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Van de bestuurs- en directietafel
Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Dat
heeft grote consequenties voor ons land, maar ook
voor onze parochie. Vele eucharistievieringen kunnen
niet doorgaan als ook alle activiteiten van het KSCC.
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Coronavirus Covid-19
Het virus heeft grote gevolgen voor de bedrijven
van de trekkende bevolking. Op diverse pagina’s
in deze Christoffel Nieuwsbrief besteden wij hier
aandacht aan.

Vaarreis PWA en corona
Wij ontvangen veel telefoontjes of de PWA vaarreis
voor hulpbehoefenden wel doorgaat. Voorlopig gaat
door. Maar volg onze berichtgeving in onze Christoffel Nieuwsbrieven en op onze website.
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Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Drie weken geleden
Drie weken geleden konden we ons niet voorstellen dat er in
heel de wereld zo’n omwenteling zou plaats vinden door het in
China geconstateerde coronavirus. Veel mensen waren in China besmet en een groot aantal ook overleden.
Het was toen nog voor ons in verweggiestan.
Lampjes begonnen te branden en belletjes te rinkelen toen het
virus in Noord-Italië om zich heen greep. Wat als dit ons land
zou treffen? Wat een week geleden gebeurde, de maatregelen die getroffen werden, hadden we ons 3 weken geleden
niet kunnen voorstellen.
Maar nu grijpt het virus ook in onze directe omgeving om ons
heen. Het treft de hele bevolking. De overheid komt, op grond
KSCC schipperscentrum en parochie zijn in het kader
van de coronavirus deels gesloten.
Voor een gesprek over pastorale en sociale problemen,
of een bezoekje aan de kerkaula om te bidden
of een kaarsje aan te steken
wordt u de mogelijkheid geboden.
Telefonisch zijn we ook gewoon bereikbaar op
+31 (0)24 377 75 75 of
+31 (0)6 55 35 66 66 ( aalmoezenier)

van informatie van echte deskundigen met ingrijpende maatregelen, die zij wanneer noodzakelijk opschalen. Onze gezondheid staat op nummer 1.
Het Covid19-virus blijkt vooral gevaarlijk voor ouderen en
kwetsbare groepen, maar uit de media blijkt dat het virus er in
alle leeftijdsgroepen op in kan hakken. De media informeren
ons van uur tot uur. De praatprogramma’s hebben veel stof
om de nodige deskundigen het podium te laten betreden. Het
grote andere wereldnieuws verdwijnt naar de achtergrond zoals de situatie in Syrië en andere oorlogvoerende landen, het
vluchtelingenprobleem in Griekenland, etc.
Wat betekent dit allemaal voor het KSCC en parochie
In deze uitgave staan de maatregelen in grote lijnen aangegeven. Vorige week stuurden wij u een mail met de informatie
met betrekking tot de vieringen aan boord van ons centrum.
Zie daarvoor de bisschopsbrief op pagina 6 van deze publicatie.
Dat betekent niet dat wij nu achteroverleunend afwachten
wat er op ons afkomt. Wij zijn bezig om voor de zondagse viering een livestream verbinding te organiseren. (Een livestream is
een rechtstreekse uitzending of live-uitzending via internet,
i.p.v. televisie, red.). Het lijkt ons goed dat wij direct met u verbonden zijn en het wel en wee met elkaar te delen.
Natuurlijk kunt u om 10.00 uur de heilige Mis via de KRO NCRC
op zondag mee vieren. Of een viering op de Duitse TV (9.30 u)
altijd voorafgegaan door een goed informatief programma of
op een van de Belgische zenders.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL
De postbussen zijn normaal bereikbaar op het
KSCC schipperscentrum.
Kantoorpersoneel en Beheer zijn aanwezig

De bisschoppenconferentie mailden ons de volgende maatregelen: In een besloten kring mogen er liturgische vieringen gehouden worden van de Goede week en Pasen met zo weinig
mogelijk aanwezigen.
En het verzoek de aulakapel open te houden voor een persoonlijk bezoek, een kaarsje en gebed.
Voort is het centrum open voor een sociaal-pastoraal gesprek,
maar u kunt ook in onze kapel terecht voor een kaarsje of
even voor een meditatief moment.
U weet dat de kapelaula voor ons heilig is. Daarom zorgen wij
dat het altijd netjes is.
Natuurlijk weten wij dat kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn. Er zijn schijnbaar veel belangrijker dingen. We leven
in een flow van luxe, weelde, vooruitgang, technologische ontwikkelingen waarvan het einde niet in zicht lijkt te zijn. Misschien komen er nu momenten om na te denken over wat
echt belangrijk in het leven is.
Er ontstaan ook heel mooie initiatieven: jongeren helpen ouderen, doen boodschappen etc. Wij beginnen weer zorg voor
elkaar te hebben.
We houden u op de hoogte via de mail of de mondelinge
tamtam.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEDe kermis en circuswereld worden direct geTAFEL
troffen

De overheid heeft een pakket van maatregelen ter beschikking gesteld voor de ondernemers die in problemen dreigen te komen, gelukkig ook voor de zzp’ers. De maatregelen
worden uitgevoerd door sociale dienst van een gemeente.
Maar ambtenaren hebben meestal geen kennis over bijstand
speciaal voor zelfstandige ondernemers van de trekkende bevolking. Omdat zij zich door heel Nederland bewegen zijn er in
de jaren 1980 in Nederland zeven gemeenten aangewezen
die gespecialiseerd zijn en de belangen behartigen. Nijmegen
is één deze gemeenten.
De heer Harry Seegers is de coördinator. Hij is te bereiken op
024-3299396 of h.seegers@nijmegen.nl
U kunt hem bellen (van 9.00-12.00 uur) en wanneer u in een andere gemeente uw domicilie heeft kunt u hem vragen naar
een adres of telefoonnummer.
Lees ook het persbericht van NKB en BOVAK op pagina 7.

Vastenactie 2020
Maar zo merkte iemand dinsdag op: de problemen en besluiten met betrekking tot de bestrijding coronavirus hebben ook
een effect op de vastenactie. Er zijn mensen die contant geld
in de daarvoor bestemde vastenactie bus doen. Is dat geen
probleem?
De kans dat je besmet raakt via het aanraken van producten
of oppervlakten is erg klein. Dat gaat ook op voor geld.
Een gift voor de vastenactie kunt u altijd deponeren in de
Vastenactiebus.
De Vastenactiebus staat bij de ingang van de kerkaula. Misschien een mooie gelegenheid om een kaarsje aan te steken
bij Maria en ons even te bezinnen..

U kunt uw gift ook overmaken op het IBAN-nummer:
NL04 RABO 0135 8795 23
t.n.v.: Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
o.v.v.: Vastenactie 2020
Gun het onze missionarissen: Broeder Cees Smeel, Pater Wim
Boksenbeld, Broeder Willy Leensen, het project van Herman Steur
en eventueel een project van Dinne Rutjes die stage loopt in een
ontwikkelingsland.
Beste mensen, wij zullen samen door deze hele moeilijke en zware tijd heen moeten.
Wij laten ons niet bang maken door doemscenario’s.
Wij houden de lijn van de overheid en het RIVM aan.
Wij zijn niet alleen, het is niet alleen onze doelgroep die getroffen
wordt.
Maar het lot van onze eigen doelgroep voelt het zwaarst.
Wij zijn er voor elkaar en rekenen op elkaar.
Bernhard E.M. van Welzenes
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MOP
Er word ingebroken bij een student,
de inbreker zegt tegen de student:
“Ik zoek geld!”
Waarop de student zegt:
“Wacht eventjes,
dan zoek ik met je mee.”

Ha Ha
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Alle activiteiten KSCC Nijmegen
afgelast t/m 13 april
Het KSCC Nijmegen Schipperscentrum heeft t/m 6 april alle
activiteiten afgelast, in navolging van het advies van het
RIVM, de GGD en de overheid om verder verspreiding van het
coronavirus te beperken. Het centrum is alleen open voor post
en voor een gesprek.
Activiteiten die zijn afgelast zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

H. Mis en spreekuur op de zondagen.
Repetitie KSCC kerkkoor op de donderdagavonden.
Repetitie Koor De Waalkanters op de woensdagochtenden.
KSCC Gymnastiek op de dinsdagochtenden.
Coördinatievergadering van maandag 23 maart.
Doop van Boaz de Haan op zondag 29 maart.
Soos met… Ontmoetingsdag van dinsdag 2 april.
Alle activiteiten rond de Goede Week en Pasen.

Advertentie

Beter onthouden, Beter voelen
Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het
uiterst intrigerende besturingssysteem, dat
we hersenen noemen. Deze twee en een
halve kilo grijze stof is een mini-heelal met
120 miljard cellen, die via 10 biljoen
schakelstations met elkaar in verbinding
staan en informatie uitwisselen met een
snelheid van 120 meter per seconde. De
mogelijkheden van dit brein zijn praktisch
onbegrensd.
Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.
De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en
onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die
vervelende vergeetachtigheid.
In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe je ervoor
kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je
opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende
gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!
Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag,
je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.
Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een ‘must’
maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en
gezonder leven tot op hoge leeftijd.
Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl
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BISSCHOPPEN SCHERPEN
MAATREGELEN IN VERBAND
MET HET CORONAVIRUS AAN
13 maart 2020
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij
het recente advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door
kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen
hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de
(eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij
ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop
of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle
parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren
van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en
om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de
richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij
zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd,
blijven van kracht:
● Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
● De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen
door de celebrant uitgereikt te worden;
● De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
● Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
● Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten
van de kerk.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot
31 maart, ook de volgende maatregelen:
● Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden
afgelast;
● Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden
afgelast;
● Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
● De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.
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ALLE KERMISSEN IN NEDERLAND OP SLOT
Apeldoorn dinsdag 17 maart 2020

Alle Nederlandse kermissen gaan tot voorlopig 6 april op slot.
Na een lange winterstop hadden vele kermisexploitanten hun
attracties opgebouwd voor de eerste voorjaarskermissen; zij
gaan onverrichterzake huiswaarts! De Nationale Bond van
Kermisbedrijfhouders BOVAK in Apeldoorn en de Nederlandse
Kermisbond NKB in Alkmaar heeft bevoegde ministeries en
bewindspersonen aangeschreven om aandacht te vragen
voor deze hachelijke bedrijfssituatie: ‘Wij zijn één van de eerste
sectoren met een beroepsverbod en hopen dat wij
ondersteuning mogen verwachten!’
De Nederlandse kermisbranche (bijna 1.000 ondernemers met
gezinnen en personeel, die jaarlijks tussen maart en oktober
zorgdragen voor meer dan 1.400 kermissen in stad en streek),
neemt uiteraard haar persoonlijke verantwoordelijkheid om dit
virus in te dammen. We breken onze attracties af en keren
onverrichterzake huiswaarts. Op alle fronten neemt de
Nederlandse kermisbranche haar verantwoordelijkheid.
VOORTBESTAAN KERMISBEDRIJF IN GEVAAR
Kermisexploitanten komen uit een winterpauze met
onderhoud, verpachtingen, investeringen en keuringen, maar
zonder enige inkomsten! Wanneer deze situatie onveranderd
blijft, zullen grote problemen op ons afkomen. Het
voortbestaan van het Nederlandse kermisbedrijf raakt in
gevaar. De BOVAK en de NKB beseffen dat deze rigoureuze

ingreep verstrekkende financiële gevolgen krijgt. Als
kermisbonden stellen wij alles in het werk om financiële steun
van de overheid te verkrijgen om het voortbestaan van onze
kermisbedrijven en de werkgelegenheid van circa 4.000
werknemers te behouden.
Als voorzitter van de BOVAK en directeur van de NKB betuigen
wij onze oprechte deelneming aan de nabestaanden van de
slachtoffers van dit virus. Wij begrijpen dat er nu even geen
plaats is voor kermis, maar we beloven dat, wanneer
Nederland straks weer ‘veilig’ is, het aloude volksfeest kermis
met haar kenmerkende klanken, kleuren en geuren terugkeert.
Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
Vice-president Europese Kermisbond ESU/UFE
Jan Boots
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB
Voor nieuws van BOVAK en NKB ga naar NIEUWSBRIEF 16-03-20
Voor aanvraag van bijstand voor zelfstandigen is er een
voorbeeldbrief opgemaakt: BIJSTAND ZELFSTANDIGEN BBZ
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Corona-dossier online
Beste leden,
In deze onzekere tijd waarin de hele wereld wordt
geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus is de
transportsector door het ministerie, terecht, aangemerkt als
vitale sector. U bent één van de schakels die ervoor zorgt dat
Nederland deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomt. Om
u zoveel mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat u
doet, hebben wij alle voor de binnenvaart relevante informatie
met betrekking tot het coronavirus opgesomd in een online
dossier. U krijgt hierin onder andere antwoord op vragen als:
'Wat doen de banken voor de binnenvaart?', 'Welke
voorzorgsmaatregelen kan ik nemen aan boord?' en 'Hoe zit
het met reizen van personeel binnen de EU?' U kunt het dossier
via deze link bekijken >>>>>>
https://www.bln.nl/dossiers/algemeen/corona

Nieuws via app
We updaten het Corona-dossier dagelijks en informeren u
daarover via de app. Mocht u de app nog niet hebben
gedownload, dan adviseren we u dit alsnog te doen door in
de Appstore of Google Playstore te zoeken op 'BLNSchuttevaer’. U kunt dan inloggen met de gegevens die we u
bij het lanceren van de app hebben toegestuurd. Heeft u
deze niet meer paraat? Geen probleem. Vul dan via de knop
'Wachtwoord vergeten’ het e-mailadres in waarmee u bij BLNSchuttevaer bent ingeschreven en u ontvangt automatisch
een nieuw wachtwoord.

Pushmeldingen via app
Ook als u de app al wel geïnstalleerd heeft, adviseren we u om
in uw instellingen na te kijken of u ook pushberichten kunt
ontvangen. Zo ontvangt u altijd een melding in uw
beginscherm als wij voor u belangrijk nieuws hebben
gepubliceerd.
Mist u toch nog informatie in het dossier? Laat het ons weten
via info@bln.nl.
Wij wensen iedereen een behouden vaart in goede
gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Koninklijke BLN-Schuttevaer
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Onzekerheid op velerlei gebied scheert als een
onzichtbare geest over de wereld en bepaalt nu voor een
groot deel ons leven. Daar waren geen draaiboeken voor te
schrijven en onduidelijk is of de gigantische maatregelen
toereikend zijn om het beoogde resultaat te halen. Kan spreiding
over de tijd van de infectie van het coronavirus de
beheersbaarheid ten goede komen? Ontmoetingen worden
beperkt, en dat zijn juist weer de dragers van de verrijking van
het leven. Niet alleen in de privésfeer, binnen het gezin en de
familie, maar ook bij het werk en de ontspanning. Lastig is het
om een evenement als een wandeltocht te annuleren, terwijl
dan juist mensen uiteen gaan. Uiteraard zijn start-, rust- en
eindpunten de plekken die om een veilig gedrag vragen. Maar
goed, ook hier zal de wandelliefhebber wel weer uitkomen en
op een zelfstandige manier de draad oppakken en van huis uit
met landkaart, met GPS of met een eigen initiatief en ervaring
tochten maken om conditiebehoud te combineren met een
beleving van de wisselende omgeving.

Tot aan het einde van de inschrijvingsperiode voor de 104e
Nijmeegse 4Daagse is nog ruim een week te gaan. Die eindigt
op vrijdag 27 maart 2020. Tot en met 15 maart hebben 46.482
mensen zich al aangemeld. Dat is nog ongeveer 2.500
verwijderd van de limiet van 49.000. Mocht het aantal
inschrijvingen hoger worden dan vindt er een loting plaats. Op
de website www.4daagse.nl wordt veel aangegeven. Ook is er
een reactie op veel vragen die betrekking hebben op de
huidige ontwikkelingen inzake het coronavirus. Omdat het nog
123 dagen duurt voordat de eerste stappen voor de Vierdaagse
worden gezet en de eerste algemene maatregelen lopen tot 6
april 2020 is er nog niets van te melden. Het kan zijn dat in april of
mei al een besluit valt, omdat bij zo’n groot evenement iets
meer komt kijken dan wandelen.

Naast het inschrijven voor de wandeltocht zelf is het opgeven
voor het gebruikmaken van de verzorging mogelijk tot en met 15
juni 2020 via de website www.ksccvierdaagse.nl. Mocht het niet
lukken dan is er de volgende tip: Apple gebruikers moeten
Google Chrome of Firefox inschakelen. Bij twijfel kunt u ook een
berichtje sturen naar mooren.spesnova@vaart.net en naar
roloman89@hotmail.com. Het is de bedoeling om half juni exact te
weten welke wandelaars van de Vierdaagse geholpen mogen
worden.
Omdat voor de
komende drie a vier
weken vrijwel alle
sportevenementen zijn
afgelast worden deze
keer geen
wandeltochten
aangegeven. Op
www.wandel.nl staan
de meest actuele
berichten. En als u
lekker op pad gaat,
denk aan de landelijke
en internationale
adviezen met het oog
op de gezondheid en
hygiëne.
Een hartelijke groet,
Henry Mooren
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toekomst aan zullen komen. In een tijd waar het kinderaantal
op de internaten steeds verder lijkt af te nemen en het gezinsleven aan boord niet meer zo vanzelfsprekend is, wil de LOVK
goede kwaliteit van onderwijs blijven bieden aan de schippersouders. Als de LOVK weet hoeveel leerlingen er de komende
jaren aankomen dan kan men beter plannen maken voor de
toekomst van de organisatie en heeft men beter inzicht in de
financiële situatie (de bekostiging van het rijk gaat nu eenmaal
per ingeschreven leerling bij de LOVK).

OUDERS ZIJN LOVK’S
GROOTSTE PR-MACHINE!
Naast alle materiële zaken die de medezeggenschapsraad
(MR) op dit moment inzet om de PR te stimuleren, vinden de
ouderleden zichzelf de grootste “PR- machine”.
MR-lid Judith Leunis doet haar verhaal:
Vanuit mijn kant als varende ouder, stond ik er nooit zo bij stil
dat vroege aanmelding van mijn, toen nog erg jonge, kind bij
de LOVK zo van belang zou zijn. Er is ten slotte maar één organisatie die zorg draagt voor het onderwijs aan varende peuters
en kleuters aan boord en een peuter, dat was mijn kind nog
lang niet. Althans, dat voelde toen zo. Nu zijn we inmiddels een
aantal jaar verder en heb ik veel meer in de gaten dat het
voor het behoud van goed onderwijs aan onze peuters en
kleuters aan boord erg belangrijk is om vroeg van te voren een
beeld te krijgen van de hoeveelheid leerlingen die er in de

Daarom wil ik graag als ouder iedereen oproepen om mensen
met jonge kinderen aan boord te stimuleren hun kind vroeg in
te schrijven bij de LOVK. Want hoe fijn is het niet dat wij als
schippersouders door de onderwijspakketten van de LOVK onze eigen kinderen de eerste jaren aan boord les kunnen geven
waardoor ze pas met 6 jaar naar het internaat gaan?
Op site van https://www.lovk.nl/home/ kunt u een online inschrijfformulier vinden en nog veel meer informatie over wat
het LOVK allemaal voor onze kinderen doet!

Christoffel Nieuws pagina 11

← terug naar pagina 1

BIZAR
Dit wordt gedeeld op
Facebook. Op pagina 312
van het boek The Eyes of
Darkness (1981) staat het volgende citaat te lezen:
(vertaald) Rond 2020 zal een
ernstige pneumonia-achtige
ziekte (pneumonia = longontsteking, red.) zich over de
hele wereld verspreiden,
waarbij de longen en de
bronchiën worden aangevallen en de ziekte resistent is tegen alle
bekende behandelingen. Bijna meer verbazend dan de ziekte zelf
zal het feit zijn dat het net zo plotseling zal verdwijnen als het verscheen en tien jaar later opnieuw zal aanvallen en dan volledig
zal verdwijnen.

Ha
Ha Ha
Ha Ha

MOP

Ha Ha

In een trein:

"Mevrouw, kunt u alstublieft tegen
uw zoon zeggen dat hij moet stoppen
met mij te imiteren,
het is erg vervelend!"
"Het spijt me zo…
Harry!
Gedraag je niet als een idioot!"

Ha Ha
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Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
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 aangeven
bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

OVERLEDEN
Op woensdag 4 maart is, in de leeftijd van 64 jaar, Riny Burgers
overleden. In liefde verbonden met René Knops. De
afscheidsdienst heeft op dinsdag 10 maart plaatsgevonden in
de aula van crematorium Tussen de bergen te Roermond.
Correspondentieadres: Kerweg 3, 6019 ED Wessem.
Op donderdag 5 maart is, op de leeftijd van 85 jaar,
Willebrordus Johannes (Willy) van Raay overleden.
Echtgenoot van Ineke van Raay. De
crematieplechtigheid heeft op dinsdag 10 maart in
besloten kring te Enschede plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Robinson Crusoëstraat 17,
7541 WC Enschede.

Op dinsdag 10 maart is, in de leeftijd van 79 jaar,
Petronella Maria Johanna (Else) Bergamin – van
Grondelle overleden. Echtgenote van Henk
Bergamin †.
De afscheidsviering vond op zaterdag 14 maart
plaats in de Theaterkerk te Bemmel. Aansluitend werd
Else begeleidt naar haar laatste rustplaats op de algemene
begraafplaats aan de Teselaar te Bemmel. De familie wil
iedereen die op wat voor een manier dan ook Else tot steun is
geweest en zorg heeft verleend, hiervoor hartelijk danken.
Correspondentieadres: Familie Bergamin, Ceres 74, 6681 PT
Bemmel
Op vrijdag 13 maart is, op de leeftijd van 88 jaar,
Harrie van Eeuwijk overleden. Echtgenoot van Roos van
Eeuwijk – Muller †.
In verband met de landelijke ontwikkeling is besloten de
crematiedienst in zeer kleine kring te houden op donderdag
19 maart om 14.45 uur. Symbolisch kunt u, bij u thuis, om
15.00 uur een lichtpunt ontsteken. Door dit ritueel voelen wij
toch verbondenheid met elkaar.
Correspondentieadres: De Toverdans 54, 6584 ED Molenhoek.
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20-3
21-3
22-3
24-3
25-3
26-3
27-3
28-3
29-3
30-3
31-3
1-4
2-4
3-4
4-4
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Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
Ingrid Montens; Henri Derksen.
Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
Mevr. Kelly Leensen; dhr. Piet Sanders, Mill. a/d Rijn;
Ilona Brands, m/s “Narvik”.
Dhr. Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren;
Mark Peters; Abel Schuiling.
Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
Maarten v.d. Donk.
Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder;
Maarten v.d Broek.
Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;
Boaz Poppelier.
Dhr. Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders
m/s “Torrent”.
Mevr. Peters; Ruben Janssen.
Dhr. Johan Wams; Kim van Berlo; Simone van de Donk;
Paul van Meegen; Remon Spiegels.
Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;
Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
Dhr. Peter Peters vh m/s “Timshel”; Daisy van de Elshout;
Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.

ZONDAG 22 MAART
Intenties vervallen indien geen viering via live-stream
Dhr. Harrie van Eeuwijk, mevr. Else Bergamin-van Grondelle,
dhr. Frans de Vroedt, dhr. Marinus Spelbrink,
ouders Por-Panbakker,
dhr. Alex Sijbranda,
dhr. H. Kramer, ouders Bemboom-de Boer,
broeder Gelasius Honig, mevr. Mies Arends-Reijmers,

ZONDAG 29 MAART
Intenties vervallen indien geen viering via live-stream
ouders van Steen-v.d. Wielen en overleden familieleden,
mw. Eliza Derksen-Wennekes en alle overleden familieleden
Wennekes, John Wennekes,
dhr. Aloys van Megen m/s Furie,
dhr. Theo de Koning,
mw. V. Steentjes-van Welzenes en overleden familieleden familie Van Welzenes-Klarenaar,
mw. E. van Ommen-Stelt m/s ‘Oranda’,
dhr. Joop van der Marel.

← terug naar pagina 1
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Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmermans
DE ZORGGROEP, KRUISWEG 29, 6051 HL
MAASBRACHT.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan de Deo, Afd. De Polder
– kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Kristina Vorobeva, trapeze artiest, revalidatiecentrum Reade.
AMSTERDAM, OVERTOOM 283, 1054 HW.
De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

KSCC ‘HET ZUIDEN’ IS I.V.M. HET
CORONAVIRUS T/M 6 APRIL GESLOTEN.

Zondag
Woensdag

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2020
Elke derde zondag van de
maand

DE EUCHARISTIEVIERINGEN IN HUIZE ANTONIUS
ZIJN TOT NADER ORDER AFGELAST.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 2020
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 7-4
Di. 21-4

13.30 uur
13.30 uur

Binnenvaartsoos met Paasloterij
Binnenvaartsoos met Oud Hollandse snoepkraam.

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
Website: https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
L AST
Do. 26-3
14.00 uur Soosmiddag
AFGE
Jaarlijkse ARGE-vergadering. (Arbeitsgemeinschaft der Niederrheinischen Schiffervereine).
Za. 28-3
11.00 uur
De vergadering vindt op het KSCC-Nijmegen,
L AST
Waalhaven 1k te Nijmegen plaats.
AFGE
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
ASTuur Laatste gezellige praatavond van het
Vr. 27-3FGEL19.30
A
seizoen.
Het nieuwe seizoen begint weer op vrijdag
25 september.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

AGENDA SOOS Maasbracht 2020
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats
in de Maaslandzaal boven het
Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht
Di. 7-4
14.00 uur
Gezellige SOOS middag.
Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
E-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl
Website: http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm
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AGENDA KSCC NIJMEGEN 2020
Zo. 22-3

11.00 uur

H. Mis. Onder voorbehoud. Er wordt gewerkt
aan een viering via live-stream.

Alle activiteiten en bijeenkomsten
zijn tot 13 april afgelast.
Zo. 29-3

02.00 uur

Zomertijd. De klok één uur vooruit zetten.

Het programma voor de Goede Week en
Pasen is op gezag van de
Nederlandse bisschoppen afgelast.
Zo. 5-4

11.00 uur

Palmzondag in besloten kring en hopelijk via
live-stream.

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

Ha Ha

MOP

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Jantje is op school en de meester zegt:
“Wie zichzelf dom vindt
mag nu gaan staan.”
Iedereen blijft zitten.
Ineens gaat Jantje staan.
De meester vraagt:
“Zo, dus jij vind jezelf wel dom Jantje?”
“Nee meester,
maar ik vind het zo zielig
dat u als enigste staat.”

Ha Ha
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Oproep om vereenzaming ouderen te voorkomen:
bel of stuur een kaartje
Vooral de ouderen zijn de dupe van
het coronavirus. Zij behoren immers
tot de kwetsbare doelgroep en
krijgen het advies thuis te blijven en
bezoek te weigeren. Om hen een
hart onder de riem te steken en niet
te laten vereenzamen, worden
landelijk verschillende initiatieven
gestart.
Hoe mooi zou het zijn als iedereen bedenkt welke oudere
misschien wel behoefte heeft aan een telefoontje en wel wat
hulp kan gebruiken bij de boodschappen of het uitlaten van
de hond. Pak de telefoon en bel oma, opa, tante of
buurvrouw. Of stuur een kaartje. Samen gaat het ons lukken
om het virus terug te dringen. De beperkende maatregelen
vragen veel van ons. Zorg daarom goed voor jezelf en voor de
mensen om je heen. Nu nog een beetje meer dan anders.
Bent u een van die ouderen of kent u ouderen die mogelijk
eenzaam zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen
zodat wij iets voor u/hen kunnen betekenen.
Telefoon: 024-37 77 575 of bel met
aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb 06-55 35 6666.

Accepteer zoals het is.
Laat los zoals het was.
Geloof in wat zal komen.

← terug naar pagina 1
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HET CORONAVIRUS BRENGT CIRCUS TOT STILSTAND
De crisis veroorzaakt door de uitbraak van Covid-19
coronavirus trekt een enorme wissel op onze samenleving. Theaters zijn gesloten, evenementen zijn afgelast en de rondreizende circussen zijn gestopt met
hun tournee.
Grote financiële gevolgen
Het verloop van de crisis en de gevolgen ervan zijn nog niet goed te
overzien. Wel is duidelijk dat voor alle betrokken van het circus de nood
hoog is. Zowel op korte termijn als op de lange termijn. Maatregelen zijn
noodzakelijk om te zorgen dat circusondernemingen, instellingen en bedrijven niet failliet gaan en dat zelfstandigen niet in financiële noodsituaties terecht komen.
Steun op korte en lange termijn
Het circus kent veel zzp’ers en seizoenarbeiders. Het is noodzakelijk dat
er voor hen op korte termijn voorzieningen worden getroffen. Het moet
gaan om een breed steunpakket om het komende seizoen goed uit te
kunnen zingen. De circusondernemingen, de meesten volledig afhankelijk van publieksinkomsten, hebben behoefte aan goede financiële ondersteuningen en regelingen om de continuïteit van hun bedrijf te
kunnen garanderen.
De Nederlandse overheid heeft een steunpakket voor Nederland ingericht. De komende weken zal uitwijzen of dit ook voor de mensen uit het
circus een oplossing gaat bieden; vanuit de algemene economische
steunmaatregelen of vanuit speciale regelingen in het culturele domein.
Steun elkaar via Circuspunt
Het bestuur van Circuspunt gaat de komende dagen een overzicht maken van regelingen en voorzieningen die voor de artiesten, gezelschappen, festivals, stichtingen en ondernemingen van belang kunnen zijn. We
richten een informatiepunt in op Facebook voor vragen en antwoorden.
Het bestuur doet een oproep aan allen om elkaar te helpen.
Stuur uw suggesties naar info@circuspunt.nl

← terug naar pagina 1
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Nijmegen, 18 maart 2020
Vaarreis met hospitaalschip Prins Willem Alexander 2020
Van een aantal aangemelde gasten voor deze vaarreis krijgen
wij vragen of deze vakantiereis doorgaat.
In navolging van het advies van het RIVM, de GGD, de overheid én de daaruit volgende consequenties voor de directie
van de PWA – zij bepalen of de reis wel of niet doorgaat – zult
u op de hoogte gesteld worden van hun besluit.
De reis vindt plaats van 28 juni t/m 3 juli a.s. Dat is dus over ruim
3 maanden.
Wij hebben nu nog geen zicht op de gevolgen van het
Coronavirus COVID-19.
Daarom hebben wij besloten de betalingstermijn voor onze
gasten van deze reis uit te stellen tot 1 mei a.s., zodat u nu nog
niet hoeft te beslissen of u wel of niet meegaat.
Ook voor onze vrijwilligers, die deze reis mogelijk maken, is het
belangrijk te weten of de reis doorgaat.
Rond 1 mei houden wij u verder op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. tot deze reis.
Houd u vooral onze website of de Christoffel Nieuwsbrief in de
gaten.
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Tweede sluiskolk bij Eefde
De tweede sluiskolk van Sluis Eefde gaat in april 2020 open
voor de scheepvaart. Deze nieuwe sluis werkt net even wat
anders dan u gewend bent. Aan de IJsselzijde zitten
puntdeuren en aan de Kanaalzijde een segmentdeur.
Daarnaast heeft de nieuwe sluis drijvende bolders en andere
wacht- en opstelplaatsen.
Drijvende bolders
De drijvende bolders stijgen of dalen mee met het
waterniveau in de sluis. In een drijvend deel zitten drie bolders:
de bovenste zijn voor de beroepsvaart, de onderste voor de
recreatievaart.
Het gebruik van de drijvende bolder is bijna hetzelfde als die
van een vaste bolder. U kunt een afmeerlijn om de bolder
slaan. Deze mag u net als bij een vaste bolder niet vastknopen.
Als het waterniveau zakt of stijgt, zakt of stijgt de bolder mee
met uw schip. U hoeft dus niet uw tros of landvast te verleggen
naar een hogere of lagere bolder.
Leg de tros of landvast nooit vast, want bij het onverhoopt
vastzitten van een drijvende bolder blijft uw schip net als bij
een vaste bolder hangen of wordt onder water getrokken.
Tussen de sluisdeur en de laatste drijvende bolder zit een
verticale buis voor de recreatievaart. Deze loopt van het
laagte IJsselpeil tot het kanaalpeil. Om deze buis kan een
recreatieschip een afmeerlijn leggen zodat het voor- of
achterschip tijdens het schutten aangemeerd ligt. Een andere
lijn kan dan om de drijvende bolder worden vastgemaakt.
Ga naar de website van rijkswaterstaat voor meer informatie.
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In de komende weken brengen we een reeks artikelen over voornamen in Nederland en hoe en waarom die in de loop van de tijd (niet) veranderden.
In dit nummer deel 4/4: Namen van vooral buitenlandse afkomst.. Overgenomen en bewerkt uit Historisch Nieuwsblad

Voornamen in Nederland: ‘Je kon precies voorspellen hoe kinderen gingen heten’
Astrid en Richard
Maar dan wordt alles ook helemaal
anders. De naamwet van 1970 draait het
naamgevingsprincipe om; niet langer
moet men kiezen uit een beperkte
selectie toegestane namen; de nieuwe
wet werkt volgens het ‘alles magbehalve’-principe. Alle voornamen zijn
voortaan toegestaan, behalve
familienamen en namen die ‘ongepast’
zijn. Wat ongepast is, bepaalt in eerste
instantie de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand en het begrip is in de
loop der tijd behoorlijk opgerekt. De wet
sluit aan op de trend die zich vanaf de
jaren vijftig en zestig ontwikkelt en een
tweede revolutie betekent in de
Nederlandse naamgeving. In rap tempo
worden de onverslijtbare traditionele
namen vervangen door namen van
vooral buitenlandse herkomst.
Verdwenen zijn Trijntje, Corrie, Annie en
Marie, Wim, Jan en Hendrik. De
Nederlandse schoolklassen vullen zich
met Linda, Kim, Astrid, Monique, Marcel
en Richard. Buitenlandse vakanties,
beter onderwijs en de opkomst van de

massamedia brengen de Nederlanders
in contact met de nieuwe namen. En het
is een tijd waarin op alle fronten wordt
gebroken met conventies en tradities.
Gerritzen: ‘Men krijgt andere
opvattingen over het individu en
familierelaties. Het idee ontstaat dat een
kind een eigen leven moet opbouwen
en daarvoor zelf verantwoordelijk is.’ En
bij een individu past een oorspronkelijke
naam.
Anders dan in de Middeleeuwen komt
iedereen in contact met de nieuwe
invloeden; de omslag in naamgeving
vindt dan ook gelijktijdig plaats in alle
sociale milieus. Toch ziet Gerritzen
overeenkomsten met de eerdere
namenrevolutie. ‘In beide periodes
wordt het vernoemen losgelaten en
verandert de herkomst van de namen.
Toen waren de nieuwe namen afkomstig
uit het Hebreeuws, Grieks of Latijn. Nu uit
Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en
Scandinavië. En ook de verspreiding van
de nieuwe namen verloopt hetzelfde. Ze
worden niet opgelegd van bovenaf,
door de kerk of televisie, maar komen
voort uit de directe omgeving. Men laat
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zich niet inspireren door heiligen of idolen,
maar door de sociale groep waartoe
men behoort of waaraan men zich
spiegelt. Mensen zijn toch erg gevoelig
voor wat de buren denken.’
De trend om nieuwe namen, vooral uit
het buitenland, te geven is sinds de jaren
zestig niet meer weggeweest. En het lijkt
alsof het kiezen een voornaam steeds
belangrijker wordt: namenboekjes vliegen
de winkel uit en iedere baby-website
heeft wel een aparte pagina met tips
voor de keuze van een goede –vooral
originele – naam. Gerritzen: ‘Naamgeving
is in Nederland tegenwoordig ook iets
waarmee je je sociaal typeert.’
Meest voorkomende namen geboren in 2001
Jongens
1
Mohammed
2
Thomas
3
Daniël
4
Max
5
Daan
6
Sam
7
Yassine
8
Lucas
9
Jesse
10
Tim
11
Boris
12
Tom
13
Floris
14
Justin

Meisjes
1
Sara(h)
2
Sophie/Sofie
3
Anna
4
Emma
5
Eva
6
Isabel(le/la)
7
Yasmine
8
Hanna(h)
9
Isa
10
Julia
11
Lisa
12
Laura
13
Nina
14
Luna

En dat is nieuw. Namen waren vroeger
niet voorbehouden aan bepaalde
klassen; de traditionele namen waren van
hoog naar laag hetzelfde. ‘Nu heb je in
Nederland clusters namen die sociaal
bepaald zijn’, vertelt Gerritzen. ‘De
Dennissen en Kimmen, de Fleurs en
Roderikken. We beschikken op het
Meertens Instituut over het
namenbestand van de Sociale
Verzekeringsbank, uitvoerder van de
kinderbijslag, vanaf 1985 inclusief
postcodes. Nu kunnen we eindelijk gaan
onderzoeken in welke buurten de
Chayenne’s worden geboren, en waar
de trendsetters zitten. Dat soort informatie
kan ons wellicht ook meer vertellen over
de verspreiding van namen in het
verleden.’
Eén ontwikkeling is inmiddels
onmiskenbaar: in Amsterdam is de meest
populaire naam in 2001 Mohammed. En
het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort
verandert. De nieuwe generatie Turken en
Marokkanen krijgt geen Nederlandse
namen; ze krijgt zelfs geen namen die
Nederlanders makkelijker kunnen
uitspreken of op schrijven. Gerritzen: ‘Of
dit in de toekomst anders wordt hangt af
van de mate waarin ze blijven
vasthouden aan de islam; die weerhoudt
hen van het kiezen van een westerse
naam.’ Omgekeerd nemen de
Nederlanders geen Turkse of

Marokkaanse namen over. ‘Terwijl we wat
naamkeus betreft toch heel open zijn’,
weet Gerritzen. ‘We zijn veel
veranderingsgezinder en meer op het
buitenland gericht dan andere landen.’
De enige namen die wij niet willen zijn
Duitse namen. In die zin laat de Tweede
Wereldoorlog alsnog zijn sporen na.
Vernoemen
Over het algemeen werd de eerste zoon
vernoemd naar zijn grootvader van
vaderskant, een eerste dochter naar de
grootmoeder van moederskant. De
volgende zoon kreeg de naam van de
vader van moederskant, en omgekeerd.
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Latere kinderen werden vernoemd naar
ooms, tantes en verdere familieleden.
De vernoemingsregels waren zo strikt, dat
het voorkwam dat kinderen in een gezin
dezelfde naam droegen. Bij het overlijden
van een kind werd diens naam vaak
doorgegeven aan een jonger broertje of
zusje; zo had een gezin in Zuid-Beijerland
achtereenvolgens zeven (van vijftien)
kindjes die Johanna Kornelia heetten.
Als vader overleed tijdens de
zwangerschap kreeg een zoon vaak zijn
naam; als moeder stierf in het kraambed
werd een dochter naar haar genoemd.
Een weduwnaar die hertrouwde en uit dat
Meest voorkomende namen geboren in 2014
Jongens
1
Daan
2
Bram
3
Sem
4
Finn
5
Milan
6
Lucas
7
Luuk
8
Levi
9
Liam
10
Noah
11
Tim
12
Jayden
13
Thijs
14
Jesse

Meisjes
1
Sophie/Sofie
2
Emma
3
Julia
4
Mila
5
Tess
6
Isa
7
Zoë
8
Eva
9
Fenna
10
Anna
11
Sara(h)
12
Evi
13
Lynn
14
Lotte

huwelijk een dochter kreeg, gaf haar de
naam van zijn overleden vrouw.
Vondelingen werden wel vernoemd naar
de heilige op wiens naamdag ze werden
gevonden (Silvester op 31 december),
naar de vindplek en soms naar de vinder.
En in sommige gemeentes kreeg een kind
wel eens de naam van de dominee of
een plaatselijke notabele.
Na de Tweede Wereldoorlog nam het
vernoemen af, maar nog steeds vernoemt
meer dan de helft van de ouders hun kind
naar een familielid (4,3 procent naar een
idool). Nu wordt meestal vernoemd in de
tweede naam; de eerste naam is een
nieuwe naam. De tweede namen komen
vrijwel overeen met de traditionele
namen die eeuwenlang de ranglijst
aanvoerden. De gewoonte om te
vernoemen is tegenwoordig het meest
gangbaar in hogere milieu’s, waar het
ook gebruikelijker is om meerdere
voornamen te geven.
Wilt u meer weten over voornamen, hun
afkomst en verspreiding over Nederland in de
tijd? Wilt u de herkomst van uw eigen
voornaam achterhalen?
Ga dan naar de website van het Meertens
instituut.

← terug naar pagina 1
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MARITIEM MUSEUM EXPOSEERT RECORDAANTAL UNIEKE SCHEEPSMODELLEN
Nieuwe tentoonstelling vertelt het verhaal van de Rotterdamse haven
Maritiem Museum tijdelijk gesloten
Het Maritiem Museum Rotterdam is t/m 6 april gesloten, in navolging
van het advies van het RIVM, de GGD en de overheid om verder
verspreiding van het coronavirus te beperken.
De nieuwe tentoonstelling is dan ook onder voorbehoud. Check de
website van het museum op www.martiemmuseum.nl

Op vrijdag 17 april opent de nieuwe tentoonstelling De Haven in
het Maritiem Museum Rotterdam. Bezoekers gaan “koppie onder” in het verhaal van de Rotterdamse haven, aan de hand van
een spectaculaire hoeveelheid objecten uit de collectie van het
museum. Unieke scheepsmodellen, die decennia lang niet te
zien zijn geweest, zijn gerestaureerd en worden speciaal voor
deze expo uit het depot gehaald. Ook stelt het museum de oudste foto uit haar archief tentoon.

depot gezien en echt de rijkdom van onze collectie ontdekt.
Dat klinkt hoogdravend, maar als ik mensen rondleid in ons depot, zijn ze soms tot tranen toe geroerd.’ De mooiste en meest
betekenisvolle objecten kregen een plek in De Haven.
Een enorme klus
Wie Rotterdam zegt, zegt havenstad. Waar beter dan bij het
Maritiem Museum - op de plek waar de grootste zeehaven van
Europa ooit begon – duiken bezoekers in het verhaal van deze
iconische plek? Ze struinen eindeloos rond en ontdekken welke
momenten de haven maakten tot een plaats waar alles groot,
groter, grootst is. Hoe veranderde de uitvinding van de container alles? En wat was het tragische lot van de eerste Nederlandse oceaanstomer?

In De Haven speelt de collectie van het Maritiem Museum, die
zes eeuwen maritieme geschiedenis beslaat en volgens kenners
tot de wereldtop behoort, een hoofdrol. Er zijn ruim zeventig modellen van schepen, kranen en baggermolens te zien én ongeveer honderd schilderijen en foto’s. Ook is het portret van een
havenloods uit 1860 te zien, de oudste foto uit de collectie van
het museum.
Belangrijke momenten voor de Rotterdamse haven staan centraal in de tentoonstelling. Bij elk van deze mijlpalen geven objecten een indruk van de tijdsperiode of bijzondere
ontwikkelingen. Conservator Jan Briek: ‘Ik heb elke plank van het
Conservator Jan Briek en restaurator Jip Peeks. Fotograaf: Marco de Swart

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.
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.

Scheepsmodellen in het depot van Maritiem Museum. Fotograaf: Fred Ernst

Om te zorgen dat alle objecten straks in uitstekende staat te
bewonderen zijn, werden ze gerestaureerd door Jip Peeks. Zij
kwam als stagiaire bij het Maritiem Museum en werd voor De
Haven in dienst genomen. Ze stond meteen voor een enorme
klus: in een jaar tijd gingen er meer dan honderd modellen
door haar handen, waarvan een deel voor de expo werd geselecteerd. Peeks’ werkzaamheden waren divers: soms repareerde ze een loszittend vlaggetje, soms herstelde ze de lak op
de romp of verving gebroken tuigage. Half april zijn de objecten helemaal klaar om tentoongesteld te worden in De Haven.
De Haven is vanaf 17 april 2020 te bezoeken in het Maritiem
Museum Rotterdam.
Voor alle informatie ga naar: www.maritiemmuseum.nl

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Zomertocht 1984
Zondag 22 april houden we Pasen in Gouda. We zijn daar naar toe gegaan, omdat
we bij Bakels in Gouderak een kopschroef
laten inbouwen en een 60 PK Hensel Dieselmotor in het vooronder. Dat vaart een
stuk makkelijker, denk ik. Deze klus gaat
wel enkele weken duren en we moeten
ook nog in Gouda de werf op om er een
beun in te bouwen. 3 juni gaan we proefvaren. Ik was niet tevreden, want ik vond
dat de kracht tegenviel. Maar ik was het
zat en zei tegen Bakels dat ik het volgend
jaar terug zou komen. Met Pinksteren liggen we aan de Kreekrak sluizen en de
tweede Pinksterdag varen we naar Zierikzee. Daar waren we nog nooit aan de
wal geweest. Het is daar erg druk met
jachten. De volgende dag doorgevaren
naar Veere. Dat is een mooi oud stadje
met een mooie jachthaven. Van daaruit
naar Middelburg, waar we ook nog nooit
geweest waren. Je ziet dat je met een
schip nog eens ergens komt. En het allermooiste is nog steeds dat we de tijd aan
'ons eigen' hebben. Na een dag varen
we naar Vlissingen, dat ook zeer de moeite waard is. Op de boulevard heb je een
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prachtig uitzicht op de Schelde en zie je
alle zeeboten voorbijkomen die naar Antwerpen varen of er vandaan komen. 28
juni gaan we richting Terneuzen. Sjef en
Annie komen morgen in Gent weer aan
boord om een vakantietrip te maken. We
zijn van plan om deze keer via Gent, Brugge, Oostende en Duinkerken naar Parijs te
varen. Dat is weer eens wat anders dan
de Maas.
Zaterdag 30 juni liggen we in Gent aan de
Bergiekaai, midden in de stad. René heeft
Sjef en Annie om drie uur aan boord gebracht met de auto. Dat brengen en ophalen doet hij al enkele jaren. Sjef is zwaar
hartpatiënt en het is altijd een beetje zorgelijk als hij aan boord is. Je moet altijd
zorgen dat we 's avonds weer tussen de
mensen zijn. Dat valt niet altijd mee, vooral niet in Frankrijk. Maar hij vaart zo graag
mee, omdat hij zelf niet meer mag varen,
en dat terwijl hij zijn hele leven gevaren
heeft. Nu komt hij zonder moeite op
plaatsen waar hij nog nooit geweest is.
We hebben Gent doorkruist en zijn ook
nog met een koets door de stad gereden.
Het was zeer de moeite waard.
Maandag 2 juli varen we 42 kilometer
naar Brugge, waar we afmeren aan de
Predikherenrei in de Oude Vaart. Brugge
is een van de oudste steden van België
en we hebben hier veel bezienswaardigheden bezocht: een museum, de Heilig

Bloedkapel, de Onze-Lieve-Vrouwekerk
met de Madonna met kind van Michelangelo, en een grafkelder waar Maria van
Bourgondië begraven ligt. Na twee dagen zijn we vertrokken naar Oostende.
Een tocht van 25 km. In Oostende zijn we
afgemeerd in Bedene aan een steiger
voor de sluis met aan bakboord een brug.
Daarmee kom je in de dokken net voorbij
Langebrugge. De sluis wordt niet meer
gebruikt en het is een plaatsje van een
daalder. Door de sluis was een grote visafslag en er lagen verschillende vissersboten. De haven hoort bij Oostende. We
hebben in de vishal een kilo pladijzen
(schol) en een grote kabeljauw gekocht.
Vrijdag om tien uur gingen we richting
Nieuwpoort. Eerst een kilometer of vijf terug naar Langebrugge tot aan de draaibrug en dan na de brug stuurboord
afslaan naar Nieuwpoort. We varen door
een openstaande sluis en zitten in de
vaart Oostende - Passendale. Het is een
smal kanaal met weinig diepgang, 20 km
tot Nieuwpoort. De bruggen zijn ongeveer
450 hoog. Vlak voor Nieuwpoort passeren
we een nieuwe sluis. Onder de sluis slaan
we af naar stuurboord (bakboord ga je
naar Dixmuide). Onder de sluis hebben
we overnacht, na een wandeling langs
de vissershaven.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

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

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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

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

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

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