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Van de bestuurs- en directietafel
49 dagen na Pasen wordt met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Voor de uitstorting waren de apostelen nog bang en zaten met de
opdracht van Jezus in hun maag.
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Ton van Balveren, 25 jaar priester
Op zondag 23 juni viert pastoor Ton van Balveren zijn
25 jarig priesterjubileum. Het feest begint ‘s middags
om 15.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk (Hogestraat 2) te
Druten.
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Pelgrimeren met Kerkennacht Nijmegen op 21 juni
In Nijmegen openen dertien kerken met Kerkennacht
hun deuren voor deelnemers aan de fiets- of wandelpelgrimages. Op vrijdagavond kunnen belangstellenden zich melden bij één van de drie beginpunten.
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lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Zondag 9 en 10 juni: Pinksteren
Pinksteren: Een feest dat door veel mensen
niet meer gekend wordt, terwijl het een
heel belangrijk feest is. De leerlingen hadden van Jezus de opdracht gekregen het
evangelie wereldwijd te verkondigen. Alleen na de dood van Jezus van het Kruis
zaten ze met die opdracht in hun maag.
Moet dat nu nog, zullen wij toch maar weer
terugkeren naar onze vissersboten. Ze waren trouwens ook bang dat zij door de overheden in hun kraag gegrepen zouden
worden, in de gevangenis terecht zouden
komen, etc. Ze baden, mediteerden, spraken met elkaar.
Daarvoor hadden zij zich met Maria teruggetrokken in een huis, totdat Petrus weer tot
zichzelf kwam en een pittig gesprek met de
andere apostelen en Maria aanging. Ik stel
me dit gesprek zo voor: Petrus zit in een
hoekje te mijmeren. Allemaal tevergeefs,
allemaal voorbij, maar dan komen de
woorden van Jezus weer naar boven: ‘
Petrus geloof je in Mij’? ‘Ja Heer’, had Petrus gezegd, ‘ik geloof in U. Jij bent de
steenrots en op deze rots zal ik mijn kerk
bouwen’.

Maar Petrus herinnerde zich ook nog heel
goed dat hij ontkend had dat hij Jezus kende. 3 keer had de haan gekraaid... De andere apostelen en Maria vulden het
gesprek aan. Maria en apostelen: ‘wij zijn
nu de dragers van de boodschap van Jezus, wij gaan deze vertellen aan iedereen
die het horen wil’.
Ze gingen naar buiten en begonnen te vertellen wat Jezus hen had opgedragen. Zij
baden met de mensen, gaven hen onderricht en deelden de maaltijd: ‘doet dit tot
mijn gedachtenis’ had Jezus gezegd.
In Jerusalem woonden mensen uit diverse
streken en landen. Zij spraken verschillende
talen. Maar door de wijze waarop de apostelen spraken, hoe ze handen gebruikten
en een lach op hun gezicht lag, begrepen
ze allemaal wat ze bedoelden. God legde
hun de woorden in de mond. Paulus schrijft
in zijn brieven: niet ik ben het die spreekt,
maar Christus spreekt door mij. De voorgangers in de kerkelijke vieringen mogen zich
hiervan bewust zijn.
Pinksteren door El Greco ± 1600
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Christoffel Nieuws pagina 3

VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Heilig Vormsel
Tijdens de heilige Mis zal Jean Paul Dumoulin het heilig Vormsel
ontvangen. Wij kunnen onze doopbeloften hernieuwen. Van
harte hopen wij dat u ook in uw omgeving het sacrament van
het heilig Vormsel bespreekbaar maakt.
Er wordt wel eens gezegd: de jongens en meisjes van 12 of 13
jaar zijn veel te jong om te kiezen of ze wel of niet gevormd
worden. Zet deze vraag eens af tegen de vraag van de
schoolkeuze. Natuurlijk zou het fijn zijn wanneer de vormeling
besluit het H Vormsel te ontvangen wanneer hij iets meer van
het leven weet en verantwoordelijkheid leert dragen. Prima,
maar kijk eens naar de praktijk!
Hopelijk zullen de opa’s en oma’s hun kinderen een duwtje in
de rug geven, zodat zij hun kinderen ook weer ene duwtje geven.
Wij bidden om de gaven van de heilige Geest…. Stop er maar
mee: bidt maar tot de heilige Geest dat wij de vele gaven die
wij ontvangen mogen gebruiken.
Van harte welkom.

2de Pinksterdag: 43 ste verjaardag van het KSCC en pastoraat
centrum in Nijmegen
43 jaar geleden: de opening van het 1ste schipperscentrum:
wat waren wij blij. Wat was het weer mooi. Herinnert u zich nog
de week voor de opening: regen, regen, regen, tot de donderdag voor Pinksteren: een stralend zonnetje. Wethouder
Herman van Montfoort opende het centrum officieel en deken
Vollebregt zegende het in. Er zijn wat verhalen. Nu er een museum in aanbouw is, komen de verhalen steeds meer los. De
dag na de feestelijke opening hebben wij een mooie toer gemaakt met de passagiersboot van Frans Mooren de Pax.
10 jaar later de opening van het nieuwe centrum door ministerpresident R. Lubbers. Op het bovendek de overhandiging aan
mij van de KSCC statuten die door broeder Audifax in sierletters
waren opgeschreven. Het was een hele warme en feestelijke
dag.
De inzegening door de gezamenlijke aalmoezeniers.
Het is goed om deze momenten levend te houden en te denken aan de velen die zich hebben ingezet. Bekijk de foto’s in
de gang en de aula van ons schipperscentrum, ze spreken
boekdelen.
De overledenen zullen wij in de heilige Mis op 2de Pinksterdag
gedenken, maar we zullen ook dank uitspreken aan de medewerkers en vrijwilligers die het KSCC en parochiecentrum nu
draaiend houden. Bestuur en directie zijn naarstig op zoek naar
ondersteuning en opvolging. Dit werk mag niet verloren gaan.
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Dank, dank, dank
Zondagavond 2 juni eindigde het octaaf van
mijn verjaardag – katholieken vieren 8 dagen feest – daarna
heb ik ongeveer de volgende tekst op Facebook geplaatst:
“Vandaag eindigt het octaaf van mijn verjaardag. Katholieken
vieren 8 dagen feest. Het is nu tijd om oprecht dank je wel te
zeggen voor de vele hartelijke felicitaties ter gelegenheid van
mijn 78ste verjaardag op 25 mei. Een reeks van telefoontjes,
mails, WhatsApps, berichten, Instagrams, cadeaus, felicitatiekaarten, enveloppen”.
Hopelijk heeft de één of ander ook nog een gebedje gedaan.
Het mooie werk van KSCC en Pastoraat doen we samen. Iedereen moet zich bij ons thuis voelen en gewaardeerd weten.
Een gemotiveerd bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers
zetten hun schouders onder dit mooie werk. Onontbeerlijk zijn
ook de mensen die ons immaterieel en materieel ondersteunen. Een snufje humor mag niet ontbreken.
Met Gods hulp en de voorspraak van Maria en Don Bosco, vertrouwend op de goede Geest gaan we met plezier door. Ondertussen hopen wij een priester of diaken bereid te vinden ons
te ondersteunen en hopelijk dit mooie werk over te nemen.
Volaan Vooruit in Gods en don Bosco’s Naam.
Bernhard E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

24ste KSCC vaarvakantie met de Prins Willem Alexander
‘Wat worden we verwend, wat een lieve mensen rond ons
heen. Het eten verrukkelijk, wat kan die man koken, wat moeten de mensen hard werken, niets is te veel. Fijn dat ik even tegen je kon praten. Fijn dat we varen over de Rijn waar we zelf
jaren gevaren hebben. En kijk wat is er veel veranderd.”
Zomaar enkele uitspraken van mensen die genoten hebben
van deze vakantiereis.
De sfeer, de zorg, het verzorgen op de kamers, het genieten
op het zonnedek, het fijn samen aan tafel te zitten en bediend
worden, het toeven aan de wal, te genieten van een ijsje: dit
moet je voelen, dit moet je raken.
Dank aan het coördinatieteam aan boord en ook op het kantoor.
Foto’s spreken boekdelen. Kijk ook eens op pagina 18.
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Het bestuur van de Salesianen van don Bosco
De provinciale raad van de Salesianen van Don Bosco vergadert 12 juni 14.00- 19.30 uur aan boord van het KSCC.
De provinciale raad is het bestuursorgaan van de Salesianen
van Don Bosco uit België en Nederland. Zij zetelt in Brussel
De provinciaal, pater Wilfried Wambeke heeft bij zijn aantrede
het initiatief genomen de medebroeders en medezusters beter
te leren kennen. Belangrijk was het hen te bezoeken op de
plaats waar zij werken en leven. Het KSCC Schipperscentrum,
het coördinatiepunt van het KSCC en landelijke parochie en
het hele internationale werk voor de kermis en circus gemeenschap is zo’n plaats.
Voordat de provinciale raad gaat vergaderen aan haar bestuursvergadering begint zal er in vogelvlucht en overzicht gegeven worden van ons sociale pastorale werk werk. Opvolging
en continuering van het werk zullen zeker aan de orde komen.
Wanneer u meer wilt weten van het werk van de Salesianen
van don Bosco: raadpleeg dan www.donbosco.be.
Bij de in gang van het KSCC ligt het magazine Don Bosco Nu.
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Wist u

● dat Marcel Mooren op 26 mei het nieuwe klokje heeft laten luiden?
● dat de firma Eijsbouts, Gerlien van Tiem en Geurts de techniek van
aansluiting hebben gemaakt?
● dat wij de sponsoren dank zeggen.
● dat de PWA vakantiereis zeer goed geslaagd is.
● dat menig vakantieganger in gewicht is toegenomen.d
● dat 12 dappere mensen hebben gedauwtrapt.
● dat de pannenkoeken heerlijk smaakten.
● dat 4 kinderen op Hemelvaartsdag de Eerste H. Communie hebben
gedaan.
● dat ze duiven mochten oplaten.
● dat we moeten wennen aan de nieuwe telefooncentrale.
● dat hij automatisch doorschakelt.
● dat wij genieten van de aspergetijd.
● dat we ons verheugen op de komst van de nieuwe haring.
● dat de Soos met… ons op 18 juni uitnodigt voor een haringparty.
● dat rederij Jaegers donderdag 6 juni haar 10 jarig bestaan viert in
Duisburg.
● dat de jaarvergadering IVR in Praag plaatsvindt op 6 en 7 juni.
● dat op 1ste Pinksterdag de Griethse Schifferverein een nieuw schroef
bij de mast inwijdt.
● dat dinsdag 11 juni de Kick-off is van de Tilburgse kermis.
● dat op 21 juni de Kerkennacht plaats vindt met het thema: Is dit ook
kerk.
Wij wensen u hele fijne en geestrijke Pinksterdag.
Namens de hele crew;
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Bekijk alle foto’s
van de
communicantjes
op onze website.
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MOP

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Twee herten wandelen door het bos.
Vraagt het ene hert:
‘Zeg, waarom heb jij eigenlijk
een zonnebril op?’
Antwoordt het andere hert:
‘Omdat ik een Ray – Ban.’

← terug naar pagina 1

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Het is niet onlogisch dat veel liefhebbers van de wandelsport stilstaan bij de
grote meerdaagse evenementen van juli
2019. Of kan er beter worden gezegd dat zij
steeds meer in beweging komen om met een
mooi resultaat thuis te komen. Via allerlei kanalen komen er geluiden binnen van mensen
die veel vrije uren benutten om te trainen
voor de Vierdaagse van Nijmegen en misschien wel die van Apeldoorn. Ook bij de
partners van zeelieden kwam het op de
agenda van de jaarbijeenkomst. Het werd
gezien als een mooie gelegenheid om meer
van elkaar te weten te komen. Daarvoor
leent zo’n wandeltocht zich uitstekend voor,
maar toen pas echt het besef kwam dat het
om een serieuze sportieve uitdaging ging,
werd de animo een stuk minder. 40 Kilometer
per dag is toch wel een forse afstand waarvoor degelijke voorbereiding nodig is. Of dat
dit ook bij alle deelnemers goed is aangekomen zal over een week of zes duidelijk worden.
Het is nog steeds mogelijk om een aanmelding te doen voor de verzorging tijdens de
Vierdaagse van dit jaar. Tot en met 15 juni
2019 kunt u zich daarvoor aanmelden op
www.ksccvierdaagse.nl. Onder Home verschijnt
het Inschrijfformulier. Het is niet verboden te
telefoneren naar 024-3777575 als meer informatie nodig is.
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Het kernteam van de K.S.C.C.-verzorging
is enkele weken geleden in Utrecht bijeen geweest om alles op rolletjes te laten
lopen. Gelukkig hebben zich al weer vrijwilligers beschikbaar gesteld, maar spontane aanmeldingen zijn tot en met 15 juli
2019 mogelijk.
Deze week begroeten we alle deelnemers aan diverse avondvierdaagsen in
Nederland en feliciteren hen bij een
mooi resultaat.
Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het programma:
8 en 9 juni
55e Michaelmars in Nijmegen
Pinksterweekend Stg. Michael
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: gebouw Roomsch Leven
Heyendaalseweg 239 6525 SG Nijmegen
Starttijd: 06.30 - 12.00 uur
024-3557227
www.michaelmars.nl

8 en 9 juni
Gelderse Poortwandeltocht in
Pannerden
Pinksterweekend Stg. Toeristisch Informatiecentrum Het Gelders Eiland
Afstand: 5-10-15-25-40 km
Startplaats: café-zaal de Oude Waal
Schoolstraat 6 6911 AZ Pannerden
Starttijd: 07.00 - 13.00 uur
www.gelderseiland.nl

9 juni
6e Pinkstertocht Elstars in Elst
Eerste Pinksterdag Wandelsportvereniging
Elstars
Afstand: 7,5-15-20-27-41-50 km
Startplaats: sportpark De Pas
De Pas 1-3 6662 BK Elst
Starttijd: 07.00 - 13.00 uur
06-13842325
www.elstars.org

15 en 16 juni
Streek 2Daagse Nijmegen in Nijmegen
Stg. Streek 2Daagse Nijmegen
Afstand: 10-15-20-30-40 km
Startplaats: clubhuis Brakkenstein
Heemraadstraat 9 6525 TG Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
024-3505738
www.streek2daagse.nl

Op www.wandel.nl staan heel
veel gegevens van wandeltochten die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Gelselaar op 9 juni, in Groessen,
Malden en Huissen op 10 juni, in
Made, Putten en Zevenaar op 15
juni en in Escharen op 16 juni
2019.
Een hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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WINDKANTER

De Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag liggen weer
achter ons en op 6 juni
aanstaande is het 75 jaar
geleden dat de Landing op
Normandië plaatsvond. Ook dit
gebeuren zal in de media wel extra onder
de aandacht gebracht worden. Ik kon het
niet laten ter gelegenheid van
Bevrijdingsdag na 75 jaar ook nog eens
een bezoek te brengen aan Labbegat,
een dorpje bij Waalwijk, waar we de
laatste negen maanden van de oorlog
met ons schip in het toen nog bestaande
haventje hebben doorgebracht. Als 80plusser bracht de viering in Amsterdam,
hoe groots opgezet ook, mij niet terug
naar die blijde dagen van november 1944
toen wij werden bevrijd en ik in de avond
samen met de kinderen langs de huizen
liep om luid zingend de bevrijding te
vieren. We zongen de liedjes die door de
Duitsers verboden waren geweest en die ik
nu nog graag eens had willen horen. Hoe
belangrijk die gedenkdagen ook voor veel
mensen nu nog zijn, je krijgt toch de indruk
dat ze voor de nieuwe generaties minder
interessant worden, gezien het aantal
burgers in ons dorp dat de moeite had
genomen om tijdens die beide dagen de
Nederlandse vlag, halfstok en van top, te

ontplooien. Het aantal mensen dat de
oorlog nog bewust heeft meegemaakt
wordt natuurlijk steeds geringer en de
euforie van de bevrijding verdwijnt
daarmee ook wel wat naar de
achtergrond. Voor ons, toen kinderen nog,
was het eigenlijk een avontuurlijke tijd met
gebeurtenissen die zich voor altijd hebben
vastgekit in het geheugen. Naast de meer
banale dingen zoals de overvloed aan
snoepgoed, sigaretten en het oh zo witte
brood, waren het voor mij vooral de
brancardiers die 's morgens, met hun
gewonde of dode kameraden op de rug
torsend, bemodderd en soms uitglijdend in
de sneeuw, vanaf de frontlijn langs ons
schip liepen, op weg naar het
noodhospitaal in huize Casa Blanca van
dhr. Oerlemans. Maar ook een smeulend
wollen draadje in mijn asbak nu, brengt
me direct terug naar 1944, naar de stank
van het verbranden van de bebloede
uniformen in een burn-pit. Zoals ook de
geur van herfstbladeren bij mij weer het
beeld oproept van de met takken
gecamoufleerde tanks en voertuigen van
de terugtrekkende Duitsers, tegen de altijd
aanwezige geallieerde jachtvliegtuigen.
Negen maanden lagen met ons schip aan
dat Maasfront als het ware eerste rang en
mijn kinderen hebben eens gevraagd,

'waarom bleven jullie aan boord in zo'n
gevaarlijke gebied?' Naast de grote kans
dat het vluchten in oorlogsgebied naar
een onbekende omgeving met
Lees verder

← terug naar pagina 1
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'Langs deze weg
trokken de Duitse
tanks en voetvolk
westwaarts, waarna een dag later de
eerste brencarriër
om de hoek verscheen.'

onbekende mensen, je meestal leidt van
kwaad tot erger, was er ook de vrees van
mijn ouders dat een verlaten schip, met al
hun hebben en houwen erop, een prooi
zou kunnen worden van alleman. Een
ludiek voorbeeld. We hadden kippen en
konijnen aan boord (eten!) en vooral de
Schotten waren gek op 'toekies' zoals zij ze
noemden en al snel miste vader een aantal
van zijn loslopende kippen. Achteraf zei
vader eens: 'Gek eigenlijk dat ik me toen
druk maakte om die paar kippen, terwijl die
jongens hun leven lieten en riskeerden voor
onze vrijheid.' Maar wie vroeg zich bij het
feestelijk onthaal van de bevrijders eigenlijk
wél af wat die jongens al hadden

meegemaakt in hun opmars naar ons land
en hoeveel verdriet zij en hun thuisfront
moeten hebben gehad bij zoveel
gesneuvelde kameraden? Waarschijnlijk
niemand, iedereen was slechts euforisch
over de eigen herwonnen vrijheid. De
Dodenherdenking van 4 mei heeft mij
daarom altijd veel meer aangesproken
dan Bevrijdingsdag zelf omdat de
gesneuvelden nooit iets hebben gezien
van de euforie en dankbaarheid van de
burgers voor hun inzet.
Corvee
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HET CIRCUS LEEFT……

Club van Circusvrienden Nederland bezoekt Codarts en CIRCUS MAXIMUM
Op zaterdag 4 mei werd Codarts Circus Arts in Rotterdam bezocht. De school voor jong,
aanstormend circustalent. We
werden ontvangen met een
kopje koffie en daarna vertelde de artistiek
leider Jan Daems hoe een HBO-school
voor artiesten werkt! Er Is niet alleen aandacht voor de “ACT”, ook worden de gewone vakken gedoceerd!
Na deze interessante uiteenzetting volgde
een rondleiding door de circusschool.
Later in de maand, op 25 mei werd het
circus MAXIMUM, waarvan Kevin van Geet
een van de trekkers is, bezocht in Weert.
Eerst werd er in de tent de jaarvergadering
van de club gehouden, die bezocht werd

door 63 leden! De voorzitter, Frans Cuijpers
bedankt eerst Kevin en circus Maximum
voor de gastvrijheid. Daarna vertelt hij dat
Weert de stad is van ons lid, oud-notaris
Linssen, die zoveel voor de club en voor
de geschiedenis van het circus heeft gedaan! Inmiddels is zijn collectie opgenomen in de bijzondere collecties van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Daarna wordt iedereen verzocht om op te
staan en 1 minuut stilte te houden voor de
leden die afgelopen jaar overleden zijn!
Vervolgens worden alle collega-bestuursleden, de redactieleden, de drukker, de
kringleiders en alle andere medewerkers
bedankt! Dan volgen de gebruikelijke
agendapunten. Na afloop van de vergadering zijn er broodjes en begint om 15.00
uur de voorstelling van circus Maximum!
Het was een schitterende voorstelling met
mooie nummers en veel dieren! Echt de
moeite waard!!! Vanaf 6 juni staan zij in
Oss tot en met 16 juni (op vaderdag begint de show om 12.00 uur en hebben alle
vaders gratis entree!)
De jubilerende circusclub bezoekt op 22
juni circus Krone in Neuss met de nieuwe
voorstelling: Mandana.

Kort daarna, op 1 juli wordt de circusclub
70 jaar! Wilt u graag deel uitmaken van
deze club, meld u dan aan als lid: U ontvangt dan het mooie magazine: De PISTE
en kunt volop genieten van het levende
CIRCUS!!!! (aanmelden bij Fred de Ligt,
Uitoord 14, 4824 LD Breda (freddel@ziggo.nl)
Laatste nieuws: De kermis-eigenaren Dumoulin hebben ’n klein circusje gekocht
waarmee ze op kermissen gaan staan!
TIP: Ziet u ergens ’n circus: ga er met familie, kinderen- en kleinkinderen naar toe, zo
houden wij ons circus levend!
Kitty Cuijpers - Custers

← terug naar pagina 1
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FINANCIËN

WEDUWEN IN PROBLEMEN?

“Als het nabestaandenpensioen niet goed
wordt geregeld in het aanstaande nieuwe pensioenstelsel, dreigt armoede voor
honderdduizenden weduwen”.
Zo kopte het AD zeer onlangs.
De Kamerleden Eppo Bruins en Pieter
Omtzigt willen via een initiatiefwet
bovengenoemd probleem te lijf
gaan. Dit gaat met name voor werknemers. In dit artikel wil ik echter de
situatie belichten voor weduwen die
vallen in de ondernemerssfeer.
● Hierbij doel ik op weduwen die:
nog (lang) niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
● niet in aanmerking komen voor de
Algemene Nabestaanden Wet of
deze uitkering te laag vinden
● geen of te lage oudedagspensioenen hebben afgesloten
● geen voldoende vermogen hebben overgehouden uit de verkoop
van de onderneming.
Als bovengenoemde risico’s aan de
orde zouden kunnen komen, is het
zaak om hier tijdig een (betaalbare)

verzekering voor af te sluiten.
Niemand wil dat zijn vrouw zo (onverwacht) wordt achtergelaten. Dit tijdig onderkennen en op anticiperen
is een belangrijke voorwaarde om
(geschetste) problemen te voorkomen.
Het gaat dus om o.a. de navolgende
voorzieningen:
● inkomensvoorziening vanaf moment overlijden echtgenoot tot
AOW-leeftijd
● extra inkomensvoorziening vanaf
AOW-leeftijd.
Bij deze laatste 2 voorzieningen heb
ik het nog niet eens over de benodigde financiële ruimte i.v.m. investeringen in huis, inrichting, auto e.d.
Kortom, ga eens met uw
adviseur/boekhouder om de tafel
om dit soort zaken/risico’s met elkaar
te bespreken en te streven naar (latent) maatwerk.
Wim Onderdelinden
www.stichtingabri.nl
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OVERLEDEN

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief, of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven bij
het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

GEBOREN
Op maandag 6 mei is Amelie Lea Jolien Bom geboren.
Amelie is het dochtertje van de familie Bom – Költgen,
zusje van Mia en kleindochter van Sjef en Lea Bom.
DOOP
Op zaterdag 29 juni wordt Sill Bastiaan Marijn
van Dongen gedoopt. Sill is het zoontje van Jeroen en
Willianne van Dongen – Vissers.
HEILIG VORMSEL
Op 9 juni, Eerste Pinksterdag, ontvangt Jean-Paul
Dumoulin het Heilig Vormsel. Wij feliciteren Jean-Paul
met zijn vormsel.

Op vrijdag 17 mei is, op de leeftijd van 80 jaar, Theodoor Maria
Willem (Theo) Wendt, overleden. Echtgenoot van Diny Wendt.
De H. Mis heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 mei in de parochiekerk Heilige Maria Koningin De Bron te Krimpen aan den
IJssel. Aansluitend heeft vond de begrafenis plaats op begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan den IJssel.
Correspondentieadres: Burgemeester Aalberslaan 1, 2922 BB
Krimpen aan den IJssel.
Op vrijdag 24 mei is, in de leeftijd van 88 jaar, Albertus Hendrikus (Albert) Janssen, overleden. Weduwnaar van Marietje
Janssen – van Wijck. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
op vrijdag 31 mei in de Heilige Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn. Aansluitend werd Albert begraven op de
Algemene Begraafplaats aan de Vossengraaf.
Correspondentieadres: Prinses Marijkestraat 10, 6566 AW Millingen aan de Rijn.
Op vrijdag 31 mei is, op de leeftijd van 77 jaar Gulian Aubin
Kornelis Crommelin overleden. Echtgenoot van Trix Crommelin
– de Jonge. De uitvaart van Gulian vindt plaats op vrijdag 7
juni om 12.15 uur in de Monetzaal van crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. Correspondentieadres: Elf-

Christoffel Nieuws pagina 15

← terug naar pagina 1

Hiermee bedanken wij alle vrijwilligers van het KSCC
Schipperscentrum voor hun bijdrage aan het afscheid
van Jan Derksen.
Jo,
Antoon - Rieky,
Rosa - Joop

Directeur Co Abercrombie vertrekt
bij Koninklijke BLN-Schuttevaer
Co Abercrombie stopt per 1 juli a.s. als directeur van Koninklijke
BLN-Schuttevaer. Zijn vertrek is het gevolg van een verschil van
inzicht tussen directie en bestuur over de koers van de vereniging en de organisatie. Beide partijen gaan in goed overleg uit
elkaar. Het bestuur prijst Co om zijn betrokkenheid, inbreng en
enthousiasme en meer in het bijzonder om de stappen die hij
heeft weten te maken met de organisatie. Vooralsnog worden
directietaken tijdelijk overgenomen door vice-voorzitter Erik
Schultz.

← terug naar pagina 1
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Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;
Bent Schleipfenbauer.
Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz;
Rene Driessen.
Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas;
Lilianne Tabbers; Tonny van Megen-Wissing; Luuk Janssen,
m/s Sagittarius; Marieke de Bot.
Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde;
Theo Leensen; Rosanna van der Klocht.
Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard;
Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle Stravers.
Linde Janssen; dhr. Paul Leensen uit Heerhugowaard;
dhr. Wilfried Peters; Jose Schitz-Wickerman;
Carolien van Duynen.
Dhr. Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”;
Ad Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek;
Bastian Fendel; Carolien Suykerbuyk; Cora Peperkamp;
Jens Thonissen.
Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren
vh m/s “Labor”.
Leonard Wildebeest; Jan Stenssen; Frank Wennekes;
Sandra Abbing.
Mevr. Sandra Wanders; Bianca Keuvelaar, m/s “Adato”;
Hans Lentjes vh m/s “Omega”; Fija Kruyt-Kieboom,
m/s “Cinderella”; mevr. Jopie Kerkhof-Sep.
Mevr. Paulien Leensen, mevr. Andrea Jongeneel-Derksen;
Nelly v. Megen-Niels; Peter Leensen; Noor Heijmen.
Mevr. Ria Driessen; dhr. Jan van Oyen; Truus van Megen;
Tim Geutjes; Marieke de Bot; Johanna Strijp-van Schijndel;
Kris Reisma; Mattijn Michielse “Nano”.
Mevr. Jolanda Derksen; mevr. Jolanda Mooren-Wanders;
Suzanne Foekens.

ZONDAG 9 JUNI 2019
Gulian Aubin Kornelis Crommelin,
Dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus.
- Voor de overledenen van onze Schippers, Kermis en Circus gemeenschap
Voor de Vormeling Jean Paul Dumoulin.

MAANDAG 10 JUNI 2019
Voor ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
dhr. André Derksen, Daniël van der Waal,
dhr. A. Stravers, dhr. Jan Sep en dhr. Cor Sep,
dhr. H. Appelboom en Marion Appelboom,
mw. Trees en Johan Rattink-van der Pluijm,
dhr. André Struik, Emanuel Küchler m/s ‘Kavenga’,
mw. Montserrat van Ooyen-Ribera Farras, dhr. A. Laeijendecker.
- Voor de overledenen van onze Schippers, Kermis en Circus gemeenschap
- Voor moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen
- 43 jarig jubileum Schipperscentrum Nijmegen.

ZONDAG 16 JUNI 2019
ouders Kuenen-van der Asdonk, dhr. Philip Lischer,
dhr. Bart de Groot,
dhr. J. Abbing ms “Alexandra” en Riet Lentjes-Nuy,
mw. F. Valk-Peters, dhr. C. de Jong, dhr. A. Biemans,
dhr. John en Bep van ’t Veen- Ruiten en zoon Raymond,
dhr. Frans Verstappen,
dhr. C. Nieuwenhuizen aalmoezenier van de scheepvaart,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Bert Kusters uit Millingen a/d Rijn –
Revalidatiecentrum Dekkerswald.
GROESBEEK, BOSLAAN 218, 6561 LE - (Afd.
Mulderskop).
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De State Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642
CN.
* Mevr. C.H. Brands-Krootjes v/h ms. Christiaan - Revalidatiekliniek in Dordrecht.
Corr.adres: ZWIJNDRECHT, DE WERF 91,
3331 LP
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Dhr. George de Bot. (Pleyade: locatie Lobede).
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”
– (Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.
(Correspondentieadres)
* 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 WILLIBRORDSTRAAT 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.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

← terug naar pagina 1
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PWA-vaarvakantie groot succes
De Prins Willem Alexander vaarvakantie is een groot succes geworden.
Het weer zat mee. Het was goed toeven op het zonnedek. En
‘s avonds was er entertainment verzorgd door de vrijwilligers.
De enige kink in de kabel was in Keulen, waar de steiger bezet was.
Daarom moest aan de kade aangelegd worden. Het werd toen lastig om met een rolstoel van boord te komen. Het lukte onze vrijwilligers uiteindelijk toch om een plank te leggen. Foto’s: Paul Leensen

Bekijk alle foto’s op
onze website
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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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2019
Elke derde zondag 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

Zo. 7-7

15.00 uur

Traditionele jaarlijkse Schippersmis. De viering
wordt gehouden in de Sint Martinuskerk in
Doornenburg, bij mooi weer in de parochietuin. Voorganger is aalmoezenier Van Welzenes sdb. De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het koor Exotherm uit Huissen.

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

19.00 uur

Repetitie KSCC koor

Vrijdag

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Eerste Pinksterdag. Heilige Mis en ontvangst van
het Heilig Vormsel.
Inwijding scheepsschroef bij Giether Schifferverein
e.V. in Schifferdam in Grieth (D).
Tweede Pinksterdag. Heilige Mis met van Martin
Hoenselaar (orgel) en Dinie Jacobs (fluit).
ALV Kon. BLN-Schuttevaer in het Deltahotel te
Vlaardingen.
Bijeenkomst Provinciale Raad Salesianen.

11.00 uur
Zo. 9 juni
11.00 uur
Ma. 10 juni

11.00 uur

Vr. 14 juni

14.30 uur

Wo. 12 juni

14.00 uur

Zo. 16 juni

Vaderdag.

KSCC-Nijmegen Soos met Haringparty. De laatste
Soos met… van het seizoen.
Heidag van besturen van Landelijke Parochie en
Do. 20 juni
15.00 uur
Landelijke KSCC.
Open Dag Meander internaat St. Nicolaas Nijme16.00 uur
gen bij de Dieze groep aan de Volsellastr. 5.
Vr. 21 juni
20.15 uur
Kerkennacht Nijmegen 2019. Zie pag. 22.
25-jarig jubileum pastoor Ton van Balveren (die reZo. 23 juni
15.00 uur
gelmatig invalt voor de aalmoezenier op het Parochiecentrum in Nijmegen. Zie pag. 21.
Vierde Mannheimer Transportrechtstag. Universiteit
Di. 25 juni
10.00 uur
van Mannheim, Schloss Westflügel, Raum W111,
Mannheim.
Contactpersoon voor Nijmegen: H. Wester, telefoon 024 -377 75 75.
E-mail: info@kscc.nl
Di. 18 juni

13.00 uur

← terug naar pagina 1
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Ton van Balveren, 25 jaar priester
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
(Huub Oosterhuis)
Op 1 april jl. woonde ik al weer 5 jaar in Druten. Ik
vond er fijne woonruimte in één van de mooie appartementsgebouwen aan de dijk en kwam door
deze verhuizing vanuit Brabant terug naar mijn geboortedorp. Vanwege gezondheidsproblemen
moest ik eerder stoppen met mijn werkzaamheden
als pastoor in het bisdom Breda, maar gelukkig
ben ik nog steeds goed in staat om als emeritus
pastoor in verscheidene kerken tussen Maas en
Waal voor te gaan in eucharistievieringen. Ik ben

erg blij en dankbaar dat het me gegeven wordt op veel plaatsen samen
met parochianen het geloof te mogen vieren.
Na 26 jaar als verpleegkundige in de
gezondheidszorg gewerkt te hebben,
besloot ik alsnog priester te worden.
Het was eindelijk toegeven aan een
oud verlangen, want in mijn kinderjaren was ik al drie jaar op een seminarie. Toen ging het niet door, maar op
18 juni 1994 werd ik in de Sint Josephkerk te Dongen door bisschop Ernst
tot priester gewijd. Ik was de laatste
priester voor het bisdom Breda die
door hem als residerend bisschop gewijd werd.
Op zondag 23 juni hoop ik mijn 25 jarig priesterjubileum te vieren. Het
feest begint ‘s middags om 15.00 uur
in de H.H. Ewaldenkerk (Hogestraat
2) te Druten met een feestelijke eucharistieviering. Het wordt een ‘meezingmis’ waarin priesters, diakens,
pastoraal werksters en pastoraal werkers van harte worden uitgenodigd
mij in deze viering te assisteren.

Priesterwijding door
bisschop Ernst (zalving
handen met heilig
chrisma)

H.H. Ewaldenkerk

(Wie mee wil doen wordt gevraagd
zich met albe en witte stola of pastoraal insigne te melden in de pastorie
naast de kerk: Hogestraat 4; 6651 BK
Druten)
Na de viering in de kerk vindt de receptie plaats in de pastorie naast de
kerk. Achter de kerk is op De Markt
genoeg ruimte om gratis te parkeren.
Ik hoop dat velen de weg naar de
kerk van Druten zullen weten te vinden om het feest met mij te vieren. U
bent van harte welkom.
Ton van Balveren
(Cadeautip: �)

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 22

KSCC Schipperscentrum Nijmegen moeilijk
bereikbaar op dinsdag 18 juni
Op dinsdag 18 juni
wordt de toegang
voor auto’s naar de
parkeerplaats van de
Waalhaven afgesloten. De afsluiting geldt
van 9.00 tot 15.00 uur.
Het Schipperscentrum
is wel via de Havenweg bereikbaar, maar
er kan niet geparkeerd worden op de
parkeerplaats.
Wilt u met de auto naar het KSCC komen, houd er dan rekening mee dat u de auto verder weg van het schipperscentrum moet parkeren.
Dit geldt speciaal voor onze bezoekers van de haringparty
die op dinsdag 18 juni vanaf 13.00 uur welkom zijn.

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

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.

PELGRIMEREN MET KERKENNACHT NIJMEGEN OP 21 JUNI
In Nijmegen openen dertien kerken met Kerkennacht 2019 hun deuren voor deelnemers aan de fiets- of wandelpelgrimages. Op vrijdagavond 21 juni kunnen belangstellenden zich tussen 20.15 en
20.30 uur melden bij één van de drie beginpunten. Al wandelend of
fietsend wordt er een route afgelegd langs vier of vijf verschillende
kerken. In elke kerk vindt een korte presentatie plaats rond het thema van kerkennacht: ‘is dit ook kerk?’ Elk bezoek duurt ongeveer 15
minuten. Deelname is gratis.

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.

Er is gekozen voor één Wandelpelgrimage en twee Fietspelgrimages.
De Wandelpelgrimage begint om 20.30 uur op het KSCC kerkschip in
de Waalhaven van Nijmegen. Verzamelen aldaar om 20.15 uur
De eerste Fietspelgrimage begint om 20.30 uur in de Kerk van de Nazarener, De Gildekamp 60-02 in Nijmegen. Verzamelen aldaar om
20.15 uur.
De tweede Fietspelgrimage begint om 20.30 uur in de Antonius Abt,
Dennenstraat 121 in Nijmegen. Verzamelen aldaar om 20.15 uur.
Voor meer informatie en het complete programma ga naar onze
website. U kunt ook de website van de Raad van Kerken raadplegen.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Dagbustocht naar Dinant
Op 2 oktober organiseert de BINNENVAARTSOOS – ZWIJNDRECHT een
bustocht naar de mooie stad Dinant.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur:
Opstappen in de luxe touringcar die gereed staat op de
opstapplaats Westelijke Parallelweg (achter het NS station).
8.45 uur:
Vertrek naar Dinant.
9.30 uur:
Er wordt gestopt in de buurt van Breda voor een pauze
met koffie en gebak. Daarna wordt doorgereden naar
Dinant in het prachtige Maasdal. Bij aankomst hebt u een
vrije pauze.
14.30 uur:
We maken een mooie vaartocht naar Freyr. Hierna gaan
wij weer terug naar Nederland en wordt u in Hoogerheide
een diner worden aangeboden.
21.30 uur:
Verwachten we terug te zijn in Zwijndrecht.
De prijs voor deze bustocht bedraagt € 67,- p.p. met een minimaal
aantal van 40 personen.
De prijs is inclusief:
Calamiteitenfonds, toeristenbelasting, koffie met gebak,
vaartocht en diner.
De prijs is exclusief:
Annuleringsverzekering, drankjes en fooien.
U kunt u aanmelden tot woensdag 6 september.
Uw betaling zien wij graag vóór 14 september tegemoet.
De reissom kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL49 INGB 0793 5116 15
o.v.v. GJJ. Reijmers. Dinant B.V. Soos Zwijndrecht.
U kunt zich aanmelden bij: Gijsbert Reijmers:
078 – 612 13 25 of
06 – 10 95 10 90
Of bij Ina Feenstra:
06 – 19 27 85 60

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.
De meeste van mijn kennissen hebben de
oorlog en de dienst maar over zich heen
laten komen. Het lag er maar aan waar je
terechtkwam. ik kende iemand die in de
zwarte handel zat en nog nooit zoveel
geld verdiend had.
Ik heb nog een voorval uit de oorlogstijd.
Een kennis van ons had de gewoonte om
eerst een aanloopje te nemen voordat hij
op de fiets sprong. In de oorlog was “s
avonds en 's nachts alles verduisterd en
de straat was dus pikkedonker. Die kennis
ging op een avond nog een biertje drinken. Na een paar uurtjes komt hij uit het
café, pakt zijn fiets, neemt een aanloop
en springt op zijn fiets. Maar.. .in de tussentijd hadden ze zijn zadel gestolen. Je kunt
je wel voorstellen hoe het voelde toen hij
met zijn kont op de pin terechtkwam. Hij
heeft een week niet kunnen lopen.
Op het eind van de oorlog hebben de
Moffen me meegenomen om in de Heimat voor hen te gaan werken. Ik kwam
terecht in een kamp in wuppertal en
moest in een cementen barak op de kale
vloer slapen zonder dekens, zonder kachel
en zonder licht. En dat in december, terwijl
het vroor dat het kraakte. We gingen met
onze ruggen tegen elkaar zitten om zo te
proberen wat te slapen. De meeste jon-
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gens zaten te janken als een klein kind.
Het was ook erg, want er waren mannen
bij die hun vrouw en kinderen achter hadden moeten laten. Ze waren als de dood
voor de Duitsers die daar rondliepen. Een
schipper die Duıts sprak moest alles regelen, maar er was niets te regelen. Als je
wat vroeg zeiden ze: Verschwinde!
schnell! Sofort! Zoiets vergeet je nooit. Het
was koud. Zo koud heb ik het gelukkig
nooit meer gehad. Buiten was het dik onder nul. Stel je dat eens voor! Ik had het
geluk dat ik nog jong was en veel kon
hebben. De meeste mannen hadden te
weinig kleren, want ze waren zomaar ineens meegenomen.
's Morgens om zeven uur moesten we buiten in de rij gaan staan met zijn vijven
naast elkaar. Dan kreeg de buitenste een
Duitse kuch die je dan met zijn vijven
moest delen en 's middags een pollepel
witte koolsoep. Dat was je rantsoen voor
de hele dag. Je barstte van de honger.
Dat heb ik enkele jaren geleden al eens
opgeschreven. Familie en kennissen hebben het allemaal al gelezen. Ook de Vereniging de Binnenvaart heeft het enkele
jaren geleden gepubliceerd. Als je zoiets
hebt meegemaakt is het woord 'Ik kan
niet,' uit je woordenboek gewist. Het is een
geluk dat we van huis uit altijd zelfstandig
zijn opgevoed. 'ik kan niet ' kwam bij ons
thuis niet voor. Je was er toen niet zo blij
mee, maar later had je er een hoop gemak van. Problemen zijn er niet, zei mijn
vader altijd, en als ze er zijn maak je ze

zelf. Daar moesten we het mee doen.
Toen ik pas getrouwd was had ik er wel
eens moeite mee. Miek zei wel eens: ik geloof dat jij nooit een probleem hebt. Ik
antwoordde dan dat ze een man zonder
problemen was getrouwd. Maar ze heeft
er, volgens mij, niet onder geleden. We zijn
dit jaar al 57 jaar getrouwd en Miek vraagt
nu wel eens: vind je het niet erg dat ik zo
oud ben? En dan stel ik haar gerust met te
zeggen dat mijn ogen ook steeds slechter
worden.
Wat ik wel vaak ondervind is dat je helemaal afgeschreven bent als je de tachtig
gepasseerd bent. Ze nemen je dan niet
meer serieus. Ze bellen nog wel eens als ze
je iets aan willen smeren. Om er dan snel
van af te zijn zeg ik dan: ik ben al vijfentachtig geweest. Dan is het even stil en
wensen ze je een goede dag verder.
Van de week had ik een begrafenisondernemer aan de lijn. Hij vroeg of ik al verzekerd was voor als ik straks naar het
hiernamaals ging vertrekken. Niet dus.
Weet u wel wat u dat gaat kosten als het
zo ver is? Dat interesseert mij ook geen fluit
want zover ik weet staat geen dooie van
vorig jaar nog boven de aarde. Deze meneer heb ik maar niet verteld dat ik de vijfentachtig al gepasseerd ben. Laatst zag ik
nog een mooi grafschrift in de krant staan.
Hier ligt onze tuinman
Zijn naam was Bas
Hij was altijd al nieuwsgierig
Hoe het gras aan de onderkant was.
Wordt vervolgd

← terug naar pagina 1
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Binnenvaartsoos Zwijndrecht. Haringparty
Op dinsdag 4 juni was er weer de jaarlijkse haringparty op de binnenvaartsoos in Zwijndrecht. Dit als afsluiter van het seizoen 2018-2019. Het
was weer een gezellige middag met 133 bezoekers. Het 'Dord 's Visscherskoor ' ondersteunde deze middag met hun gezellige muzikale
bijdragen. Zij doen dat al 10 jaar kostenloos. De haring wordt al 10 jaar
gesponsord door Scheepswerf ' t Ambacht ' uit Zwijndrecht. Wij zijn
deze mensen dankbaar dat we op deze manier de haringparty kunnen houden.
Wij wensen iedereen een fijne zomer. Foto’s Ina Feenstra

Dord’s
Visscherkoor

← terug naar pagina 1
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK 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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------
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Deadline: maandag 17 juni.
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