in de giftenaftrek volgen.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft bekend gemaakt dat
een tweetal maatregelen ervoor moet zorgen dat er een juiste
en beter controleerbare giftenaftrek zal kunnen plaatsvinden.
Allereerst zullen contante giften zonder kwitantie niet langer
worden geaccepteerd voor aftrek. Deze giften, veelal in de
bekende collectebus, zijn niet voldoende controleerbaar. Er
zijn naar verluid voldoende alternatieven, denk aan overboe-
ken, pinnen etc., die wel goed controleerbaar zijn.

Daarnaast zal in de onlineaangifte programmatuur van de Be-
lastingdienst de lijst ANBI’s, toegestane goede doelen, worden
ingebouwd, zodanig dat in een invulveld met keuzemenu met-
een de juiste ANBI kan worden geselecteerd. Hiermee kan de-
gene die aangifte doet meteen controleren of het
desbetreffende goede doel wel als ANBI aangemerkt wordt en
dat daarmee de gift als aftrekpost in de aangifte meegeno-
men mag worden.

Nu is dat nog een vrij in te vullen veld. De aangever moet daar
zelf de naam (goed gespeld) van het goede doel invullen en
zelf controleren of het goede doel ook een ANBI status heeft.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. En het is voor de belasting-
dienst ook moeilijk te controleren.

Met deze twee aanpassingen hoopt het Ministerie van Finan-
ciën in de toekomst efficiënter afgetrokken giften te kunnen
beoordelen op rechtmatigheid. Ook kan de aangever zelf
eenvoudiger vooraf beoordelen of de gift aftrekbaar is.

Onze Landelijke Parochie en onze stichtingen zijn aangemerkt
als ANBI instelling. Schenkingen die u doet, mag u onder voor-
waarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de
Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt
is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI’s).
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Binnenvaartdagen Zwijndrecht verplaatst
naar 13 en 14 september

De organisatie van Binnenvaartdagen
Zwijndrecht heeft via alle mogelijke kana-
len duidelijk gemaakt dat het evenement
niet op 24 en 25 mei plaatsvindt. Het is
verplaatst naar vrijdag 13 en zaterdag 14
september. Aan de opzet: een tweedaags
publieksevenement vol educatie, voor-
lichting en amusement. is niets veranderd.
Promotie voor de binnenvaart én voor
Zwijndrecht.

De reden voor het uitstel zit 'm in het feit
dat de tijd tekortschoot om de vergun-
ning rond te krijgen. "Dat ligt niet aan de
gemeente Zwijndrecht", benadrukt de or-
ganisatie. “Het was gewoon te kort dag."
Die organisatie bestaat uit Piet de Bruin
van De Bruin Horeca & Organisatie. Jan
van Laar, o.a. eigenaar van Maritiem Me-
dia en mede-eigenaar van J. van Laar BV
en Rutger Hoogerwerf. eigenaar van or-
ganisatiebureau Buro RUW in Rotterdam.
Het is begonnen met Piet de Bruin. hij liet
zich voor het idee van de Binnenvaartda-
gen Zwijndrecht inspireren door het Bag-
gerfestival in Sliedrecht: "Een
publieksevenement waarin de bagger-
sector centraal staat. Waarom kunnen wij
in Zwijndrecht zoiets niet organiseren voor
de binnenvaart?" Het idee sprak Jan van
Laar en Rutger Hoogerwerf zodanig aan
dat ze gedrieën optrekken.

Voordelen
Jan van Laar over de nieuwe data: "We
hebben bewust niet gekozen voor 6 en 7
september omdat die dagen samenval-
len met de Wereldhavendagen in Rotter-
dam. Een voordeel is dat we nu
voldoende tijd hebben om het goed neer
te zetten en om meer sponsors te virıden.
We zijn volop bezig om er een mooi eve-
nement van te maken dat jaarlijks terug-
keert."
Piet de Bruin ziet in zijn enthousiasme in de
nieuwe data louter voordelen. "Winkel-
centrum Maasplein en Veerplein zijn van
plan hun Lifestyle Event samen te laten
vallen met onze binnenvaartdagen. Het
zijn de Monumentendagen, dus ik zie pu-
bliek van Dordrecht onze kant opkomen.
Ook met RTV Rijnmond zijn we in onder-
handeling. We staan er positief in en kij-
ken ernaar uit."

Gezelligheid
Het moet een evenement worden waar
de binnenvaart en het daaraan gerela-
teerde bedrijfsleven zich kan presenteren.

Op vrijdag 13 september ligt de nadruk
op educatie, met de bedoeling kinderen
en jongeren kennis te laten maken met
de binnenvaart. Rutger Hoogerwerf: "We
hebben basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs uitgenodigd. Twee-
honderd leerlingen van het Da Vinci Col-
lege in Dordrecht krijgen de opdracht om
een veiligheidsplan te maken voor het
evenemententerrein. Degenen die de op-
dracht het beste doen, komen ons die
dagen daadwerkelijk helpen." Het evene-
mententerrein strekt zich uit over het
Maasplein, Thorhoofd. Veerplein en de
kade Zomerlust. Natuurlijk is er tijdens bei-
de dagen en avonden, het duurt van
10.00 tot 23.00 uur, volop gelegenheid
voor gezelligheid. Er is een podium voor
allerlei muzieksoorten en er zijn barretjes
voor een hapje en een drankje.
De grote lijnen van de Binnenvaartdagen
Zwijndrecht zijn bekend, de daadwerkelij-
ke invulling wordt in de loop van de aan-
staande periode duidelijk. Het plan is om
Zwijndrecht en de binnenvaart op de
kaart te zetten en de bescheidenheid, die
deze stad en deze sector zo kenmerkt,
overboord te zetten. "Daar is het hoog tijd
voor", vinden alle drie de organisatoren.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op
www.binnenvaartdagen.nl
Schrijf dus vast op in de agenda: 13 en 14
september - Binnenvaartdagen Zwijn-
drecht.

www.binnenvaartdagen.nl
www.binnenvaartdagen.nl
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’
(2008). In de komende maanden publi-
ceren wij zijn relaas in deze feuilleton.

Maar op het eind ging het mis. We lagen
met het schip in de Limburgse Peel, in de
frontlinie. Het schip is daar totaal uitge-
brand en mijn broer en ik zijn meegeno-
men naar Duitsland en daar te werk
gesteld. Daar hadden we niets te lachen,
maar al die ellende heb ik al eens opge-
schreven. Ik was toen nog een vrijgezelle
jongen en kon wel een duwtje hebben.
Het schijnt me niet veel gedaan te heb-
ben, want anders was ik geen vijfentach-
tig geworden, denk ik. lk ben een
zondagskind en die hebben altijd geluk,
zeggen ze. Dat kan ik beamen. Van de
twaalf broers en zussen hebben er negen
een hartkwaal en een is er dood.

Onze grootmoeder van vaderskant was
van boerenafkomst, is mij verteld. Ik heb ze
nooit gekend, want ze is al gestorven toen
mijn vader negentien jaar was. Af en toe
vertelde mijn vader er wel eens iets over
en daarvan heb ik dit het best onthouden.
Ze las eens in de krant: dikke mie veroor-
zaakt veel hinder voor de scheepvaart en
vroeg toen aan haar man Driek: wat zou
dat toch voor een mens zijn. Opa schoot
en de lach en zei: daar staat geen dikke
Mie, maar dikke mist. Ze hadden vier zo-
nen en dat waren geen lieverdjes. Op een
dag hadden ze de glazen uit oma’s bril

geschroefd. Toen oma 's morgens haar bril
opzette zei ze: ik heb in geen tijden zo
goed gezien als vandaag. Toen had je
ook meer tijd om zoiets uit te halen. Alles
ging heel gemoedelijk en zonder stress.
Het kan ook zijn dat ik het zo -zag omdat ik
nog jong was. De mensen die pas een
nieuw schip gekocht hadden en ook de
mensen aan de wal met een eigen zaak
hadden niets te lachen. Een oom van me
trok steun. Hij had acht kinderen en kreeg
negen gulden in de week. Daar ging twee
vijftig af voor de huur en daar moest hij
het mee doen. Hij moest zich iedere dag
melden. Er werd toen wel gezegd dat het
land rijk was en het volk arm. Dat er toen
mensen waren die voor de NSB tekenden
kan ik me goed voorstellen. Ze wilden weg
uit de armoe.

Wat Hitler allemaal van plan was wisten
de meeste mensen niet. Zelfs onze rege-
ring wist het volgens mij niet eens. Zoals
onze soldaten uitgerust waren was ook
een lachertje. Ik zou in met voor de keu-
ring moeten komen, want ik was 30 april
1940 net 18 jaar geworden. Misschien heb
ik wel geluk gehad al had ik toen ter tijd
best in dienst gewild.
Vader was in de oorlog van 1914-18 twee
jaar en zeven maanden in dienst geweest.
Hij vertelde altijd dat het een van de
mooiste tijden van zijn leven was. Ome
Hendrik, een broer van mijn vader, moest
toen ook in dienst, maar die zag het hele-
maal niet zitten. al zei zijn vader dat hij

daar een echte vent zou worden. Was jij
maar in dienst geweest. zei hij toen tegen
zijn vader, en maakte dat hij buiten kwam.
Toen de jongens na de oorlog naar lndië
moesten had ik weer geluk. Ik was in die
vijf jaar te oud geworden. Een schippers-
zoon die ik goed kende was onderweg
naar de boot uit de trein gesprongen. 's
Avonds zat hij bepakt en bezakt bij mijn
oom het hoogste woord te voeren, want
hij had een oogje op mijn nichtje. Mijn
oom zei: je gaat je morgen melden al zal
het er niet zo goed voor je uitzien, denk ik.
Het kan mij niets schelen wat er van komt,
maar naar Indië ga ik niet, riep hij. Als ik
hier in de bajes zit weet ik zeker dat ik er
levend uit kom! Hij heeft een jaar in Nieu-
wersluis, een bajes voor dienstweigeraars,
gezeten. Later kwam ik hem nog eens te-
gen en hij zei dat hij nooit spijt had gehad
van wat hij toen gedaan had. Zijn kamera-
den waren drie jaar weggeweest en een
paar waren zelfs nooit meer teruggeko-
men. Indië verloren, rampspoed geboren,
was toen de leus. maar dat is wel meege-
vallen, geloof ik. Alleen de lui die grote
plantages hadden waren alles kwijt. Hij
was blij dat hij daar zijn leven niet voor in
de waagschaal had gesteld. Maar hij
kwam niet meer in aanmerking voor een
baantje bij het Rijk, omdat hij geregistreerd
was als dienstweigeraar. Maar daar had
hij schijt aan, beweerde hij.

Wordt vervolgd.
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Wegens succes voor het éérst drie
keer per week afvaarten

Op vrijdag 17 mei is de kaartverkoop voor
de historische rondvaarten van het Mari-
tiem Museum Rotterdam van start gegaan.
Van 30 juni t/m 1 september vertrekken de
vaarten iedere zondag, vanaf 14 juli zijn er
ook afvaarten op woensdag en - voor het
eerst - op donderdag. Tijdens een ander-
half uur durende tocht vanuit de Maritiem
Museum Haven beleven de opvarenden
de highlights van Rotterdam vanaf het wa-
ter en komen ze meer te weten over de
varende ‘topstukken’ van het Maritiem
Museum.

Opening vaarseizoen
Op zondag 16 juni wordt het vaarseizoen
van de historische rondvaarten geopend
met een uitgebreid programma in de Ma-
ritiem Museum Haven. De historische sche-
pen gaan de Nieuwe Maas op en ook de
fluisterboot neemt de bezoekers mee op
een rondvaart door het Maritiem District.
Op de kade draaien de motoren op volle
toeren en kunnen kinderen een ritje ma-
ken met de locomotor of hun behendig-
heid oefenen met de Op- en Over. De
schepen in de haven zijn open voor het
publiek en Toon Polygoon maakt de mid-
dag compleet met zijn muziek.

Varen met een topstuk
Tijdens de historische vaartochten van het
Maritiem Museum krijgen de opvarenden
een kijkje in de historie van de varende
vloot, bijvoorbeeld stoomsleepboot
‘Dockyard V’ (1940) of ‘Havendienst 20'
(1941), schepen die nog hebben meege-
werkt aan de wederopbouw van Rotter-
dam. De bemanning vertelt graag alles
over het schip, over de historie, de techniek
en de toekomst van deze varende monu-
menten.

Tickets voor de rondvaarten zijn vanaf vrij-
dag 17 mei online te koop via
maritiemmuseum.nl/tickets. Een ticket voor
volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar kost
€ 12,50 en voor kinderen tot 4 jaar € 2,50.
Wees er snel bij want de beschikbaarheid
van de kaarten is beperkt. Op de dag van
de afvaart zijn de tickets tot 10.00 uur online
te koop. Resterende en niet opgehaalde
kaarten kan men op de dag zelf bij de kas-
sabalie kopen.

Let op! Onze schepen zijn niet overdekt! In
geval van zware storm of zeer hevige regen
kunnen we niet varen en zullen we de op-
varenden tijdig op de hoogte stellen. Voer
daarom altijd uw e-mailadres én telefoon-
nummer in bij het bestellen van uw ticket.

https://www.maritiemmuseum.nl/

Start kaartverkoop historische rondvaarten van het Maritiem Museum Rotterdam

https://tickets.maritiemmuseum.nl/maritiem/nl/flow_configs/mm/z_events_list
https://www.maritiemmuseum.nl/
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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
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523
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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
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