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Van de bestuurs- en directietafel

Het coronavirus grijpt om zich heen.
Daarom: houd je aan de gestelde maatregelen: han-
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We kunnen er niet omheen

Het coronavirus grijpt om zich heen. Daarom: houd je aan de
gestelde maatregelen: handen wassen, 1,5 meter afstand en
in de supermarkt etc. een mondkapje.
De situatie is verergerd. De besmettingen nemen drastisch toe.
Het blijkt als we de media mogen geloven dat het virus op-
nieuw in ons land is gekomen door mensen die in Zuid-Frankrijk
op vakantie zijn geweest, maar ook door jongeren die de
maatregelen aan hun laars lapten en aan het feesten zijn ge-
slagen. Social media vertellen duidelijke verhalen.
Nu deed de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst er een
schepje bovenop. Drie kerkdiensten met elk 600 mensen. Wel
een check en handen schoonmaken, maar geen mondkapje
en wel samenzang. Alles goed geregeld met inachtneming
van de bestaande maatregelen. Een burgemeester die dit be-
leid verdedigde. Onbegrijpelijk, het kan allemaal wel kloppen,
maar alleen al de getallen, geen mondkapje en toch samen
zingen valt bij de meeste mensen gewoon slecht.
Er wordt over gepraat, ook in het kabinet en minister Grapper-
haus reageert gelijk: per direct wordt de uitzonderingsregel
voor de kerken ingetrokken. De kerken vormen geen uitzonde-
ring meer: zij moeten zich houden aan het maximumaantal
van 30. Dit bericht werd maandagavond in twitterbericht ge-
lukkig door o.a. de Nederlandse bisschoppenconferentie ge-
nuanceerd.

Heeft het kabinet de situatie nog wel in de hand?

Er wordt van alles geroepen, minister Hugo de Jonge zegt met
alles bezig te zijn, maar resultaten en duidelijke afspraken blij-
ven uit. Een goed voorbeeld zijn de mondkapjes: wat betekent
nu een ‘dringend advies’? Eerst wordt er door de deskundigen
gezegd dat mondkapjes geen toegevoegde waarden heb-
ben en toch volgde vorige week de oproep van het kabinet:
dringend advies. Waarom niet zoals in Duitsland: mondkapjes
verplicht in openbare ruimten en in winkels. En wat gebeurt er:
de mensen houden zich eraan. Natuurlijk is aan mondkapje
vervelend als je een bril hebt, maar dat heeft te maken hoe je
het kapje om doet.
De regering hecht veel waarde aan de eigen
verantwoordelijkheid, maar het blijkt dat veel
mensen, veel jongeren deze niet aankunnen.
Ik heb maandagavond mijn ongenoegen
duidelijk geuit bij de heer Martijn van Helvert
2de kamerlid van het CDA. Hij had van heel
veel kanten al soort gelijke opmerkingen ge-
hoord. Op dinsdag morgen 6 oktober zou hij
dit in de fractievergadering van het CDA aan
de orde stellen. Wat zal hiervan de uitkomst
zijn.
Ondertussen houden het KSCC en de
parochie zich aan de regels.
U toch ook?

Martijn van Helvert
(CDA)
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Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken
met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar
is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig
behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het
aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig
deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk
houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen
en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid  over het
oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volks-
gezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pande-
mie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de
coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar
een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om
de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten
hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven
looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is
bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt be-
paald door de grootte van het
kerkgebouw, leidend daarbij
is dat iedereen op tenminste
anderhalve meter afstand van
anderen moet kunnen zitten.
Vanaf het begin hebben de
bisschoppen gezegd dat de
kerk geen bron van besmet-
ting mag zijn.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Schipperscentrum Nijmegen gesloten!

Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is
het KSCC Schipperscentrum gesloten. Het kerkschip de Jos
Vranken waarin het schipperscentrum is gevestigd, onder-
gaat dan een grote onderhoudsbeurt op de werf van Millin-
gen Shipyard.

Aalmoezenier B. van Welzenes  sdb. en het kantoor zijn wel
telefonisch en per e-mail bereikbaar.
De aalmoezenier is bereikbaar via de nummers:
+31(0)24 - 377 75 75 of +31(0)6 - 55 3566 66
Het kantoor is bereikbaar via +31(0)24 - 377 75 75.
E-mailen kunt u ons via info@kscc.nl.

Persbericht

mailto:info@kscc.nl
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Allerheiligen Allerzielen 1 november

Wij gedenken de dierbare overledenen uit onze
gemeenschappen.

Veel families zijn in het afgelopen jaar geraakt door het overlij-
den van een dierbare. Een oma, opa, vader, moeder of kind.
Het pastoraat mocht in deze tijd voor velen toch een steun zijn
en in een viering een boodschap van hoop en troost uitdra-
gen.
We ervaren wel dat de kennis van de kerkelijke traditie van ons
geloof, beleden in een gemeenschap aan het verdampen is.
Maar dat daagt ons uit dat wij waar mogelijk en gewenst een
steun willen zijn, bij ziekte of overlijden en na de tijd van de uit-
vaart.
Het is verrijkend om met families deze zorgelijke tijd door te ma-
ken. Het gaat om de boodschap van Hoop op leven hier, en
over de grens van de dood heen. Het is mooi en inspirerend
om te ervaren dat mensen, ook jongeren in tijden van ziekte
en overlijden over levensvragen spreken. De terminale zieke,
de mens die overleden is maakt heel veel gedachten los, die
voor ons als medicijn voor de toekomst kunnen zijn. Niet alles is
maakbaar, niet alles is te koop, wij schreven het u al eerder.

De Allerzielenviering

Zij die een dierbare hebben verloren hebben, ontvangen een
uitnodiging.
Omdat wij een beperkte groep kunnen en mogen ontvangen
is besloten om twee directe familie leden te ontvangen, tot
een maximaal van 60.
U moet, en dit staat ook in de brief, zich voor 28 oktober opge-
ven met naam, adres, en telefoonnummer via info@kscc.nl

Mocht het getal van 60 overschreden worden dan krijgen zij
die zich het laatst hebben opgegeven een bericht waarin
staat dat ze, hoe jammer ook, de viering via de livestream kun-
nen meemaken.
Hopelijk hebt u begrip voor dit standpunt.

mailto:info@kscc.nl
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Naar de werf

Maandag 12 oktober wordt alles technisch voorbereid om
dinsdag naar de Schipyard in Millingen te gaan.

Maandag 5 oktober vond er een werkvergadering plaats ter
voorbereiding van de werfbeurt. Er was veel expertise en des-
kundigheid bijeen: mensen die verstand van zaken hadden
maar ook de nodige ervaring.

Alles is aan de orde geweest: het vaarklaar maken, alle zaken
die met de elektriciteit en internet, water etc. te maken heb-
ben, het doorschakelen van telefoon en internet naar de wal,
het verwijderen van de bruggen, de informatie aan Rijkswater-
staat, havendienst, verzekering etc.
Het veiligstellen van kwetsbare zaken aan boord: te denken
aan glas, servies, vitrines, het museum, etc. etc. Ook het verzor-
gen van de post kwam aan de orde.

De werfbeurt zelf houdt in: droogzetten, schoonspuiten, keuren
en conserveren voor de toekomst, kortom een hele waslijst.
Dinsdagochtend vertrekt het centrum bij het krieken van de
dag. Omdat het Centrum en de ponton niet in een keer mee-
genomen kunnen worden, wordt er twee keer gevaren.
Woensdag wordt er gekeurd. Dat zijn de meest spannende
momenten: hoe ziet het centrum er van onder en bij de water
en windlijn eruit.
Wij zijn benieuwd naar het kostenplaatje.

Werkvergadering maandag 5 oktober

Oprechte dank aan hen die een
gift hebben overgemaakt om

speciaal deze kosten te kunnen
dekken.
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De Beurs in Kalkar

Dinsdag 29 en woensdag 30 september vond de
Duitse binnenvaartbeurs in Kalkar plaats. Zoals altijd

weer perfect volgens de coronamaatregelen georganiseerd.
Bij binnenkomst handen schoonmaken, mondkapje op, naam
noteren.
Er waren mooie en indrukwekkende stands met de nodige
nieuwste technische snufjes. Volop gelegenheid om je te laten
informeren.
Maar zeer weinig bezoekers. Jammer. Maar dat was te voor-
zien. Bij navraag bleek dat de voorbereidingen al zover gevor-
derd waren dat afgelasten ook geen optie was.
Maar er was daardoor voldoende tijd om met elkaar te pra-
ten, wel met inachtneming van de nodige maatregelen.
Eten en drinken was ook ruim voldoende aanwezig.

Het Bratwürstchen smaakte uitstekend.
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2 oktober vond de jaarvergadering plaats van ENTE (Europe-
an Network For Traveller Education) in het bureau van de
Duitse Bisschoppenconferentie in Bonn onder leiding van Ni-
na Crommelin, de president.

Er waren veel vaste agendapunten, zoals verslag, financiën
etc.

Nina Crommelin gaf in een uitvoerige toelichting aan wat zij
heeft gedaan voor het onderwijs aan kinderen van de van-
wege het beroep trekkende bevolking. Een indrukwekkende
lijst. U kunt het allemaal vinden op www.ente.education.
We zijn Nina heel veel dank verschuldigd voor wat zij heeft
bereikt in Europa en in Brussel. Zij heeft een heel netwerk in
Europa opgebouwd waarmee het gekozen bestuur, met
haar constructieve hulp verder kan.

Jammer genoeg heeft Nina zich teruggetrokken als presi-
dent: het is te veel en te intensief werk. De organisatie heeft
moeilijke tijden doorgemaakt. Dat kostte haar heel veel ex-
tra tijd.
Een aantal weken geleden werd mij gevraagd me beschik-
baar te stellen voor de functie van president. Na er goed
over nagedacht te hebben heb ik besloten me beschikbaar
te stellen. In de vergadering van 2 oktober jl. ben ik door de
voltallige vergadering gekozen tot president van ENTE.

Het wordt een pittige opgave. Maar met de steun van de
ex-president Nina durven we het aan. We rekenen ook op
de Goede Geest, als steun in de rug.

Op de voorste rij het nieuwe bestuur van ENTE. V.l.n.r.:
Heinz Gniosko, penningmeester; Bernhard van Welzenes, president en
Annette Schwäre, secretaris.

www.ente.education
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MOP

Een man geeft zijn vrouw
een dure fles wijn voor haar verjaardag.

Na een paar glazen zegt de vrouw:
 "Ik hou van je".

De man reageert:
"Ben jij dat of is het de wijn die praat?

Vrouw:
 "Dat ben ik, pratend tegen de wijn."

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Attentie!

Zondag 11 oktober en zondag  25 oktober vieren
wij wel de heilige Mis aan boord van het KSCC parochie-

centrum. Maar na de viering is er geen koffie drinken. Zondag
11 oktober is alles aan boord voorbereid op het vertrek en zon-
dag 25 oktober zijn we wel weer terug in de haven, maar dan
is alles nog niet uitgepakt (service enz).

Een goede vaart en veilige terugkeer van het Centrum en stei-
ger.

Deze week nog Kinderboekenweek
Laat de kinderen lezen!

Van harte een goed weekend
(Er is nog kermis in Nijmegen op het NYMA-terrein)

Blijf gezond
Hope and Pray

Namens de crew van het KSCC en parochie:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha
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Eenzaamheid in coronatijd:
praatje over het weer belangrijker dan gedacht

Nieuwsbericht van de overheid 30-09-2020

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de over-
heid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.
Dit doen ze met een brede beweging in de samenleving die
ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe
doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Samen.

Woensdag 30 september startte de
VWS-campagne ‘Een klein gebaar kan
het verschil maken’ in aanloop naar de
Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en
met 8 oktober. De campagne roept op
om contact te maken en aandacht te hebben voor elkaar –
voor mensen die dichtbij staan én wat verder weg. Hoewel de
campagne nu is afgesloten willen wij het toch nog een keer
onder de aandacht brengen.

Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in
de supermarkt en gesprekjes met leden van de kaartclub. Zul-
ke contacten blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te
gaan dan gedacht. Nieuw onderzoek van de Tilburg University
gaat in op het belang van contact met kennissen en mensen
die iets verder van je af staan – en het is juist dat contact dat
veel mensen in coronatijd missen.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, pro-
beert iedereen zich zo goed mogelijk aan de RIVM-regels te
houden, waaronder de 1,5 meter afstand en ‘geen bezoek,
tenzij’. Dit heeft er voor gezorgd dat Nederlanders zich eenza-
mer voelen dan voor de crisis. In coronatijd is de groep eenza-
me ouderen verdubbeld, heeft SCP (8 september 2020)
berekend.

Uit nieuw onderzoek van de Tilburg University blijkt dat het con-
tact met mensen die iets verder van je af staan zoals kennissen
en buren, belangrijker is dan tot nu toe gedacht in het vermin-
deren van het gevoel van eenzaamheid. En dit contact blijkt
tijdens de crisis te zijn afgenomen. “Mensen missen het praatje
over het weer meer dan we dachten. Het lijkt daarnaast dus
van belang om juist ook contact te zoeken met mensen die
wat verder weg staan,”  zegt Gerine Lodder, één van de on-
derzoekers en gedragswetenschapper aan de Tilburg Universi-
ty. “Verder was een interessante bevinding dat een afname
van de kwaliteit van sociaal contact verband hield met een
toename van eenzaamheid. Het lijkt dus de moeite om elke
dosis te laten tellen.”  Het onderzoeksteam heeft onderzocht
welke concrete acties helpen om eenzaamheid tegen te
gaan. Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Samen met de buurman de hond uitlaten
Door de coronamaatregelen zijn onze sociale contacten ver-
anderd. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om, laat
het onderzoek zien. Sommigen gaan videobellen, chatten
meer, of sturen vaker een kaartje. Anderen bieden hulp aan
een ander aan, gaan koken, tuinieren, sporten, bidden of me-
diteren. En hoe meer activiteiten mensen ondernemen, hoe
minder eenzaam zij zich voelen. Lodder: “Tot slot blijkt, dat wat
werkt voor de één, niet per se werkt voor een ander. Mijn ad-
vies is daarom: experimenteer en kijk wat voor jullie werkt.
Vraag bijvoorbeeld eens aan je oma of ze het leuk vindt als je
bij haar een taart komt bakken of bel bij je buurman aan om
samen met hem een rondje met de hond te wandelen.”

Op de campagnepagina www.eentegeneenzaamheid.nl
staan meer voorbeelden en inspiratie over wat mensen kun-
nen doen om met een klein gebaar het verschil te maken voor
een ander.

Een klein gebaar kan het verschil maken
Met de publiekscampagne van het ministerie van VWS, die on-
derdeel is van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid,
wil het kabinet laten zien dat een klein gebaar voor een ander
het verschil kan maken.

Minister Hugo de Jonge:

“Juist in coronatijd is het belangrijk om naar elkaar
om te blijven kijken. Zeker als het gaat om de ou-
deren in onze samenleving. Vraag je alleenstaan-
de buurvrouw of je een boodschap voor haar
kunt meenemen of bel je opa iets vaker om te
vragen hoe zijn dag is geweest. Wat voor jou een
kleine moeite is, kan voor een ander ontzettend veel beteke-
nen. Blijf met elkaar in contact. Ook op 1,5 meter.”

www.eentegeneenzaamheid.nl
www.eentegeneenzaamheid.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Hoe gewoon worden beperkende maatregelen in het
leven van vrijwel alle mensen. Of je leest van hen die in Afri-

kaanse landen steun geven aan de plaatselijke bevolking om
kansarme kinderen onderwijs te geven of hoort van betogers
die om het Bodenmeer een ketting willen vormen om weer-
stand te bieden aan overheidsbepalingen om afstand te hou-
den en evenementen nog niet te laten plaatsvinden. In het
eerste geval hopen betrokkenen dat de kinderen niet terug-
vallen en toch hun ontwikkeling kunnen voortzetten. In en
rondom Konstanz kwamen heel weinig mensen opdagen en
lijkt daarmee een berusting eigen te worden. Het onzichtbare
willen we graag controleren maar alleen gepaste terughou-
dendheid lijkt het hoogst haalbare. En dat doet pijn.

Na een periode van ruim een half jaar ontbreken van wandel-
tochten is het de vraag hoe de voortzetting zal zijn. Een enkele
wandelvereniging waagt zich aan een daadwerkelijke tocht,
zonder massale start- en finishmomenten, met voorinschrijving
en zeer gespreide vertrektijden. Het is een ongemakkelijke situ-
atie, waarbij het nog niet eenvoudig is de verantwoordelijkheid
te nemen. Aan de andere kant blijft het ook de discipline van
de deelnemer, van de belangstellende of van de begeleider.
Samen was het motto tegen de verspreiding van het Covid-19
virus.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandel-
tochten op het programma:

10 en 11 oktober
Bourgondisch Najaars Wandelweekend in Velp
Stichting Bourgondisch Bewegen
Afstanden: 15-20-22 km per dag
Startplaats: Lunchroom Erg Leuk
Rozendaalselaan 60 6881 LE Velp
Starttijd: verschillende blokken vanaf 10.00 uur
06-20154433
Vooraf inschrijven: https://www.bourgondischbewegen.nl

18 oktober
27e West-Brabantse Loopdag in Breda
Wsv Wiego
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startplaats: kantine atletiekvereniging Sprint
De Schaepmanlaan 4 4837 BW Breda
Starttijd: vanaf 90.00 uur
076-5657357
Vooraf inschrijven: https://wiego.nl

Op o.a. www.wandel.nl staan heel veel tips ook over routes in
allerlei gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksover-
heid uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Be-
kend is dat, voor zover het lichaam het toelaat, een wandeling
bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie. Er zijn
nog georganiseerde wandeltochten in Rotterdam op 17 okto-
ber en in Voorst op 18 oktober 2020.

Henry Mooren

https://www.bourgondischbewegen.nl
https://wiego.nl
www.wandel.nl
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Pierre Eijck medebroeder verkoopt loten bij de
medebroeders tijdens de gemeenschapsdag van
Salesianen in Assel op dinsdag 7 oktober . Alle
60 loten van de Grote Clubactie heeft hij
verkocht. Geweldig!
Onze hartelijke dank.
(Zie ook pag. 16)

Jos Vranken naar de werf van maandag 12 t/m 25 okto-
ber kunt u uw post ophalen bij Neptun Heijmen

Dat betekent voor u als postbushouder dat
● er geen postpakketen kunnen worden bezorgd op het adres:

Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen.
Wilt u wel pakjes laten bezorgen dan dient u voor een an-
der afhaalpunt te kiezen bij uw bestellingen, bijvoorbeeld
Office Centrum Nijmegen, Energieweg 42a, 6541 CX Nijme-
gen (088-6690910). Denk eraan om uw ID-kaart mee te ne-
men.

● wij post gericht aan u op het adres: Waalhaven 1k, laten
doorsturen naar ons Postbusnummer 390.

● u geen post uit uw vertrouwde postbus achter op het dek
kunt halen.

Voor het ophalen van de post hebben wij, met dank aan Bun-
kerstation Neptun Heijmen, de volgende oplossing gevonden:

De post die bij ons Postbusnummer binnenkomt wordt dagelijks
opgehaald bij ons servicepunt.
Voor alle postbushouders maken wij een grote enveloppe of
hangmap, welke alfabetisch gerangschikt staan, op het bun-
kerschip.
Tussen maandag 12 oktober en zondag 25 oktober kunt u uw
post ophalen bij:

Neptun Heijmen Nijmegen bv, Havenweg 18, 6541 AD  Nijme-
gen, 024-3774852, info@neptunheijmen.nl
De openingstijden voor het ophalen van uw post zijn van:
08.00-17.00 uur of na telefonisch overleg. Wij verzoeken u zich
zoveel mogelijk aan deze tijden te houden.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

mailto:info@neptunheijmen.nl
mailto:info@neptunheijmen.nl
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OVERLEDEN

Op zaterdag 3 oktober is, in de leeftijd van 71 jaar,
Carolina Maria Wilhelmina Aldegonda (Carla) van
Dongen - Suijkerbuijk overleden. Echtgenote van
Jos van Dongen.

Op vrijdag 9 oktober om 12.30 uur wordt u
uitgenodigd voor de eucharistieviering bij haar uitvaart in de
Sint Laurentiuskerk, Gasthuisstraat 1 in Dongen. Wilt u de
eucharistieviering bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar:
adg.van.dongen@home.nl. Dit i.v.m. het aantal zitplaatsen in
de kerk.
Na de viering begeleiden we Carla in bestolen kring naar het
crematorium. In plaats van bloemen wordt een gift, thuis of in
de kerk voor Stichting Broeder Reparatus gewaardeerd.

De familie vindt het mooi als u persoonlijke herinneringen aan
Carla met ons deelt op www.najade-
uitvaarten.nl/condoleance.
U vindt op deze website ook de verwijzing naar de livestream
van de viering, via de link: “volg online uitvaartdienst“. Of
rechtstreeks via https://youtu.be/gWujSC1kRoc.

Correspondentieadres: Gasthuisstraat 16, 5104 HR Dongen.

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

Op zondag 4 oktober is , op de leeftijd van 82 jaar,
Dammis Gerrit (Dammie) Boer overleden.
Weduwnaar van Hennie Boer – Martinu.

De dankdienst voor het leven van Dammie zal
worden gehouden op maandag 12 oktober om
11.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring
plaatsvinden.

Gezien de huidige omstandigheden is het niet mogelijk
iedereen uit te nodigen voor de dankdienst. U kunt de dienst
door middel van een livestream volgen. Ga hiervoor naar de
persoonlijke herdenkingspagina van Dammie met
onderstaande inlog gegevens en klik op uitvaartinformatie.

Ga naar: www.klinkuitvaart.nl/memoria
Naam: Dammie Code: PRSW159

U heeft hier tevens de mogelijkheid om uw condoleance te
plaatsen.

Correspondentieadres: Brucknerstraat 51, 2992 EX Barendrecht.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
www.najade-uitvaarten.nl/condoleance
www.najade-uitvaarten.nl/condoleance
https://youtu.be/gWujSC1kRoc
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
www.klinkuitvaart.nl/memoria
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9-10 Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams; Anouk
Janssen.

10-10 Mevr. Anny van Dijk-van Meegen; mevr. Wigman-van
 Steen; Twan Nefkens; Peter Vermaas; mevr. Dora van
 Neyenhof; Annie Driedijk, m/s Geertruida.
11-10 Pieter de Bot.
13-10 John Peters; Geertje Barelds; Dennis Siemons; Mia Bom.
14-10 Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
15-10 Mevr. Strijbosch; dhr. John Joosten; Tonny Driessen;

Florian Rigter.
16-10 Satu van Steen; Irma Wooning.
17-10 Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk;
 Malou Oome.
18-10 Dhr. Jan Heymen jr; mevr. Anna van Neyenhof.
19-10 Jos de Bruin.
20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; dhr. Piet Leensen;

Corina Hoefnagels.
21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”; Annique Sipkema;
 Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.
22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
 Leentje Scheepers.
23-10 Dhr. Jan Robben, ms. ‘Amodo’; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’;
 Marcel de Reuver; dhr. Jan Kartner.

ZONDAG 11 OKTOBER 2020

Mevr. Carla van Dongen, dhr. Dammie Boer,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
mw. M. Broekmeulen-Tonissen,
dhr. Gerard Stevens en Bernard Stevens,
dhr. Thijs Jegen bestuurslid landelijk KSCC,
ouders Leijdekkers,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders van Woerden-in ’t Veld,
dhr. T. van Gils en overledenen uit de fam. van Gils,
ouders Bezemer-Gort en Dirk Bezemer,
Antoon–Ton– Wanders jr.,
ouders Kuenen-van der Asdonk,
ouders Bayens,
Tjek van Ophuizen,
mw. Ellen Heijmen-van Engelen,
dhr. Jan Joosten en Wil de Korte.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 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. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan
de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, MAASSTRAAT 64, 6051 CN.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4, 3223 PC

* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld - kamer
Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE 151, 3072
HS.
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen (Albert
Schweitzerziekenhuis Dordwijk). SWIN-
HOVE
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
25, 3381 AT.
* Dhr. Harry Broekmeulen, De Blinkert –
Afd. Elswout.
HAARLEM, ROCKAERTSHOF 66, 2015 ED.
* Dhr. Ton Kooren.
ROZENBURG, KONINGINNELAAN 132, 3181 MH.
* Dhr. Jan van Rijn, Albert Schweitzerziekenhuis
Dordwijk.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.
* Mevr. Irmi Becker-Jeuken (Verzorgingshuis
‘Alde Steeg’.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 106, 6641 BG.

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

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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Vanaf zaterdag 19 september is de GROTE CLUBACTIE in heel Ne-
derland weer van start. Mensen uit de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap gaan ook dit jaar weer zo veel mogelijk lo-
ten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor
ons goed doel. Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de
PRINS WILLEM ALEXANDER 2021 als goede doel bestempeld. Deze
vaartocht is voor zieken en hulpbehoevenden uit onze parochie
en het KSCC (DUS OOK VOOR DE CIRCUS- EN KERMISGEMEEN-
SCHAP!) en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal sa-
men proberen wij dit jaar weer minimaal 1.000 loten te verkopen.

Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen.
Wat is een SUPERLOT?  Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijf-
tig loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPER-
LOT, plus 50 papieren loten.

Dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! De lotenko-
pers maken kans op ruim 300.000 prijzen, zoals een hoofdprijs van
€100.000,-, een auto, reischeques en fietsen. De trekking van de
GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 9 december 2020. Vanaf 10
december bekendmaking trekkingslijst op de website van de or-
ganisatie (www.clubactie.nl).

U kunt de loten kopen.
● Tijdens de kantooruren op het KSCC in Nijmegen.
● Na de viering op het schipperscentrum in Nijmegen.
● Na de H. Mis of Communiedienst op het kerkschip in

Raamsdonksveer.

U kunt uw loten per telefoon bestellen.
● Schipperscentrum Nijmegen 024 – 377 75 75
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06 – 53 91 01

54 of 0162 – 31 45 69
● Kermis/circus bij Toos Steffann 06 - 55 86 70 82
Tijdens het telefoongesprek wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.

U kunt de loten ook per e-mail bestellen.
● Mail aan info@kscc.nl
● Mail aan k.schreurs@kscc.nl
● Mail aan toos@steffann.nl
Via een e-mailuitwisseling wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.

Via de bank kunt u betalen op:
IBAN: NL42 ABNA 05 00 24 43 24 t.n.v. Katholiek Schipperswerk
Rotterdam o.v.v. Grote Clubactie 2020.
Als de betaling op de rekening staat, ontvangt u de loten.

We zijn begonnen met de

www.clubactie.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
mailto:toos@steffann.nl


Christoffel Nieuws pagina 17← terug naar pagina 1

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed
draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies,
voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Dit zijn dringende adviezen. Ze zijn dus niet verplicht.
De belangrijkste adviezen zijn:

Nieuwe adviezen voor mondkapjes in openbare gebouwen
�� Draag in openbare gebouwen een mondkapje.

Het advies geldt voor alle mensen vanaf 13 jaar.
Voorbeelden van deze gebouwen zijn: winkels, musea, ge-
meentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzine-
stations, restaurants en cafés, theaters en concertzalen.

Nieuwe adviezen voor mondkapjes bij de kapper en de fysio
�� Draag een mondkapje bij de kapper.

Of bij de fysiotherapeut.
Maar ook:

�� Draag ook een mondkapje als iemand dichtbij u moet
zijn. Bijvoorbeeld als u een nieuwe bril moet passen.

�� Draag allebei een mondkapje als u minder dan 1,5 me-
ter van elkaar bent.

Wanneer mondkapje op en wanneer mondkapje af?
Restaurants en theaters

�� U draagt het mondkapje als u staat of loopt in openbare
gebouwen.
Bijvoorbeeld in een restaurant of theater.

�� Als u op een vaste plek zit doet u het mondkapje af. U
moet dan wel 1,5 meter afstand houden.

�� Als u naar het toilet moet, zet u het mondkapje weer op.

Gebouwen met een overkapping
�� U draagt het mondkapje in parkeergarages onder de

overkapping.
�� Dat geldt ook voor andere gebouwen die een overkap-

ping hebben.
Stations, dierentuinen en pretparken

�� U draagt een mondkapje op stations, dierentuinen en
pretparken.

�� Ook als u van de ene winkel naar de andere gaat.
�� Zet het mondkapje dan zo min mogelijk op en af.

Zo is de kans op besmetting kleiner.

Dit zijn de nieuwe adviezen omtrent mondkapjes voor heel Nederland
Nieuwsbericht van de overheid van 2 oktober
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Mondkapjesplicht
Soms moet u een mondkapje dragen. U moet dat doen:

�� op sommige plaatsen op Schiphol
��  in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de trein en bus
�� in taxi’s en busjes.

Voor de auto blijft het advies een mondkapje te dragen als u
met meer mensen in een auto zit. Maar dit is geen verplichting.
Als deze mensen tot hetzelfde huishouden horen, hoeven zij
geen mondkapje op.

Niet vergeten:
�� Houd altijd 1,5 meter afstand.
�� Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
�� Nies en hoest in uw ellenboog.
�� Was vaak uw handen met zeep.
�� Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
�� Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle

huisgenoten thuis blijven.
�� Werk zoveel mogelijk thuis.

Bellen met vragen over het coronavirus
�� Bel naar 0800 - 1351.
�� Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
�� Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Op maandag tot en met vrijdag.

Geslaagd voor BHV-cursus

Wij feliciteren Mieke Bos-
man en Hans Wester met
het behalen van hun BHV-
certificaat. De vrijwilligers,
medewerkers kunnen met
een gerust hart het KSCC
Schipperscentrum bezoe-
ken.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

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 oktober/november 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. 11 okt. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

Ma. 12 t/m
23 okt.

Naar de werf. Het KSCC Schipperscentrum is
gesloten, maar blijft telefonisch bereikbaar.

Zo. 18 okt. 11.00 uur Geen H. Mis aan boord ook GEEN livestream
viering.

Zo. 25 okt. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

Ma. 26 okt. 11.00 uur Stafvergadering.

Zo. 1 nov. 11.00 uur

Allerzielenviering. We moeten u vragen aan
ons coronaprotocol te houden.
U kunt de Allerzielenviering volgen via
livestream.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersvereniging Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

I.v.m. coronamaatregelen zal de avond niet zoals vanouds in het café
plaatsvinden maar in vergaderzalen 7 en 8.

Zo is er wat meer ruimte.
Vr. 30 okt. 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Wilt u deelname vooraf melden aan het secretariaat

via onderstaand e-mailadres of via tel.nr.: 06 - 40 72 16 53
Do. 15 okt. 14.00 uur Soosmiddag.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Peter Bex,
E-mail: msvstnicolaas@gmail.com

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/
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
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
https://schippersverenigingsterreschans.nl/
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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Presentie in coronatijd

Gee van den Berghe van Don Bosco Vorming & Animatie
schreef een tekst over hoe er te zijn het kind en puber thuis en
op school. Wij hebben haar tekst bewerkt en richten ons voor-
namelijk op hoe om te gaan met de puber in huis.

We zijn vastgeroest als volwassenen

We zijn gehecht aan onze routine. We moeten onze traditione-
le gewoonten aanpassen en dat vraagt veel van ons. Bij het
begin van de lockdown, zo blijkt uit onderzoek was 80% blij.
Wat betekent dat kinderen zeer welkom zijn en dat we opvoe-
den echt wel als onze roeping, onze missie zien. We hebben
het goed voor met kinderen en jongeren. Helaas zijn deze ge-
voelens van blijheid niet gebleven. De realiteit van 24 uur op 24
uur samenzitten geeft ook spanning en conflicten. We zijn in
het gewone leven niet gewoon om altijd samen te zijn. Na we-
ken thuis merken we dat mensen ofwel moedeloos worden of-
wel beginnen ze zich af te vragen of het allemaal wel nodig is.

We zijn een verwende generatie

Ouders, opvoeders zijn verslaafd aan pasklare antwoorden op
hun vragen. We willen kost wat kost kant en klare oplossingen
voor problemen en nét die hebben we nu niet. Denk maar
aan de reactie van volwassenen op pubers. “Waarom doen
die niet gewoon wat gevraagd wordt?”

De WAAROM vraag irriteert de jeugd, vandaar hun antwoord
DAAROM. Of denk maar aan de reflex van het onmiddellijk op
zoek gaan op het internet. Je hebt een probleem, tikt het in en
krijgt onmiddellijk heel wat korte adviezen. Helaas (of gelukkig?)
zit er in ieder gezin, wel een kind of puber die nét niet aan al die
adviezen beantwoordt.

Kennis is één ding maar we moeten dat combineren met ons
buikgevoel

We moeten afstappen van het denken dat er voor elk pro-
bleem een antwoord bestaat. We moeten op zoek naar crea-
tieve antwoorden. In deze coronatijd hebben we enerzijds
experten die kennis en richtlijnen geven maar die moeten door
ons vertaald worden naar de praktijk. En hiervoor moeten wij
beroep (durven) doen op onze eigen creativiteit. We moeten
durven ons eigen gevoel te volgen en onze eigen stijl te ontwik-
kelen. Op deze manier geven we voorbeelden aan kinderen en
jongeren van hoe wij zelf trachten problemen op te lossen.

Gee van den Berghe
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Tieners hebben moeite met het risicoverhaal want dat staat
haaks op hun ontwikkeling

Je moet jongeren steeds blijven zien als kinderen in ontwikke-
ling. Tieners hebben geen toeziende ouders of opvoeders
meer nodig en nét nu zijn die er altijd. Tieners hebben behoefte
zelfstandigheid en aan ruimte met vrienden. In normale om-
standigheden gaan ze naar school, ontmoeten ze hun vrien-
den, hebben ze veel experimenteerruimte.

Ze hebben in het bijzonder moeite met het risicoverhaal want
het staat haaks op de normale ontwikkeling van tieners. Pubers
zitten in een leeftijdsfase van experimenteren, van risico’s op-
zoeken, ze houden van kicks. En net nu vragen wij van hen om
voorzichtig te zijn. Het verhaal van gevaar bereikt hen daarom
ook niet. Tieners zien er geen gevaar in omdat ze net in hun
fase van het leven op zoek zijn naar uitdagingen.

Jongeren hebben geen boodschap aan dramataal

Ze hebben aanmoediging nodig. Ze missen ook wat “peper” in
hun leven nu. Ze zitten in een fase waar ze vooral willen dro-
men en experimenteren (wie ben ik, hoe voel ik mij, wie zou ik
willen zijn). Hun dromen moeten ze nu even de ijskast in steken,
wat voor hen niet gemakkelijk is. Ze worden ontzettend ge-
remd. We moeten gevoelig zijn voor deze nood die bij pubers
leeft. Ze willen niet door hun ouders vastgehouden worden
want het zijn vooral hun vrienden die voor hen van betekenis
zijn. En die mogen ze nu niet ontmoeten. Volwassenen reage-
ren vaak dat ze het niet normaal vinden dat pubers nu plots uit
hun slof schieten. “Ze hebben het hier toch goed bij ons, waar-
om moeten ze dan plots kwaad worden of met de deuren be-
ginnen slaan...” Helaas is dat wel normaal. Pubers zijn in
ontwikkeling en wij vragen van hen veel zaken die we niet kun-
nen verwachten. Jongeren weten ook zelf niet altijd waarom
ze zo reageren. Het helpt om erkenning te geven aan hun
zoektocht. Wat niet wil zeggen dat we alles maar moeten
goedkeuren. We moeten er wel begrip voor opbrengen.

Praten, praten, praten is de boodschap maar ook af en toe al-
leen kunnen zijn in ons huis

Wij hebben geen eenduidige houvast meer. We kunnen wel
samen zoeken. Het is belangrijk om samen met kinderen en
jongeren in gesprek te gaan over hoe we in het leven staan.
We moeten meer vertellen aan kinderen en jongeren hoe dat
nu voor ons is.

Er samen over praten betekent ook echt naar elkaar luisteren.
We luisteren in het leven te vaak om onze eigen reactie voor
te bereiden. Maar echt luisteren betekent niet bezig zijn met je
eigen antwoord. Maar oprecht interesse hebben. “Vertel eens,
hoe kijk jij ernaar?”. Gedachten en gevoelens uitwisselen in
plaats van verdedigen.



Christoffel Nieuws pagina 22← terug naar pagina 1

We mogen gerust open zijn en zeggen dat de quarantaine
ook voor ons geen romantisch verhaal is. Dat het bij momen-
ten ook onze keel uithangt om 24 uur bij ons gezin te moeten
zijn of bij onze partner, ook al zien we die zo graag.

Omgaan met stress vraagt om mildheid en wijsheid

We mogen niet onderschatten wat stress met ons doet. Stress
brengt ons in een tunnelvisie. Je ziet hierdoor alleen nog wat
voor jou belangrijk is.

Het virus brengt sommige mensen in deze tunnelvisie. Het is
voor sommige mensen echt een zeer stresserend gegeven. Ze-
ker voor mensen die de gevolgen van dichtbij meemaken. Het
gaat over een soort van traumatische stress die we meemaken
want het virus is onzichtbaar en we staan machteloos. Van-
daar dat het door velen wordt vergeleken met een oorlog, de
vijand…

Er zijn mensen die goed om kunnen met stress maar helaas
hebben we niet allemaal dezelfde vaardigheden. Dus dat
vraagt om begrip en mildheid voor reacties. Iemand die bang
is kan je niet zeggen dat het belachelijk is om bang te zijn.

We hebben allemaal in onze hersenen twee zones die hierbij
een rol spelen, de wijze zone en de gevoelszone. Helaas krijgt
de wijze zone niet persé de overhand. Dus wees zeker tolerant
ten opzichte van anderen. Pubers kunnen we helpen om wijs
om te gaan met deze stresssituatie. Ga een beetje mee in hun
denken maar laat ze ook nadenken over de gevolgen ervan.
Help hun eigen kijk te verbreden. “Oké, je wil met je lief of
vrienden afspreken, maar hoe ga je ervoor zorgen dat het vei-
lig kan?” Het belangrijkste doel van het onderwijs is om kinde-
ren en jongeren te leren om zelf problemen op te lossen. Dus
hier liggen mooie kansen.

Hoe gaan we preventief om met deze omstandigheden?

Hoe zorgen we ervoor dat het leefbaar blijft voor ons alle-
maal? Wat wensen we elkaar meer toe?

Gebruik positieve taal. Spreek meer over de liefde, vertel el-
kaar over de dingen die er echt toe doen. Waar je echt res-
pect voor hebt (vb. de vuilnismannen die nu aan het werk
blijven,..) Leg niet op elke slak zout, niet alle problemen moe-
ten uitgepraat worden, durf een blad om te slaan.
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Brabant Bokaal voor Ineke Strouken

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Brabant kent de Brabant Bokalen
2020 toe aan Ineke Strouken. De onderschei-
ding wordt sinds 2008 jaarlijks toegekend aan
personen die zich als vrijwilliger op meer dan
bijzondere wijze inzetten voor cultuur en na-
tuur in de provincie.

Ineke Strouken (Oirschot) krijgt de onderscheiding voor haar
gedreven, vasthoudende en langdurige inzet voor het Bra-
bants immaterieel erfgoed, waaronder tradities uit het dagelijk-
se leven. Door haar bijdrage is de maatschappelijke relevantie
van levend erfgoed op de kaart gezet.

Ineke nam in 2017 afscheid als directeur van Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland.

Geef mensen tijd. Rust draagt bij tot kracht. Praat over de toe-
komst, waar je naar uitkijkt. We hebben behoefte aan een
hoopvol perspectief dus let op met doemdenken (Geen: “we
gaan failliet” of “het zal nooit meer worden wat het was”).
Geef de jonge generatie ruimte om hun fantasie, hun oplossin-
gen met ons te delen.

Heb aandacht voor rituelen. Vergeet niet samen te rouwen
maar vergeet ook niet samen te vieren. Vier het terugzien van
mensen, applaudisseer niet alleen voor zorgverleners maar la-
ten we dat ook doen voor onszelf, voor onze kinderen en jon-
geren.

Gee Van den Berghe

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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Algemene Ledenvergadering Vereniging De Binnenvaart

�� Datum 31-10-2020
�� Aanvang 13.00 uur (zaal open vanaf 12.00 uur)
�� Locatie De Biesboschhal, Maasstraat 11 in Dordrecht

Door de maatregelen die gelden in verband met het coronavi-
rus, kon zaterdag 21 maart 2020 geen Algemene Ledenverga-
dering gehouden worden.
Het bestuur heeft daarop besloten dat de jaarlijkse najaarsbij-
eenkomst op zaterdag 31 oktober 2020 vervangen wordt door
een Algemene Ledenvergadering over 2019.
Het bestuur blijft tot de jaarvergadering van 31 oktober 2020 de
lopende zaken van vereniging ‘De Binnenvaart’ behartigen.

Bestuur vereniging ‘De Binnenvaart’

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 31
oktober in De Biesboschhal, Maasstraat 11 – 3311 CR – in Dor-
drecht, naast het Binnenvaartmuseum. Aanvang 13.00 uur (hal
open vanaf 12.00 uur).
Dit is dus een andere locatie dan gebruikelijk bij het STC in Rot-
terdam.

In verband met de corona maatregelen dient u zich hiervoor
aan te melden.
Hiervoor vroegtijdig bellen of mailen met de coördinator via
ledenadministratie@debinnenvaart.nl of op dinsdagen
06-12344170. Catering is aanwezig.
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Beste leden van het KSCC,

Onze stichting heeft zich ingeschreven voor de Rabo
ClubSupport campagne. Deze campagne houdt in
dat de Rabobank een groot bedrag beschikbaar
stelt voor verenigingen en stichtingen in haar regio.
Dit geld wordt onder de deelnemende clubs verdeeld d.m.v.
het uitbrengen van stemmen via een online stemtool. De
deelnemende verenigingen en stichtingen moeten aangeven
waar zij het te ontvangen geld aan gaan besteden.
Om zoveel mogelijk geld voor het KSCC in te kunnen zamelen
hebben wij wel uw hulp nodig.

Allereerst dient u een betaalrekening te hebben (cliënt zijn) en
lid te zijn van de Rabobank.

Daarvoor moet u zich in het verleden hebben aangemeld. Wilt
u ons steunen dan is het heel prettig dat zoveel mogelijk
cliënten van de Rabobank lid zijn/worden. Dit kan heel
eenvoudig op de website van de Rabobank.

U kunt zich als lid aanmelden door met uw persoonlijke code
bij de Rabobank in te loggen.

Het lidmaatschap geeft u stemrecht. Geef op de website aan
op welke vereniging of stichting u stemt. Wij vragen u uiteraard
te stemmen op onze KSCC stichting. Hoe meer stemmen hoe
beter.
Met de opbrengst zal nieuw materiaal en geluidsapparatuur
aangeschaft worden.

Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Landelijk KSCC/Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus-
en Kermisgemeenschap.
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensja-
ren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publi-
ceren wij zijn relaas in deze feuilleton.

Dan zitten we op de Moezel. We brengen
de avond door bij de tweede Moezelsluis.
's Anderendaags schutten we in een grote
sluis, na 6 km weer in een grote sluis en
dan gaan we het Marne-Rijnkanaal op.
Frouard is het eerste plaatsje. De eerstvol-
gende sluis is een dubbele: een grote en
een kleintje naast elkaar. We schutten nu
weer omhoog. Door de sluis komen we in
het oude kanaal voor 38 meterschepen.
Met de middag zijn we in Nancy. We va-
ren door een klapbrug en maken vast aan
een stukje kade. Zondag blijven we in
Nancy liggen. We gaan er om 11 uur naar
de mis in de prachtige basiliek. Na de
middag hebben we met ons vieren ge-
wandeld in de stad en in het park op een
terrasje gezeten. Het Stanislausplein is een
vermelding waard. Het is omringd door
vergulde hekken en lantaarns en in het
midden staat een fontein met mooie
beelden. Prachtig om te zien.

Maandag 18 augustus vertrekken we bij
een bewolkte hemel. Hopelijk blijft het
droog. Er liggen hier veel spitsen. Het on-
weert nu steeds. Vanaf nu hebben we
elektrische sluizen met zelfbediening,
maar we hebben nu al twee sluizen ge-
had waarbij niets werkte door een blik-
seminslag. Na twee uur kwam er een

elektricien en toen konden we pas weer
verder. We hebben overnacht in Lagarde.
De volgende dag zijn we tegen de mid-
dag in Richicourt. Hier schutten we 70 m
omhoog. Nu komt er een stuk van 10 km
zonder sluizen. Dat komt in Frankrijk maar
heel zelden voor. Het is meestal sluisje in,
sluisje uit. We komen langs bergen, bossen
en meren. Prachtig om te zien! Halfweg
varen we plotseling over een Aquaduct:
onder ons lopen een spoordijk en een
snelweg.
Om 4 uur zijn we aan de eerste tunnel (475
m), dan een wisselplaats en dan een
tweede tunnel van 2306 m lang. We zijn
nu in Bois de Niederberg. Drie kilometer na
de tunnel komt de schepenlift van Arville.
We zakken dwarsscheeps over rails onge-
veer 45 m naar beneden. De liftbak is net
groot genoeg voor een spits en vervangt
17 kleine sluisjes. Op een plateau zien we
een lege spits liggen, Dat een museum te
zijn. Er staan hier steeds autobussen met
toeristen, Er is genoeg te zien. We hebben
's avonds voor het slapengaan nog even
gewandeld in Lutzebourg. Hier kun je met
Duits ook aardig terecht, want we zitten
nu in de Elzas.

Woensdag 20 augustus varen we verder,
De sluisjes liggen hier ongeveer 2 km uit
elkaar en zijn allemaal automatisch. Soms
willen de deuren niet open als je afge-
schut bent, maar op iedere sluis hangt
een telefoon met telefoonnummer. Als je
verbinding hebt, roep je maar: écluse en

panne! Dan zegt de sluismeester (die zo’n
20 sluisjes onder zijn beheer heeft) wat je
moet doen. Als het niet lukken, komt hij
met de auto naar je toe. Hij had me ge-
zegd dat ik aan de reling van de deur
moest schudden. En ja hoor, hij ging open.
Om elf uur zijn we in Saverne en daar zijn
we die dag gebleven. Het is nu weer mooi
zonnig weer en we gaan met zijn allen de
mooie oude stad in. Daar hebben we
kaarten gekocht en inkopen gedaan, De
volgende dag beginnen we aan de 40
km naar Straatsburg. Het is prachtig weer.
De dorpen die we nu passeren hebben
allemaal Duitse namen: Wilwisheim, Mels-
heim enz.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

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

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
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  06-46195473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl


Christoffel Nieuws pagina 29← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON
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Deadline: maandag 19 oktober.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Gee van Berghe.
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