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Van de bestuurs- en directietafel

KSCC en parochiecentrum nu ruim 2 weken operatio-
neel. En zo langzamerhand komt alles op zijn plek. De
werkplaats is opgeruimd en maandag wordt begon-
nen met het opnieuw aftimmeren van de zijwanden.
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De Sint op het KSCC

Ook dit jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan het
KSCC Schipperscentrum op zondag 29 november. Hij
komt, als de waterstand het toelaat, om ± 12.15 uur
aan met de boot. Het is via livestream te volgen.
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Redwednesday

Op woensdag 25 november worden in heel Neder-
land kerken rood verlicht om aandacht te vragen
voor het recht op vrijheid van godsdienst voor men-
sen van alle religies.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Jouw inzet is goud waard

Dit wordt de spreuk van het KSCC- en parochiejaar 2020-2021.
Helaas kon de opening van het KSCC- en parochiejaar 2020-
2021 vanwege corona geen doorgang vinden. We raken er
een beetje aan gewend: delete delete.
Een aantal jaren achtereen is
er een jaarspreuk gekozen.
Ook dit jaar zijn er diverse in-
zendingen geweest. Boven-
staande tekst sprong eruit: de
tekst staat op een bierviltje
van de Grote Clubactie. De-
ze spreuk past haarfijn bij alle
ontwikkelingen van het
KSCC-parochiecentrum. Er is
ongelofelijk veel support ge-
geven: materieel en immate-
rieel: allemaal reden om
dankbaar te zijn.

Met jouw inzet houden wij het KSCC en de parochie vitaal.
Met de vele vrijwilligers, het pastoraal team, de medewerkers,
bestuur en directie zetten wij ons in om het goud van de inzet
te verzilveren – leuke woord speling – naar activiteiten voor u,
de gemeenschap van binnenvaart, kermis en circus.

KSCC en parochiecentrum nu ruim 2 weken operationeel.

En zo langzamerhand komt alles op zijn plek. Er zijn binnen di-
verse zaken onder handen genomen: de werkplaats beneden
is helemaal opgeruimd, de verwarmingsruimte is geschilderd.

Onze Jan Klarenbeek zou
zijn ogen uitkijken. We bou-
wen nog steeds voort op zijn
enorme kennis en vernuft,
natuurlijk georganiseerd
vanuit het nu.
Autena heeft wifi-repeaters
geplaatst, omdat in bepaal-
de ruimte het wifivermogen
te zwak was. Daardoor is wifi
overal aan boord versterkt.

Er is ook een nieuw vloer-
leed besteld voor onder het
altaar. Er ligt provisorisch
een ander kleed. Het nieu-
we leggen we neer wan-
neer ook de timmerwerk-
zaamheden beneden klaar
zijn. Opgeruimd
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het timmerwerk

Omdat er gelast moest worden is er, in verband
met brandgevaar, heel veel hout van de zijwanden bene-

den verwijderd. Het lag in de bedoeling dat de vrijwilligers dit
zouden herstellen. De firma Willemsen interieur had ons het
hout en het isolatiemateriaal al toegezegd. Bij nader inzien zou
dit heel lang duren.
Daar komt nog bij: waar wordt tijdens de werkzaamheden het
hout en isolatiemateriaal opgeslagen, waar wordt gezaagd en
de isolatie op maat gesneden?
Een professionele timmerman is noodzakelijk. Wij hebben ons
tot de firma Willemsen gewend om een offerte op te stellen.

De heer Johan van Deelen heeft
het karwei opgenomen. Er is een
zeer schappelijke prijs uitgerold,
waar we graag ja op zeiden.
Maandag 23 november gaat men
van start. De medewerkers van Willemsen gesteund door vrij-
willigers, geredigeerd door Henk Nuij gaan aan de slag. Er zijn 2
fasen: het museum, de garderobe en de achterpiek eerst. De
voorpiek wordt nu nog niet betimmerd. In het voordek zit een
lek. Dat moet eerst gerepareerd worden. Dat wordt in de lente
gedaan.
Als alles klaar is kan het centrum er weer tig jaar tegen.
Wij hopen dat velen van u er een THUIS vinden.

Henk Nuij (l)
met Thomas
Janssen van
de firma
Willemsen.
Meten is
weten.

Woensdag 18 -11:
Het

toegezegde
isolatie-

materiaal
arriveert.

Met dank aan
Willemsen

Interieurbouw bv
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Grote dank!! Maar we mogen, moeten ook
onze dank uitspreken naar Vader God. Hij, Maria
en Don Bosco zijn een grote steun in onze rug,

maar ook stimulatoren om aan ons echte welzijn te denken.
Dit welzijn kunnen we door-
drenken met pittige en be-
moedigende woorden van
het evangelie: een bood-
schap van Hoop op leven hier
en over de grens van de
dood.

Er zijn in voor- en tegenspoed.
Jouw inzet is Goud waard.

Zondag 22 november: feest van Christus Koning

De ouderen onder ons herinneren zich dit feest wel: Pracht en
praal: aan u Koning der eeuwen, processies, wierook, zang
van koren, het Allerheiligste onder een baldakijn dat werd
meegedragen, mensen die met respect knielden.
Ouderen, herinneren jullie je deze verhalen en vertellen jullie
door aan je (klein)kinderen?
Nu kunnen we zeggen met voortschrijdend inzicht: dat was
toen. Maar wat is het nu? We schreven het al meerdere ma-
len: er is veel verdampt. Vraag jongeren, maar ook de oude-
ren, de mensen die op de internaten zoveel godsdienstige
kennis hebben meegekregen, naar katholieke tradities. De
antwoorden zijn niet erg bemoedigend.

Maar toch blijft het de moeite waard. We hebben een bood-
schap van hoop. In zover het in ons vermogen ligt blijven we
ons met de vrijwilligers en medewerkers inzetten voor de ver-
kondiging van het evangelie.

Zondag een pittig stukje evangelie
tekst. Bij het laatste oordeel zullen wij
welkom geheten worden door hen
voor wie we iets betekend hebben. In
hen was Jezus aanwezig.

Zondag 22 november sluiten wij het
kerkelijk jaar om zondag 29 november
een nieuwjaar te beginnen met de
1ste zondag van de advent.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Oliebollenseizoen is weer
begonnen

We hopen dat het oliebollensei-
zoen voor de kermisgemeen-
schap meer oplevert dan het
teleurstellende kermisseizoen
van het afgelopen jaar.

U ziet Corrie Eckelboom in haar
gebakskraam op de Veemarkt
in Tiel.

Bekijk het filmpje hiernaast dat is
gemaakt door ondergeteken-
de. (Het duurt ongeveer 45 sec.)

We wensen hen alle goeds

https://youtu.be/0yK0j7JT-c8
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

In deze coronatijden gaat het ook niet goed met de circussen.

Op dinsdag 10 november bezocht ik met Tweede Kamerlid
voor het CDA Martijn van Helvert het circus Freiwald in Beringe.

Door de coronacrisis zijn er geen inkomsten en omdat het een
Duits circus is maar in Nederland belasting betaalt krijgt het
geen financiële ondersteuning van de Duitse en ook niet van
de Nederlandse overheid. Ze vallen tussen wal en schip.
Martijn van Helvert kwam polshoogte nemen en werd door
Lutz Freiwald op de hoogte gebracht. Van Helvert beloofde
contact op te nemen met de gemeente Peel en Maas waar
Beringe onder valt en met staatssecretaris van EZ Mona Keijzer.

Buba de olifant, ambassadeur van Freiwald, zorgde ervoor dat
wij ons welkom voelden.

Vlnr: Martijn van Helvert, ondergetekende, Lutz Freiwald en Buba



Christoffel Nieuws pagina 7← terug naar pagina 1

MOP
Twee vogels zitten in een boom
toe te kijken hoe een schildpad

elke keer weer uit de boom springt
en met zijn pootje wappert.

Na een poosje toekijken
zegt de ene vogel tegen de andere:

“Lieverd, ik denk dat we hem
nu maar moeten vertellen
dat hij geadopteerd is.”

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

S
De sint: hij komt met zijn Pieterman en ja… als de

waterstand het toelaat met de Sint-Nicolaas boot.
Zondag 29 november na de heilige Mis om 12.15 uur. Zijn

aankomst met de boot en zijn bezoek aan boord zal via
livestream uitgezonden worden.

De aalmoezenier zal de Sint van
harte welkom heten. De Sint zal
de kinderen in het bijzonder,
maar ook de ouders via
livestream toespreken. We ma-
ken er een mooie verjaardag
van. Ik ben blij dat ik er mag zijn
maar: hou 1,5 meter afstand,
was je handen goed, neem vol-
doende rust. En heb respect
voor elkaar. Samen kunnen wij
het coronaprobleem
overwinnen.

Nog een berichtje van Sinterklaas:
“Aalmoezenier, zou ik u iets mogen vragen”.
“ Natuurlijk Sinterklaas”.
“Zouden er toch een paar kinderen, een stuk of 5 aan boord
van uw centrum aanwezig mogen zijn. Ik vind het zo moeilijk
om alleen voor de camera te spreken. Ik wil tegen kinderen
live spreken.”
“Sinterklaas: we zullen er voor zorgen.”
Zie de volgende pagina.

De crew wenst u een goed weekend
Namens deze:

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

Aankomst Sint in 2019 Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha
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Hallo allemaal

Het is weer zover, de Sint is weer in het land.
Ook dit jaar zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan het
KSCC Schipperscentrum op zondag 29 november. Hij komt
dan, als de waterstand het toelaat! om ± 12.15 uur aan met de
boot,

Door de coronamaatregelen kunnen er helaas maar 5 kinde-
ren aanwezig zijn op het Schipperscentrum met hun ouders. U
kunt zich daarvoor op geven bij Mieke Bosman. Via de mail:
m.bosman@kscc.nl . De overige kinderen kunnen het bezoek
van Sinterklaas volgen via de livestream.
https://youtu.be/WmPQ8bMW2aU.

Maar Sinterklaas gaat goed met zijn tijd mee en het is dan ook
mogelijk dat de ouders via een formulier ( te verkrijgen op het
KSCC )  gegevens over hun kind aan de Sint door geven, zo-
dat de Sint een persoonlijk woordje heeft voor de kinderen via
de computer of de televisie.
Meer informatie hierover kunt u lezen
via de site van het KSCC.

Vanaf vrijdag 27 november tot vrijdag 4 december mogen alle
kinderen van 10.00 uur tot 17.00 uur hun schoen ( voorzien van
naam ) klaarzetten aan boord van het KSCC Schipperscen-
trum te Nijmegen.
De kinderen en ouders mogen dan in de loop van de week
de gevulde schoen op komen halen.
Omdat Sinterklaas heel erg van mooie tekeningen en
kleurplaten houdt liggen er ook kleurplaten op het
KSCC.

Veel plezier en vooral lief zijn en veel
sinterklaasliedjes zingen.

Belangrijk bericht voor

ouders en kinderen

mailto:m.bosman@kscc.nl
https://youtu.be/WmPQ8bMW2aU
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Bericht van de

KSCC bezoekersdienst

Vanuit de KSCC bezoekersdienst willen wij ons laten horen nu in
deze coronatijd.
Het is nu wel even wat anders in deze tijd nu we elkaar niet
meer zien.
Vooral de sociale contacten mist iedereen toch wel. We
proberen waar mogelijk is toch contact te houden met de
zieken.

In de verzorgingshuizen is dat moeilijker daar mag maar één
persoon komen en dat is natuurlijk op de eerste plaats de
familie. We sturen dan een kaart waar we niet op bezoek
kunnen gaan.
Nu met Sinterklaas wordt er een cadeau afgegeven met
eventueel een bezoek. Voor de zieken die verder weg wonen
wordt dit per post opgestuurd.

Mocht u iemand weten die ook ziek is en ook wat aandacht
nodig heeft laat het mij dan weten zodat we daar ook
aandacht aan hem of haar kunnen besteden.

Voor u allemaal blijf gezond zodat we als het weer een beetje
terug naar het normalen gaan en we elkaar weer kunnen zien.

Met vriendelijke groet namens de vrijwilligers van de
Bezoekersdienst,

Henriëtte Leensen
0653596774
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WANDEL-
NIEUWS Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Heeft u ook nog steeds op uw netvlies staan dat in april, mei
en juni van 2020 veel mensen onderweg waren op nieuwe fiet-
sen of op skeelers? En hoogstwaarschijnlijk werden er ook de
nodige wandelschoenen gekocht om maar goed beslagen
ten ijs te komen. Want ja thuis werken en een schaars gevulde
agenda aangaande evenementen en sportactiviteiten moes-
ten worden gecompenseerd. Dus werden er individuele toer-
tochten uitgestippeld en soms ging er een goede bekende
mee. Diverse tips werden aangereikt om zeer geliefde locaties
te mijden of op die tijdstippen van de week te gaan als er niet
veel mensen zijn.

Inmiddels begint het buiten weer stil te worden, op enkele kar-
bietknallen na ter voorbereiding van oud en nieuw. Veel pa-
den zijn veel minder gevuld en ook de wielen van menig
aangeschafte tweewieler gaan niet meer rond. En dat is niet
de bedoeling, want juist die lichamelijke beweging sterkt de
weerstand, ook tegen allerlei virussen.

Enkele dagen geleden werden deelnemers aan de Nijmeegse
Vierdaagse opgeschrikt door een e-mailberichtje over een
mogelijke editie in 2021. Nog heel veel zaken zijn onzeker en de
tientallen maatregelen beperken een gebruikelijke voorberei-
ding. De mensen van de Stichting De 4Daagse willen bij de
wandelliefhebbers peilen of er ondanks diverse regelingen be-
langstelling is voor deelname. In de enquête staan vragen
over verschillende startplaatsen, over late starttijden, over het
ontbreken van toeschouwers, het al dan niet aanwezig zijn van
muziekkorpsen, over het dragen van een mondkapje, over ver-

plichte vaccinatie, over een sneltest, over internationale deel-
name, controle onderweg en nog veel meer.

Het duurt nog acht maanden voor de 104e Vierdaagse van
Nijmegen gehouden zal (zou kunnen) worden. De huidige ont-
wikkelingen rondom Covid-19, en niet alleen in Nederland, zul-
len bepalend zijn hoe alle organisatoren van
wandelevenementen en wandelmarsen de zaken oppakken
en uitwerken. Maar blijf niet stilzitten tot de gewenste berichten
worden uitgebracht.

Kijkt u ook eens op www.wandel.nl met verschillende tips in aller-
lei gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid
uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Bekend is
dat, voor zover het lichaam het toelaat, een wandeling bij-
draagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie.

Henry Mooren

www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle die ons het afgelo-
pen jaar ontvallen zijn. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door een
klein aantal leden van het KSCC-kerkkoor, Dinie Jacobs en de Last Post
werd gespeeld door Antoin Kuenen en Marc Traa. 

Allerzielenviering 2020
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Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken
rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid
van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de ver-
volging van christenen -  de grootste groep - in het bijzonder.
Een groeiend aantal kerken doet mee met #RedWednesday
(Rode woensdag).

Inmiddels kleuren 91 kerken in Nederland rood, van Texel tot
Maastricht. Ook worden Heilige Missen en vespervieringen ge-
houden, uiteraard volgens de geldende beperkingen vanwe-
ge corona. Via een live videoverbinding komen
geïnteresseerden en deelnemende kerken op RedWednesday
zelf om 20 uur online samen. Het aantal kerken, reeds een ver-
dubbeling ten opzichte van 2019, kan komende week nog stij-
gen.

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland: "Het laat
zien dat een toenemend aantal gelovigen in Nederland zich
zorgen maakt over wat we wereldwijd zien: een stijging van
het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevan-
gen wordt gehouden om hun geloof."

Dit jaar publiceert Kerk in Nood een rapport om speciaal voor
die laatste groep aandacht te vragen. Broeders: "We zien dat
regeringen, terreurgroepen en misbruikers keer op keer religieu-
ze minderheden tot doelwit maken van hun plannen. Het kan
niet zo zijn dat we stilzwijgend toestaan hoe iemand als Huma
Younus, een 14 jarig meisje in Pakistan, wordt ontvoerd en vast-
gehouden zonder dat zij bescherming geniet van de recht-
bank... alleen omdat ze tot de christelijke minderheid behoort."

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken
van de vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en
oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen
geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van chris-
telijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet
geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt
juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dia-
loog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand
te brengen.

RedWednesday

Aandacht voor vrijheid van godsdienst
en vervolging van christenen
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OVERLEDEN

Op dinsdag 3 november is Adrie Peperkamp overleden. Hij
overleed op de leeftijd van 77 jaar. Echtgenoot van Riet
Peperkamp – Dokter. In verband met de richtlijnen rondom
COVID-19 heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Broekhovenlaan 44, 6191 VC Beek.

Op donderdag 5 november is, in de leeftijd van
75 jaar, Leonardus Bernardino (Leo) van Giesen
overleden. Echtgenoot van Ria van Giesen –
Vranken. Op donderdag 12 november werd in
besloten kring afscheid van Leo genomen.
Correspondentieadres: Tipstraat 51, 6051 CW
Maasbracht.

Op donderdag 5 november is, op de leeftijd van
93 jaar, Jan Tonissen overleden. Echtgenoot van
Trees Tonissen – Sep. De crematiedienst had op
woensdag 11 november in besloten kring plaats in
crematorium Yardenhuis te Beuningen.
Correspondentieadres: De Haaghe 27, 6641 JA
Beuningen.

Op vrijdag 6 november is Johanna Maria (Mia)
Joosten overleden. Zij overleed in de leeftijd van 98
jaar. De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 13
november in kleine kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Mozartlaan 143, 3055 KJ
Rotterdam.

Op woensdag 11 november is Truus Vader op 85
jarige leeftijd overleden. Weduwe van Gerrit Vader.
Truus is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Associatie Uitvaartverzorging, Edisonweg 15 te
Alkmaar, alwaar geen bezoek. De crematie zal in
besloten kring plaatsvinden. Correspondentieadres:
Otterkoog 32, 1822 BW Alkmaar.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Chris-
toffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang  van
het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven
bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;
 dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;
 dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;

Rik van Toor, m/s ‘Enigma’.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
 Elsje Mulders; Beau van der Neut.
24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevr. Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven;
 Frans Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten; Esther Zijlmans;
 dhr. André Raaymakers, voorheen dirigent v/h Kerkkoor.
28-11 Marcel Derksen; dhr. Joris v.d Berg; Dorien Wennekes;
 Oscar Jansen; Joost Gerrits; Stephanie Wams;

Elsa Scholting.
29-11 Marielle Verberck. Ruben Bomert; mevr. Gemma Raats;
 Ties van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.

1-12 Mevr. Sonja Verschuren-Sanders, v/h “Bellona-V”;
mevr. Mientje Paal; dhr. Henk Lischer, v/h “Natascha”;

 Wout Verschuren, m/s “Joël”.
3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen;

Claudia van Megen.

ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

Mw. Truus Vader, dhr. Piet van Leuveren,
ouders van Thull-Strijp, dhr. Jan Kruisinga,
mw. Jetty van Beers-Reijmers,
dhr. A. van Thiel en overleden familieleden,
ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders Corrie Groninger-Leijdekkers,
Trees en Johan  Rattink-van der Pluijm en Jan Valk en
Gerrie Bennik,
dhr. Jan Joosten, dhr. Dicky van Griensven sr.,
dhr. Piet Vissers.

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020

dhr. J. Schimmel sr.,
ouders Heijmen-Lucassen ms “Johannes” en
Jan Heijmen (stoom),
ouders Wanders-Bosman,
dhr. Tonny de Raad, mw. Erny Hulsman-Tromp,
mw. Nelly Strik-Kampschreur,
mw. Dina van Deurzen,
mw. Jet van der Heijden-Smits,
dhr. Har van der Goot,
dhr. Toon Brantenaar.

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.

* 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. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDO-
STRAAT 4, 3223 PC
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCAS-
SEFORT 47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14,
6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen
SWINHOVE GROEP.
ZWIJNDRECHT, AMBACHTSSTAETE, LOCA-
TIE SWINHOVE, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.

* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.
* Dhr. Jan van Rijn.
DORDRECHT, BINNEN KALKHAVEN 35, 3311 JC.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.
* Dhr. Sjef Bom. Herstellend thuis.

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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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 november/december 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.

Elke ma. 10.30 uur Stafvergadering.

Zo. 22 nov. 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.

Vr. 27 nov.
t/m
Vr. 4 dec.

10.00 uur
t/m
17.00 uur

Alle kinderen mogen hun schoentje (voorzien
van naam) komen zetten aan boord van
KSCC Schipperscentrum. Zie p. 8 en 20.

Zo. 29 nov.

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.

±12.15 uur

Aankomst van de Sinterklaas aan boord van
het KSCC Schipperscentrum. Alleen te vol-
gen via livestream.
Ouders kunnen tot 27 november via een for-
mulier gegevens doorgeven over hun kind
aan de Sint. Zie pag. 8 en 20.

Zo. 6 dec. 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.

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

Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

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
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
Er is dit jaar misschien wel meer dan ooit behoefte om el-
kaar fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2021
te wensen. We bieden u dan ook weer de mogelijkheid
om uw kerst- en nieuwjaarswensen via de Kerstspecial
van het Christoffel Nieuwsbrief (uitgave donderdag 17
december) kenbaar te maken, zodat u niemand kunt ver-
geten.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk
om uw wens kenbaar te maken, hetzij per mail:
info@kscc.nl of  p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlijk dinsdag 15 december

Groeten van Tonny van der Veeken en Hans Jacobs.
Vanaf Museum voor Modern Realisme Kasteel Ruurlo met col-
lectie over het magisch realisme van Carel Willink en kleding
van Fou Leng.

Groeten uit Ruurlo

Rabo Clubsupport
Dankzij de steun van de leden van Rabobank Rijk van
Nijmegen heeft het KSCC € 95,73 mogen ontvangen
van de Rabobank voor Ondersteuning vrijwilligers
activiteiten.
Hartelijk dank aan allen die ons gesteund hebben.

mailto:info@kscc.nl
mailto:p.vancleef@kscc.nl
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Het boek 'Time is Money; de allerlaatste Parlevinker'

7 november verscheen het boek dat gaat over Wim van Hoo-
ren en zijn parlevinker de ' Time is Money'. We maken eerst ken-
nis met Wim en daarna kunt u lezen wat het werk van de
parlevinker allemaal inhoudt.

Vervolgens gaan we terug naar zijn opa, de legendarische Wil-
lem van Hooren. Toen hij begin vorige eeuw als kapitein van
een sleepboot bij zijn latere vrouw An vanuit Brabant in Belfeld
kwam, is eigenlijk alles begonnen. Daarom nog wat belevenis-
sen van Willem, die ooit in een krant de Tijl Uylenspiegel van
Belfeld genoemd werd.

Zijn zoon Jan was degene die, met steun van zijn vader, als
parlevinker begon te varen. De Maas is gekanaliseerd, er ko-
men stuwen om de waterstanden te regelen.
Ook in Belfeld is in 1926 zo'n waterbouwkundig kunstwerk in de
Maas gekomen. Een ideale plek voor een parlevinker.
Vervolgens gaan we in het boek verder met belevenissen van
Jan's zoon Wim, waarschijnlijk de laatste parlevinker van Euro-
pa en heel zeker de allerlaatste van Nederland. Hierna komen
mensen aan het woord die hun levensmiddelen als schipper
eerst bij Jan en later bij Wim van Hooren ingekocht hebben.
Het boek eindigt wanneer Wim als parlevinker stopt en de
'Time is Money'  een museumstuk is geworden in de havens van
Rotterdam en Vreeswijk.

Het boek is geschreven door Jan Peeters.

Het boek is te koop op het KSCC Schipperscentrum in Nijme-
gen.
Op de website www.deparlevinker.com kunt het boek bestellen.
Het boek kost € 18,95. Woont u buiten de gemeente Venlo dan
bedragen de verzendkosten € 4,50.

www.deparlevinker.com
www.deparlevinker.com
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Bericht van Millingse SV St. Nicolaas

Beste leden,

Hopelijk gaat het u allen goed in deze onzekere tijd van de co-
ronamaatregelen.

Het bestuur heeft besloten dat de Jaarvergadering van onze
vereniging, die normaliter elk jaar in december gehouden
wordt met aansluitend een gezellig samenzijn, niet door kan
gaan. Dit besluit is genomen vanwege de coronamaatrege-
len, die ons door onze politiek en de RIVM opgelegd zijn. Deze
laten het niet toe dat groepen samen komen in welk verband
dan ook.

De coronamaatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor
onze Nieuwjaarsviering op 1 januari a.s. Hierover heeft het be-
stuur nog geen besluit kunnen nemen, dit is sterk afhankelijk
van de ontwikkelingen van het coronavirus in ons land en wel-
licht ook in de omringende landen.
Over het wel of niet doorgaan van de Nieuwjaarsviering  ont-
vangt U van het bestuur tijdig bericht. Dus reserveer het nog
wél in uw agenda’s, maar wacht het bericht hieromtrent s.v.p.
af.

Het bestuur wenst u een goede gezondheid in deze moeilijke
tijd. Zij hopen u allen spoedig in goede gezondheid aan te
kunnen treffen zodra het weer mogelijk is.

Blijf gezond en let op elkaar!

Het bestuur van MSV St Nicolaas

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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VERKOOP T/MDINSDAG 8 DECEMBER
TREKKINGWOENSDAG 9 DECEMBER

Een 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 KERMISGEMEENSCHAP!) en alle
financiële hulp hiervoor is welkom.

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.

Vergeet niet de

 In de Rotterdamse Maashaven zijn nieuwe ligplaatsen voor de
binnenvaart in gebruik genomen. Het gaat om in totaal dertien
pontons in het oostelijke gedeelte aan zowel de noord- als de
zuidzijde, die goed zijn voor tientallen ligplaatsen (afhankelijk
van de grootte van de schepen). Sinds de herinrichting is de
Maashaven weer de grootste binnenvaarthaven van Rotter-
dam.

Havenbedrijf Rotterdam is blij met de nieuwe pontons, die voor
de Kerst gereed zijn. “De nieuwe pontons zijn gebruiksvriende-
lijk en er zijn meer walstroomvoorzieningen. De pontons passen
in het streven om de binnenvaart in het centrum van Rotter-
dam te houden”, zegt HbR-projectmanager Jannet de Bruijne-
Bredius.

Meebewegen met getij
De pontons kunnen met het getij meebewegen. Ze worden op
hun plek gehouden door twee stalen buispalen per ponton.
Aan de zuidzijde zijn ze voorzien van hoge trappen zodat de
schippers veilig van hun lege schepen kunnen stappen. Ook
de walstroom is aangepast. Er komen meer schepen aan de
pontons, dus is er ook meer elektriciteit nodig. De pontons zijn
aangelegd door Deme. Endenburg Electrotechniek zorgde
voor de walstroom.

Maashaven Rotterdam

mailto:info@kscc.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
mailto:toos@steffann.nl
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Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.

Na een paar dagen hebben we het ge-
waagd. Er stond nog wel een sterke
stroom, maar gelukkig van achteren. Aan
de sluis moesten we wachten op de be-
roepsvaart en dan konden wij volgen. In
Trier hebben we samen met de buurman
vastgemaakt en zijn we samen de stad
gaan bezoeken. Het is een mooie stad
met veel poorten en oudheden. Op 22
september varen we naar Bernkastel,
waar we weer aan land gaan. We zijn
naar het kasteel op de berg gelopen,
waar we een prachtig uitzicht hadden op
de Moezel en de jachthaven waar wij la-
gen.
Zondag 27 september varen we naar Co-
chem en gaan we met de Maus en zijn
vrouw weer naar het kasteel waar wij al
eens geweest waren. 's Avonds zijn we
met de Mausjes gezellig wezen dansen.
Woensdag varen we naar Keulen en dat
is ook weer zo'n stad die je niet voorbij
kunt varen. We hebben er de Dom be-
zocht, winkels bekeken en lekkere Kaffee
mit Kuchen gegeten in een Konditorei.
Zaterdag gingen we weer naar de Dom
en toen we terugkwamen hadden onze
buren koffie met koek. Maandag varen
we naar Walsum Noord. Daar werd onze

nachtrust danig verstoord toen ze om
twaalf uur 's nachts vlak bij ons schepen
gingen laden. We maakten dat we weg-
kwamen, de volgende morgen. Maus
ging via Arnhem. Dus scheidden onze we-
gen bij de Pannerdense Kop. Het waren
gezellige buren.
Op 12 oktober arriveren we op onze win-
terstek. We hebben weer heel wat kilome-
ters afgelegd.

Zomertocht 1987

Op 24 mei vertrekken we weer naar Mook
om te schilderen. Het is heel mooi weer
en 6 juni blinkt ons scheepje weer als een
spiegel. We gaan naar Heusden en vieren
daar Pinksteren. In het oude stadje Heus-
den liggen veel jachten. Na Pinksteren
varen we naar Gorkum. Daar blijven we
drie dagen liggen binnen de sluis. Tegen
het groene kontje is het goed toeven.
Dan gaan we naar Bakels in Gouderak
om de startmotor en de kopschroef na te
laten kijken. We blijven een klein weekje in
Gouda. Zaterdag is er grote markt. Pas op
donderdag gaan we weer verder. Naar
Katwijk aan Zee. Het weer zit niet mee:
elke dag regen en wind, maar verder is
het een mooie badplaats. We liggen in
de oude Haringhaven voor 17 gulden per
week, dus dat is goed te doen. Je zit er
dicht bij het strand en loopt ook zo de
stad in. Alleen jammer dat het weer niet
meewerkt. Vrijdag varen we naar de Ou-
de Wetering en maken er vast in de stro-

mende regen. Het is bar en boos! Van
daar uit gaan we naar Amsterdam, waar
Sjanneke nu woont. We blijven er een klei-
ne week en varen dan naar Purmerend.

Zaterdag 4 juli komen onze vaste gasten
Annie en Sjef weer aan boord. We zijn van
plan om naar Hamburg te varen. Het is nu
precies twintig jaar geleden dat we daar
voor het laatst waren met ons vracht-
schip. Hoog tijd om de stad weer eens te
bezoeken. Maandag 6 juli varen we bij
mooi weer naar Alkmaar. Net voor Alk-
maar slaan we naar stuurboord het Kol-
hornkanaal in en rond het middaguur zijn
we bij de Roskamsluis. De bruggen zijn hier
maar 3.60 meter hoog. Het lijkt wel een
Frans kanaaltje. We varen door vlak land.
Om vier uur liggen we voor de tweede
sluis. Hier wordt alleen op vaste tijden ge-
schut en we moeten wachten tot 5 uur. Er
is niet veel vaart. Alleen wat jachten. Na
de Westfriese sluis komen we in het West-
fries kanaal dat loopt tot Medemblik.
Daar zijn we 's avonds nog aan de wal
geweest, naar de kermis en de paarden-
koersen. De paarden moesten met een
rijtuig over een parcours waar allemaal
paaltjes waren gezet, waar ze dan tussen-
door moesten. Dat vergde een grote
stuurmanskunst van de koetsiers.
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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  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
—-------------------------------------------------------

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
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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

Christoffel Nieuwsbrief 26 verschijnt op donderdag 3 december 2020.
Deadline: maandag 30 november.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Mieke Bosman, Henriëtte Leensen, Gerus Brugman.

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

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/

