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Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschijnt nu deze zomereditie. Op donderdag 27 augustus verschijnt weer een reguliere editie.

Zomer-editie

Wij kunnen er niet om heen.
Het coronavirus duikt weer op De zorgen worden groter. Elke
dag toch meer besmettingen. De (nationale en internationale)
media voorzien ons de hele dag van informatie. En wat voor
informatie. Geen touw om aan vast te knopen. De virologen
duikelen over elkaar heen.
Er komt informatie vanuit verschillende invalshoeken, visies,
kennis etc. Wel mondkapjes aan de andere kant van de grens.
Aan de Nederlandse kant geen mondkapjes. Moet je wanneer
je van vakantie uit het buitenland komt nu wel of niet laten
testen? Wel of geen verplichte quarantaine? Leg het de
gewone mens maar uit.

Hier aan boord worden de richtlijnen
goed opgevolgd door de medewerkers
en vrijwilligers. Het is belangrijk: 1,5 meter,
handen cleanen en op elkaar letten.

Weer naar het nieuwe normaal
Al een aantal weken mogen mensen de
viering live meemaken. Dat gaat goed. Een
compliment voor het mini kerkkoor, de
kosterploeg, de bloemversiering en de technische staf die de
livestream mogelijk maakt.

Jammer dat wij niet samen mogen zingen, maar samen bidden
mag wel en ook neuriën. Ook het ter communie gaan verloopt
prima. Geen pincet, geen spatscherm, maar gewoon de H.
Hosties op een ronde schaal op een tafeltje midden voor het
altaar.
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En na de viering is er weer de mogelijkheid
elkaar te ontmoeten bij een bakje koffie of
thee. En voor de kinderen altijd een glaasje
limonade.

Na de heilige Mis is er spreekuur bij de
aalmoezenier.

Maar het KSCC en het pastoraat zijn bijna altijd voor bijzondere
zaken te bereiken.
Wij zijn blij dat we langzamerhand het normale ritme weer
terugvinden. Toch laten wij de livestream uitzending voorlopig
meelopen. Er worden nu structurele afspraken gemaakt voor de
komende maanden.
Uit de cijfers blijkt dat veel mensen via livestream de H. Mis
meevieren.

Werfbeurt. Shipyard Millingen aan de Rijn

De tijd schrijdt voort. Nog enkele weken en het pastoraal KSCC-
centrum met ponton gaan naar de werf in Millingen om gekeurd
te worden. Hope and pray dat het allemaal meevalt.

Op maandag 17 augustus wordt de directe planning van
voorbereidingen gestart: de afkoppeling van elektriciteit, water
en internetkabel. Het losmaken van het schip en ponton van de
meerpaal en kettingen. Maar ook aan boord moet van alles
veiliggesteld worden tegen schokken en trillingen.
Er is al een draaiboek in voorbereiding. De buren zijn op de
hoogte gesteld van de tijdelijke afwezigheid van centrum en
ponton.

Stand van het water
De waterstand van de Rijn is moeilijk voorspelbaar. Het water
valt. Voor het hellingen is voor het KSCC-centrum de waterstand
belangrijk om weer terug in het water te komen.

Op 24 augustus een week voor vertrek naar de werf wordt
bekeken wat de verwachte waterstand is en of wij wel of niet de
helling op kunnen.

Van harte een fijn weekend.
Blijf gezond
Let op elkaar
Hope and pray.

B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

KSCC Schipperscentrum wordt naar de werf gesleept in 2004
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van het Christoffel Nieuws,

Het was een bijzondere week met de derde dinsdag van
juli. Tot en met 2019 trokken duizenden wandelliefhebbers en

sportfanaten door de straten van Nijmegen en langs en door
plaatsen in een kring om de Waalstad, aangemoedigd en be-
groet door inwoners en belangstellenden en begeleid door fa-
milieleden, bekenden en verzorgers. De ervaring van 2020 is een
heel andere en de Alternatieve Vierdaagse was een mooie ver-
vanger. En soms was er voor hen die in Nijmegen en omgeving
liepen een moment van herkenning en saamhorigheid. Vooral
de laatste dag hadden enkele honderden sportievelingen Cuijk,
Mook en de Via Gladiola opgenomen in hun routes. En langs de
kant was er toch nog een soort aanmoediging door een muzi-
kaal gezin in Mook, belangstelling bij de veerpont van Cuijk en
vanaf een flat aan de St. Annastraat. Het groen-oranje werd
goed getoond, ook in niet 4Daagse dorpen, zoals Ooij. En als er
geen verzorging is, als het startpunt en het eindpunt van de dag
bij de voordeur is, de verkeersregelaars een vrije week hebben
en de stilte overheerst dan ben je je bewust dat het zo niet
hoort, maar een eigen invulling toch ook wel iets heeft. Zo bij-
voorbeeld voor een trouwe 4Daagseloper uit Leiderdorp die da-
gelijks 50 km aflegde en op vrijdag 24 juli eindigde bij het Keizer
Karelplein en daarmee van huis uit met drie geplande over-
nachtingen de afstand van 200 km wegpoetste.

Anders en met nieuwe ideeën wordt door veel mensen vakantie
genoten. Het buitenland is een nieuwe uitdaging geworden en
andere werelddelen bijna onbereikbaar. De grote onzekerhe-
den hebben mensen er toe aangezet om in eigen land op ont-
dekkingstocht te gaan. En wandelen is dan ook weer meer in
trek en vaak in buitengebieden. En met de warme en regionaal
droge zomers van de laatste jaren is er veel te bieden. De Post-

bank is dan geen vast onderdeel van ons dagelijks leven meer,
de Posbank (ten noordoosten van Arnhem) zal binnen enkele
dagen paars kleuren als de heide voor de nazomer opfleurt.
Tientallen kilometers uiterwaarden zijn natuur- en wandel- of
fietsgebieden geworden, zoals bij Wageningen en Rhenen,
maar ook langs de Waal, de Maas, de Linge en de Geldersche
IJssel. En ook in de Randstad zijn prachtige combinaties te ver-
zinnen.

Op www.wandel.nl staan heel veel tips over routes in rustige ge-
bieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpak-
ken op het gebied van samen op pad gaan. Het zo veel
mogelijk thuis blijven is niet te hanteren en, zeker in een gezonde
situatie, moet er worden blijven gewerkt aan een goed weer-
standsvermogen. En daar helpt beweging zeker bij. En het is
goed voor de verbranding van een reserve aan calorieën.

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

Wandelaars werden vanaf een balkon aan de Annastraat in Nijmegen
enthousiast binnengehaald

www.wandel.nl
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Livestream blijft een succes

De livestream van de Heilige Mis  elke zon-
dag blijft succesvol. We mogen elke keer
meer dan 200 kijkers verwelkomen.

Er worden nu plannen gemaakt om de
livestream een meer permanent karakter te
geven.

Het is minder dan een paar maanden gele-
den toen zo’n 700 mensen de livestream
bekeken. Overduidelijk is het nieuwe ervan
af. De nieuwsgierigheid bevredigd.

Maar we mogen niet klagen. 200 is een
mooi aantal. Zeker als in gedachte wordt
gehouden dat inmiddels de kerkdienst ook
weer bezocht wordt door onze parochia-
nen.

U bent welkom om elke zondag de H. Mis
te bekijken. En zegt het voort. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd!

De afgelopen elf jaar heeft prof. dr.
Dolly Verhoeven invulling gegeven aan
de bijzondere leeropdracht
Geschiedenis van Nijmegen. In eerste
instantie werd de leeropdracht verstrekt
voor een periode van drie jaar, in het
kader van het 85-jarig bestaan van de
Radboud Universiteit. De bijzondere en
waardevolle invulling die Dolly
Verhoeven aan de leeropdracht gaf,
heeft ertoe geleid dat de leeropdracht
tot en met het collegejaar 2018-2019
heeft geduurd.

De leeropdracht is in het kader van de
Nijmeegse citymarketing ingevuld en
droeg bij aan de profilering van
Nijmegen als oudste stad en kennisstad.
Naast reguliere onderwijsactiviteiten
werden tal van publieksgerichte
activiteiten georganiseerd: het
geschiedeniscafé, 024Geschiedenis,
het levensloopinterviews-met-inwoners-
project ‘Daarom Nijmegen’ en
verschillende publicaties.

De bijzonder hoogleraar prof. Dolly
Verhoeven heeft het resultaat van de
afgelopen jaren gebundeld in een
boek 

.

De gemeente Nijmegen en Radboud
Universiteit organiseren een presentatie
van het boek door Dolly Verhoeven in
de St. Stevenskerk op

vrijdag 28 augustus van 11.00 – 13.00
uur.

Het is mogelijk het boek ter plekke aan
te schaffen en te laten signeren door
de auteur.

Verplicht reserveren tot uiterlijk 17
augustus, voor max. 2 personen via
m.zoon@nijmegen.nl. U ontvangt na
deze datum een bevestiging van
reservering.

Dolly Verhoeven neemt afscheid

Wilt u de H. Mis live kijken op uw computer of
smarttv ga dan naar onze website
www.kscc.nl en volg de aanwijzingen op
voor het volgen van de livestream.

Terugkijken kan ook. Volg dezelfde aanwij-
zingen op als hierboven aanbevolen. Of ga
naar onze website en kijk onder de tegel
Foto/video op onze homepage.

mailto:m.zoon@nijmegen.nl
www.kscc.nl
www.kscc.nl
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Diny Cornelissen - Vermaas

“Zoveel bloemen
Zoveel kaarten

Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling

Zoveel troost”

Hartelijk dank voor uw blijk van
medeleven na het overlijden van

Jaqueline
Wim en Jolanda
 Ivo en Kelly
 Ewoud

GEBOREN

Op donderdag 16 juli is Franciscus Ronald (Mace) Kropman
geboren. Mace is het broertje Jolien en zoontje van Romique
Kropman.

Op donderdag 23 juli is Donnie Maarten George Oversteegen
geboren.
Donnie is het zoontje van Dominique Oversteegen en Richelle
Verwijk.

VERHUISD

Op 20 juli is Nellie Oom - den Boer verhuisd. Haar oud adres
was Kort-Ambachtlaan in Zwijndrecht. Haar nieuwe adres is:
Haringvlietstraat 767, 3313 ER Dordrecht.

7-8 Mevr. José Driessen-v.d Donk; Monique Sep-Reymers;
Elin Verlaan; mevr. P. Vranken-Thonissen;
dhr. Adrie Janssen.

8-8 Mevr. Truus Corbeek; Alexandra Lischer.
 9-8 Leonieke Wanders-Peters; Georges van de Runstraat;
 Aniek Basten; dhr. Henk Arends.
10-8 Mgr. A.H. van Luijn, sdb.
11-8 Dhr. Jos van Dongen, v/h "Najade"; mevr. Joke van Laak-
 Reymers; Thea Bruins.
12-8 Aalmoezenier J. Jehaes; mevr. Angelique Oome; Astrid
 van Oyen, “Calcit 12”.
13-8 Sifra Mooren; dhr. Nick Jongeneel; Sonia van Zoest.
14-8 Joke van Megen; Lindi Rosenboom; Albert van Rossum;
 Ingeborg Poppelier.
15-8 Renee van Dongen; Jose Pols.
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MOP

Een man praat met God.
"God, hoe lang is een miljoen jaar?"

God antwoordt:
"Voor mij is het ongeveer een minuut."

"God, hoeveel is een miljoen euro?"

"Voor mij is het een cent."

"God, mag ik een cent?"

"Als je een minuutje wacht."

Ha Ha Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

Zusters Laetitea, Mathea en Adrienne jarig

In juli zijn Zr. Laetitea (op za 25), Mathea (op za 4) en Adrienne
(op wo 22) jarig. In opdracht van de aalmoezenier zorgde
Karel Schreurs ervoor dat bij alle drie een lekkere fruitmand
werd bezorgd. Hieronder hun bedankbriefje en een foto van
de mand.

Op de verjaardag van zuster Laetitia v.l.n.r. zr. Mathea, zr. Laetitia,
zr. Adriënne en de zus en schoonzus van zr. Laetitia. Foto: Maria Tix
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swin-
hove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eik-
varen, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Mevr. Liesbeth van de Hoogenband-Jansen.
NIJMEGEN, NIJEVELT, HEYENDAALSEWEG 117,
6525 AH.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek,
Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.

* 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 WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Hui-
ze Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld - kamer
Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE 151,
3072 HS.
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.

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

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?

https://www.kscc.nl/familieberichten/
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020
Elke
woensdag 14.00 uur Tot nader order zijn i.v.m. de coronacrisis

het handwerken en kaarten  afgelast.

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

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

AGENDA KSCC  NIJMEGEN augustus 2020
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Zo. 9 aug. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toe-
gangscode.

Ma. 10 aug. 10.30 uur Stafvergadering KSCC Nijmegen

Wo. 12 aug. 10.00 uur Overleg Werkgroep Telematicadag

Do. 13 aug. 15.00 uur Christoffel Nieuwsbrief 18 - vakantieflyer

Zo. 16 aug. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toe-
gangscode.

Ma. 17 aug. 10.30 uur Stafvergadering KSCC Nijmegen

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

ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020

Mevr. Henny Bosman-Cornet,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Herr Gustav Pooth,
ouders. Maria Boeijmeer-Snijders, Johan Boeijmeer,
ouders van Steen-v.d. Wielen en overledenen familieleden,
dhr. J. Abbing, Karel Jenström,
dhr. B. Stevens en dhr. Gerard Stevens,
dhr. Hans Sep, Jan en Cor Sep,
dhr. C. Zijlmans ms “Chrisco” en overleden familieleden,
ouders Straatman-Derksen en Henk Straatman,
ouders Klarenaar-Hoenderop en overleden familieleden,
dhr. Rikus Henderikus Duursma,
Mgr. Drs. Jan Bluyssen, em. bisschop van  s-Hertogenbosch,
Bart de Groot,
ouders Dakriet-van Welzenes,
Daniël van der Waal,
dhr. A. van Thiel en overleden familieleden,
dhr. André Duijnhouwer en overleden familieleden.

INFO 89

De nieuwe Info 89 Zomer 2020
van KSCC Het Zuiden is uit!
Wilt u het lezen?
Klik Hier of op het logo →

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Info-89-Het-Zuiden-Zomer-2020.pdf
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Info-89-Het-Zuiden-Zomer-2020.pdf
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De Rijn als grens
Zo’n tweeduizend jaar geleden waren de Romeinen de baas
in het zuiden van Nederland. De Rijn vormde de noordelijke
grens van het Romeinse Rijk: de limes. In de familietentoonstel-
ling Romeinen langs de Rijn ontdekt jong en oud hoe het leven
langs de grensrivier er in die tijd uitzag.

Niet alleen soldaten
Wie denkt dat langs de Rijn alleen soldaten in forten woonden,
heeft het mis. Ook de gezinnen van de soldaten woonden in
de forten en de dorpjes eromheen: vrouwen, kinderen en be-
dienden. Bovendien waren hier handelaren te vinden, en am-
bachtslieden die zaken deden met het leger.

Het leven van alledag
In de tentoonstelling verken je het leven van alledag langs de
grens. Je ziet en hoort verhalen over soldaten en families,
bouw- en kookkunsten, spellen en vermaak, verbroedering en
ruzies. Ook voor kinderen is er veel te doen en te ontdekken,
met spellen door de hele tentoonstelling en een doe-boekje
vol opdrachten en hersenkrakers.

Wat kun je zien?
De belangrijkste onderdelen van Romeinen langs de Rijn zijn
natuurlijk de archeologische vondsten uit forten en omliggen-
de dorpjes. Het zijn er meer dan driehonderd. Je ziet zwaarden
en helmen, maar ook speelgoed, babyflesjes, kinderschoen-
tjes, godenbeeldjes en damessieraden. Persoonlijke bezittingen
brengen de Romeinse soldaten dichtbij, zoals bekers met inge-
kraste soldatennamen en het diploma van een militair.

Tentoonstelling: Romeinen langs de Rijn
Leven langs de Romeinse grens in Nederland

Gevonden langs de limes
Vrijwel alle voorwerpen in de tentoonstelling zijn gevonden in
provincies waar de Romeinse grens doorheen liep: Zuid-Hol-
land, Utrecht en Gelderland. Ze zijn opgegraven bij de Romein-
se forten en de omliggende dorpen. Vele ervan zijn nu voor
het eerst te zien.

Van kostbare grafsteen tot zilveren dolkgordel
Een van de opvallendste objecten is een kostbare grafsteen
voor een vrouwelijke bediende. De vrouw heette Salvia Fledi-
mella. Haar voormalige baas liet na haar dood de grafsteen
oprichten. Andere bijzonderheden zijn een bronzen ruiterhelm
met een adelaarskop, en de vondsten uit het graf van een ver-
moorde soldaat van Romeinse hulptroepen. Hij is in volledige
militaire uitrusting in een waterput terechtgekomen, inclusief
zilveren dolk en gordel.

Doe-boekje voor het hele gezin
Speciaal voor families is er een doe-boekje. Door samen te
puzzelen en te speuren verkennen de kinderen het Romeinse
grensgebied.

Lees verder 
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Prijzenpakket & win-acties Grote Clubactie 2020

Het prijzenpakket voor 2020 is bekend! Dit jaar is de
winkans in de Grote Clubactie
Loterij maar liefst 1 op 10!

Koopt u een lot dan maakt u
kans op ruim 300.000 prijzen,
zoals de hoofdprijs van
€ 100.000,- !
Bekijk hier het volledige prijzenpakket. Ook voor de verkopende
leden is er dit jaar weer genoeg te winnen.

U maakt verder een kans op o.a. een Nintendo Switch, een
gave fiets, entreekaarten voor Bobbejaanland en nog vele
andere prijzen!

Zaterdag 19 september 2020 start de Grote Clubactie weer!Zij zijn ‘nieuwe inwoners’ en moeten daarom inburgeren. Ieder-
een krijgt een Romeinse naam en de kinderen maken kennis
met de taal van de Romeinen (het Latijn) en hun gewoontes.
Er is een virtuele ‘vervloekingsput’ en met een keukenspel wor-
den Romeinse recepten uitgeprobeerd.

Waar
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden

Wanneer
dagelijks t/m 28 februari 2021
open van 10.00 - 17.00 uur

Prijzen
Volwassenen € 12,50. Kinderen van 5 t/m 17 jaar € 4.
Kinderen tot 5 jaar gratis.

Bezoek hun website voor alle informatie.

Mop

De man was zo milieubewust,

dat toen hij stierf

en naar het licht toeliep

hij het uitdeed.

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
https://www.romeinen.nl/ontdek-romeins-nederland/agenda/3083279292/tentoonstelling-romeinen-langs-de-rijn
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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 18 verschijnt op donderdag 13 augustus.
Deadline: maandag 10 augustus 2020.

Aan dit nummer werkten mee: Henry Mooren, Maria Tix

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.

Uitgever/hoofdredactie: Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb B.E.M. van Welzenes sdb
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