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Van de bestuurs- en directietafel

De Vierdaagse van Nijmegen begint binnenkort. In
deze editie van Christoffel Nieuwsbrief enkele artike-
len die hierop betrekking hebben. Volgende week
volgt een zomer-editie met het laatste nieuws.
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Bericht van een dankbare emiritus pastoor

Pastoor Van Balveren kijkt terug op een prachtig jubi-
leumfeest. Het begon met een indrukwekkende eu-
charistieviering. Het moest een ‘meezingmis’ worden
en dat werd het.
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Veilig winkelen op internet

Er zijn talloze webwinkels op internet en de meeste zijn
ook betrouwbaar. Hoe herken je echter de frauduleu-
ze webwinkels? Waar moet je op letten voor als je iets
wilt kopen op internet?

Pag

22



Christoffel Nieuws pagina 2← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vakantietijd

De vakantietijd komt er aan. Eindexaminandi hebben al enke-
le weken vrij. Ook de jongeren die een herretje, zoals men dat
noemt, hadden, hebben de uitslag van hun examen binnen
en genieten van hun vakantie. Sommige jongeren gaan er
een centje bijverdienen. Zo worden ze bewust van de waar-
den van het geld en als je er zelf voor hebt moeten werken,
dan denk je toch net even iets meer na voordat je het uit-
geeft.

Ondertussen zijn de voorbereidingen op de 4-daagse
Nijmegen in volle gang

Er wordt zo lazen we in de krant goed getraind.
We verwachten een aantal schepen in de Waalhaven. Oud-
schippers zijn met hun plezierjacht welkom in de Nijmeegse
Waalhaven. Rondom het KSCC centrum is er altijd wel ruimte.
U moet wel toestemming aan de havenmeester vragen: tele-
foon +31(0)24 – 329 26 96.

Het KSCC en de parochie werken gewoon door. Natuur-
lijk gaan onze medewerkers ook genieten van een va-
kantie. Met elkaar zijn er afspraken gemaakt zodat niet
iedereen tegelijk weg is en er vinden werkoverdrachten
plaats.

De directie van het KSCC werkt aan een brief voor de bewo-
ners van de rond de haven liggende appartementen. Vorig
jaar hadden enkele bewoners in de Vierdaagse week ge-
klaagd over geluidoverlast van mensen aan boord van de
schepen. Zelf heb ik geconstateerd dat er muziek was tot 22.00
uur. We zijn er ons van bewust dat deze Vierdaagse feestweek
een extra (geluid)belasting is voor de stad. Denk maar eens
aan hen die wonen aan de Waalkade, Plein 44 en ga en zo
maar door. De Haven is in deze week even een wijkje met veel
activiteiten. De brief zal in overleg met de Havenmeester en
de Wijkagent gemaakt en verstuurd worden.
Voor het programma Zomerfeesten, Vierdaagse en KSCC vier-
daagse verzorging verwijzen wij u naar resp.
https://www.vierdaagsefeesten.nl - https://www.4daagse.nl en
https://www.ksccvierdaagse.nl/

Waalhaven
2018

https://www.vierdaagsefeesten.nl
https://www.vierdaagsefeesten.nl
https://www.4daagse.nl
https://www.4daagse.nl
https://www.ksccvierdaagse.nl/
https://www.ksccvierdaagse.nl/
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Kerkennacht 2019

Op vrijdag 21 juni organiseerde de Raad van Kerken een ker-
kennacht onder de titel: Is dit óók kerk?

Mensen konden lopend of per fiets een toer langs de kerken in
Nijmegen maken. Zo kwam een klein aantal mensen bij ons
aan boord om kennis te maken met de parochie van de schip-
pers-, kermis- en circusgemeenschap.

We wisten het al: veel mensen kennen wel de eetstraat, de
winkelgoot, Primar en de McDonald’s maar de kennis van de
kerken in Nijmegen is niet bijzonder groot. Voor deze Kerken-
nacht is veel reclame gemaakt. Het waren toch vooral oudere
mensen die onze ‘kerk’ bezochten.

Er ontstonden leuke gesprekken. Gelukkig niet alleen een re-
gen van kommer en kwel. Deze mensen waren positief, maar
soms worden kansen onvoldoende met elkaar gedeeld.
Het antwoord op de uitspraak van kerkleiders ‘de mensen zijn
van de kerk weg gegroeid’, is ‘maar de kerk is ook van de
mensen weg gegroeid’. Dit blijkt maar al te zeer waar.

Bij de groep was ook dominee Perla Akerboom. Zij toont nog
de nodige spirit en al is zij met emeritaat, zij is nog altijd super-
actief.

Heidag bestuur KSCC
en Landelijke parochie

We schreven in de vorige
Christoffel Nieuwsbrief dat het bestuur van het KSCC
en landelijke parochie zich zouden gaan bezinnen op
de toekomst.

Donderdag 20 juni heeft het bestuur een middag nagedacht
over de toekomst van ons werk. Aan het begin van de verga-
dering werd een rondje gemaakt bij het bestuur, directie en
pastoraal team. Er kwamen hele goede gedachten naar vo-
ren. Nora Booy, directeur van de Rijdende School had vanuit
haar perspectief drie scenario’s op papier gezet. Van groei,
naar stabiliseren, tot verbreden van doelgroep. Het gebied
rond het KSCC en parochiecentrum is drastisch veranderd. Er
zijn al veel huizen en appartementen gebouwd en zoals het er
nu uitziet worden er nog veel meer gebouwd.
Misschien kunnen wij in gezamenlijkheid iets voor elkaar bete-
kenen. Daarom werd het woord delen gebruikt. Afgesproken is
dat Nora Booij de resultaten van deze bespreking af gaat zet-
ten tegen de situatie van de kermis, schippers en binnenvaart
en dit gaan verwerken tot een concept werkdocument. In de
volgende bestuursvergadering zal dit besproken worden.

Ook over de ondersteuning /opvolging van het pastorale
team is uitvoerig gesproken. We hebben benadrukt dat de
ondersteuning/opvolger wel een diaken of priester moet zijn.
Waarom? Omdat wij anders elke keer een ander moeten ‘in-
huren’.

Na de vergadering die gehouden werd in het gemeentehuis
van Oisterwijk waar we te gast waren bij de heer Hans Janssen
burgemeester van deze gemeente en bestuurslid, hebben we
samen een hapje gegeten. Een stukje ontspanning, maar voor-
al een gelegenheid elkaar eens persoonlijk te ontmoeten.
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21 juni Kick-off dag in het gemeentehuis in Oss

Waar gaat het naar toe met de kermis? Wat is de functie van
een kermiscommissie in een gemeente, wat betekenen de so-
ciaal-economische organisaties en het pastoraat. Moet de ker-
mis langer duren etc. Een bezoeker werd ondervraagd: heel
bijzonder. Ja, de kermis moet 10 dagen gehouden worden.
Allemaal vragen die gesteld werden met het oog op de toe-
komst van de kermis in Oss.
Er onstond een bijzondere discussie onder leiding van Peter
van Aar. Hij heeft een prachtige tekst geschreven. (Zie het ka-
der hier links.)

Van de kick-off dag is een filmpje gemaakt door 412-TV (een
online videoplatform door Ossenaren voor de gemeente Oss
en omgeving). Bekijk hieronder het filmpje (duur 2:41 min.):

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

‘Kermis’, een tekst van Peter van Aar

De kermis komt eraan; een periode van
uitzien, verlangen, verkneukelen, reikhal-
zen. De vrachtwagens die de gemeente-
grenzen binnenrijden, hun attracties, met
liefde gevouwen en rustig wachtend tot
de bouwers hen doen ontvouwen, uit-
vouwen, openvouwen tot magistrale
eyecatchers met een magnetische wer-
king. Wij worden ernaar toe gezogen om
te kijken, te ervaren, te ondergaan…

De wereld die aan ons voorbijvliegt, die
we ondergedompeld in klanken en ge-
roep  vanuit andere oogpunten, per-
spectieven aanschouwen. De zwaai en
de lach absorberend, ons lavend aan
geluk.

De boel op stelten, gillen, gilde en beats
dragen mij en bij in het voorspelbare on-
voorspelbaar onvoorstelbare genot.
Kleuren, keuren, mensen en muziek wor-
den één… Mijn reis is een droomreis.

Alsof ik door wijnbal, zuurstok zachte
kersen zweef en ik vraag tijdens de ker-
mis-mis:
alstublieft, laat dit nooit stoppen want ik,
ik ben verliefd…

Mijn hart een lunapark, de geuren, mijn
ogen en mijn oren
Ik, voel me gelukkig, ben weer kind, al
ben ik ver volwassen, hier ben ik herbo-
ren
Ik smul van ambacht, hippe klanken,
van draai en zwier en kind-plezier…
…voel mijn vaders hand en moeders
lach, de eerste prijs van hier

Touwtje trek in poffertjes, herinner ’t
handje van mijn zoon, nu bijna 4X5
Geluk, de mooiste prijs, moet naar huis
maar denk dat ik nog even blijf
Nog even een extra rondje, flanerend op
vertier
Genietend, smullend, meezingend, het is
geweldig hier

Ik zie de opgeschoten jongens, de meis-
jes volop in make up
Ik zie de wandelwagens, de serieuze ge-
nieter en de altijd blije gup
Ik zie de oma’s vol trots glimmen, de
zwevers lachend klimmen, de opa’s zijn
weer klein
Ik zie de papa’s en de mama’s, ontspan-
nende spanning, wat hebben ze het fijn

Ik ben kind en vader, puber, voel me
kloek, ik kermisslenter, zwaai geliefd
In gedachten in de Hully Gully, mijn god
wat ben ik verliefd
Gaan zij, gaan jullie, nee, wij blijven,
gaan niet mee
Stoer onzeker, in de rups, gevoel van
met z’n twee

Ach ja, ik weet dat ik nostalgisch klink,
want als die kap weer klikkend opent
Open ik ook mijn ogen weer en zie me-
zelf op afstand lopend
Wat blijft zo’n kermis iets bijzonders, iets
onbeschrijflijk moois
Het brengt ons samen: kinderen, gezin-
nen, make up meisjes en stoere boys

Wat is dat toch, dat ambachtelijk ver-
maak, waarom doet het ons zo goed? Is
het even ontsnappen aan de levens-car-
rousel? Zit het vermaak van volk zo in
ons bloed?
Want ik zie ze: advocaten als kleine jon-
gens, de dame met een veeg ogen-
zwart…
…tranend van het lachen ja, kermis
raakt ons in ons hart

In de grond van geluk, de kern van kei-
leuk, op pijlers van plezier
Dank ik jullie exploitanten, kermissen,
-misters, bouwers en sjouwers… kermis
zit bij jullie ‘hier’

Peter van Aar
21 juni 2019

https://youtu.be/y1FnRHkwT5M
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50 jaar zomerfeesten

Dit jaar worden voor de vijftigste keer de Zomerfeesten geor-
ganiseerd. Een gouden Jubileum. 50 jaar geleden is een klein
clubje begonnen om rondom het Vierdaagse Wandelfestijn
feesten te organiseren.
De grondlegger is Nico Grijping. Zondag 14 juli wordt in de mid-
dag een plaquette gehangen aan de voorgevel van Kapsa-
lon Bertine: een eerbetoon aan hem en de leden van het
Vierdaagse team. Zie ook pagina: 10.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Tot slot: Europa één? Nou mooi niet. Er wordt veel gelobbyd,
veel achterkamertjes politiek, maar waarom en om wie het
gaat? Daar horen wij toch bar weinig van

Geniet dus maar van de wereldkampioenschappen vrouwen-
voetbal. Zondag 7 juli -17.00 uur: | Lyon (Stade de Lyon)

Verenigde Staten - NEDERLAND!!!

We wensen de vrouwen succes.

Namens de hele crew van het KSCC en Landelijke parochie.
B.E.M.van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Steile Wand
Zondag 7 juli aanstaande vindt in Millingen de inzegening van
de Steile Wand om 12.45 uur plaats.
Op de website van Reymond Verhoef kunt u een indruk krijgen
van deze kermis attractie. Wij zullen er maar een extra plaatje
van Christoffel aanhangen.
U bent van harte uitgenodigd.

Nee,

Tegeltjeswijsheden zoeken we niet.

Maar wel een mooie spreuk of slogan voor het nieuwe seizoen
29019 - 2020.

Heeft u een idee, stuur deze dan naar e-mailadres:
info@kscc.nl

Of geef een briefje met de spreuk af achter de bar.

Slogan gezocht

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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“Hoe vond je het, Ton?” Deze vraag kreeg
ik vaak de afgelopen dagen. “Ik geniet
nog volop na,” was mijn antwoord. En zo is
het ook.

Ik mag terugkijken op een prachtig jubile-
umfeest. Het begon met een indrukwek-
kende eucharistieviering. Een
‘meezingmis’ moest het worden en dat
werd het. Nooit eerder hoorde ik in de
Ewaldenkerk zo veel mensen uit volle borst
meezingen. Het deed me ook goed dat ik
velen tijdens de receptie mocht begroe-
ten. Heel veel dank voor uw felicitaties en
de ‘envelopjes’ die ik mocht ontvangen.

Ik ga namen noemen (hopend dat ik nie-
mand vergeet), want wat ben ik blij en
dankbaar al diegenen die meewerkten
aan het feest in kerk en pastorie.
Op de eerste plaats dank ik het parochie-
bestuur: Jos Hermans, Ton Perlo, Jan Dek-
kers en Ton Lansdaal. Zij gaven mij
toestemming kerk en pastorie met tuin te
gebruiken.

Bedankt organist André van Dijk, die met
mij het liturgieboekje van de ‘meezingmis’
samenstelde. Hij heeft ook nog flink geoe-
fend om mijn verzoeknummer te spelen:
het ‘Prière à notre Dame’ uit de Suite Go-
thique van Boëlmann. Deze muziek leerde
ik als kind kennen dankzij Henk Tromp die
het vaak speelde tijdens het Lof.
Dank Ton Lansdaal, die ik mocht aanstel-
len als algehele leider van de feestdag en
die dat met verve deed.
Dank jullie wel: kosters Jan Daamen en
Hans Gubbels; lektor: Addy van Gisteren-
Klabbers; ceremoniarius: Jan Dekkers; col-
lectanten: Jan Daamen en Ad Lansdaal;
dank Joachim Dreihan die prachtige
bloemstukken maakte.
Bedankt Talita Sas die foto’s maakte en
bedankt akolieten: Ton Lansdaal, Peter
Sas en Marco  Toebast met zijn kinderen
Yvo, Jitte en Jesca.
Marco met zijn kinderen verdienen een
extra vermelding, want is het niet prachtig
dat een vader al meerdere jaren met zijn
drie kinderen ‘de mis komt dienen’?”

Ik eindig deze dankbetuiging met het slot
van mijn preek van het afgelopen feest.

“Ik blijf hopen en bidden dat het lukken
mag blij te blijven met datgene waar het
in onze kerk al eeuwen om gaat: het
evangelie van onze Heer Jezus Christus.
‘Evangelie’ is: ‘blijde boodschap’ en ge-
loof me, dat blijft het. Ik hoop dat me nog
vele jaren gegeven worden om deze
boodschap uit te dragen, want de bood-
schap van Jezus, man van Nazareth, zoon
van God, is een boodschap van vrede en
vreugde, van bevrijding en vrijheid,  van
mildheid en mededogen, van vergeving
en verzoening, een boodschap van lief-
de.”

Ik hoop dit nog vele jaren in de kerken tus-
sen Maas en Waal te mogen verkondi-
gen, want ik hou van onze kerk.

Ton van Balveren, emeritus pastoor.

Bekijk alle foto’s op onze website.

BERICHT VAN EEN DANKBARE EMERITUS PASTOOR

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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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.

Gaat u op vakantie?

Sta dan bijvoorbeeld eens stil
bij al uw verzekering(en) en
niet alleen bij uw reisverzeke-
ring. Bijvoorbeeld omdat u
een aantal weken van huis
gaat, is uw inboedel- en in-
braakverzekering nog up to
date?

Verder
Als u aanlegt in de regio Nij-
megen om met vakantie te
gaan, stel eerst de haven-
meester op de hoogte van
de periode dat u weg bent. Laat ook het KSCC weten dat u
weg bent. Zo kunnen wij andere schippers op de hoogte bren-
gen als zij naast uw schip willen aanleggen.
Kleine moeite, groot plezier!

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

KSCC Schipperscentrum Nijmegen



Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS Een mens wordt vaak voor een

dilemma gesteld als het gaat om ac-
tiviteiten: een stoeltje op het terras , on-

der een parasol bij een temperatuur van
35° of onder diezelfde omstan-
digheden een eindje gaan wan-
delen. De keuze lijkt gemakkelijk,
maar beide kunnen ook worden
gecombineerd, waarbij de hitte
en de hoge stand van de zon
worden gemeden bij de licha-
melijke inspanning. Tussen zes uur
‘s morgens en twaalf uur ’s mid-
dags er even tussen uit en na
een wasbeurt even onderuit op
een gemakkelijke stoel in de bui-
tenlucht. Kan dat allemaal zo-
maar, moet er niet worden
gewerkt? Ja natuurlijk, de gele-
genheid moet er zijn en die is
voor iedereen anders, net zo
goed als dat bekend is dat niet
iedere mens nog in staat is grote
wandelingen te maken. Maar zolang het
kan en vooral op eigen kracht geeft een
uitstapje echt voldoening.

De namen van ongeveer negentig 4-
Daagse deelnemers zijn bekend bij de
coördinatoren van het KSCC-verzorgings-
team 2019. We gaan er van uit dat iedere
belangstellende per e-mail een bevesti-

ging heeft mogen ontvangen. Als daar-
over twijfels zijn dan mag er altijd nog een
e-mailberichtje worden gestuurd naar
Roel Mooren (roloman89@hotmail.com).
Onzekerheden mogen er niet meer zijn als
we het hebben over de wandelkwalitei-
ten, over de conditie en over de echte
hulpmiddelen, zoals we schoenen mogen
noemen, maar ook de sokken, de kleding,
de voorverzorging van de voeten. De ko-
mende dagen zal daar misschien nog
meer op gewezen worden. De 4Daagse
berichten kunnen daarbij ook een handje
helpen. En wellicht is er een ervaren deel-
nemer in de buurt die nog enkele wijshe-
den wil delen.

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

6 en 7 juli
38e 1- en 2-Daagse Kerkdorpentocht in
Wijchen
Wsv De Posthoorn
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats: Zaal Sterrebosch
Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
Starttijd: 07.00 - 12.30 uur
024-6415055
www.posthoorn-wijchen.nl

7 juli
Kolpingmars in Nijmegen
Wsv Kolping
Afstand: 5-10-15-20-25-40-50 km
Startplaats: Kolpinghuis
Smetiusstraat 1 6511 ER Nijmegen
Starttijd: 07.00 - 12.00 uur
www.wsv-kolping.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Renswoude op 6 juli, in Apeldoorn en
Escharen van 9 t/m 12 juli 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

roloman89@hotmail.com
www.posthoorn-wijchen.nl
www.wsv-kolping.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Vlaggenparade
Op zondag 14 juli zal voor
de derde maal de start
van de Vierdaagse wor-
den ingeluid met een
Vlaggenparade door de binnenstad. In
deze feestelijke en zeer muzikale straatpa-
rade worden de vlaggen van alle deelne-
mende nationaliteiten in de 103de

Vierdaagse gedragen. Aan de Vlaggen-
parade doen diverse groepen, orkesten
en meerdere buitenlandse detachemen-
ten mee. Wanneer alle deelnemers aan
de parade op de Wedren zijn gearri-
veerd, wonen zij de officiële opening van
het wandelevenement bij.

De Vlaggenparade gold tot 2012 als dé
openingsceremonie van de Vierdaagse in
De Goffert. Vanwege teruglopende po-
pulariteit stopte de vlaggenparade in
2012. Sinds 2016 is de parade weer terug
in een nieuwe vorm door het centrum.
Iedereen die het kleurrijke lint van lopers
wil zien, is van harte welkom de Vlaggen-
parade in de stad toe te juichen.

De vlaggenparade start om 15.45 uur op
de Kanaalstraat en eindigt om 17.10 uur
op de Wedren voor de Vierdaagse Ope-
ningsceremonie.

Plaquette onthult

Ter ere van Nico Grijpink wordt ter gele-
genheid van het 50ste jubileum een pla-
quette op plein 1944 onthuld door
burgemeester Bruls. Deze onthulling zal
plaatsvinden voorafgaand aan de Vlag-
genparade op zondagmiddag 14 juli.
Al sinds 1909 marcheerden er duizenden
wandelaars een keer per jaar, vier dagen
lang door Nijmegen en omstreken. Daar-
entegen was er in de Nijmeegse binnen-
stad maar weinig te beleven.

Vijftig jaar geleden besloot Nico Grijpink
(1913-1981) dat daar verandering in dien-
de te komen. Grijpink ontving direct me-
dewerking van ondernemers uit de
binnenstad.

Vanaf dat moment zijn de Vierdaagsfees-
ten niet meer weg te denken.

De route is de volgende:
Kanaalstraat (start)
Weurtseweg
Voorstadslaan
Lange Hezelstraat
Parkweg
Doddendaal
Plein ‘44

Augustijnenstraat
Grote Markt
Burchtstraat
Hertogstraat
Van Broeckhuysenstraat
Van Schevichavenstraat
Oversteek Oranjesingel
Prins Bernardstraat
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Het nieuwe Donorregister: wat betekent dat voor mij?

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor
mensen in Nederland van 18 jaar of ouder die ingeschreven
zijn in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt aan
deze mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of
niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven. Bij-
voorbeeld een nier, longen of huid. Lees meer informatie over
deze nieuwe wet op de website www.donorregister.nl

Nadenken, kiezen en invullen
Veel mensen hebben al ingevuld of ze donor willen zijn. Maar
veel mensen ook nog niet. Als u het nog niet weet, is het be-
langrijk dat u goed nadenkt. U kunt er met uw familie of vrien-
den over praten. Wat vinden zij? Als u het weet, vul dan uw
keuze in het Donorregister in.
U kunt uw keuze altijd weer veranderen.

Waardevaste polis

van Yarden vervalt

Honderdduizenden klanten van Yarden moeten gaan bijbeta-
len voor de steeds hogere kosten van een uitvaart. De klanten
hebben een naturapolis die alle kosten dekt, maar daar komt
het uitvaartbedrijf nu van terug. De kosten van een uitvaart stij-
gen de afgelopen jaren flink. Hierdoor moet de verzekeraar
steeds dieper in de buidel tasten. Klanten met een pakketver-
zekering (‘van kist tot cake’) moeten vanaf 1 januari 2020 de
extra kosten van een uitvaart zelf voor hun rekening nemen.
Alle kostenstijgingen in de toekomst komen daarmee voor re-
kening van de klant en niet meer voor die van Yarden. De
waarde van een polis stijgt niet meer mee met de inflatie.
Dat kan betekenen dat bij een uitvaart in 2030 van de 4000
euro aan kosten meer dan 600 euro door de familie van de
polishouder moet worden neergeteld.

Yarden zit in financiële problemen vanwege deze pakketpolis-
sen. Die keren niet een bepaald bedrag uit, maar vergoeden
alle kosten van een uitvaart, van kist tot cake. Zo'n 380.000
klanten hebben zo'n polis, die vaak al jaren geleden is afgeslo-
ten.

Alle polishouders die het betreft, kregen afgelopen dinsdag
(2-7) een brief op de mat over de veranderingen.

www.donorregister.nl
www.donorregister.nl
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Even snel op de fiets bellen, een appje
versturen, muziek aanzetten of een route
zoeken: iedereen doet het wel eens,
maar vanaf vandaag kan je dat heel wat
geld gaan kosten. Door een wetswijziging
is je telefoon vasthouden in het verkeer
voortaan verboden. De boete die er op
staat, is 95 euro - plus administratiekosten.
De eerste boetes zijn inmiddels uitge-
deeld.

Bekijk onderstaand NOS-filmpje ‘Appen
op de fiets’ (duurt 5:30 minuten)

Hoe moet ik nu de weg vinden op de
fiets?
Het ministerie van Infrastructuur meldt dat
je niet meer met je telefoon in je hand op
je navigatie-app mag kijken. Maar als je
je telefoon in een houder op je fiets klikt,

mag je er wél op kijken. Voor het invoeren
van een navigatieadres moet je dan
even afstappen.

Mag je je mobiel nog bedienen als je
voor een stoplicht stilstaat?
Ja, als je stilstaat mag je je smartphone of
andere mobiel apparaat gewoon vast-
houden en bedienen.

Geldt het alleen voor fietsers, of mag ik
ook bij het paardrijden of op een skate-
board niet meer appen?
Appen mag wel op een paard, mits het
niet gevaarlijk is, zegt het ministerie. "Een
ruiter is wel een bestuurder, maar niet van
een voertuig en valt daarom buiten het
verbod." Het verbod gaat gelden voor
bestuurders van fietsen, snorfietsen, brom-
fietsen, gehandicaptenvoertuigen, motor-
voertuigen en trams.

Hoezo geldt dit niet voor voetgangers?
Die lopen ook vaak gevaarlijk onoplet-
tend op straat
In dit wetsvoorstel zijn voetgangers niet
meegenomen. Ze lopen op de stoep en
gaan langzamer. Dat neemt niet weg dat
je ook als voetganger, en dus verkeers-
deelnemer, het verkeer niet in gevaar
mag brengen.

Mobieltje mag niet meer op de fiets

https://youtu.be/Kcmnot2uW2Q
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Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is op vrijdag 28
juni, in de leeftijd van 72 jaar, Johannes Bernardus Antonius
(John) Janssen, overleden. Echtgenoot van Mia Janssen –
Verberck.
U wordt uitgenodigd voor de eucharistieviering op vrijdag 5
juli om 11.00 uur in de Heilige Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in
Beuningen. Na de viering wordt John in besloten kring naar
het crematorium begeleidt.
Correspondentieadres: Wolfsbossingel 10, 6642 CN Beunin-
gen.

Op zondag 30 juni is, op de leeftijd van 94 jaar,
Alberdina Johanna Huberdina (Diny) van Laak
– van Roosmalen overleden. Echtgenote van
Herman van Laak † 2015.

Er is gelegenheid om afscheid van Diny te nemen op
woensdag 3 juli tussen 19.00 en 20.00 uur in De Vleugel, wo-
ning 3, kamer 17, Oerlesestraat 2015 te Tilburg. De afscheids-
plechtigheid wordt gehouden op zaterdag 6 juli om 15.00
uur in de aula Aurora van Crematorium Tilburg, Karel Bod-
denweg 5 te Tilburg.
Correspondentieadres: Cypresstraat 23, 5038 KS Tilburg.

Onverwacht is, in de leeftijd van 51 jaar, op woens-
dag 19 juni Bernardus Maria (Willem) van Loon (ms
Innuendo) overleden. Echtgenoot van Marijke van
Loon - Moonen. Op 28 juni werd afscheid genomen
van Willem in de Heilige Antoniuskerk te Dordrecht.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Polderland 16, 3344 EE Hendrik-Ido-Am-
bacht

Op vrijdag 21 juni is, op de leeftijd van 62 jaar, Theo
van Beers overleden. Echtgenoot van Loes van Beers
– van den Hoven. Het afscheid van Theo vindt naar
zijn wens in besloten kring plaats. Correspondentie-
adres: Moleneind 68, 4841 LN Prinsenbeek.

Op donderdag 27 juni is, in de leeftijd van 92 jaar,
Maria Boeijmeer – Snijders overleden. Weduwe van Johan
Boeijmeer. De plechtige uitvaartdienst werd op dinsdag 2 juli
gehouden in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Mariaveld – Susteren. De crematie vond in besloten
kring plaats. Correspondentieadres: Handelsweg 30, 6114 BR
Susteren.

OVERLEDEN
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HUWELIJK

Op zaterdag 20 juli gaan Remy van de Ven en Mandy Hornstra
trouwen. De ceremonie wordt op 13.00 uur voltrokken in de
‘Ridderzaal’ de voormalige kapel van Kasteel Doenrade te
Doenrade.

JUBILEUM

Op zaterdag 15 juni 2019 zijn Peter en Caroline Beijer – Verhoef
35 jaar getrouwd. Wij feliciteren Peter en Caroline met hun ro-
bijnen huwelijk.

Op zaterdag 29 juni 2019 zijn Josef en Els-Marie van Ackeren 60
jaar getrouwd. Wij feliciteren Josef en Els-Marie met hun dia-
manten huwelijk.

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

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

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

MOP

Er lopen twee paraplu’s over straat.

Ziet de ene aan de overkant

twee wandelstokken lopen.

Zegt die tegen de andere:

“Gadver moet je nou kijken,

daar lopen twee naaktlopers”

Ha H
a H

a

Ha H
a

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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JULI

4-7 José Wennekes; Marc van Lent; Elisa Janssen.
6-7  Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,
 v/h. “Bellona-V”.
7-7 Dhr. Wim Wanders; Ria Robben-Repkes; Angela van der
 Staay; mevr. Annie Lischer; Marc Brinkhoff.
8-7 Mevr. Schimmel-Hertz; Gerard jr. Verstappen.
9-7 Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; dhr. Piet Schwering;
 Demy Janssen; dhr. Johnny Wessels; Ria Martens-Lischer;
 Laura Steegmans.
10-7 Dhr. Jeroen Leensen; M. Oomens; Williane Vissers.
11-7 Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita Klarenbeek-

Huibers; Jan van de Wijgaart.
12-7 Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
13-7 Marianne van Lent; Ria Lentjes gastvrouw KSCC

Nijmegen; Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
14-7 Marlies van Megen; Wilma Wennekes.
15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
16-7 Mevr. Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;

mevr. Ellen van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.

ZONDAG 7 JULI 2019

Dhr. John Janssen, mevr. Diny van Laak-Roosmalen,
mevr. Maria Boeijmeer-Snijders,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink, mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen,
Wil de Korte en overleden familie,
dhr. Piet Vermeulen v/h ms. Gerardus
dhr. J. Joosten en familie v/h "Constantine",
ouders van der Zande-Kessel, dhr. Piet van Megen,
dhr. W. IJpelaar en mw. Tonnie Suijkerbuijk-IJpelaar ms Ondine,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Alois Wendt en George Wendt, mw. E. van Oijen-Schulink
en Theo Strijp, dhr. André Struik,
mw. Montserrat van Ooyen-Ribera Farras.

ZONDAG 14 JULI 2019

ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. J. de Beijer-Franssen, dhr. A. Laeijendecker,
mw. Marie-Thérèse Ponsioen-Keijser, ouders Brom-Cornelissen.

-  Voor een goede 4-daagse week
-  Voor alle deelnemers 4-daagse van de R.K. Parochie voor
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* 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 Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem
Peter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296, 3315
KX.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:   locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 /
6, 6921 AR.

* 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/
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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 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.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.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 parochie-
tuin. Voorganger is aalmoezenier Van Welze-
nes sdb. De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het koor Exotherm uit Huissen.

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

Sterreschans Schippersmis 2019

De traditionele Schippersmis van
schippersvereniging ,,Sterreschans” uit
Doornenburg wordt dit jaar op
zondag 7 juli gevierd.
Ook dit jaar zal de viering gehouden
worden in de Sint Martinuskerk, in
Doornenburg.
Bij mooi weer zullen we uitwijken naar de pastorietuin, naast de
kerk. De viering begint om 15.00 uur. De muzikale omlijsting zal
ook dit keer worden verzorgd door het gemengd koor
Exotherm uit Huissen.
Voorganger is, uiteraard, onze aalmoezenier Bernhard Van
Welzenes.
We hopen u allen te ontmoeten op zondag 7 juli, in de kerk in
Doornenburg.

Jaap Stienstra

Exotherm

mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN juli 2019
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zo. 7 juli 11.00 uur Circus Knie bestaat 100 jaar. Feest wordt ge-
vierd in Luzern (Zwitserland).

Do. 11 juli 18.00 uur Doop duwboot Otto. Bij Dolderman, Binnen-
kalkhaven 17 te Dordrecht.

Za. 13 juli 13.00 uur Opening 50ste Vierdaagsefeesten in de
St. Stevenskerk Nijmegen.

Zo. 14 juli

10.30 uur
Kermis mis op de Piekenkermis van Utrecht. In
de autoscooter op de Maliebaan. Celebrant
aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

11.00 uur
Tradionele KSCC Vierdaagsemis op het KSCC
Parochiecentrum, celebrant: pastoor T. Van
Balveren.

Ma. 15 juli
15.00 uur Doop van de ING London in Rotterdam.

16.00 uur Informatiebijeenkomst vierdaagse wande-
laars en KSCC - verzorgers.

Vr. 19 juli

10.00 uur Intocht Vierdaagse op de ‚Via Gladiola’.

15.00 -
23.00 uur

Kermisexpositie ‚Kermis Tilburgs Trots’ in de
Spiegeltent op het Koningsplein in Tilburg.
Entree gratis.

19.00 uur Lintjesregen en uitreiking van KSCC-medailles.

Zo. 21 juli 11.00 uur
Kermis mis in Tilburg. In de autoscooter op de
Spoorlaan te Tilburg. Celebrant aalmoezenier
B. Van Welzenes sdb.

In de zomervakantie (6 juli t/m 18 aug.) zijn er geen activiteiten op het
KSCC Schipperscentrum. We zijn in deze periode wel open en telefo-
nisch bereikbaar. Alle activiteiten beginnen weer op 5 september.

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

mailto:info@kscc.nl
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Einde seizoen voor KSCC Nijmegen activiteiten

Het seizoen voor de KSCC Nijmegen activiteiten is ten einde.
Alle activiteiten beginnen weer het nieuwe seizoen in de eer-
ste week van september.

Soos met…
De Haringparty van dinsdag 18 juni markeerde het einde van
het seizoen voor Soos met… Zij beginnen weer op de ope-
ningsdag van het seizoen 2019-2020. Die staat gepland voor
donderdag 5 september.

KSCC Gymnastiek
De gymklas o.l.v. Jan Hoks kwam voor het laatst bijeen op
dinsdag 25 juni. Het nieuwe seizoen start voor hen op dins-
dag 3 september om 10.00 uur.

De Waalkanters
Het koor De Waalkanters hielden hun laatste repetitie op
woensdag 26 juni. Dirigent Gerard Verschuren verwacht
iedereen weer op woensdag 4 september om 10.30 uur.

KSCC Kerkkoor
Ook voor het kerkkoor stopte het seizoen op donderdag 27
juni. Na de zomer beginnen zij weer op donderdag 5 sep-
tember om 19.00 uur weer o.l.v. Gerard Verschuren met
repeteren.



Christoffel Nieuws pagina 21← terug naar pagina 1

de
Loire Vallei

Frankrijk
van

Hans Jacobs
en

Tonny
van der
Veeken

Groeten
uit



Christoffel Nieuws pagina 22← terug naar pagina 1

Veilig winkelen op internet

Er zijn talloze webwinkels op internet en de meeste zijn ook be-
trouwbaar. Hoe herken je echter de frauduleuze webwinkels?

Het is wel zo makkelijk. Op internet is van alles te vinden. Kopen
vanuit de luie stoel. Met behulp van internet is het tegenwoordig
ook een peulenschil om meteen de laagste prijs te vinden. Met
één muisklik is een goede koop te doen. Maar helaas ben je ook
één muisklik verwijderd van oplichting. Hoe weet je zeker dat de
website betrouwbaar is? En welke betekenis heeft het Thuiswin-
kel Waarborg Keurmerk?

Bekende webwinkels zoals Bol.com, Coolblue en BCC hebben
goede retourvoorwaarden en zullen artikelen in vrijwel alle ge-
vallen snel en zonder problemen leveren.
Kom je een aanbieding op een voor jou onbekende site tegen,
controleer dan altijd of de website is aangesloten bij
Thuiswinkel.org. Dat het keurmerklogo op de website staat geeft

absoluut onvoldoende zekerheid. Controleer echt of hij wordt
genoemd op de site van Thuiswinkel Waarborg, want ook mala-
fide webwinkels kunnen natuurlijk een afbeelding van het waar-
borg-logo op hun site plaatsen. Ga naar
https://www.thuiswinkel.org/ledenlijst/ en zoek daar naar de web-
winkel waar je iets wilt bestellen. Op deze site zie je ook klanten-
recensies van een aangesloten webwinkel.

Denk er wel aan dat dit een dienst is waar bedrijven voor moe-
ten betalen. Het kan dus zijn dat een betrouwbaar bedrijf zich
niet heeft aangesloten bij thuiswinkel.org. Dat de webwinkel niet
in de ledenlijst staat maakt haar nog niet onbetrouwbaar. In het
geval dat de webwinkel niet in de lijst staat: zoek wat breder on-
line, naar ervaringen van anderen met de webwinkel. Bijvoor-
beeld op de website van de consumentenbond of op
facebook.

En laatst maar niet het minst: gebruik je gezond verstand. Als een
aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Thuiswinkel.org is opgericht in het jaar  2000.

Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigin-
gen; de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersver-
eniging. De beide organisaties besloten de krachten te bundelen

en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe belangenvereniging
voor alle (web)winkels in Nederland: Thuiswinkel.org.

https://www.thuiswinkel.org/ledenlijst/
https://www.thuiswinkel.org/ledenlijst/
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Wie heeft een elektrische fiets te koop?

Afgelopen weekend heb ik voor de eerste keer op een elektri-
sche fiets gereden. En het was me toch leuk! Het leek wel of ik
in een cabriolet reed. Dus ik ben helemaal om.

Ik zoek een leuke 2e hands elektrische fiets.

Wie heeft er eentje in de aanbieding
 of weet er een te koop?

Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC Nijmegen.
Mail privé tonnyvanderveeken@gmail.com

Of telefonisch 06 - 30 46 48 95
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Op een dag hadden wij dadels gegeten en
de pitten in de kolenbak gegooid. We wa-
ren toen nog in het bezit van een kolenfor-
nuis met een kolenbak op wieltjes. Ik was
naar buiten gegaan en vergeten de buiten-
deur goed dicht te doen. De lieverd was
naar binnen geglipt en in de kolenbak ge-
sprongen. Daar begon hij met zijn boten de
kolen er uit werken om bij de pitten te kun-
nen. Toen Miek thuiskwam van het bood-
schappen doen, had ik zowat een
echtscheiding aan mijn broek omdat ik de
buitendeur niet goed had dichtgedaan.
We lagen diep afgeladen met water in het
gangboord en er kwam van alles in het
gangboord drijven. Bij Luik dreef toentertijd
van alles in de Maas wat er niet thuishoorde,
zelfs olie en vet. Ons hondje liep daar steeds
doorheen en als je even niet keek liep hij
met zijn vette poten zo naar binnen. Dit was
de druppel die de emmer deed overlopen.
Ik stelde voor om hem op zondag naar de
Luikse vogelmarkt te brengen. Zo gezegd, zo
gedaan. Daar stond een asielwagen en
daar hebben we hem afgegeven. We von-
den het wel erg. Miek is er een paar dagen
beroerd van geweest. Ongemerkt ga je je
erg hechten aan zo'n beest. Maar we heb-
ben nooit meer een huisdier genomen, zelfs
geen kip. Er was eens een kip die net een ei
gelegd had. Hij zei: nu ben je nog een ei,
maar morgen misschien advocaat.

Vandaag is een vriend van ons overleden.
Hij had dezelfde leeftijd als ik. Als hij mij nu
maar niet verraadt daarboven, want dan
ben ik de klos. Nu wij het toch over de dood
hebben: mijn vader had ook nog een leuk
verhaal. Er was een boer gestorven in het
dorp. Hij was zowat twee meter lang. Ze
hadden een kist voor hem besteld, maar er
niet bij gezegd dat hij zo lang was. Toen ze
hem met veel moeite in de krappe kist ge-
kregen hadden werd hij met paard en kar
naar de kerk gereden. Er was een stuk weg
met kasseien en daar ging de kar flink aan
het hobbelen. Plotseling sprong de kist open
en de boer schoot rechtop omdat hij zo ge-
spannen in de kist had gelegen. De halve
stoet zette het op een lopen. Ze dachten
misschien dat hij wilde uitstappen! De dood
kan ook leuk zijn!

Ik ken verschillende mensen die over de
dood niets willen horen. Die vinden het af-
schuwelijk en eng. Bij ons in het dorp was
een tandarts die zei altijd: Jongen, als de
dood er is ben jij er niet meer en als jij er
bent is de dood er niet. Niet dat ik de dood
zo leuk vind. Daarom heb ik hem ook maar
uitgesteld tot het einde van mijn Ieven.
Vroeger in het rijke roomse leven had je pas-
toors en paters die in hun preken de hemel
zo aantrekkelijk voorstelden dat je soms
dacht: ik wou dat ze mij vandaag nog kwa-
men halen. Maar dan begon je gelijk weer
te bidden: Heer laat me nog een tijdje hier
blijven. En ze vertelden ook nog dat er maar
weinig uitverkorenen waren. Dat deed de
deur dicht!

Wat is er een hoop veranderd in de Kerk. En
dat in zo korte tijd. De jeugd is bijna hele-
maal afgehaakt en daar horen onze kinde-
ren ook bij. Die zeggen dat het geloof al
zoveel ellende op de wereld heeft ge-
bracht. Als er een oorlog uitbreekt is het
meestal om het geloof. Als je de geschiede-
nis nagaat moet je ze nog gelijk geven ook.
Er zijn heel wat doden gevallen in de naam
van Onze Lieve Heer. Het begon al toen Je-
zus hier op aarde rondliep. Hij verkondigde
heel wat anders dan de Joden toen geloof-
den en werd zo het eerste slachtoffer van
een geloofsstrijd. Neem de kruistochten. Die
hebben jaren geduurd en duizenden men-
sen het leven gekost. In de tijd van Luther
was er weer een grote strijd. In Frankrijk wer-
den de protestanten, de zogenaamde Hu-
genoten gedwongen het land te verlaten.
Er wonen hier in Nederland nog heel wat
nakomelingen van de mensen die toen hier
naar toe gevlucht zijn. Let maar eens op de
vele Franse achternamen. Nu zijn het weer
de Moslims die denken dat wij hun geloof
aanvallen. Toch zijn wij in Nederland best
tolerant, want wij bouwen hier volop mos-
kees. Je moet maar eens proberen om in
zo'n oosters land een christelijke kerk te bou-
wen. Dat zal je niet lukken. De katholieken
konden er vroeger ook wat van. Wij hadden
het ware geloof en als je daar niet aan
meedeed was je een ketter en belandde je
op de brandstapel. Tsjonge tsjonge, wat af-
schuwelijk allemaal.

Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

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

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

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

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

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

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

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

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

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 15 is een vakantie-editie en verschijnt op 11 juli
2019.
Deadline: 8 juli 2019.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, pastoor Ton van Balveren.

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

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.
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