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Van de bestuurs- en directietafel

Donderdag 5 september was het zover. De opening
van het nieuwe activiteitenjaar van het KSCC in Nij-
megen. Een welkomswoord, een diaserie, een optre-
den van het Waalkanterskoor en een barbecue.
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Zondag 15 september extra aandacht voor de zieken

De zieken in onze gemeenschap staan hoog op de
lijst. De bezoekersdienst zorgt voor een kaartje en met
Kerstmis, Pasen en Pinksteren wordt de zieke een bloe-
metje of een andere leuke attentie bezorgd.
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75 jaar bevrijding

Tot en met oktober 2020 herdenken we het beëindi-
gen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
In de komende maanden wordt in Zuid Nederland de
bevrijding herdacht. Zoals b.v. 17 sept. in Groesbeek.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Feestelijke opening van het activiteiten jaar KSCC RK pastoraat

Heel veel mensen hadden zich voor deze dag opgegeven. Dit
is altijd belangrijk voor de catering: en die mocht er wezen.
Wat lekkers bij de koffie, proosten op het nieuwe kalenderjaar
en een barbecue met alle bellen en toeters die je maar kunt
bedenken.

Goed dat de voorzitter van het regionale bestuur KSCC KSW
Nijmegen en tevens secretaris van de landelijke stichting KSCC
en parochie een woordje sprak. Hij bedankte vooral de vele
vrijwilligers die ons werk mogelijk maken. We zijn ook de vele
sponsors dankbaar, te weten: Autena, Rensen Driessen, De
Gerlien van Tiem, TVM, Willemsen, Peter Blom, Sociëteit De

Wandelgang, KSW Rotterdam en ve-
le anderen. Hij richtte zich ook tot de
velen die gebruik maken van ons
KSCC en de parochie.
Een woordje van de aalmoezenier
kon niet ontbreken. Centraal stond:
het continueren van het vele werk
dat in 1963 officieel is gestart. Het
KSCC en het pastoraat voegen aan
het sociale en diaconale werk iets
toe: de zorg voor het klimaat, het
leefklimaat van mensen onder el-
kaar. We bouwen aan een netwerk

van liefde, gemeenschap door middel van een persoonlijke
benadering.
Wij stellen ons ook open voor ideeën die komen uit de wijk die
rondom ons heen wordt gebouwd.
Graag willen wij de ruimte beter benutten. Een goed voor-
beeld is het binnenvaartmuseum Jos Vranken.
Als laatste belangrijk punt was de ondersteuning van de aal-
moezenier. Het werk wordt intensiever. Het bureauwerk zit
goed in elkaar, maar dat moet wil het een ondersteuning voor
het werk op de werkvloer zijn.

Er werd een mooie PowerPoint  presentatie getoond. Wanneer
de foto’s zo aan je voorbij gaan, moet je toch tot de conclusie
komen dat er heel veel werk is verzet. De presentatie werd af-
gesloten met de onthulling van de spreuk van 2019-2020:
Met ‘hand in hand’ komt veel tot stand. Een spreuk die gekozen
is door de leden van de coördinatieraad uit, ja u gelooft het
niet, 19 inzendingen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Bijeenkomst fondswerving en actie kerkbalans,
maandag 2 september jl. in de Adelbertkerk in Delft

Actie Kerkbalans is bijdragen aan het
werk van de heiligen. U moet nu niet
denken aan de heiligen die op een sok-
kel in de kerk staan maar hier gaat het
om de oorspronkelijke betekenis van hei-
ligen: dat is heel maken, heilzaam wer-
ken. Bisschop Mgr. Hans van de Ende
opende de bijenkomst.
Daarin gaf hij aan dat Kerkbalans dit jaar € 225 miljoen bijeen
heeft gebracht. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle aange-
sloten christelijke kerken. Voor de Katholieke Kerk betekent dit
dat zij € 75 miljoen ontvangt. En let op: dit bedrag is bijeenge-
bracht door 31% van mensen die zich christen noemen.
In het bisdom Rotterdam was het percentage 28%.
Wij zullen u in het novembernummer van de Christoffel Nieuws-
brief op de hoogte brengen hoe het percentage en de cijfers
zijn van onze Actie Kerkbalans en Landelijke Donatie Actie.
In deze bespreking kwamen leuke ideeën naar voren: elektro-
nisch collecteren. Er wordt al een proef mee genomen. Wij zijn
benieuwd naar de uitslag. Ik denk dat wanneer de proef
slaagt, het een goede zaak is om te overwegen het elektro-
nisch collecteren in te voeren. Er zal nog wel het nodig water
door de Waal moeten vloeien voordat het zover is. Denk maar
een aan hoe om te gaan met de privacy bijvoorbeeld.
Trouwens wanneer u de kermis bezoekt dan zult u merken dat
veel exploitanten naast cash ook de elektronische betaalmo-
gelijkheid hebben ingevoerd.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Eucharistieviering in de Glaciskapel Luxemburg

Op vrijdag 6 september was er weer de feestelijke Eucharistie-
viering in de Glaciskapel in Luxemburg. Er waren heel veel ker-
misexploitanten en er was goede zang en muziek: kortom een
hele fijne sfeer.
Helaas was pater Kristiaan van der Linde uit België, die altijd
van de partij is, verhinderd.
Na de heilige Mis was er een samenzijn met een drankje en
een hapje. Het voelde aan als één grote familie.

Inzegening feestelijke markt in Alschwil bij Aarau

Zaterdag 7 september was er een inzegening van een feestelij-
ke markt in Alschwil bij Aarau, Zwitserland. Ja heel bijzonder:
een soort Luikse markt: muziek, loterij, een rommelmarkt, etc.
De organisatoren hadden mijn collega aalmoezenier Adrian
Bolzern gevraagd. Het was heel bijzonder dit mee te maken.
Het blijkt dat men toch het gevoel heeft dat er meer is tussen
hemel een aarde.
’s Avonds hebben wij samen de Eucharistie gevierd in de paro-
chiekerk in Aarau.
Vrijdag 13 september is er de inzegening van de Open
Scheepvaartdagen in Zwijndrecht. Het bovenstaande sluit
daar perfect op aan. Een belangrijk devies: als je zaaien kunt,
moet je zaaien.

De marktcommissie van Alschwill met rechts naast de aalmoezenier
Adrian Bolzern.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Afscheid van ds. Hoby

Zondag 8 september was er de afscheid van ds. Katharina
Hoby en de inwijding van haar opvolger: Pfarrerin Eveline
Saoud. Dit gebeurde op het kermisterrein van Zürich. Het weer
was gewoon slecht, maar de viering van inspirerend. Natuurlijk
was het afscheid emotioneel, maar het feit dat er een opvol-
ger is stemt ons tot vreugde.
Na de viering werd ds. Katharina bedankt voor het vele werk
dat zij 17 jaar heeft gedaan. Ook namens het FORUM heb ik
haar bedankt, vooral om de collegialiteit en het feit dat zij in
haar werk de mens het zeer belangrijk vond. Wij vormde sa-
men een goed team.
Na de viering hebben we samen nog wat gegeten en het no-
dige nieuws uitgewisseld.

Afscheid van ds. Hoby (rechts op de foto)

Bezoek aan de schippersdiaken Walter Schär in Basel

Maandag 9 september heb ik een bezoek gebracht aan de
schippersdiaken Walter Schär in Basel.
Tijdens dit bezoek mocht ik ook kennis maken met  Dr. Xaver
Pfister. Hij is een katholieke pastorale assistent en brengt elke
week bezoeken aan de schippers die in havens liggen. Zo heb-
ben wij maandag samen een bezoek afgelegd. Op de MS
INVADO die in bekken 2 in de haven in Basel lag en wij werden
hartelijk welkom geheten door Martin en zijn vrouw. Goed dat
er een in Basel een sociaal pastorale steun is.

Aan hen die diaken Walter Schär en zijn collega Xaver Pfister
kennen, een hartelijke groet.

V.l.n.r.: Walter Schär, schipper Martin en zijn vrouw, aalmoezenier
en dr. Xaver Pfister
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag 15 september extra aan-
dacht voor de zieken

De zieken in onze gemeenschappen
staan hoog op de prioriteitenlijst. Daar-
om is het fijn wanneer we op de hoogte
gesteld worden. Natuurlijk wordt alles
met de nodige privacy behandeld. U
vindt ook in deze Christoffel Nieuwsbrief
een lijst met namen van zieken. De zieke
of de familie wordt altijd om toestem-
ming gevraagd de namen te mogen pu-
bliceren.

De bezoekersdienst zorgt voor een kaartje, een mailtje, een
bezoekje. Met kermis, Pasen en Pinksteren wordt de zieke maar
ook hen die rond de zieke staan een bloemetje of een andere
leuke attentie bezorgd. Het gaat er om dat de gemeenschap

aandacht aan de zieke besteedt: Daarmee voegt ons werk
echt iets toe aan het leven. Dank aan de leden van werk-
groep.
Er kan ook altijd besproken worden om de zieke de h. Commu-
nie te brengen. Ik ben altijd blij wanneer de zieke of familie ook
het gevoel heeft voor het sacrament der zieken. In vroegere
tijden werd dit sacrament toegediend wanneer men met een
been in het graf stond. In de loop der jaren is het door ervaring
en groeiend inzicht een dieptemedicijn geworden. Wanneer
de artsen uitgepraat zijn, heeft de Kerk altijd nog een waarde-
vol medicijn: het heiligend sacrament der zieken, het heilig
Oliesel dat niet alleen goed is voor de zieke maar ook voor de
familie. Daarom is het belangrijk dit sacrament in de familiaire
omgeving toe te dienen. We vieren het gezamenlijk, we delen
het met elkaar en zo ervaren we dat er meer is dan tussen he-
mel aarde.

Als priester vind ik het altijd als een voorrecht dit te mogen
doen.



Christoffel Nieuws pagina 7← terug naar pagina 1

MOP

Op een eerste afspraakje:

Hij: "Ik werk elke dag met dieren".

Zij: "Oh wat lief!
Wat is het dat je doet?"

Hij: "Ik ben slager."

Ha Ha HaHa Ha

Ha Ha

Ha H
a
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Donderdag 5 september was het zover. De opening van het nieuwe ac-
tiviteitenjaar van het KSCC in Nijmegen.
Het welkomswoord werd uitgesproken door voorzitter van het regionale
bestuur KSCC KSW Nijmegen en secretaris van het LKSCC, Jos Rouw.
Daarna werd door de aalmoezenier d.m.v. dia's alle activiteiten van
het afgelopen jaar besproken en alle medewerkers en vrijwilligers be-
dankt voor hun inzet. Daarop volgde een optreden van het Waalkan-
terskoor. En buiten werd inmiddels de barbecue aangestoken.
Iedereen genoot van een lekkere maaltijd. De middag werd rond 16.00
uur afgesloten. Al met al een mooie dag en een goede start van het
activiteitenjaar 2019-2020. Foto's: Gerus Brugman en aalmoezenier.

Bekijk alle foto’s op onze website.

Opening van het nieuwe KSCC activiteitenjaar 2019 - 2020

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Van augustus 2019 tot en met oktober 2020 herdenken
we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75
jaar geleden. In de komende maanden wordt in Zuid
Nederland de bevrijding herdacht.
Zo staan we stil bij de vergeten Slag om de Schelde in
Zeeland. Maar ook Operatie Market Garden die van
Noord-Brabant en Gelderland een strijdtoneel maakte.
Tot aan de bevrijding van Noord Nederland in april en
mei 1945 vormde het Rivierengebied de frontlinie.
In de zuidelijke provincies en gemeentes worden vele
evenementen georganiseerd waarin de gebeurtenissen
van 75 jaar gelden worden herdacht. Teveel om hier te
noemen.

Ga naar de website 75 jaar vrijheid
Afhankelijk van de gemeente of provincie waar uw
interesse naar uit gaat kunt u zoeken in de website voor
meer informatie over de
aangeboden herdenkingen en
andere evenementen.
Bekijk poster op de volgende pagina.

Nog en het kort: De bevrijding van Nederland

In de zomer van 1944 krijgen de geallieerden na D-day vaste voet in
West-Europa waarna de Duitsers snel uit Frankrijk en België worden ge-
jaagd. In september worden de eerste Nederlandse steden bevrijd.
Maar de geallieerden raken buiten adem. Hun voorraden raken op. Ter-
wijl ze krachten verzamelen voor een laatste offensief, tuigen de Duitsers
hun legers weer op.
Market Garden, de race om de bruggen in zuid-oost Nederland, wordt
een Duitse overwinning. De geallieerde bevrijders moeten weer pas op
de plaats maken. Na de bevrijding van Brabant en Limburg deelt het
front Nederland in tweeën. De bevrijding van Zeeland en de Schelde-
monding betekent dat de bevrijders hun legers weer kunnen bevoorra-
den. Terwijl het Duitse Ardennenoffensief voor de Amerikaanse bevrijders
een tegenslag is, beleeft Nederland boven de grote rivieren, dat nog al-
tijd bezet is, een lange, koude hongerwinter.
In februari komt de geallieerde bevrijdingsmachine weer tot leven. De
geallieerden trekken de Rijn over en rukken in Duitsland op. Met de ont-
dekking van de concentratiekampen wordt het ware gezicht van het
Nazi-regime aan de wereld getoond. Terwijl in Duitsland de laatste sla-
gen woeden, bevrijden Canadezen de rest van Nederland.
Op 8 mei 1945 geven de Duitsers zich over. Europa is bevrijd.

https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/


Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

De GROTE CLUBACTIE 2019 is van start

Vanaf 14 september is de GROTE CLUBACTIE in heel
Nederland weer van start. Mensen uit de Binnenvaart,
kermiswereld en circuswereld gaan ook dit jaar weer zo
veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en
€ 2,40 is gegarandeerd voor ons goed doel. Wij heb-
ben deze keer de ziekenvaartocht met de PRINS WILLEM ALEXANDER
2020 als doel bestempeld. Deze vaartocht is voor zieken en eenzamen
uit onze wereld en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal
samen proberen wij dit jaar weer 1.500 loten te verkopen.

Er zijn 5.300 verenigingen in Nederland die aan deze actie meedoen.
Wij ook. Het mooie is, nu wij al een paar jaar meegedaan hebben,
dat de lotenverkoop direct van begin af aan goed  loopt.

Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen. Wat is
een SUPERLOT?  Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig loten. De
koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT, plus 50 papie-
ren loten. Bij het uitkomen van deze Christoffel Nieuws zijn er al 7 van
deze superloten verkocht. Een geweldig begin en hopelijk volgen er
nog veel meer.

Mensen, die loten kopen, maken kans op mooie prijzen. Zoals een
hoofdprijs van €100.000,- een auto, reischeques en fietsen. De trekking
van de GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 11 december 2019. Vanaf
12 december staat de trekkingslijst op de website van de organisatie
(www.clubactie.nl).

Hieronder de namen van mensen waar u terecht kunt om loten te
kopen:

Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575
Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of 0162-314569

Jeanneke Wijnen in Zwijndrecht 078-6121666
Toos Steffan mail toos@steffann.nl

Karel Schreurs 06-20406872 of mail k.schreurs@kscc.nl

Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook dit
jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn. Of nog
mooier, als wij kunnen vertellen dat er dit jaar door ons een nieuw re-
cord aantal loten verkocht is. U helpt ons toch ook mee!

www.clubactie.nl
mailto:toos@steffann.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrien-
den en lezers van Christoffel Nieuws,

In de lijn van het groter worden staan ook taken bij de
ouders of de opvoeders om kinderen in beweging te bren-

gen en te houden. Op jonge leeftijd lijkt dat vanzelf te gaan,
want een klein kind kan lang niet altijd stil zitten. Tenminste als de
televisie wordt gemeden. Al snel worden de taken van de
ouder(s) aangevuld door die van de mensen van de kinderdag-
verblijven, van de basisschool of de buitenschoolse opvang. Het
is mooi om te zien dat dan ook het wandelen ergens een plekje
krijgt. De Avondvierdaagse is een belangrijk onderdeel van het
jaarprogramma.

Het is blijkbaar niet te vermijden dat de belangstelling voor de
wandelsport het aflegt tegen andere activiteiten. In Nederland is
er een keuze uit heel veel sporten en sportvoorzieningen en de
tijd is beperkt beschikbaar. En op zich maakt het ook niet uit wel-
ke keuze er wordt gemaakt. Voorkomen moet worden dat er
een onbalans ontstaat met de televisie, met de computer of de
smartphone. De grote uitdaging is het om mensen van alle leeftij-
den te blijven prikkelen los te komen van bank of stoel. Het kan
zelfs helpen bij het verhogen van de weerstand. En een goede
conditie geeft ook geestelijke kracht.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltoch-
ten op het agenda:

14 september
Polentocht in Driel. Luctor et Emergo
Afstanden: 5-10-15-25-40 km
Startplaats: zalencentrum de Oldenburg
Hofplein 1 6665 DH Driel
Starttijd: 07.30 - 12.00 uur
06-12152257
www.polentochtdriel.nl

14 en 15 september
Drie Veren wandeltocht in Millingen en Pannerden
Stg Toeristisch Informatiecentrum Het Gelders Eiland
Afstanden: 10-20-30-40 km
Startplaats: koffie- en eethuis de Gelderse Poort
Rijndijk 6 6566 CG Millingen aan de Rijn en
café-zaal de Oude Waal
Schoolstraat 6 6911 AZ Pannerden
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
0316-769024
www.gelderseiland.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Waalwijk en Hattem op 14 en 15 september, in Beuningen, Groes-
beek en Escharen op 15 september, in Dieren op 21 en 22 sep-
tember en in Wijchen en Dongen op 22 september 2019.
Op 21 en 22 wordt de wandeltocht Nijmegen-Rotterdam georga-
niseerd over 160 km. Via www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl
kunt u de juiste gegevens vinden.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.polentochtdriel.nl
www.polentochtdriel.nl
www.gelderseiland.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl


Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

DOOP

Op zondag 8 september werd Marinus Cornelis Matheus (Han-
nes) Martens gedoopt. Hannes is het zoontje van Mathieu en
Eveline Martens en broertje van Kaylee en Thijs. De doop vond
plaats tijdens de kermis mis in de autoscooter op het Kadeplein
te Roosendaal.

Op zaterdag 21 september wordt Luca Wijnhoven - Rudnik ge-
doopt. Luca is het zoontje van Wesley en Ardriana Wijnhoven -
Rudnik. De doop vindt om 13.00 uur plaats in de Cosmas en
Damianuskerk te Groesbeek.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Feestelijke doop en inzegening van het mts Pollux

Bij Machine fabriek Dolderman aan de Binnen Kalkhaven 17 in
Dordrecht wordt donderdag 12 september het mts Pollux feeste-
lijk gedoopt en ingezegend.
De Pollux is gebouwd in opdracht van de firma Nereïde SA, met
ondersteuning van de heer en mevrouw Verstraeten en mevrouw
P. Carron. Doopmeters zijn Alyss en Chloé. De inzegening wordt
verzorgd door aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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14-9 Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
 Tanja Bruins.
15-9 Frank Huibers jr.; Ilona Scholting-Mooren “Spes Nova”;
 Guido Wennekes, m/s Mego; dhr. Daan Viergever;

Enrico Klos; J. Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.
16-9 John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
17-9 M. Meyer-van Wijck; mevr. Riek Kuyten; Gijs Mulders;

Reni Pauls; Marijn Klos.
18-9 Dhr. Jos Rouw, voorzitter KSCC Nijmegen; Irmi Becker;
 Cecile Peters- de Goey, m/s “Choice”; Annie van

Ooyen; dhr. Marco Verberck; Maud Ryan Bomert;
Bart Bosman en Marjolein ¬Bos¬man; Gerda Peters.

20-9 Dhr. Rob van Dongen; dhr. Marco Janssen; Serona
Jansen; dhr. Cor de Jong; dhr. Twan van Dodewaard,
ms “Felix”; Irma van Daalen; Tessa Feenstra;
Jeanne Derks.

21-9 Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent; Iva Cobussen.
22-9 Marcel Leensen; Patricia v/d Wijgaart.
23-9 Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom; Elena

Steegmans.
24-9 Dhr. Albert van Poppelen.
25-9 Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
 Michel Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;

Brick Vissers.
26-9 Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
27-9 Alexander Jansen.

ZIEKENZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

Martien Moor, dhr. John Janssen sr.,
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden fam.
van Welzenes-Klarenaar,
dhr. Frits de Voer, kermisexploitant,
dhr. N. Verlaan m/s ‘Francisca” en Jennie en Patrick,
ouders Schüttler-van Laak v/h s.s. Wormatia,
dhr. C. Brands en Jet Brands,
dhr. H. van Werkhoven en Vincent,
dhr. Henk Verberck sr. v/h ms. Elithé,
fam. Joosten v/h ms. Constatine.

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019

dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
dhr. Wim Oudakker,
dhr. Jochem Raaijmakers,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. Joop Balm,
Tijn Seppe Bergamin en dhr. Henk Bergamin,
dhr. J. Roes em. Pastoor,
dhr. John Wennekes m/s Mego en overleden Johan Wennekes
en overleden familie,
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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.

* Dhr. Johann Zenniker (Afd. Medium Care,
kamer 14, Route 743)
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT
GROOTEPLEIN 10, 6525 GA.
* Corrie Arjaans.
APELDOORN, PRINSENWEIDE 33, 7317 BB.
* Dhr. Peer Hoefnagels, Elkerliek ziekenhuis.
HELMOND, WESSELMANLAAN 25, 5707 HA.
* Mevr. Riek Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 2, 4156 JT.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eik-
varen, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Wim Oudakker jr. –
ms. “Willem Peter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296,
3315 KX.
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven,
huiskamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN,
CARNISSEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. Henk Wigman, AMC Amsterdam.
AMC AMSTERDAM, MEIBERGDREEF 9,
1105 AZ.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:  locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.

*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 /
6, 6921 AR.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67,
6541 NN.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEEL-
HOF, KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen (kamer
149).
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.

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 Rotter-
dam

Zo. 15-9 11.00 uur

Feestelijke eucharistieviering. De paters Louis
Poot en Jan Vijverberg vieren resp. 60 jaar
priesterschap en 60 jaar professiefeest. De vie-
ring vindt plaats in Huize Antonius.

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72,
e-mail: schre165@planet.nl

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 26-9 14.00 uur Soosmiddag. Start nieuwe seizoen.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de dienst
is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Vr. 13-14
sept. 10.00 uur Binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Aan het Veer-

plein en omstreken.
Di. 17-9 13.30 uur Binnenvaartsoos. Start nieuwe seizoen.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 27-9 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Start nieuwe seizoen.

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

mailto:schre165@planet.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september/oktober 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 Waalkanters koor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 14 sept. 14.00 uur H. Mis voor de viering 70-jarig bestaan van het
Schippersgilde St. Jozef in Antwerpen.

Zo. 15 sept. 11.00 uur

Ziekenzondag op het Schipperscentrum
Nijmegen. In de H. Mis wordt extra aandacht be-
steed aan de zieke. Met een optreden van het
koor ‚Zanglust’ o.l.v. Annelies Combecher.

Ma. 16 sept. 9.00 uur Vertrek van KSCC Nijmegen schoolreisje naar
Noord-Holland. Vrijdag weer terug.

Di. 17 sept. 10.00 uur

Bij het Generaal Gavinmonument in Groesbeek
vindt een officiële Market Garden Herdenking
plaats met vertegenwoordigers van veteranen
82nd Airborne Division, ambassades, Amerikaan-
se families en schoolklassen.

Do. 19 sept. 17.00 uur Sociëteit De Wandelgang organiseert een Mos-
selparty in Restaurant Waal in Heerjansdam.

Vr. 20 sept. 13.00 uur ENTE-Jaarvergadering op het kantoor van de Rij-
dende School in Geldermalsen.

Za. 21 sept. 13.00 uur Doop van Luca Wijnhoven-Rudnik in de Cosmas
en Damianuskerk te Groesbeek.

Do. 26 sept. 15.00 uur
Bijzondere raadsvergadering in Roosendaal voor
de afscheid van burgemeester Jacques Niede-
rer.

Wo. 2 okt. 10.30 uur Stg. Don Bosco. Gemeenschapsdag Salesianen
aan boord van het Schipperscentrum.

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

Jaarlijks schoolreisje van KSCC Nijmegen

Aanstaande maandag 16 september dan is het weer zover
en gaat de jaarlijkse busreis te beginnen! De bus vertrekt om
9.00 uur. In het kort het schema voor de komende dagen:

● Maandag 16 september 2019 - Dag 1:
Vertrek naar Bergen aan Zee. Bezoek aan de Zaanse

 Schans.
● Dinsdag 17 september 2019 - Dag 2:

Duinsafari Schoorl en Museum Broeker Veiling
● Woensdag 18 september 2019 - Dag 3:

Marken & Volendam
● Donderdag 19 september 2019 - Dag 4:

Stoomtramrit en boottocht en Zuiderzee Museum
● Vrijdag 20 september 2019 - Dag 5:

Kaasmarkt, terugreis en diner ter afsluiting
Met vriendelijke groet,
Gees en Gerard Valk

mailto:info@kscc.nl
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Fietsende Sterreschans schippers

Op 30 augustus is de schippersvereniging
uit Doornenburg een dagje wezen fietsen.
Tegen half elf vertrok het gezelschap vanuit Doornenburg, rich-
ting het Pannerdens veer om daar over te varen.
Aan de ‘overkant’ ging het richting Duiven, bij het Horsterpark
was de eerste koffiestop. Na een uurtje ging het verder naar
de voormalige scheepswerf van ASM aan de Stadsblokken-
weg in Arnhem-Zuid waar de volgende pauze was.
Daar konden de schippers hun hart nog eens ophalen aan de
daar gebouwde binnenvaartschepen en Rijnsleepboten, die
daar op de sleephelling gebouwd werden.

Na een mooie rustpauze op het terras van het paviljoen ging
het naar Camping de Waay om daar ‘Onder An De Diek’ nog
een afzakkertje te nemen waarna ieder voldaan naar huis
ging.
De verenigingsavonden zijn weer gepland op de laatste vrijda-
gen van de winter maanden van 19.30 tot 21.30 uur, beginnen-
de eind september. Iedere belangstellende, familielid of
kennissen zijn uiteraard hartelijk welkom.
Vriendelijke groet Jaap Stienstra

Bij de
Stadsblokkenwerf
Bekijk alle foto’s
op onze website.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Renovatie Klokken Friezenkerk in Rome

Nederlanders in Rome kunnen binnenkort weer genieten van
het geluid van de klokken in ’hun’ kerk, de Friezenkerk.

Twee bronzen klokken uit de achttiende eeuw hingen tiental-
len jaren stil in de indrukwekkende romaanse toren aan de
zuidkant van de kerk, maar ze worden nu gerestaureerd. De
kerk wordt ook wel gezien als de Nederlandse kerk in de Itali-
aanse hoofdstad. Maar de komst van de Nederlandse kerk-
gangers wordt al tientallen jaren net meer begeleid met
klokkengelui. Het houtwerk is verrot en de geluidinstallatie is in

slechte staat.
De Abe Bonnema Stich-
ting uit Leeuwarden pakt
de rekening voor de res-
tauratie op. De Stichting
Vrienden van de Friezen-
kerk te Rome meldt dins-
dag dat een Italiaanse
klokkenmaker Trebino uit
Genua de klokken uit 1757
en 1768 zal schoonmaken
en vernieuwen. De klok-
ken krijgen ook nieuwe
smeedijzeren klepels, de
ophanging wordt ver-
nieuwd en er komt een
eigentijdse elektronische
installatie om de klokken
automatisch aan te slaan.

De Abe Bonnema Stich-
ting „maakt het mogelijk
om de toren weer zijn pas-
sende geluid te geven en

de klokken te herstellen in hun
functie om op te roepen tot de
eredienst en blijde en droeve mo-
menten te markeren”, aldus de
Stichting Vrienden van de Friezen-
kerk.

De rooms-katholieke kerk ligt aan
de voet van de Sint-Pieter in Rome
en heet officieel de Santi Michele
e Magno (de heilige aartsengel
Michael en de vroegchristelijk mar-
telaar Magnus). De naam Friezen-
kerk komt van het paadje dat er
vroeger naar toe leidde en dat
Vicus dei Frisoni heette, het Frie-
zenstraatje. De kerk staat er om
bekend veel Nederlanders te ontvangen. Er zijn diensten in het
Nederlands. De gerestaureerde klokken worden op 24 novem-
ber in gebruik genomen.

De klokkentoren van de Friezenkerk

Een van de klokken
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De Vredesweek 21 t/m 29 september

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede
van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden
mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen be-
ginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met
scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boek-
handels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de
kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten geor-
ganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot
masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschil-
lende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vre-
desweek. Samen maken we samen een krachtig geluid. Doe
je met ons mee?

Thema 2019

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het
bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen
steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van
de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onder-
zoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak
een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel men-
sen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds
minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de
loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere
bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag
zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor
een inclusieve samenleving.

Ga naar de website : https://vredesweek.nl/agenda/kaart en kijk
of er een activiteit georganiseerd wordt bij u in de buurt.

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.

https://vredesweek.nl/agenda/kaart
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Vakbeurs voor de binnenvaart Kalkar

De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping Tech-
nics Logistics (STL) - zal ook in 2019 weer bezoekers uit heel Eu-
ropa verwelkomen op de beurs in familiepark Wunderland
Kalkar. (Griether Straße 110-120 D-47546 Kalkar)

Wanneer de poorten van de beurs weer opengaan op dins-
dag 24 september van 11.00 tot 19.00 uur en woensdag 25 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur, kunnen professionals in hun
vakgebied zich verheugen op een eersteklas programma.

Meldt u aan voor de gratis toegangsbewijzen door naar de
website te gaan. Op deze website treft u ook het volledige
programma voor de twee dagen aan.

Ga naar: http://www.shipping-technics-logistics.de/

U bent van harte welkom.

Deel op facebook en Twitter deze
Chrisoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

http://www.shipping-technics-logistics.de/
http://www.shipping-technics-logistics.de/
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CBRB 90 jaar

Dit jaar, op 1 oktober, is het 90 jaar geleden dat het CBRB zijn
werkzaamheden is gestart. Dit mooie granieten jubileum kun-
nen wij niet stilzwijgend voorbij laten gaan.

Heeft u zich al aangemeld voor het CBRB jubileumfeest op
vrijdag 11 oktober? Als u dit feest niet wilt missen, wees dan
snel en meld u vóór 27 september aan! In verband met een
maximaal aantal deelnemers is aanmelden noodzakelijk en
vol = vol!

Datum
Vrijdag 11 oktober 2019

Tijd
15.30 uur - 22.30 uur

Programma
15.30 uur - Ontvangst
16.00 uur - Start programma
17.45 uur - Einde programma
18.00 uur - Aan boord schip
18.30 uur - Vertrek schip
22.00 uur - Aankomst schip
22.30 uur - Einde

Locatie
Om 15.30 uur wordt u verwacht bij STC Group

Adres
STC Group
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam
Routebeschrijving en parkeren

Voor meer informatie en
aanmelden
Klik hier

https://www.stc-events.nl/wp-content/uploads/2013/10/Routebeschrijving-STC-Events_locatie-Lloydstraat-Rotterdam.pdf
https://www.stc-events.nl/wp-content/uploads/2013/10/Routebeschrijving-STC-Events_locatie-Lloydstraat-Rotterdam.pdf
https://cbrb.nl/jubileum
https://cbrb.nl/jubileum
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Uitnodiging voor het Nationaal Binnenvaart Congres

Donderdag 3 oktober 2019 | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB
nodigen u van harte uit voor het eerste Nationaal Binnenvaart
Congres op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp. Niemand minder
dan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw
Cora van Nieuwenhuizen, zal het congres openen.

Ontmoet!
Naast een programma met interessante sprekers zal het con-
gres in het teken staan van ontmoetingen en interactie. In klei-
ne groepen wordt verdieping gezocht op vijf grote en actuele
thema’s. Ook biedt het programma veel ruimte voor één-op-
één afspraken tussen binnenvaartondernemers en experts in
de vorm van speedmeets.

Ontdek!
Bent u klaar voor de toekomst? Kijkt u altijd eerst de kat uit de
boom of bent u een haantje de voorste bij nieuwe ontwikkelin-
gen? Er komt veel op u af als ondernemer; de energietransitie,
digitalisering en autonoom varen bijvoorbeeld. En vraagt u zich
wel eens af hoe de logistieke ketens van de toekomst er uit zul-
len zien? Worstelt u ook met de vraag of er later nog voldoen-
de personeel is? Tijdens dit congres gaan wij antwoorden
zoeken en vinden. Samen met u, deskundigen en koplopers op
al deze gebieden.

Ontwikkel!
Welke kant gaan we op en welke ontwikkelingen zijn kansrijk?
Door het geven van de meest actuele informatie op the Big 5
thema’s stimuleren we u om uw eigen pad te kiezen. De toe-
komst ziet er immers voor iedereen anders uit. Dat wat goed is
voor de een is niet altijd passend voor de ander. Op 3 oktober
helpen we u bij het ontwikkelen van een eigen visie op de
meest actuele thema’s: leren van elkaar om te kijken wat bij u
past.

Zorg dat u erbij bent!
Reserveer 3 oktober alvast in uw agenda. Voor meer informatie
en reserveringen ga naar de website van:

Nationaal Binnenvaart Congres.

https://nationaalbinnenvaartcongres.nl/
https://nationaalbinnenvaartcongres.nl/
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Gezinsbijdrage 2019

Geachte parochianen,
Naar aanleiding van de onlangs verstuurde brief (rond 10-09-2019) in-
zake de Gezinsbijdrage 2019 voor onze parochie ontvingen wij een
aantal telefoontjes van oplettende parochianen met de vraag of de
genoemde bankrekeningnummers wel juist zijn.

Ja, de bankrekeningnummers die in de brief vermeld staan, zijn juist.

Begin april heeft u mogelijk een brief
van ons gekregen voor een donatie
aan het Landelijk KSCC (o.a. voor de
Prins Willem Alexander zieken vaarreis)
In deze brief stonden de bankrekening-
nummers van het Landelijk KSCC ge-
noemd. Mogelijk dat uw adresboek
van uw bank dit laatste bankrekeningnummer heeft onthouden.

Waarom gebruiken wij verschillende bankrekeningnummers?

Om boekhoud technische redenen gebruiken wij verschillende bank-
rekeningnummers voor verschillende acties.

U kunt altijd op onze website de juistheid van de bankrekeningnum-
mers controleren. Ga naar https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/steun-ons/
Het is belangrijk dat u de juiste naam van de stichting vermeld bij het
daarbij behorende bankrekeningnummer. Per bank kan dit verschillen.
Indien u niet de juiste tenaamstelling gebruikt, zal de bank de naam
veelal niet accepteren.

Op de volgende link staan de brieven die wij jaarlijks versturen
https://www.kscc.nl/waarom-versturen-wij-actie-en-donatiebrieven/
U kunt bij twijfel altijd bellen naar ons secretariaat en vragen naar de
bestuursmedewerker, telefoon 024 -37 77 575

https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/steun-ons/
https://www.kscc.nl/waarom-versturen-wij-actie-en-donatiebrieven/
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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.

Zomertocht 1981

Op mijn verjaardag, 30 april 1981, gooi-
den we de touwtjes los en gingen we loos
tot eind oktober. De eerste reis ging via
de Maas naar Drenthe, maar de tweede
dag zaten we in Dordrecht. Dat was bui-
ten de route, maar er was daar een vrou-
welijke kennis van ons overleden en die
hebben we daar de laatste eer bewezen.
In Dordrecht lagen we achter in de Kui-
pershaven. Dat was vlakbij de stad. Wat
ons nog het meest van alles beviel dat we
de tijd aan ons zelf hadden. We werden
door niemand opgejaagd en je mocht
toen ook zowat overal aanleggen. Dat is
in al die jaren wel veranderd. Nu komen
ze als je net hebt vastgemaakt al vragen:
meneer, wat is hiervan de bedoeling? Ze
doen soms net of je een of andere ernsti-
ge ziekte aan boord hebt.

Op zondag 5 juli kwam mijn broer Gerard
met vrouw en kinderen aan boord. Ze
zouden veertien dagen met ons mee va-
ren naar Drenthe. Zondag 12 juli legden
we aan in Gouda. Daar kregen we ook
bezoek van familie die kwam kijken hoe
we nu huisden. Via de Gouwe, Braasem-

mermeer, Amsterdam, Veluwemeer en
Schokkershaven kwamen we op zondag
19 juli in Zwartsluis en maandagmiddag
voeren we door naar Meppel. Meppel is
een leuk stadje om een paar dagen te
liggen. Op zekere dag stopte er een auto
voor ons schip. De man liep een paar
keer langs onze tjalk. lk liep naar buiten en
vroeg of hij er kennis aan had. Ja, zei hij,
die tjalk is van mijn schoonvader geweest.
Die was nu in de tachtig en hij vroeg of hij
hem mocht komen kijken. Dat was natuur-
lijk goed. Die schoonvader vond het
prachtig dat we van zijn scheepje een
varende woonboot hadden laten maken.
Hij wees me in de kop nog een plaatje
van 15 bij 20 cm dat ze er met een klink-
nagel in gezet hadden. Ze konden toen
nog niet lassen. Hij vertelde dat hij bij het
invaren van de Oranjesluis in een van de
hoeken was gevaren. Vandaar die scha-
de. Hij vond het heel bijzonder dat hij zijn
tjalkje nog eens teruggezien had, want
daar had hij helemaal niet meer op gere-
kend. Hij heeft ons wel tien keer bedankt.

Een paar dagen nadien zijn we naar Die-
ver gevaren. Ook een leuk plaatsje. Met
veel bossen en jachten. Toen we alles ge-
zien hadden zijn we via Meppel en Zwart-
sluis naar Urk gegaan dat we op ons
gemak helemaal bekeken hebben. Daar-
na ging het via de Flevopolder richting
Amsterdam, want we wilden nog naar
Parijs. Maar eerst via de Zuid-Willemsvaart
naar Maasbracht en Born. In Born woon-

den mijn ouders en broer Sjef met zijn
vrouw. Sjef wilde wel mee naar Parijs en
Annie ook. Die tocht begon op 22 augus-
tus 1981. De eerste dag via Maastricht
naar Luik. Daar is op zondag altijd de vo-
geltjesmarkt en er is altijd veel te zien. Er is
werkelijk van alles te koop. De volgende
dag gingen we met prachtig weer op
weg naar Hui. Dat is een klein stadje met
een grote kathedraal vlak aan de Maas.
We zijn met de lift die vlak bij ons schip
begon helemaal de Citadel op gegaan.
Die was zeer de moeite waard. Je hebt er
een prachtig uitzicht op de Maas. We
hebben er foto's gemaakt van onze tjalk
die we daar beneden zagen liggen. Met
zijn vieren hebben we daar een leuke
dag gehad. Van daaruit zijn we via An-
denne naar Nameche vertrokken. Daar
hebben we in de oorlog met het vracht-
schip van mijn vader gelegen toen in
1940 de oorlog uitbrak. We hebben er
toen wel vijf maanden gelegen.

's Avonds waren we in Namen. Het is een
prachtig gezicht als je vanaf de Maas de
Citadel ziet oprijzen. De rivier de Samber
stroomt door deze stad en die hebben we
vroeger met ons vrachtschip dikwijls be-
varen als we naar Charleroi moesten. De
fabrieken in Charleroi loosden toen alle
troep in de Samber. Gelukkig is dat nu
een stuk verbeterd, maar schoon kun je
hem nog niet noemen.

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
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Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
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