
Christoffel Nieuwsbrief pagina 1



Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Donderdag 9 april - Jaargang 5

Wij willen u voor de Paasdagen op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschijnt nu deze Paaseditie. Op donderdag 16 april verschijnt weer een reguliere editie.

Paas-editie

Pesach

Wij zijn nu in de goede Week, de Lijdensweek. Wij
gedenken dat ruim 2000 jaar geleden Jezus met zijn
leerlingen naar Jeruzalem vertrok om het Joods
Paasfeest te vieren: een bevrijdingsfeest. Een dag dat de Joden
gedenken dat zij van het juk van de Egyptische slavernij bevrijd
werden onder leiding van Mozes.
Mozes had al een aantal keren de bevrijding van zijn volk
proberen af te dwingen bij de farao. En ondanks de plagen
waarmee Egypte getroffen werd, gaf de farao geen krimp:
werken, werken en nog harder werken met de zweep erover. Na
6 grote plagen van ziekte, verontreinigd water, insectenplagen
die over Egypte getrokken waren, stierf de zoon van de farao.
En toen voelde farao dat hij het Joodse volk moest laten
vertrekken.
U kent misschien het verhaal uit uw jeugd: het was een
spannend verhaal. Maar ook het verhaal dat daarna kwam: de
farao kreeg spijt en met zijn hele leger ging hij het Joods volk
achterna. Zij kwamen bij de Rode Zee en stonden met de rug
tegen de watermuur. Maar ook hier was God met hen: Het werd
eb en de Joden konden over de drooggevallen zee naar de
verre overkant.

De Egyptenaren kwamen te laat: de vloed was opgekomen. En
de soldaten die de overtocht nog probeerden te wagen
verdronken.
Terug naar het verhaal van de uittocht. Mozes riep alle mensen
bij elkaar en instrueerde hen. Ze moesten zich voorbereiden op
een moeilijke en lange tocht. Dat betekende: neem niet te veel
mee. Laat alles achter wat niet nodig is.
Voordat ze vertrokken aten ze ongedesemd brood, het smaakte
nergens naar, ze dronken er wat bij. Na de maaltijd voor vertrek
zei Mozes: ‘Dit Joods voorjaarsfeest roepen wij uit tot een
bevrijding dag: ”Pesach”.’
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Hoe het verhaal verder gaat weten wij: Jezus wordt gevangen
genomen, gehoond, bespot en veroordeeld tot de kruisdood.
Dit gedenken wij op Goede Vrijdag. ‘s Middags om 3 uur is hij
gestoven: Vader in uw handen beveel ik mijn Geest. Het werd
en bleef stil. Er zijn schippers die om 3 uur de vlag half stok han-
gen: een mooi gebaar, vol symboliek.
Op Pasen overwegen wij het verhaal dat Hij uit het graf verrezen
is. Hij is opgestaan, Hij heeft zijn leerlingen aangezet zijn bood-
schap van ‘deel je liefde’ te vertellen in woord en daad.
In het evangelie vertelt een jonge man, zittend in een witkleed:
Hij gaat U voor naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij
gezegd heeft.
Dat betekent dat de leerlingen terug moeten naar het eerste
begin van Jezus Openbaar leven. Zoals Jezus begon, zo moeten
zij nu beginnen en zijn taak overnemen en voortzetten.

Pasen 2020

De hele wereld is vol van het coronavirus. Drie maanden gele-
den hadden we er nooit over gehoord.
De hele dag  worden we over de  problemen die dit virus ver-
oorzaakt  geïnformeerd via de media en via de social media.
Nu in de laatste weken begint de ernst van dit virus door te drin-
gen. Het raakt nu mensen in je omgeving. Er is in Nederland een
intelligente Lock down.
De maatregelen van de overheid blijken in het algemeen goed
te werken. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich nergens iets
van aantrekken: zij kunnen anderen besmetten.
De overheid komt nu tot de conclusie dat er teveel is bezuinigd
op de gezondheidszorg. Dat men te veel het hoofd heeft laten
hangen naar de economen van een ziekenhuis. Voor hen is het
geld alleen maar belangrijk. Misschien is deze uitspraak wat te
bout, maar het komt er wel op neer.

Vindingrijkheid

We worden met zijn allen ook vindingrijk om toch op de een of
andere manier contact te maken.
De TV beelden spreken boekdelen. Leuk is te zien dat kinderen
en kleinkinderen hun oma of opa toezingen vanuit de tuin of an-
dere plaats. Een heel goed idee, dat oma’s en opa’s toch hun
kinderen vanachter glas kunnen ontmoeten.
Wij mogen blij zijn dat wij nu kunnen beschikken over IT mogelijk-
heden van videolivestream etc.

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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LIVE STREAM uitzending

U kunt de eucharistieviering voor 12 april 1ste Paasdag volgen
door op de code in het kader hiernaast te klikken.
De livestream van de heilige missen van 29 maart en 5 april wa-
ren een groot succes. Op de dag waren er op 29 maart 150
mensen ingelogd en naderhand hebben nog 719 mensen de
uitzending herbekeken. Op Palmzondag 5 april keken nog een
kleine 200 naar de uitzending en inmiddels op 9 april staat de
teller op 797.

We leren elke keer

Mocht in de eerste uitzending het geluid niet
helemaal goed zijn geweest, in de uitzen-
ding van 5 april was het een stuk beter. Er
moet nog wat bijgesteld worden, maar dat
laten wij aan de technicus Ruben van
Schaijck. Er kwam ook een suggestie om iets
meer in de camera te kijken. Een andere:
mail de liturgie door, dan kunnen mensen
mee zingen/meelezen.
In het liturgie boekje van de 1ste Paasdag
staat ook een tekst voor ‘een geestelijke
communie’ opgenomen.

Er wordt ook een collecte gehouden.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer

NL04 RABO 0135 8795 23

t.n.v.: Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
o.v.v.: Vastenactie 2020

Op Eerste Paasdag zondag 12 april is de H. Mis live te volgen
via een uitzending op internet.
De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur.
Hieronder staat een code. De code is in blauwe letters en is
onderstreept.

https://youtu.be/qGpb8vgvQno
Iets voor 11.00 uur klikt u direct op de code hierboven of u typt
de code direct in Google in. U wordt dan automatisch ver-
bonden met YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft
verder niets te doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeld-
scherm.

Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien,
klik u rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.

De video zal nu het hele beeldscherm gebruiken. Druk op Esc
wanneer u weer terug wilt naar de vorige situatie.

Heeft u een smart-tv dan kunt u de uitzending ook volgen. Ga
naar de YouTub app en gebruikt bovenstaande blauwe code
of nog makkelijker voer bij het zoekveld KSCC Nijmegen in en
u ziet dan alle uitzendingen van het KSCC staan. Ga dan naar
‘Heilige mis Eerste Paasdag KSCC (live).

De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeld-
scherm.
Na het einde van de viering stopt de uitzending en kunt u de
computer afsluiten.

U wilt de uitzending terugkijken of heeft u de uitzending ge-
mist? Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.

Ruben aan het werk

https://youtu.be/qGpb8vgvQno
https://youtu.be/qGpb8vgvQno
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‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel
anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd
zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor
Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze
iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de
kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De
bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord
dat leven geeft.

‘Het is een goede gewoonte dat we op
Palmzondag een takje achter het kruis
steken: een jong, fris palmtakje, teken van
ons geloof dat het kruis dat op ons pad
komt niet het laatste woord heeft; dat het
laatste woord Leven is, eeuwig leven.
Ondanks alle onzekerheid en verdriet die
ons overkomen, mogen we aan dat
Woord vasthouden. Christus, het Woord
dat leven geeft, leven in overvloed, is en
blijft onze zekerheid’, schrijven de
bisschoppen in hun Paasbrief.

Lijdensweek
In de brief wordt de weg van Jezus
gevolgd, hoe hij op Palmzondag feestelijk
Jeruzalem binnentrok en hoe meteen
daarna alles anders werd. De leerlingen
hadden geen idee wat ze te wachten
stond. ‘Zoals ook wij enkele weken
geleden geen idee hadden van wat onze

wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de
lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook
in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte
zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor
onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.’
Als de leerlingen van Jezus met Pasen een leeg graf aantreffen
hebben ze op dat allereerste moment nog geen weet van de
verrijzenis: ‘…ze kunnen alleen maar de leegte constateren.
Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een

leegte, een gemis zijn dat u – uitgerekend
met Pasen – de gave van Jezus’ Lichaam
in de Eucharistie niet kunt ontvangen.
Jezus’ lichaam ontbreekt,’ schrijven de
bisschoppen.

‘We constateren allen die leegte en
vinden er moeilijk woorden voor. De
leerlingen weten nog niet wat er gebeurd
is; op paasmorgen is het nog donker om
hen heen, is hun geest nog niet verlicht.
Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal
hun duidelijk worden dat door lijden en
sterven heen Christus de weg naar het
eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig
leven voor ons allen.’

De Nederlandse Bisschoppen wensen u
allen een Zalig Paasfeest!

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen:
‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’
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Het nieuwe gezicht wordt naar zijn plaats gebracht.

Woensdag 8 april was het zover. Het Romeinse masker van 3,5
ton en met een hoogte van 6 meter werd naar zijn plek op het
eiland Veur Lent gesleept. Schipper Roy Valkenburg van de
SHN vertrok om 9.00 uur bij de werf van in Millingen aan de Rijn.
Het ponton voer de stad voorbij onder de Zaligebrug door. Op
de kop van Veur-Lent werd het rond 12.00 uur op de fundering
gehesen.

Tessa Verlaan (met familie) die toevallig met de MS Milan ging
bunkeren bij Neptun Heijmen bij de Nijmeegse Waalhaven
kreeg een uitgelezen mogelijkheid om voor ons een mooie fo-
to te maken. Die kunt u op deze pagina bekijken. Evenals een
foto van Henk Baron uit Ooij i.o.v. Hans Jacobs die bij het pro-
ject betrokken was.
Van de hele vaartocht is een video gemaakt die op YouTube
te zien is en die u ook hier kunt zien.

De Romein komt naar Nijmegen

Foto: Tessa Verlaan

Foto: Henk Baron

https://youtu.be/WeIF8TVu5LQ
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10-4 Richard Stegers; Greet Heymen-Span.
11-4 Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
12-4 Mevr. Mia Meesters; Patrick Kruyt.
13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk;
 Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;
 mevr. Bep Savelkoul.
14-4 Eveline Vermaas; Cor van de Wijgaart; Stijn van Os.
16-4 Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”;

Gerard Verschuren; dhr. Bernard Derksen;
Martin de Jong; Anneke Schot.

17-4 Sabine Bronswijk. Wim Wanders vh ¬m/s. Orion.
18-4 Mevr. Hermien Driessen-Heijmen; dhr. Wim Oudakker jr.;
 mevr. Carola van de Runstraat; Berdina van Megen;

Antoine Klarenbeek, mevr. Jacobs-Janssen.

ZONDAG EERSTE PAASDAG 12 APRIL 2020

Dhr. Piet van Leuveren,
mw. Gerrie Bennik, ouders van Gils-Luyer, ida en Toon,
Tobias Savelkoul, mw. Zus Kortsmit-Regter,
mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders Slokkers-Meijer,
ouders Jo en Jeanny van Ingen-Loijens,
ouders Harry en Nelly Mooren-van Vliet,
dhr. B. Stevens en Gerard Stevens,
dhr. Evert Bosman en overledenen familie Bosman,
dhr. Bertus Opdam,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
Mevr. To van der Pluijm-Verschuren,
Riek Eckelboom en overleden familieleden,
John Janssen sr., Claire Driessen,
De heer Dumoulin, Jan en Willemien van de Ven,
Dicky Griensven  sr., De heer Toon Brantenaar,
Dhr. Bertus Kerkhof,
Xrisianto van Meel.
Wim en Marietje van Alem uit Maasbracht (vroeger van de
Corrie),
Dhr. Henk Ketelaar uit Doertinchem,
Therese en Jon van Neijenhoff-Timmermans, vroeger van de
John Thérese.

- De overledenen ten gevolge van het Corona virus

ZONDAG EERSTE PAASDAG 12 APRIL (vervolg)

- Voor Theo en Leida Berends-Schouten. Zij vierden 4 april jl.
hun 50 jarig huwelijk.
- Voor de medici en verplegend personeel en allen die bij de
zorg, sociaal, pastoraal en medisch in het kader van het Coro-
na virus betrokken zijn.
- Om kracht en energie voor de binnenschippers, kermis en cir-
cus gemeenschap.
- Voor besturen en directies van de sociaal economische orga-
nisaties.
- Voor het sociale en pastorale team en vrijwilligers netwerk
van KSCC en pastoraat.
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep - Anker-
plaats).
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. 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 ar-
tiest is naar een revalidatiecentrum
Reade.
AMSTERDAM, OVERTOOM 283, 1054 HW.
* Mevr. Lilian de Vroedt (Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ZORGCENTRUM HUIZE ROSA, ROSA DE LIMASTRAAT
10, 6543 JG.

* Dhr. Jan van der Pluijm.
* Hans van Zoest uit Maasbracht, de echtgenoot van Marion
van Zoest-van Alem.

* Dhr. Jos van Lier.

* Dhr. Dick Wijte.

* Christi Steinkamp, locatiemanager Meander - st. Nicolaas inter-
naat

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?
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AGENDA KSCC NIJMEGEN april 2020

Spreekuur: Zondag na de live stream Eucharistieviering uitzending
spreekuur Aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb. op het
KSCC Nijmegen.

Zo. 12 apr 11.00 uur
Eerste Paasdag eucharistieviering. Live te
volgen via livestream.
Zie ook pagina 4.

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

Bedankt!

In de afgelopen weken
functioneert het KSCC
Schipperscentrum Nijmegen
met een minimale bezetting.
Het centrum is gesloten voor
bezoekers, maar het
kantoor, beheer en de
aalmoezenier zijn aanwezig.
Alles ten bate van het KSCC en de Landelijke Parochie.
(Denk bijvoorbeeld aan de livestreamuitzending van de
eucharistievieringen van de afgelopen zondagen en voor
komende Eerste Paasdag).

Deze inzet gaat niet ongemerkt voorbij, merken we. We
worden vele malen telefonisch maar ook per e-mail
bedankt voor onze inzet.

Wij ervaren de dankbetuigingen als hartverwarmend en wij
willen iedereen op onze beurt hartelijk bedanken voor de
steun en erkenning.

En ook zijn wij heel blij dat de interieurgroep ons kantoren
schoon maakt.

De nieuwe
Info Pasen van

KSCC Het Zuiden
is uit.

Klik hier op deze
link on de nieuwe

Info te lezen.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-88-Pasen-2020.pdf
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-88-Pasen-2020.pdf
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-88-Pasen-2020.pdf
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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 66 66
E-mail: info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
T. v.d. Veeken Bestuursmedewerker
Ria Lentjes Gastvrouw
G. v. Raaij Kantoormedewerker
M. Bosman Kantoormedewerker
H. Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia:
 Ziekenbegeleiding
 +31 (0)24 - 323 45 68

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor/Waalkanters
Soos met… (ziekenzorg)
Soos met…
PWA coördinator
Kostersploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans/Gezinsbijdrage
-------------------------------------------

Y. Meering
G. Valk/C. Peperkamp

G. Brugman/A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats

W. Leensen/G. Leensen
B. Derksen

J. Hoks
P. Wanders
H. Mooren

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

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 9 verschijnt op donderdag 16 april 2020.
Deadline: maandag 13 april.

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