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Van de bestuurs- en directietafel
De Paasdagen liggen achter ons. De livestream op
Palmzondag en 1e Paasdag zijn een groot succes gebleken. Op het KSCC en parochie in Nijmegen was
het rustig, maar we proberen er voor u te zijn.
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Livestreamen H. Mis groot succes !
Het initiatief om de vieringen met Palmpasen en
Eerste Paasdag live te streamen is in goede aarde
gevallen. We kregen veel positieve reacties binnen.
Enkele reacties willen wij u niet onthouden.
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Plaatsing van Het Gezicht
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.
Rond 12.00 uur werd het op de fundering gehesen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

De Paasdagen 2020 liggen achter ons
Het waren hele andere dagen dan andere jaren. De overheden hamerde er op dat wij de genomen maatregelen in acht
moesten nemen. Zij zijn genomen om onze gezondheid te beschermen. Het gros heeft zich aan deze maatregelen gehouden. Natuurlijk zijn er altijd mensen die denken dat ze voor hen
niet gelden.

De Heilige Mis via Livestream mee vieren: een succes
Jos van Dongen gebedsleider van het schipperscentrum het
Zuiden in Raamsdonksveer en ondergetekende gingen voor. Er
was een minikerkkoor met natuurlijk de pianist/organist aanwezig voor de muzikale omlijsting. Maar ook wordt elke week veel
zorg besteed aan de bloemversiering. Vanuit het kantoor
wordt de YouTubecode voor de livestream toegestuurd. Vergeten wij niet - een hele belangrijk schakel: Ruben van Schaijk,
onze technicus, die dit allemaal mogelijk maakt. Via Roald
Bergamin uit Bemmel legden wij het contact.
Namens allen die zich nationaal en internationaal inzetten voor
de pastorale, sociale en diaconale zorg voor de binnenvaart,
kermis en circus gemeenschap hebben wij via livestream een
zalig Paasfeest toegewenst.

Een luisterend oor
Ook in ons KSCC en parochie in Nijmegen was het rustig. Wij
blijven paraat. We bieden waar mogelijk een luisterend oor en
slaan virtueel de arm om de schouder. Er zijn heel wat berichtjes en telefoontjes binnen gekomen. Mensen willen toch even
praten, even hun zorgen met ons delen. Daaruit blijkt dat wij
nog steeds een goede en belangrijke antennefunctie vervullen.

Vanaf 29 maart zijn op de achtereenvolgende zondagen de
Heilige Mis uitgezonden. Ongeveer 200 mensen hadden de
code gedownload en volgde de H. Mis digitaal. Daarna werd
de Heilige Mis nog eens 800 keer bekeken. Wij kunnen rustig
spreken van een succes. Ook deden de mensen mee aan de
collecte die virtueel gehouden werd, zo lezen wij uit de bankafschriften.
Het banknummer vindt u elke keer vermeld onder op het
scherm, tijdens de viering.
Natuurlijk is het beter om samen met elkaar in de aula de Heilige Mis te vieren: het gaat om het gevoel van samen. Nu dat
niet kan is dit een uitstekende oplossing.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Berichtjes uit binnen- en buitenland. Van
Nieuw Zeeland , Oeganda, Rome, Monaco, Madrid, Zürich, Weggris, Luik, Zwijndrecht, Maastricht,
Maasbracht, Rotterdam, Doornenburg. Millingen aan de
Rijn, Hulst, Groningen Nijmegen Beuningen, Weurt, Ewijk, Groesbeek, Den Haag, etc.
Elke keer leren wij er iets bij, elke keer wordt de uitzending weer
verbeterd. Blij ben ik met het feit dat het geluid nu goed is.
Na de viering regenen de berichtjes met complementen binnen, sommige geven een advies en hebben een opbouwende opmerking: Laat ons weten hoe u het vindt. U kunt ons ook
een misintentie doorgeven voor de viering. Mensen vragen wel
eens: ‘wat kost een intentie?’ In onze parochie kost een intentie niets, maar u mag altijd een gift sturen om ons sociale pastorale en diaconale werk mogelijk te maken.
Wij gaan door.
In overleg met de technicus zullen wij elke zondag zolang de
coronacrisis aanhoudt en er geen bijeenkomsten van grote
groepen toegestaan worden, doorgaan met deze uitzendingen.

Vastenactie
Tot nu toe heeft de vastenactie bijeen gebracht € 3000,-.
Ik doe een beroep op hen die vergeten zijn iets te doneren om toch
hun bijdrage te geven. Wij ervaren in
deze coronacrisistijd hoe goed het is
dat politieke partijen en internationale regeringen over hun eigen
schaduw heen stappen en hulp bieden met medische, sociale en pastorale diaconale ondersteuning.
Het is goed wanneer wij onze missionarissen; pater Wim Boksenbeld sdb in Haïti; Broeder Willy Leensen FIC in Indonesië; Broeder Cees Smeele sdb in Congo en
Project Herman Steur in Sri Lanka ondersteunen.
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
Landelijke donatie brief 2020
Elk jaar ontvangt de schippersgemeenschap een landelijke
donatiebrief.
Voor dit jaar was dit vanzelfsprekend. De gezondheid in heel
de wereld, en in onze kringen van de scheepvaart baart zorgen, maar ook de economische situatie waarin we ons nu bevinden. Moeten wij wel een beroep doen op onze schippers?
Of is het beter een jaar over te slaan? Wij stonden voor een
dilemma.
Lees verder
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VAN DE BESTUURSWij kunnen niet anders
EN DIRECTIETAFEL
In de eerste weken van september moet het KSCC

schipperscentrum en het aanliggende ponton
VOOR KEURING naar de werf in Millingen aan de Rijn.
Dat is een eis van de verzekering TVM. We hadden al een jaar
uitstel gekregen. Maar dit moet gebeuren. Dus met een DUBBEL GEVOEL sturen wij u deze “BEDELBRIEF “.
Voor de toekomst van het sociale en pastorale werk is het belangrijk dat het KSCC schipperscentrum, het kerkschip tiptop in
orde is.
Het waarborgt een belangrijke functie. Wanneer het mogelijk
is: geef gul.
Wanneer u dit jaar geen bijdrage kunt schenken: laat het mij
(als u wilt natuurlijk) weten.
U kunt een berichtje sturen naar b.vanwelzenes@kscc.nl
Het bericht komt bij mij persoonlijk binnen, wordt alleen door
mij gelezen en wordt direct verwijderd. De privacyregels worden in acht genomen.
Niet veel te melden
Er is niet zoveel nieuws te melden. De activiteiten zijn gecanceld, vergaderingen en symposia worden afgelast. Dus valt er
weinig te schrijven.
Het werk aan boord gaat gewoon door.
Wij bellen veel, sturen berichtjes, etc. We schreven het u al in
het vorige Christoffel Nieuwsbrief.
Er wordt nagedacht hoe de intelligente lockdown afgeschaald kan worden.
Wat kan wel en wat kan niet?
Wanneer mogen de ouderen in de verzorgingshuizen hun kinderen en kleinkinderen weer knuffelen?
Wanneer gaan de kinderdagverblijven, de scholen en onderwijsinstellingen open?

Wanneer kunnen kermissen en circussen weer gaan draaien?
Wanneer mogen de cruiseschepen hun vakantiegangers weer
vervoeren?
Wanneer mogen de pretparken open?
Wanneer mogen de kerken hun parochianen weer ontvangen
voor de zondagse Mis, voor de toediening van sacramenten etc.?
Kortom wanneer begint het leven normaal te worden.
De regering en het crisismanagement o.l.v. van de ministerpresident Marc Rutte wens ik veel succes en Gods zegen.
Wij zeggen ook dank aan iedereen die op welke wijze voor de
zieken, voor de gezonden een geweldig medicijn proberen te zijn.
Hope and Pray.
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
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Vraagt de ene werkgever een de andere:
"Vertel me eens, Wil,
hoe komt het dat jou werknemers altijd op
tijd zijn in de ochtend?"
Wil antwoordt:
"Da’s simpel.
30 medewerkers,
20 parkeerplaatsen."
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Advertentie

De Pijn de Baas
Heeft de medische wetenschap geen
afdoende antwoord op je pijn? Biedt het
alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in
dat geval veroordeeld tot een leven van
lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer
dan 60.000 mensen hebben inmiddels
(meestal via mond op mond reclame) toch
een uitweg gevonden met de ‘Pijn de Baas’
methode.
Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan.
De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn
teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën
gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is
belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat
je daarvoor moet laten.
Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor
de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij.
Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan
moet namelijk naadloos aansluiten bij jouw pijn en jouw
omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je
eigen therapeut. In veel pijnpoli’s, fysio- en oefentherapie
praktijken pijnbehandelcentra wordt met ‘de Pijn de Baas’
gewerkt
Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl
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Dinsdag 24 maart

Livestreamen h. Mis groot succes !
Het initiatief om de zondagse vieringen en de vieringen met
Palmpasen en Eerste Paasdag live te streamen is in goede
aarde gevallen.
We kregen veel positieve reacties binnen. Enkele reacties
willen wij u niet onthouden.
De ‘kijkcijfers’ zijn dusdanig dat besloten is om de
livestreaming van de eucharistievieringen op zondag zolang
de coronacrisis voortduurt door te zetten.
Tot. aantal*

Gem. aantal**

Zondag 29 mrt
Palmzondag

771
858

154
201

Eerste Paasdag

688

201

*Totaal aantal kijkers= totaal die de uitzending (live en achteraf) hebben
bekeken.
**Gemiddeld aantal kijkers= meest gelijktijdige kijkers.

Dinsdag 24 maart
Super goed idee!!!!! Wij gaan kijken en meedoen.
We zullen dan een virtuele hostie tot ons nemen….
Paul Goris (voorzitter CBRB)
Dinsdag 24 maart
Lieve allemaal,
Vanuit Nijmegen-Noord wensen ook wij jullie veel sterkte en succes
met alle Corona-beperkingen.
We zien en lezen dat jullie toch nog op allerlei manieren proberen er
voor de gemeenschap te zijn, waarvoor hulde!
We wensen jullie veel geborgenheid en gezondheid toe en hopen
elkaar weer snel te zien en spreken!
Erik Mol (Meander)

Lieve mensen,
Wat een fantastisch initiatief van jullie! Echt heel fijn!
Wij zetten het nu meteen in onze agenda.
Moge het jullie allemaal goed gaan en let op elkaar!!!
Warme groetjes,
Frans en Kitty Cuijpers
Lees verder
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Zondag 29 maart
Wij hebben gekeken op de PC, knap gedaan, bedankt.
Hartelijke groeten van Jan en Maria

Kinshasa (Congo) Zondag 5 april
Ik toch even naar uw h. Misviering gekeken en meegebeden. Ik
moet zeggen: ‘proficiat’ het was goed en fijn. Zelfs in Afrika hebben
we gekeken. Nogmaals dank.
Kees Smeele
Maandag 6 april
Goedemorgen,
We willen toch even laten weten dat we gisteren weer erg blij waren
met de uitzending van de H. Mis. Het sterkt in deze tijd!
Dank aan Aalm. Bernhard van Welzenes en allen die daar aan meewerken.
Met hartelijke groet,
Pam van den Beld en Ben Dui
Schoenau, 6 april 2020
Beste aalmoezenier,
Het is dat de omstandigheden niet ideaal zijn om op (verre) afstand
een eucharistieviering in de Waalhaven te moeten volgen, maar het
initiatief is echt geweldig. Gisteren sprak ik Erik en Judith Rosenboom
en zij waren tussen 11.00 uur en 12.00 uur vanaf de Muro ook verbonden met Nijmegen. Zeker nu de teksten vooraf worden toegezonden
is het een mooi gebeuren.
Chapeau!
Een hartelijke groet,
Jolanda en Henry
Lees verder

De livestream wordt goed bekeken
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Sontag 12 april
Lieber Bernhard,
habe die heutige Messe im livestream verfolgt. Ihr seid eine ganz besondere Gemeinde, deren Zusammenhalt nicht behauptet, sondern
sicht- und hörbar gelebt wird!.Es gab die kleinen Tücken der Technik:.
allerdings bedarf es beim Entzünden der Osterkerze nicht auch "flammender" Reden! Es war schön zu sehen, wie persönlich du die Messfeier gestaltest und auch die Gedanken während deiner
"overweging" konnten einen erreichen und mitnehmen. Ich habe in
diesen Tagen an Dietrich Bonhoeffer denken müssen, der vor 75 Jahren am 9.April im KZ Flossenbürg gehängt wurde. "Von guten Mächten wunderbar geborgen" - es ist fast nicht nachzuvollziehen, wie er
nach qualvoller Haft die Zuversicht in Worte fassen konnte. In unserer
Zeit hat er auf seine Art die Botschaft der Karwoche gelebt.
Bleibe gesund und achte auf deinen Husten!
Jochem (& Doris)
Sontag 12 april
Lieber Bernhard,
alles ist anders in diesem Jahr. Wieder wirst du ohne die Gemeinde
die Messe feiern, wenn auch - wie wir letzte Woche im Livestream
gesehen haben - mit Unterstützung eines Chors - sicherlich gehörte
dies zu den kleinen Freiheiten des Zelebranten! Es ist schön zu sehen,
wie du auch vor der Videokamera auf deine ganz persönliche und
vertraute Art den Gottesdienst feierst und zumindest auf diese Weise
im Kontakt mit deinen verstreuten Gemeindemitgliedern bleibst. Wir
wünschen dir aus Grieth schöne Ostertage und hoffen, dass Empathie und Elan deine Wirksamkeit noch eine ganze Weile begleiten.
Doris und Jochem
Zondag 12 april
Bedankt voor de mooie missen van de afgelopen weken
Frans en Ellen vd Pluijm en moeder Biemans
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Plaatsing van Het Gezicht van Nijmegen
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. Om te voorkomen dat er massa’s toeschouwers zouden komen kijken, was de plaatsing een uur vervroegd.
Op de kop van Veur-Lent werd het rond 12.00 uur op de fundering gehesen. Nijmeegs kunstenaar Andreas Hetfeld poseert hier
trots voor zijn schepping.
Later in het jaar wordt het beeld feestelijk aan burgemeester Bruls
overgedragen.
Foto’s: Henk Baron
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WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
het Christoffel Nieuws,
Met enige ervaring rondom beperkte bewegingsvrijheid lopen
we door de weken heen om een soort uitgang te vinden naar
het gebruikelijke van voor half maart 2020. Op brede schaal
zijn evenementen, optredens, vergaderingen, kerkdiensten of
feestjes uit de agenda verdwenen. Zelfs het spontane praatje
op straat moet al met veel omzichtigheid worden omkleed. En
als je denkt op een rustig bospad te wandelen komen er in
korte tijd vijftig auto’s met drie of vier inzittenden de
aangrenzende parkeerplaats oprijden. Meer mensen willen
datzelfde ‘rustige’ stukje groen verkennen. Net als met een
bezoek aan een winkel om boodschappen te doen, moet er
planmatig worden gekeken wanneer de wandeling of de
fietstocht het beste kan worden gemaakt. Wat dat aangaat is
Nederland nog ruimhartig wat het verblijf buiten de deur
betreft. Een ingevuld certificaat is nog niet nodig en de woning
mag op meer dan een kilometer worden verlaten.
Hoe kan een fervent wandelliefhebber omgaan met de
huidige maatregelen? Geen georganiseerde tochten meer,
samen op pad zal er enige weken niet meer zijn. Restaurants
voor een mooie onderbreking zijn gesloten en rondom terrasjes
vormen de rood-witte linten voor een duidelijke boodschap:
helaas, vandaag niet in gebruik. Maar blijven de schoenen fris
en ongebruikt? Misschien toch niet, want er zijn nog kleine
mogelijkheden. En het beste is als het meteen van huis uit
gebeurt. Voor sanitaire onderbrekingen of pauzes moet een
goede voorbereiding worden gehanteerd.

Er is gecontroleerd na de sluiting van de inschrijvingsperiode van
de 104de Vierdaagse van Nijmegen en na opschoning werd
duidelijk dat een loting alsnog niet nodig is geweest. En dan blijft
die ene vraag: is de eerste Nijmeegse Vierdaagse in 2020 of in
2021? Wie de berichtgeving in Europa van de laatste dagen
heeft gevolgd, zal niet snel concluderen dat op 21 juli 2020 om
4.00 uur de eerste Vierdaagselopers de Wedren verlaten. De
organisatoren van het wandelevenement staan samen met
diverse autoriteiten voor een zware opgave bij het besluit dat
over ongeveer een week genomen moet worden. Hen kan
alleen maar veel wijsheid worden gewenst.
Op www.wandel.nl staan heel veel tips over routes in rustige
gebieden en hoe de nieuwe gedragsregels kunnen worden
gebruikt.
Henry Mooren
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OVERLEDEN
Op donderdag 9 april is, op de leeftijd van 100 jaar, Venantia
Wilhelmina (Nancie) Meijer overleden. Weduwe van Johannes Wilhelmus Antonius Mooren. De uitvaart zal in kleine familiekring plaatvinden op maandag 20 april in de H.
Lambertuskerk te Rotterdam, waarna de crematieplechtigheid gehouden zal worden in crematorium St. Laurentius in
Rotterdam. Correspondentieadres: Jan Mooren, Herenstraat 42, 1797 AJ
Den Hoorn – Texel.
In de bloei van zijn leven, met nog heel veel plannen is op vrijdag 10
april 2020 overleden Johannes Christiaan (Hans) Bennik. Op zaterdag
18 april om 12.30 uur zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.
Deze is te volgen via denieuweoosterlive. code:1823991847.
Zodra de omstandigheden het toelaten zal Hans tijdens een
herdenkingsplechtigheid worden herenigd met Rina in het familiegraf.
Als afscheid kunt U een persoonlijk verhaal of foto achterlaten op
opabennik@gmail.com.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 12

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 13

ZONDAG 19 APRIL 2020

18-4

19-4
20-4
21-4
22-4
23-4
24-4
25-4
27-4
28-4
29-4
30-4
1-5

Mevr. Hermien Driessen-Heijmen; dhr. Wim Oudakker jr.;
mevr. Carola van de Runstraat; Berdina van Megen;
Antoine Klarenbeek, mevr. Jacobs-Janssen.
Ton de Vries; Rinie de Kruijff.
Ilona van Dongen.
Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”;
Renaldo Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.
Broeder Willy Leensen uit Indonesia; mevr. Els van Oyen;
Elly Verschuren; Niels Schoonderwoerd.
John Janssen jr.
Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;
Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.
Bianca Wennekes-Janssen, m/s “Mego”; Edwin Peters;
mevr. D. van IJzerlooy; Jean Paul Keuvelaar.
Grada de Bot-Vermeeren.
Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen;
dhr. Jan Klarenbeek; Rosanne Fens; dhr. Otto Slokkers.
Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken;
dhr. Harry Broekmeulen, v/h ms. Christoporus.
Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink;
dhr. Danie Martens.

Oom van Steve Severeyns, dhr. Hans Bennik, Willem en Marijke van LoonMoonen, voorheen ms. Innuendo. ouders Wanders-Bosman, ouders Dakriet-van Welzenes, ouders Janssen-van Meegen, ouders Boeijmeer, mw. I.
Janssen-Miltenburg en Jan Scholtz, mevr. Nancie Meijer, ouders BurgersTeunissen v/h Jomaja en hun dochter Riny Burgers, fam. Joosten v/h ms.
Constatine,
bijzondere intentie,
-Voor de kermis en circus gemeenschap en de cruisevaart die zeer
zwaar getroffen worden en waarvan nog geen licht aan de einde te
zien is. Dat men vanuit de branche zich inzet voor de toekomst.
-Natuurlijk ook een intentie voor de medici, verplegend personeel, die
zich inzetten voor de coronapatiënten, maar ook de mensen van de
thuiszorg en verdere ziekenzorg werken.
-En voor de pastoraat zorgenden. -En het openbaar bestuur.

ZONDAG 26 APRIL 2020
ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo, dhr. Cor Sep en overleden familieleden, ouders Miep en Gerard Wennekes, overleden familieleden en
Eliza Derksen-Wennekes, Johan en John Wennekes, mw. Simone van Kessel-Romeijnders, Broeder Gelasius Honig, ouders van Oijen-van Meegen
‘Johanna-Maria’, dhr. Gijs Mulders, dhr. Henk Verstappen, ouders van
Rijswijk-Jacobs,
Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
-Voor de kermis en circus gemeenschap en de cruisevaart die zeer
zwaar getroffen worden en waarvan nog geen licht aan de einde te
zien is. Dat men vanuit de branche zich inzet voor de toekomst.
-Natuurlijk ook een intentie voor de medici, verplegend personeel, die
zich inzetten voor de coronapatiënten, maar ook de mensen van de
thuiszorg en verdere ziekenzorg werken.
-En voor de pastoraat zorgenden. -En het openbaar bestuur.
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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. 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.
AMSTERDAM, REVALIDATIECENTRUM
READE, OVERTOOM 283, 1054 HW.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum
Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT
10, 6543 JG.
* Dhr. Hans van Zoest in Maasbracht.
MAASBRACHT, HERNASTRAAT 9,
6051 GE.
* Hennie de Grauw, TweeSteden Ziekenhuis Tilburg.
TILBURG, DOCTOR DEELENLAAN 5, 5042
AD.
* Michel Swinkels uit Kerkrade,
* Lenie van Griensven uit Apeldoorn,
* Dhr. Dick Wijte,
* Dhr. Jos van Lier,
* Dhr. Jan van der Pluijm, Knotwil 29 Almkerk,
* Mevr. Christi Steinkamp, locatiemanager Meander internaat.

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

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

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN 2020
Elke zondag na de live-stream Eucharistieviering telefonisch spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nijmegen

Eucharistieviering via livestream. Lees
Zo 19 april 11.00 uur meer over de livestream op de volgende pagina.
Eucharistieviering via livestream. Houdt
onze berichtgeving in de gaten.
Zo 26 april 11.00 uur
De code is:
https://youtu.be/ao0qHT45xSM
Koningsdag. Centrum is telefonisch beMa. 27 apr
reikbaar.
Eucharistieviering via livestream. Houdt
Zo 10 mei 11.00 uur onze berichtgeving in de gaten voor de
toegangscode.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl

Geen activiteiten schipperssoosen
In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten gestopt
van:
KSCC ‘Het Zuiden’
KSCC Rotterdam
KSCC Nijmegen
Binnenvaartsoos Zwijndrecht
Millingse Scheepvaart Vereniging St. Nicolaas
SOOS Maasbracht
Het seizoen van Schippersvereniging Sterreschans in
Doornenburg is in maart gestopt. Zij beginnen weer na de
zomer op vrijdag 25 september.

← terug naar pagina 1
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Op zondag 19 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/WrpxGdocVy4
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 verbonden met YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft
verder niets te doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.
Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien,
klik u rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.
Inmiddels op het achterschip van ons kerkschip in Nijmegen

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
de Heilige mis die u wilt zien of terugkijken.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.
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 gemist? Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.

← terug naar pagina 1
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Corona en de herdenking 75 jaar Vrijheid
op 4 en 5 mei
Naar aanleiding van de extra maatregelen die zojuist door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt
het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag.
Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met de gemeente Amsterdam wordt een passende invulling
gezocht. De veertien Bevrijdingsfestivals kunnen in verband met
de nieuwe maatregelen helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité doet een beroep op betrokken overheden,
sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om
de organisaties van de Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op
weg naar 5 mei 2021.
Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland
stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid kunnen
helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om
binnen de nu geldende stringente maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten
en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest. Ook zoeken we naar een passende manier aandacht te
geven aan de bevrijding, 75 jaar geleden.
“We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op
een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de
veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze
oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor
het coronavirus,” aldus de voorzitter van het Nationaal Comité,
Gerdi Verbeet.

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de
Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij
de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In
overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, wordt de komende weken een
programma opgesteld dat rekening houdt met de aangescherpte maatregelen.
Bezoek de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei:
https://www.4en5mei.nl/

← terug naar pagina 1
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Maritime Industry 2020
GORINCHEM – De vakbeurs Maritime Industry die gepland stond
op 12, 13 en 14 mei in Evenementenhal Gorinchem wordt
verplaatst naar 13, 14 en 15 oktober 2020. Dit vanwege het
coronavirus. De beperkingen en extra maatregelen die de
Nederlandse overheid nu oplegt betekent dat evenementen die
gepland stonden tot 1 juni worden afgelast. Beursorganisator
Easyfairs was al geruime tijd bezig de mogelijkheden om
Maritime Industry te verplaatsen in kaart te brengen. “Gezien de
onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van het coronavirus
dat buiten de macht van Easyfairs valt, is het onmogelijk
geworden om Maritime Industry door te laten gaan. Hierbij staan
de gezondheid en veiligheid van onze exposanten, bezoekers
en medewerkers voorop”, zegt Bianca van Grinsven, Head of
Event Maritime Industry van beursorganisator Easyfairs.
Easyfairs volgt vanzelfsprekend de maatregelen vanuit de
Nederlandse overheid op en dat betekent dat Maritime Industry
van mei naar oktober verschuift. Deze nieuwe datum is
zorgvuldig bepaald in goed overleg met exposanten en
partners. Van Grinsven: “Wij steunen de maatregelen van de
overheid, want het is op dit moment maatschappelijk niet
verantwoord om de huidige situatie met betrekking tot het
coronavirus te negeren. Bovendien valt de maritieme sector in

de lijst met cruciale beroepsgroepen en vitale processen van de
Rijksoverheid. Daarom moeten we met hen extra voorzichtig zijn
en beschermen waar dat kan. Dit zijn uitzonderlijke
omstandigheden. We keken er samen met onze exposanten,
partners en bezoekers enorm naar uit, maar dit is de enige juiste
beslissing. Ondanks dat de huidige situatie buiten de macht van
Easyfairs valt, hebben wij het vertrouwen in een waardevolle en
succesvolle editie dit najaar.”
De zestiende editie van Maritime Industry wordt verplaatst naar
dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 oktober 2020. De
locatie blijft Evenementenhal Gorinchem, ook de openingstijden
en de plattegrond van de vakbeurs blijven ongewijzigd. Dat
betekent dat Maritime Industry ook op deze nieuwe data te
bezoeken is van 13.00 tot 21.00 uur. Het wordt de eerste editie
van Maritime Industry waarbij de volledig vernieuwde
bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem wordt
ingezet; hierdoor ontstaat 5.800 vierkante meter aan extra
beursvloer.
Voor meer informatie: www.maritime-industry.nl/

← terug naar pagina 1
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Aan alle leden van de
Schippersvereniging Sterreschans

naar Zuid-Frankrijk. Dat brengt weer herinneringen boven, dat
mijn vader en moeder ook op een spits veel in Frankrijk voeren.

Omdat het coronavirus nog lang niet onder
controle is en het door de regering
opgelegde 'zo veel mogelijk binnenblijf’
advies, zijn we er voorlopig nog niet van af.
Maar wij willen jullie er op attent maken, dat wij als bestuur niet
helemaal voor anker liggen.
Het is erg jammer dat wij als vereniging voorlopig niets kunnen
organiseren. Het was de bedoeling dat we zo half april naar
Rheden uit eten zouden gaan met de vereniging, voorlopig maar
uitstellen tot…?
We zouden misschien nog een dagje gaan varen en Floor zou een
fietstocht organiseren, hopelijk kunnen we dit nog in de nazomer
realiseren. Als we weer groen licht krijgen van de regering, zodat
we onze clubavonden in september weer op kunnen gaan
pakken en dat we elkaar hopelijk allemaal weer gezond
ontmoeten in het OC.
Maar, als je je eigen verveeld, we hebben intussen verschillende
dingen op onze website gezet.

Wij zouden het fijn vinden als jullie onze website bezoeken, om te
horen wat je mening is en je mag uiteraard ten alle tijden kopie,
foto's, filmpjes naar mij sturen en gaan we als bestuur kijken of het
geplaatst mag/kan worden.
Verder verwijs ik jullie naar de mail gisteren van Peter.

www.schippersverenigingsterreschans.nl
Ter informatie: Als je de blauwe knoppen aanklikt met de linker
muisknop, krijg de daaronder te zien wat je kunt gaan lezen of
bekijken.
Wat wij fijn vinden is, dat er leden zijn die hun bijdrage hebben
geleverd voor onze website, onder de knop van
Schippersverhalen en onder de knop Jos Hubens.
Kijk ook onder de knop van Links - Fotoalbum en filmpjes.
Via YouTube kunnen/mogen we filmpjes downloaden en op onze
site zetten.
We hebben verschillende filmpjes gevonden, wat ik persoonlijk
een mooi filmpje vindt, is de reis met een spits van Amsterdam

Pas op jezelf en blijf a.u.b. gezond.
Ook de hartelijke groeten van mijn Willy.
Jaap Stienstra uw voorzitter
jl.stienstra1@kpnmail.nl

← terug naar pagina 1
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Landelijke Donatiebrief
Binnenkort verstuurt Stichting KSCC een brief over de Landelijke
Donatie van 2020. Deze brief is één van de drie actie- en
donatiebrieven die jaarlijks door Stichting KSCC en/of Landelijke
Parochie worden verstuurt. We willen u via deze bijdrage in de
Christoffel Nieuwsbrief nog eens attenderen op de redenen
waarom wij deze brieven de deur uit doen.

1

2

3

Landelijke KSCC donatie actie Met deze brief vragen wij een vrijwillige
bijdrage voor het maatschappelijk en
Deze brief ontvangt u in de
cultureel werk voor schippers Rijn- en
maand april.
Binnenvaart. Met ontmoetingscentra te
Raamsdonksveer,
Zwijndrecht/Rotterdam, Nijmegen.
Het Landelijk KSCC organiseert jaarlijks
de vakantievaarreis voor zieken die
niet zelfstandig op vakantie kunnen
met de mps PWA. In 2020 varen wij in
week 27 van 29 juni t/m 3 juli.
Met deze brief vragen wij u een
Landelijke Parochie voor
Binnenvaart, Circus- en
bijdrage voor de lopende kosten, voor
Kermisexploitanten.
pastorale en sociale zorg noodzakelijk.
Gezinsbijdrage/Kerkbalans
Bescheiden personeelskosten,
reiskosten, kosten voor verwarming,
Deze brief ontvangt u in
verlichting, verzekering en onderhoud
september
van uw kerkschip
December Feestmaand
Met deze brief vragen wij u een
vrijwillige bijdrage voor o.a. de
Deze brief ontvangt u in
presentjes voor de kinderen met
december
Sinterklaas, advent vieringen,
kersversiering buiten, kerstboom
binnen, stalletjes, de herdertjes mis,
kerstavond, 1e kerstdag in Circus
Freiwald, 2e kerstdag, de afsluiting van
het oude jaar en verwelkoming van het
nieuwe jaar.

← terug naar pagina 1
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Clubkas Campagne Rabobank Rijk van Nijmegen 2020
De Rabo Club Support, waarbij ieder jaar een deel van de
winst van de Rabobank wordt geïnvesteerd in clubs en verenigingen door het hele land, stelt de campagne naar aanleiding
van de coronacrisis en de bijkomende maatregelen uit tot na
de zomerperiode. Het lijkt ons een passende beslissing in deze
veranderende situatie.
U zult zich ongetwijfeld herinneren dat de campagne inhoudt
dat wij onze lezers, die ook cliënt zijn bij de Rabobank, oproepen om voor het KSCC een ‘stem’ uit te brengen. Hoe meer
stemmen een project ontvangt, hoe hoger het bedrag waarmee de Rabobank dat project wilde ondersteunen.
In de aanloop naar de zomerperiode verwachten wij een uitnodiging om ons als Stichting KSCC weer aan te melden voor
Rabo Club Support 2020.
Vanaf begin september start dan de nieuwe campagne. De
exacte data zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht.

← 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.

Als je dat niet doet kom je aan bakboord
tegen de ronding van de tunnel aan en
ben je je stuurhut kwijt. In de tunnel
brandt hier en daar een lampje. Het is er
dus niet pikkedonker. Het gaat allemaal
in een slakkengangetje we doen over
die 5700 meter wel twee uur. De Belg
achter ons stond steeds men God in verbinding, want ik hoorde niets dan grote
Gvd's. Het scheepje was voorop tamelijk
hoog op de reling. Doordat hij zo ver
achter ons hing, gierde hij van de ene
kant naar de andere met het gevolg dat
hij met de reling tegen de ronding van
de tunnel kwam. Bij het verlaten van de
tunnel bleek de reling zwaar beschadigd. Schipper, gij hebt gelijk gehad, ik
had moeten doen wat u zei.
Toen we uit de tunnel kwamen was het al
avond. De volgende dag werden we om
6.30 uur verder gesleept. Eerst 10 km kanaal en dan weer een tunnel van 2500
meter. Het hele grapje kostte me 80 Franse francs. Na de tunnel kregen we nog
zes sluizen en toen waren we in St. Quentin. Het was mooi weer voor een uitgebreide bezichtiging van de stad.
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Na St. Quentin zitten we in het kanaal
naar de Oise. Op de Oise zijn weer grote
sluizen en de rivier is heel makkelijk te bevaren. Zo nu en dan kom je een spits tegen. Na acht sluizen en 90 km zijn we in
Compiegne, waar we aanleggen. De
volgende morgen doen we eerst boodschappen en dan gaan we verder naar
Conflans. Dat is 97 km. We passeren onderweg de stad Creil, Waar veel industrie
is. Boven de sluis van Líle Adam was het
al weer avond. Het is nu 21 juli en mooi
weer. Mijn liefje, wat wil je nog meer? De
volgende dag passeren we na 15 km om
elf uur de stad Pontoise met zijn mooie
stadswallen. Na de middag zijn we in
Conflans. Hier stroomt de Oise in de Seine. Zaterdag blijven we nog in Conflans
liggen, want het is er heel gezellig vanwege de grote markt. Zondag zijn we op
het kerkschip naar de mis geweest. Het
kerkschip heeft het model van een spits,
maar is helemaal van beton, dus onderhoudsvrij. Dat zou ook wel iets zijn voor
het kerkschip in de Waalhaven in Nijmegen.
De volgende dag om elf uur draaien we
naar bakboord en zijn op weg naar Parijs! Het is nog 65 km voor we daar zullen
zijn. Om 15.00 uur passeren we de eerste
sluis en om 17.00 uur zien we aan stuurboord de Citroënfabrieken. Om 18.00 uur
. gaan we door de tweede sluis en passeren dan het eiland in de Seine. Daar

staan de Renault fabrieken. En dan zien
we de Eiffeltoren! We meren af op dezelfde plaats waar we twee jaar geleden
ook gelegen hebben: vlak bij de Eiffeltoren. We hebben dezelfde avond nog
een wandeling langs de Seine gemaakt
en een terrasje gepikt. Maandag willen
Sjef en Annie nog een dag in Parijs rondkijken en dinsdag komt René ze weer ophalen. Ze hebben het erg naar hun zin
gehad, zeggen ze, en ze zijn op plaatsen
geweest die ze nog nooit gezien hadden. Net als wij.
Sjanneke werkt al een paar maanden
hier in Parijs en zit in een appartement
niet zo ver van ons vandaan. Ze vindt het
heel leuk in Parijs en kan hier ook gelijk
haar Frans wat ophalen. Vrijdag gaan
we samen naar Versailles, het paleis van
Lodewijk de Veertiende, geloof ik. Dat
weet ik niet zeker. Het was wel een Lodewijk, dat weet ik zeker. De gids vertelde
dat de koning naast zijn bed een luik had
met daaronder een onderaardse gang.
Die gang liep een heel eind van het kasteel vandaan. Als hij naar bed was en zijn
bedienden de kamer verlaten hadden,
dook hij dat luik in om van het Parijse
nachtleven te gaan genieten.
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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:

COLOFON

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

Christoffel Nieuwsbrief 10 verschijnt op donderdag 30 april 2020.
Deadline: maandag 27 april.

K.S.C.C.:
ING:

Rabobank:
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

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Hans Jacobs, Henk Baron, Jaap
Stienstra.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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