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In Memoriam
Zuster Vincentia is op 8 februari op 96-jarige leeftijd
overleden. Een leven vol zorg, aandacht en liefde voor de
ander. We staan stil bij haar leven en danken God dat wij
haar hebben mogen leren kennen.
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Naar aanleiding van de verlengde coronamaatregelen zoals afgekondigd
op dinsdag 12 januari, het volgende:
Het KSCC Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen is open voor
vragen, informatie en post ophalen en voor sociaal-pastorale hulp.
De maatregel blijft tot zeker 2 maart van kracht.

Schipperscentrum Raamsdonksveer een tijdje gesloten
Gezien de zorgelijke ontwikkelingen rond het coronavirus, hebben we in
overleg met het bestuur besloten om schipperscentrum ’Het Zuiden’ tijdelijk
te sluiten. Er is dus de komende zondagen geen zondagse dienst. Als de
situatie het toelaat gaan we weer opstarten. ’s Zondags kunt u naar de
livestream kijken die in Nijmegen verzorgd wordt.
Met vriendelijke groet,
Jos van Dongen, gebedsleider tel. 06 - 53 91 01 54

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.

Verdere inhoud:

Pag:

In Memoriam. Zuster Vincentia
Condoleance voor zuster Vincentia
Mop
Don Bosco en de rellen
Ina van de Binnenvaartsoos
Wandelnieuws
Maritime Industry verplaatst naar 2022
Windkanter
Uit Kitty’s Hoge Hoed
Kermis column
Financiën
Familieberichten
Er zijn voor anderen maakt me gelukkig
Onze jarigen/Misintenties
Onze zieken
Agenda KSCC Nijmegen
Altaar stukken onder de aandacht
De laatste varensjaren van een binnenvaartschipper. Feuilleton
Belangrijke telefoonnummers en websites
Colofon

2
4
6
7
9
10
11
12
13
15
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 2

In memoriam
zuster Vincentia, zuster Bep Faase

Ja dan gebeurt het toch, de gezondheid van de zuster gaat keihard
achteruit. Het vaccin tegen corona heeft ze nog gekregen, maar die
injectie was te zwaar voor haar lichaam en kon de problemen die zij
al had met haar lucht, hart en longen niet verdragen.
Ze voelde het zelf en zei zelf ook dat ze heel ziek was. In de loop der
jaren, want haar gezondheid was broos geworden, wist zij dat er aan
haar leven een eind zou komen. Toch pepte zij zich telkens op om
actief te zijn. Ze was niet meer mobiel, was afhankelijk van anderen,
maar bleef toch actief: een mailtje, een kaartje, een telefoontje
waarin zij de mensen bemoedigde met haar gebed. Ook stuurde ze
dagelijks bemoedigende Bijbelteksten rond en wist zich heel goed te
bedienen van haar computer en iPad.
Ondanks het feit dat zij ‘alleen‘ woonde bleef ze trouw aan haar
congregatie, de zusters Onder de Bogen. Een hele sterke band had
de zuster met haar familie: met hen deelde ze vreugde en verdriet.
Trouw bleef ze aan haar roeping, die zij op een hele menselijke en
diepgelovige manier vormgaf.
Heel veel jaren heeft zij gewerkt, eerst in het oude St.
Canisiusziekenhuis en later toen er een reorganisatie plaats vond
met het Willeminaziekenhuis in het CWZ-ziekenhuis.
Menig aankomend verpleger heeft zij in zijn/haar opleiding begeleid.
Zij was, zo hoorde ik vaak vertellen: zeer plichtsgetrouw, kundig,
streng en consequent.
Religieus: nummer 1
Maar als eerste was zij religieus in de congregatie van de zuster
Onder de Bogen in Maastricht. Het moet voor haar een heel groot
verdriet geweest zijn het aantal zusters in de loop der jaren te zien

teruglopen door overlijden en dat er geen jonge zusters bij kwamen
om met haar de identiteit op oecumenische basis in het ziekenhuis
vorm te geven.
Zij heeft ervoor gevochten. De discussie over het stiltecentrum, het
bloemetje bij Maria: zij kon het de dienstdoende pastores maar niet
bijbrengen hoe belangrijk dat was voor de warmte in het
stiltecentrum.
Haar pastorale functie was breed van opzet: bij de zieken zijn. Dat
was haar motto. Contacten leggen met de artsen, deuren openen,
een stem zijn voor de patiënt, maar ook voor de familie.
Menig patiënt heeft zij begeleid naar de bestraling of chemokuur.
Onderweg de warme hand en het luisterend oor en in stilte een
gebed.
Een aantal jaren geleden nam zij definitief als pastoraal
medewerkster afscheid. Het was een bescheiden afscheid met een
gebakje en kopje koffie met intimi. Met pijn in het hart maar toch ook
heel dankbaar dat ze dit werk zo lang heeft mogen doen verliet zij
haar kantoortje en haar vaste telefoonnummer verdween uit het
register.
Naast haar werk deed ze al heel veel pastoraal vrijwilligerswerk
vanuit het KSCC-Schipperscentrum. Wij hebben zuster Vincentia
leren kennen in de tijd dat er nog elke morgen in het klooster van de
zusters JMJ aan de Bijleveldsingel de heilige Mis werd gevierd. Zij
was daar altijd punctueel op tijd aanwezig.
Via oud-verpleegkundigen uit de binnenvaart, collega’s, vond ze weg
naar het KSCC-Schipperscentrum. Zij woonde toen met enkele
zusters in de Staringstaat. Toen dat klooster gesloten werd en de
zusters verhuisden naar hun convent in Dekkerswald is er vanuit het
KSCC in goed overleg met de zusters in Maastricht gezorgd dat
zuster Vincentia een flatje kreeg aan de Veemarkt.
Dat beval niet makkelijk, maar de zusters luisterden goed naar de
argumenten van zuster Vincentia, die wij alleen maar konden
bevestigen.
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De zuster verwierf zich snel een plaats in het Schipperscentrum,
maar ook in het landelijk KSCC en pastoraat, U zult zich niet
verbazen dat de zorg voor de zieken voor haar het belangrijkst was.
We schreven het boven al: een kaart (vaak door haar zelf gemaakt)
een telefoontje: het waren medicinale wondermedicijntjes. De
ziekenzondag en de aandacht voor de zieken bij Sinterklaas,
Kerstmis, Pasen en Pinksteren waren belangrijk.
Ook het noemen van de zieken in de lijst van de intenties tijdens de
zondagse viering.
Jarenlang was zij lid van de staf van het KSCC. Elke
maandagochtend nam zij deel aan deze vergadering. Zij gaf mede
sturing aan de bezoekersdienst, maar was ook een trouw koorlid.
Voor menig viering heeft zij de liedjes uitgezocht. Zij had een heel
uitgebreid archiefschriftje.
Zondagse vieringen
Ze nam trouw deel aan de vieringen van zon- en feestdagen. Zij
deed de Eerste Lezing en reikte de Communie mee uit, maar was

Zr. Vincentia is opgebaard op het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven
1K, Nijmegen (navigatie: Havenweg).
Er is gelegenheid om daar vanaf donderdag 11 februari afscheid van haar
te nemen (op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op afspraak) tot één uur
voor de afscheidsviering op 16 februari om 11.00 uur.
De afscheidsviering zal in besloten kring plaatsvinden. U kunt het afscheid
volgen via een livestream verbinding.
Link naar de livestream van de afscheidsdienst:
https://youtu.be/V-QIciBY28M
ook actief bij huwelijken, uitvaarten doopjes, Eerste Communie en h.
Vormsel. In vieringen voor de schippers-, kermis- en
circusgemeenschap in andere kerken was zij graag aanwezig en
gezien.
Honderden kaarten heeft zij gemaakt, waarvan de opbrengt voor
onze missionarissen was. Ze zijn nog te koop: u vindt in de
vitrinekast in de koffieruimte.
Het aardse levens boek van zuster Vincentia is uit, maar ze heeft
gewerkt aan het LEVENSBOEK geschreven met de steun en de
goede geest en ook met de kracht van Maria en don Bosco.
Zaterdag jl. heeft zij het sacrament van de zieken heel bewust
ontvangen: Bagage, heilige spijs op weg naar haar Schepper.
Wij zijn blij dat we zuster Vincentia onze dank voor wat zij heeft
gedaan heeft tijdens haar leven hebben getoond.
We hebben mooie diverse religieuze jubilea gevierd en God dank
gezegd.
Moge zij vanuit de hemel ons allen tot steun zijn.
B.E.M. van Welzenes sdb

Tweede Kerstdag 2020

Landelijk aalmoezenier/directeur KSCC Nijmegen
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Hieronder een greep uit de condoleances voor Zuster Vincentia. Het zijn er zoveel dat wij tot onze spijt niet alles kunnen publiceren.
Wel willen wij iedereen danken voor de condoleances en mooie woorden. Zij bieden ons troost en steun in deze droevige tijd.

Namens De SooS met bezoekersdienst
Willen wij Zuster Vincentia bedanken voor
haar grote inzet voor de zieken.
Zij was altijd een luisterend oor en maakte
ons attent als er iemand even aandacht nodig
had. Ook al haar hulp en inzet als wij een
ontmoetingsdag organiseerde even een
praatje en aandacht met de mensen. Ik ben
haar een keer vergeten in te delen voor een
ontmoetingsdag stuurde de mail aan de
vrijwilligers ook aan de zuster natuurlijk nog
geen 5 min. later kwam er een mail van de
zuster nadien stond zij altijd nummer 1 op de
mail lijst.

Bedankt voor de droevige informatie over het
overlijden van zuster Vincentia.
Ik was ook heel blij haar het sacrament van
de zieken te mogen toedienen. Ze onderging
dit in gelovige overgave, maar liet ook
merken dat ze er nog niet aan toe was om
dood te gaan. Ze had nog te doen. Ze hield
van het leven op deze wereld. ik bid dat ze
voor altijd bij God mag zijn in eeuwig licht en
leven. Ik gedenk haar met grote
dankbaarheid en wens u allen sterkte in het
verdriet om het gemis van zo'n gewaardeerde
medewerkster.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Ton van Balveren.

Met dit kaartje willen wij jullie heel veel sterkte
wensen met het verlies van jullie en onze
zuster Vincentia. Wat zal zij gemist worden.
We denken met veel warmte aan haar terug.
Veel liefs: Arno, Jolanda, Roel, Carlijn, Cas,
Siebren en Janneke (Mooren).

Bedankt voor uw bericht, we zullen haar nooit
vergeten..
Het was een hele lieve vrouw..
Een plaatsje in ons hart zal zij altijd
behouden.
Gecondoleerd,
familie Hofstra

Wij zullen haar inzet enorm missen.
Zuster Vincentia wij danken U voor alle inzet.
Vrijwilligers SooS met Bezoekersdienst
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Bestuursmedewerker en overige mensen op
het KSCC centrum;
Wat een trieste mededeling! De “Zuster” is
overleden!!…….. daar wordt je eventjes stil
van! Zo’n dappere oudere zuster met al haar
talenten zullen we allen niet snel vergeten! Zij
was er voor velen op goede momenten en zij
was er ook op momenten van verbinding,
feestjes vieren, begrafenissen beleven,
hoogtijdagen……en…...
Dit wordt een lege plek om ons heen!
Zij ruste in vrede.
Ik wens jullie allen sterkte!
Theo Berends.

Gecondoleerd met het overlijden van zuster
Vincentia. En natuurlijk ook haar familie. Ze
heeft ook bij onze koor gezeten met veel
plezier. Ik wens de nabestaanden, kracht en
sterkte toe.
Met hartelijke groeten,
Trees kramer

De zuster omringd door familie

Christoffel Nieuws pagina 6

← terug naar pagina 1

Beste mensen,
Na ruim 3 weken in het zorgcentrum Dekkerswald, ben ik sinds
3 februari, net voor mijn 95 ste verjaardag weer thuis. Het gaat
redelijk goed maar ben nog wel erg moe.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling en de vele kaarten (ook voor
mijn verjaardag) Dit vond ik erg fijn.

Hartelijk groet, Grada Witjes

Ha Ha

MOP

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Het is net voor Valentijnsdag en een vrouw
doet een middagdutje.
Ze wordt wakker en zegt tegen haar man:
"Ik heb net gedroomd dat je me een
parelketting voor Valentijnsdag gaat geven!
Wat denk je dat het betekent?"
"Daar zul je vanavond wel achter komen,"
zegt haar man met een knipoog.
Zijn vrouw glimt van blijdschap.
Die avond komt de man thuis met een klein
pakje en geeft het aan zijn vrouw.
Verrukt opende ze het…
en vindt een boek getiteld:
"De betekenis van dromen."
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Op zondag 31 januari zou Hans Jacobs een overweging uitspreken tijdens de Don Bosco viering op het KSCC Parochiecentrum.. Door de afwezigheid van
de aalmoezenier is dat niet doorgegaan. Wij drukken de overweging hieronder af.

Don Bosco en rellen
Door Hans Jacobs
Verliefd. Ja, ik ben in één keer verliefd op Turijn. Ingesloten tussen
de bergen in het noorden en de rivier de Po in het zuiden. In de
geborgenheid van die twee ligt de stad. Majestueus, Italiaanse
grandeur. De stad van Penotti en Fiat, van prachtige musea,
kilometerslange arcaden waar de mooiste winkels wonen, koffiebars,
cafés, restaurants en lunchrooms met wulpse zoete verleidingen
lokkend en lonkend. Maar ook de stad van de voetbalclub Juventus.
Wit-zwarte verticale banen zijn de simpele baleinen die het shirt een
aristocratische kroon geven. Daar verdedigt mijn idool Gianluigi
Buffon met ogen als vlammenwerpers heroïsch het doel en de eer
van Juve, de Oude Dame.
Meestal ben ik veel vroeger wakker dan Tonny, mijn vrouw. Dan hou
ik het niet meer vol in het bed, Douche, kleed me aan en ga naar
buiten waar zo vroeg in de morgen de stratenvegers even heer en
meester zijn.
Een eerste espresso. Wandelen. Genieten van de tijdelijke
alleenheerschappij die straks weer van de inwoners van Turijn is.
Tussen al die versteende pracht en praal is er geheel onverwacht
een gat waar een monumentje van soberheid zich bijna beschaamd
terug heeft getrokken.
Een kerkje.
Ik ga naar binnen en word geraakt door de soberheid. De
ochtendzon valt door de ramen. Het door glas en lood gefilterde licht
speelt met het rode vlammetje van de Godslamp.
God is er. Ook hier.

En het beeld van een priester. Don Bosco. Het is ook zijn kerk.
Ik lees de bijschriften bij het beeld en snap de soberheid. Niet de
kerk als gebouw straalt, maar het werk van Don Bosco in de
schaduw van de stad Turijn. Straten waar de grandeur een
parkeerverbod heeft.
Werken onder jongeren zodat ze perspectief krijgen op werk.
Jongeren een gezicht geven, de anonimiteit weggummen, de deur
naar de toekomst open zetten.
Het beeld schiet door mijn hoofd als ik zie hoe relschoppers steden
als Den Bosch en Eindhoven stenigen. De verbazing achter het
veilige beeldscherm, in de bestuurskamers, in het parlement. Wie
Lees verder
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zijn dat, hoe kan dit? De vraag waarom blijft steken in de keel achter
de prop van opgewelde woede. Dat hebben we niet aan zien komen
zeggen de talkshowhoofden.
Nee. Omdat niemand er was, er is.
Wijkagenten zijn wegbezuinigd uit de haarvaten van de
maatschappij. De aanvoer naar boven stokt in doofheid, blindheid,
eigenbelang, gebrek aan interesse, politiekgetouwtrek: Het Hoger
Belang.
Er is geen Don Bosco, die wel het DNA van de jongeren kent, die
wel rond gaat tot in de haarvaten van de vergeten kant van de
samenleving, die wel luistert naar dolende jongeren, die het wel voelt
aankomen.
In 1888 sterft hij op 31 januari in Turijn. Ik steek een kaars op en bid
en hoop dat de geest van Don Bosco de samenleving in deze tijd als
een virus aansteekt en weer licht, warmte en begrip brengt waar
bitterheid ronddoolt.
Hans Jacobs
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

We zijn alweer in de tweede maand van het jaar. Het turbulente jaar
2020 ligt ons nog vers in het geheugen en gaat in 2021 met zelfde
hevigheid verder. De rellen in verschillende steden in ons land. De
schade die toegebracht is bij verschillende winkeliers die het door
het coronavirus al moeilijk hebben. Het geweld tegen de politie die
met stenen en vuurwerk werd bekogeld. De kranten in het buitenland
stonden er vol van. Wat is er aan de hand in dat kleine landje
Nederland?
Gelukkig zijn er heel veel andersdenkende mensen die het goede
weer naleven. De ondersteuning voor de gedupeerde winkeliers was
geweldig, buurtbewoners hielpen de puinhoop weer opruimen dat
ontstaan was. De saamhorigheid die dan ontstaat geeft je weer
vertrouwen in de mens. De koning die dan een bezoek brengt aan de
wijken en praat met de winkeliers om hen een hart onder de riem te
steken. Ook dit is Nederland!
De verkiezingen van de VS van Amerika verliepen ook anders dan
gewoonlijk. Bizarre beelden zoals de bestorming van het Capitool.
Het zijn dan even spannende tijden.
Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. De economie
heeft er behoorlijk last van, zowel de middenstand als grote
bedrijven. Kinderen lopen op school achterstand op. Hoewel deze
week de scholen weer, met aanpassingen, open mogen. De vrees
voor besmetting is niet ongegrond. Van mij mogen docenten met
voorrang gevaccineerd worden. De niet al te ouderen, waar ik onder
val, kunnen nog wel een paar weken wachten. Met de huidige
maatregelen kunnen we toch niet veel en die gaan nog een tijdje
door.

onderaan de lijst in Europa met de minste gevaccineerde mensen op
Bulgarije na. Op televisie praatprogramma’s vol met deskundigen
waarvan de meningen af en toe over mekaar heen tuimelen. Ik dacht
dat Nederland zo vooruitstrevend was en een voorbeeld voor de
wereld, althans dat geluid hoor ik steeds.
Mooie beelden waren het van sir Tom Moore de gewezen Britse
legerofficier die met zijn rollator 100 rondjes liep en daarmee 33
miljoen pond ophaalde voor de Britse gezondheidsdienst en
daarmee wereldberoemd werd maar helaas ook onlangs aan het
coronavirus overleed.
De winter heeft zijn intrede gedaan met hevige sneeuwbuien wat de
mooiste plaatjes oplevert. Sneeuwpoppen en kinderen op de slee
verschijnen in het straatbeeld. De vorst houdt aan en de schaatsen
worden geslepen en de verkoop ervan is weer een lichtpuntje voor
de winkeliers Menigeen en vooral kinderen zullen er van genieten.
Alles ziet er dan weer
vrolijker uit.
Hopelijk helpt het vaccin ons
uit de misère zodat we over
enige tijd weer ons oude
leven met daarbij onze
sociale contacten weer op
kunnen pakken. Belangrijk is
daarbij een goede
gezondheid en vrij te blijven
van het coronavirus.
Ik wens hierbij een
voorspoedig herstel gelukkig geen coronavirus voor aalmoezenier Van
Welzenes.
Ina Feenstra

Het vaccineerprogramma loopt ook niet vlotjes. De toevoer stagneert
en daarbij niet genoeg vaccinatie ingekocht en zo bungelen we
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Waar gaan de gedachten naar uit in de week dat koning
winter een bezoek brengt aan Nederland, in de week dat we
afscheid nemen van zuster Vincentia, in de week dat bekend
werd dat er ook in 2021 geen Nijmeegse Vierdaagse gehouden zal
worden? En dan mogen we ook noemen dat de aalmoezenier rust
neemt na een heel intensieve pastorale dienstverlening. En we
blijven allemaal zoekende naar een ritme dat ongeveer een jaar
geleden zo abrupt moest worden losgelaten. En velen kunnen
zeggen dat niet alles stilstaat, maar er zijn mensen die daar terecht
een andere gedachte bij hebben. En in principe raakt covid-19
iedereen.
Soms raken berichten de mensen, zoals bij de theaters, festivals,
beurzen en bij evenementen. Hoeveel kun je laten schieten om een
kans van overleving te hebben? En gaat het dan alleen om geld of
ook om de menskracht? Zijn de mensen nog voldoende te motiveren
om zich professioneel of vrijwillig beschikbaar te houden of te stellen
als het weer tot een voorstelling of evenement kom? Er moet altijd
een soort verloop zijn om ook de continuïteit te waarborgen, maar
die is ook afhankelijk van herhaling, van een opbouw met
‘soortgenoten’. Het gaat dan om de band die mensen hebben met
elkaar, en ook met de mensen die deelnemen of een bezoek
brengen.
Laten we hopen dat op het gebied van wandelen alle mensen iets
meenemen van die zo beroemde schouders om die onder het mooie
werk rondom verenigingen te kunnen blijven zetten, ook al is dat
misschien twee of drie jaar niet meer aan de orde. En hoe is met de
wandelaars zelf? Kunnen zij steeds weer de inspiratie vinden om het
beste beentje voor te zetten? Daar waar nu bij velen het schaatsen
om voorrang strijdt zal die doorgaande inzet voor de spieren en voor
het buiten zijn een meer permanente invulling mogen hebben. Na
deze periode van kou en duisternis komen er weer begaanbare
wegen en paden, en dat bij een aangename temperatuur.

En weet dat meestal de wandeling kan beginnen bij de voordeur en
ook bij een grote stad is een buitengebied na drie tot vijf kilometer al
bereikt.
Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de buitenlucht op,
uiteraard rekening houdend met diverse opgelegde maatregelen.
Henry Mooren
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Maritime Industry verplaatst naar 2022

De zestiende editie van Maritime Industry die gepland stond op
18, 19 en 20 mei 2021 in Evenementenhal Gorinchem wordt
verplaatst naar 17, 18 en 19 mei 2022. Beursorganisator
Easyfairs heeft dit in samenspraak met haar exposanten en
partners besloten. De meest recente ontwikkelingen zoals de
covid-19 varianten, de lockdown en een nog steeds geldend
verbod op evenementen, maken het doorgaan van beurzen op
korte termijn onmogelijk en op middellange termijn hoogst
onzeker. “Daarom is gezamenlijk besloten om de beurs door te
schuiven naar 2022”, laat de organisatie weten.
De verplaatsing van Maritime Industry naar 2022 is in samenspraak
met alle betrokken partijen besloten. “Wij vinden het enorm belangrijk
om te luisteren naar hun wensen en behoeften. Daarom hebben wij
een inventarisatie gedaan onder onze huidige exposanten ten
aanzien van het doorgaan van Maritime Industry op de huidige
datum of een verplaatsing naar 2022. Hieruit bleek dat een grote
meerderheid ervoor kiest om hun deelname door te schuiven naar
2022. In goed overleg is daarom besloten de vakbeurs voor de
maritieme sector met een jaar te verplaatsen.”

Door vroegtijdig deze knoop door te hakken, ontstaat er voor onze
exposanten, partners en bezoekers duidelijkheid. "Ook al is het
besluit een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen, omdat de
beurs in 2020 ook al verplaatst werd door het coronavirus. Maar de
verplaatsing naar 2022 is op dit moment de enige juiste beslissing.
Wij gaan er dan ook alles aan doen om er volgend jaar een
fantastische beurs van te maken. We hadden voor 2020 en 2021 al
meerdere nieuwe concepten klaarstaan die aansluiten op de
actualiteiten in de maritieme sector. Daar gaan we uiteraard mee
door en we betrekken ook onze nieuwe bovenverdieping bij de
beurs, namelijk Next Level. Het belooft in alle opzichten een
onvergetelijke editie te worden.”
De volgende editie van Maritime Industry is op 17, 18 en 19 mei
2022 in Evenementenhal Gorinchem. Deze vakbeurs voor de
maritieme sector viert dan haar zestiende editie. Maritime Industry
telt jaarlijks ruim 350 exposanten en meer dan 10.000 vakgenoten uit
de sector.
Voor meer informatie: www.maritime-industry.nl.
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WINDKANTER

Een stukje schrijven vanuit je isolement in corona-tijd
vraagt nogal wat inspiratie en schrijven over de corona-perikelen kun
je beter niet doen. Er zijn al zoveel 'specialisten' op de buis die van
mening zijn dat ze de wijsheid in pacht hebben dat ze de verwarring
in de samenleving over de te volgen strategie alleen maar groter
maken. Ook lijkt het soms wel of heel Nederland toe is aan een
psycholoog of therapeut om de corona te lijf te gaan of het nu gaat
om kinderen of volwassenen.
Hoe het ook zij, het Midden-en Kleinbedrijf, waartoe ook onze
actieve achterban behoort, heeft het echter moeilijk en persoonlijk
ben ik blij dat ik als 84-plusser, samen met de vele verstandige
leeftijdgenoten, rustig in mijn stoel achterover kan leunen en wachten
op de dingen die komen gaan. Gezien de tv-beelden hebben onze
oudjes in de zieken-, bejaarden-en verpleegtehuizen, ondanks de
goede zorg, het aanmerkelijk moeilijker waarbij vooral het verplichte
isolement een zware wissel trekt.
Ik mag me gelukkig prijzen dat ik samen met mijn echtgenote nog
zelfstandig woon en mijn eigen regels mag opstellen, een borreltje
mag drinken en een sigaretje. roken. Wonend in mijn eigen stulpje in
een Brabants dorpje, ver weg van een overbevolkte stad met zijn
soms zo kritische en ontevreden bewoners, voelt het als een zegen,
al loert ook in ons dorp het gevaar van besmetting met het coronavirus.
Maar stappen we de voordeur uit dan staan we in den natuur en
kunnen mijlen ver over de weilanden heen kijken en staande op de
dijk naar de rivier de Amer en het nationaal natuurpark de
Biesbosch, alleen moeten we nog op het warme zomerzonnetje
wachten. De corona-adviezen met zijn 'zoveel mogelijk in huis
blijven' brengt echter wel met zich mee dat je tijd te over hebt om te
filosoferen en haast vanzelf ga je soms nadenken over de vraag hoe
je leven verder zal verlopen.

Zolang men nog kan beschikken over alle verstandelijke vermogens
in een goede gezondheid wil iedereen graag honderd jaar of ouder
worden. Maar we moeten met beide benen op de grond blijven en
beseffen dat het snel afgelopen kan zijn. Is het erg egoïstisch
gedacht om, met voorbij gaan aan het verdriet van je naasten, op
vergevorderde leeftijd opeens de kraaienmars te willen blazen? Het
is vooral dementie, Alzheimer, een lang en pijnlijk ziekbed door
hersen falen of invaliditeit waarvoor veel ouderen vrees hebben
waaronder deze jongen, niet zo direct voor het doodgaan zelf. Toch
klamp ik me vast aan het leven of , zoals wijlen aalmoezenier Louis
van der Vranden jaren geleden ons vertelde, na klinisch dood te zijn
geweest na een zware hartinfarct en na reanimatie: 'Het mag in de
Hemel nog zo mooi zijn, ik ben toch erg blij dat ik weer leef.'
Amen, zo is het!
Corvee
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

CORONA VERDWIJNT……HET CIRCUS VERSCHIJNT
Hopelijk is spoedig iedereen gevaccineerd en kunnen we weer
gewoon leven net als vroeger! Nog even doorbijten en afstand
houden! Natuurlijk hopen we dat ’t met jullie allemaal goed gaat! En
dat zowel de circussen als de kermissen gesteund worden!
Wat zal dat fijn zijn, als we weer naar ’t circus en naar de kermis
kunnen! Mijn vader was gek op circus en ik, de jongste dochter,
leerde een circusvriend kennen! Hierbij een foto uit 1967 toen ik met
mijn circusvriend naar het circus ging in mijn geboorteplaats
Hoensbroek. De voorstelling kan ik me niet meer herinneren: denk
dat ik TE verliefd was! Met deze circusvriend ben ik in 1969
getrouwd en nog steeds verliefd op elkaar!
Nu we, door Corona, aan huis gebonden zijn, nergens meer naar toe
kunnen, er geen circus meer is dat voorstellingen geeft, verheugen
we ons des te meer op de tijd na Corona!!! Wat zal dat genieten
worden!!!! Tot die tijd moeten we ’t doen met video’s, foto’s en
filmpjes………
A.s. zondag is het Valentijn, vandaar dat ik vanaf deze plaats
iedereen een hart onder de riem wil steken en hoop dat jullie
allemaal een fijne Valentijnzondag hebben en als ’t kan, denken aan
de alleenstaanden in jullie buurt! Voor deze mensen valt ’t nu echt
niet mee: alleen-zijn en nauwelijks bezoek!
Bedenk: de nacht is nooit zo donker, of er is ergens wel ’n STER.
Om u toch iets te geven, hierbij ’n klein stukje vermaak!
https://www.youtube.com/watch?v=OOtQoFEP_1g
Geniet en blijf gezond!
Kitty Cuijpers
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MONA KEIJZER, WAAR IS ONZE BELOOFDE 10½ MILJOEN?

Beste Christoffellezers,
Mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek heeft afgelopen
week een dieptepunt bereikt. Samen met collega’s vanuit de
BOVAK, NKB en de huidige Overkoepelende Stuurgroep Kermis
(OSK) zijn we sinds half maart vorig jaar continu bezig geweest
met één ding: een noodfonds voor de Nederlandse
kermisbranche! Gedwongen sluiting accepteren we (mits er
geen sprake is van politieke willekeur) maar dan dient het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel over de brug
te komen met een goed steunpakket. Liefst specifiek voor onze
sector of anders desnoods een generieke maatregel.
Als één van de eerst getroffen branches zaten we vorig jaar snel aan
tafel, toen nog fysiek, met de staatssecretaris van dit ministerie,
mevrouw Mona Keijzer. De uit de omgeving van Volendam
afkomstige bewindsvrouw was opgegroeid met het fenomeen kermis
en toonde veel begrip voor onze situatie. Generieke maatregelen
kwamen er.
Eerst eenmalig € 4.000,00 (TOGS) voor de periode half maart tot en
met eind mei waarin wij al onze belangrijke feestdagen waren
‘verloren’. Achteraf bekeken een fooi voor alle gederfde omzet.
Toen kwam de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) voor 4
maanden – juni tot en met september 2020 – waarvan ca. 490
kermisondernemers gebruik hebben gemaakt. Een zelfde
hoeveelheid exploitanten heeft óf niet aangevraagd óf kwam qua
vaste lasten niet in aanmerking.
Het seizoen – of wat daar nog van over was – werd vanaf juli 2020
schoorvoetend opgestart. Terwijl de verwachting was dat juist de
kleinere kermissen eenvoudig doorgang konden vinden bleken het
juist de grotere kermissen te zijn die met de nodige aanpassingen

(verhuizing van een A-locatie in het centrum naar een Z-locatie op
een afgelegen evenemententerrein) en extra kosten aan bewaking
en omheining konden opstarten. Maar de gerealiseerde omzet was
te weinig en de periode tekort! Zeker toen we half oktober – als
bewezen ‘doorstroomlocatie’ - weer gedwongen werden gesloten
konden we toch nog enigszins met ‘tevredenheid’ terugkijken op de
maand september toen in eerste instantie staatssecretaris Keijzer en
later ook de Tweede Kamerleden Thierry Aartsen (VVD) en Martijn
van Helvert (CDA), nota bene op de grote Malieveld-kermis te Den
Haag (omringt door pers) bekend hadden kunnen maken dat de
1000 kermisexploitanten, 400 ondernemers in de bruine vloot en
1000 festival organisatoren 10½ miljoen euro aan extra steun voor
de seizoen gerelateerde sectoren mochten gaan ‘verdelen’.
Lees verder
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Het is nu eind januari 2021 en de in en in trieste eindconclusie is, dat
er niks is! Het geld bleek bij monde van een beleidsmaker van het
ministerie op te zijn gegaan in de EM (Evenementenmodule)
waarvan de spelregels nu nog niet zijn goedgekeurd door de
Europese Commissie en waarvan bij een voorgelegde berekening
blijkt dat maar slechts een enkele kermisexploitant van deze regeling
gebruik kan gaan maken (je moet in Q4 en Q1 in ieder geval niet
meer dan € 8.823,53 omzet hebben).
Remco Duisterhof (teamleider TVL bij de RVO) vertelde het begin
vorige week overduidelijk. We moeten allemaal in bezwaar gaan
wanneer we het niet eens zijn met de (onbereikbare) regeling of de
afwijzing.
Aanvankelijk dacht ik nog dat het niet zo’n vaart zou gaan lopen
maar een dag later stonden we er al weer heel anders voor. Namelijk
met lege handen en loze beloftes! En dus zit er niets anders op dan
dat we met elkaar, 950 ondernemers, de RVO aan het werk zetten
en allemaal, niemand uitgezonderd, een bezwaarschrift gaan
indienen. Na 10 maanden ‘masseren’, lobbyen, overleggen en
talloze conference calls is de wrange eindconclusie: hadden we
maar direct vanuit alle belanghebbenden ingezet op een specifiek
noodfonds voor de kermisbranche dan was alle financiële stress,
spanning en onzekerheid van de afgelopen maanden voor al die
kermisondernemers en hun gezinnen wellicht overbodig geweest.
Maar nee, helaas, vanuit de betrokkenen op het ministerie slechts
alleen functionele empathie. Zelfs Focco Vijselaar, de hoogste baas
op dit ministerie, Directeur Generaal onder minister Van ’t Woud en
staatssecretaris Keijzer, had ons vorige week dinsdag niets meer te
melden dan “dat we er niet op moesten rekenen dat er nog
wijzigingen aangebracht konden worden inlopende

steunmaatregelen en dat we ons echt moesten gaan richten op de
regeling in Q2 van 2021”. Want die zou er echt een stuk beter uit
zien dan de schamele eenmalige subsidie van € 4.000,00 uit 2020.
Vreemd hè, maar ik neem het niet meer voor waarheid aan! Ik heb
meerdere keren in deze laatste digitale bespreking van
dinsdagmiddag moeten vragen waar onze toegezegde 10½ miljoen
euro is gebleven, maar een bevredigend en duidelijk antwoord bleef
uit! Hoe is het toch godsmogelijk (om maar met een CDA term te
spreken) dat een bewindsvrouw van deze christelijke partij – en zelfs
enkele Tweede Kamerleden – ‘en plein public’ mogen verkondigen
dat de seizoenbedrijven, zoals de kermis, financieel geholpen zullen
worden en er uiteindelijk een regeling door de beleidsmedewerkers
van dit ministerie wordt bedacht die voor het Nederlandse
kermisbedrijf onbereikbaar blijkt!
In het slotpleidooi van de conference call van vorige week
dinsdagmiddag (26/1), in het bijzijn van de collega’s Hans van Tol,
Nicole Vermolen, Frank Ockers jr. en Jean van der Beek, liepen bij
mij de emoties hoog op. Ik was woest en jankte tegelijk, ik kon niet
meer ontspannen. Het was de druppel na 10 maanden van overleg,
lobby en calls. We staan gewoon voor lul, met lege handen, geen
geld en geen perspectief. Er werd een ‘gif’ in mij aangemaakt – ik
wist niet eens dat ik het had – dat me zo vurig maakte dat ik op
ontploffen stond! Er word ons een groot onrecht aangedaan door dit
kabinet en dit onrecht heeft eerder weg van volksverlakkerij dan van
volksvertegenwoordiging!
Hartelijke groet,
BOVAK -Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
Atze J. Lubach-Koers, Voorzitter
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FINANCIËN

GEDULD RAAKT OP
Nee, het gaat in dit artikel niet over ons corona-geduld dat
opraakt. Ons aller vraag "hoe lang nog?" ligt inderdaad al lang
voor op de tong. Een andere geduld-vraag gaat ook over "hoe
lang nog?". En dan heb ik het over de zeer lage (spaar)rente.
Vanaf 1997 daalde de spaarrente tot (gemiddeld) 2,66% in 2007. En
tussen 2007 en heden zette de daling door tot het huidige niveau van
0,0% - 0,1%. Al jaren leidt dit tot grote ergernis omdat de inflatie wel
doorgaat én ook nog fors belasting moet worden betaald over het
fictieve rendement. Over de eerste € 50.000 behoeft geen box 3
belasting te worden betaald maar daarboven wordt er vanuit gegaan
u tussen de 1,898% en 5,69% rendement maakt, afhankelijk van de
hoogte van uw (belastbare) vermogen. Deze fictieve rendementen
liggen dus zeer fors boven de eerder genoemde spaarrentes van
0,0% - 0,1%.
INTEREN moet dan ook met hoofdletters worden geschreven. Tegen
deze grove oneerlijkheid wordt al vele jaren geprotesteerd. Deze
protesten hebben tot nu toe geleid tot een huidig gedifferentieerd
fictief rendement (zie boven: tussen de 1,898 en 5,69%). Dat was tot
een paar jaar geleden voor een ieder 4%. En over dit fictieve
rendement moet 31% belasting worden betaald.
Ik weet dat voor vele (oudere) spaarders een alternatief, te weten
beleggen, niet aan de orde is vanwege de bijbehorende risico's. Ik
begrijp dat. Vanwege het oprakende geduld leg ik het toch aan u
voor: beleggen kan (fors) méér rendement opleveren, zeker als u het
geld niet direct nodig hebt. Zeker, de beleggingen kunnen defensief,
neutraal of offensief worden weggezet. Hoe meer risico's (volatiliteit)
hoe groter de mogelijke positieve of negatieve resultaten.

Een combinatie ("mandje") van beide (sparen én beleggen) is
natuurlijk ook mogelijk. U kan bijvoorbeeld aan uw bank of
vermogensbeheerder vragen om, met een zeker mandaat, een en
ander te laten beheren waardoor u de dagelijkse rompslomp
uitbesteedt.
Het moeten beheersbare zorgen blijven voor u. Let wel: ook bij
sparen (zie boven) teert u in op uw vermogen. Dit nadeel staat
tegenover een mogelijk negatieve koersontwikkeling van uw
aandelen, fondsen e.d.
Wachten tot de rente omhoog gaat, is ook een "uitputtingsslag". Alle
experts gaan hier niet van uit. Na het corona-tijdperk zal het
bedrijfsleven moeten opkrabbelen. Dit kan alleen gepaard gaan met
lage rente/kapitaallasten. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) gaat
van deze verwachting uit.
Geduld kun je oefenen en oefening baart kunst. Op onderdelen
berusten, kan ook rust geven....
Wim Onderdelinden
www.stichtingabri.nl
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Op maandag 8 februari is, op de leeftijd van 89 jaar, J.J.M. (Coby)
de Paepe – Pecher overleden. Weduwe van P.J. (Paul) de Paepe.
Weduwe van J.W. (Hans) Kreusch.
De herdenkingsdienst zal gehouden worden op zaterdag 13 februari
om 11.00 uur en is te volgen via
herdenkingsdienstjjmdepaepepecher. De crematieplechtigheid vindt
in besloten kring plaats.
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
Christoffel 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

GEBOREN
Op dinsdag 5 januari is Johannes (Cas) Mooren geboren. Cas is
het zoontje van Roel en Carlijn Mooren.

OVERLEDEN
Op vrijdag 29 januari is, op de leeftijd van 85 jaar,
Riet Wagemakers – Suijkerbuijk overleden.
Weduwe van Harry Wagemakers. Het afscheid zal in
besloten plaatsvinden.
Correspondentieadres: Fam. Wagemakers, Haydnstraat
75, 6661 BT Elst.

Correspondentieadres: Wilgenwede 29, 2993 TB Barendrecht.
Op maandag 8 februari is, in de leeftijd van 96 jaar,
Zuster Vincentia (Elisabeth Cornelia Marie (Bep)
Faase) overleden. Zuster in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus.
Er is gelegenheid om op het KSCC Schipperscentrum
Waalhaven 1K, Nijmegen (navigatie: Havenweg) vanaf
donderdag 11 februari afscheid van haar te nemen (op
werkdagen van 09.00-17.00 uur en op afspraak) tot één uur voor de
afscheidsviering op dinsdag 16 februari om 11.00 uur.
De afscheidsviering zal in besloten kring plaatsvinden. U kunt het
afscheid volgen via een livestream verbinding.
Link naar de livestream van de afscheidsdienst:
https://youtu.be/V-QIciBY28M
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Zuster Vincentia, zuster Bep Faase, de laatste zuster die in het CWS actief is, is op 8 februari 96-jarige leeftijd overleden. Een leven vol zorg,
aandacht en liefde voor de ander met name ook in de schipperswereld en het KSCC.

Zuster Vincentia (zuster Bep) laatste actieve non van het CWZ overleden

Er zijn voor anderen maakt me gelukkig
Door Hans Jacobs
Ze hoeft niet lang na te denken. Ondanks haar hoge leeftijd van diep
in de 90 weet ze alles tot in het detail. Over haar tijd in het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. In het oude ziekenhuis in het
centrum waar zuster Vincentia met ingang van 32 november 1966
hoofdverpleegkundige van de afdeling chirurgie wordt. “Oh ja, ik ben
op de afdeling bekend als streng, maar zo zeggen verpleegsters:
streng ja, maar ik heb nog nooit zoveel
geleerd.”
Ze kent ondanks de vele jaren in de
ziekenhuizen alle namen, zeker van al die
verpleegkundigen die ze heeft opgeleid. Ook
die van verpleegsters die verliefd worden op
patiënten, wat toen niet mocht. Hoe ze het
ook proberen te verbergen, Vincentia komt
erachter. Ze heeft het al lang gezien. “Ja, ik
ben een dondersteen”, zegt ze
samenzweerderig. Na achttien jaar chirurgie,
op haar zestigste, gaat ze als vrijwilligster
patiënten begeleiden. De naam ‘De Witte
Engel’ en ‘Vliegende Non’ zoemt door het
ziekenhuis. Ze komt in contact met een zieke
schipper, ontmoet zo aalmoezenier Van
Welzenes en meert ze in 1986 aan in het
schipperscentrum in de Waalhaven. De zorg
voor zieke schippers wordt haar taak, maar
ook pastoraal werk, zoals de zondagse mis.

Het habijt hangt al lang in de kast. De non is een altijd piekfijn
gekleed dametje geworden. Op de foto wil ze dan ook pas als ze
naar de kapper is geweest. Dus ook nog eens ijdel, plaag ik haar:
“God houdt niet van slordige mensen.”
Dus heeft ze tot in detail opgeschreven wat ze aan wil als ze komt te
overlijden.
Verliefd
Ruim 70 jaar is ze non, zuster, de platina
bruid van God. Maar het had ook anders
kunnen lopen.
Want: wat is ze verliefd. Op Gerard, twaalf
jaar ouder, gast in het pension van haar
ouders. Ook hij is verliefd op het
achttienjarige meisje Bep. Stiekem verstopt
hij cadeautjes onder het kussen van het bed
dat ze elke dag moet opmaken. Bep Faase.
Ze wil kinderen, het liefst 12 of meer. Een
groot gezin, zoals bij haar broer. “Daar is het
altijd zo gezellig.”
Maar er is nog iets. Diep in haar hart bloeit
een andere liefde: voor iemand speciaals.
Voor God. Het splijt haar in tweeën. Die
magneet in haar, die aantrekt, die roept.
Lees verder
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“Als je maar niet naar het klooster gaat”, waarschuwt haar moeder
nog.
Ze wijst naar haar borst. “Daar zit het, die roeping, dat kun je niet
duidelijk maken wat het is. Het is zo sterk. Die stem, die kun je niet
tegenhouden. Ik wil je voor mij, zegt die stem, dan ben je er voor
iedereen.” De stem van binnen wint en ze staat een paar jaar later
op de stoep bij de Zusters Onder de Bogen in Maastricht. Nog is ze
Bep Faase. Tot ze na haar opleiding tijdens haar professie de belofte
van eeuwige trouw aflegt. Voor het altaar in een witte jurk, een
kroontje in het haar en een brandende kaars in de hand. De bruid
van God. De bisschop opent een dichtgevouwen briefje dat ze
tussen haar vingers houdt en hij leest: “Voortaan ben je zuster
Vincentia.”
Trouw
Het begin van een leven in dienst van de ander. “Het is een goed
huwelijk. Hij is soepeler dan de mens. Mensen kunnen oordelen,
kunnen vreselijk zijn. God nooit. Onze trouw is wederkerig.” Dan
glimmen haar ogen: “Dat wil niet zeggen dat je niet op andere
mannen verliefd kunt worden. Ik was vaak verliefd, verliefd zijn is
mooi, maar je hoeft ze niet te hebben. God is nooit jaloers. Hij heeft
er tenslotte voor gezorgd dat die mannen op mijn pad komen.”
Dan zegt ze bijna bijbels: “Je moet niet iedereen haten om één. Mijn
huwelijk met God heeft mij gelukkig gemaakt. Er zijn voor anderen
maakt je gelukkig. Maar je moet het jezelf elke dag opnieuw zeggen.
Natuurlijk komen er mensen op je pad, waarvan je zou wensen dat
ze op de Mookerhei zaten.”
Tussen alle foto’s van haar leven ligt een totaal andere afbeelding.
Een kleurenafdruk van een doorsnede van een hart. Mijn hart, zegt
ze. Haar lekkende hartklep die steeds groter wordt. Twee jaar
geleden zei de cardioloog: je gaat dood. Opereren kan niet meer, je
longen zijn te zwak Maak alles maar in orde, je hebt niet lang meer te
leven. Dat deed ze, maar ze is nog jaren gebleven.
Ze wijst naar een Mariabeeltje op de tafel. “Maria heb ik altijd bij me.
Dag en nacht. Als ik ’s morgens wakker word, denk ik wel eens
tjeminee, ik ben er nog. Ik word hier nog wakker. Dan maak ik een

kruisteken en dank God dat ik er mag zijn en hoop, dat ik vandaag
weer veel voor mensen kan betekenen.”
Door haar ziekte is Vincentia niet meer zo ambulant. Dus belt ze de
zieken op en praat met ze, steekt ze een riem onder het hart, bidt ze
elke dag haar rozenkrans met intenties voor alle zieken. “Ik doe het
niet voor het applaus, maar ik wil een kanaal zijn naar God. Ik hou er
van om zieke mensen steun te geven.”
Ze voelt het. De dood komt dichterbij. Ze belt me nog op het moment
dat de ziekenwagen voor haar deur staat om de zuster naar
Dekkerswald te brengen. “Ik denk dat ik doodga.” Maar ik weet dat
ze niet bang is voor wat er komen gaat, “maar ik moet nog zoveel
mensen helpen, er zijn nog zoveel mensen die me nodig hebben.”
Dat zijn voor anderen, dat haar zo gelukkig maakt.
Zo zal ze altijd herinnerd worden.
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12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.
13-2 Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen; Jaap Bakker;
mevr. Biemans-van de Weiden.
14-2 John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
17-2 Jolanda van Gils-Bouwman, m/s Rodeo; Lionne Beyer;
Miep van Lent, m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk;
Fabienne Cremers; mevr. Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen;
Saskia Heymen; Joke Smits-Vermeeren.
18-2 Mevr. Matjene Ben¬ner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
19-2 Mevr. D. Cornelissen-Vermaas; Antoine de Goey, m/s
"Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
20-2 Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman “Tonny”;
Corinne Verberck.
21-2 Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
22-2 Mevr. Sybilla Sep-Tonissen; mevr. Henriette Leensen.
23-2 Mette de Bot.
24-2 Sander Bosman, “Tonny”.
25-2 Anja Meurs; Michelle Bruins; Frank Put; Sarah-Leigh Meijers.
26-2 Hans Paal; Remco Schelle.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021
Voor Zuster Vincentia,
Mw. Riet Wagemakers-Suijkerbuijk en dhr. Harry Wagemakers,
Voor familie Kuijten-Joosten, Mw. Coby de Paepe-Pecher,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
dhr. André Derksen hoofdbeheerder KSCC Nijmegen,
dhr. H. Buil en overledenen uit de familie Buil,
ouders Reinkens-Bolten, mw. F. Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
Anita Martens-van Wijk,
Familie Lathouwers, Familie Eckelboom-Welsing,
Familie Leijten-Zwaans,

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
ouders van der Made, Loucy van der Made-van Weelderen,
ouders Bemboom-de Boer,
ouders Wennekes-van Oijen, dhr. G. Wennekes en Liza DerksenWennekes, en familie, dhr. J. van der Hoeven v/h Bituma l,
mw. G. de Pauw-Faase, dhr. Wil Meesters,
mw. Miek Broekmeulen-Tonissen en Harry Broekmeulen,
mw. G. Hakkert-van der Hoeven,
Heer Gustav Pooth,
Dhr. J. van der Pluijm en familie.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Karel Eckelboom.
UTRECHT, UMC ZIEKENHUIS,
HEIDELBERGLAAN 100, 3584 CX.
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT
GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
POSTADRES: Lindenlaan 19, 6584 AC
MOLENHOEK.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.
* 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.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek,
Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG,
BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

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

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68,
6641 BG.
* Danie en Ria Martens-Lischer,
(Residentie Mariëndaal-Dores
Herstelzorg, 1e etage – kamer 21).
VELP (bij Grave), TOLSCHESTRAAT
2, 5363 TC.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN,
MOZARTSTRAAT 14, 6566 DP.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (Kalorama –
afd. Musschenberg.)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4,
3223 PC.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Dhr. Martin Hanson.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname. Wijzigingen worden
bijgewerkt op onze website. Klik
daarvoor op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN februari/maart 2021

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

Zo. 14 febr.

11.00 uur

Di. 16 febr.

11.00 uur

Zo. 21 febr.

11.00 uur

Zo. 28 febr.

11.00 uur

Zo. 7 maart

11.00 uur

Zo. 14 maart 11.00 uur
Zo 21 maart

11.00 uur

Zo. 28 maart 11.00 uur

Stafvergadering.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Afscheidsviering van zuster Vincentia. Te volgen
via livestream: https://youtu.be/V-QlciBY28M
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl
Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te
houden. Voor het protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website
www.kscc.nl.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Elke 2de
zondag

Eucharistieviering. Na de viering is een
bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

a1
n
i
g
a
Woord
en p
Communiedienst. Na de dienst is
e
i
Z
Elke andere
. bestuurslid aanwezig.
10.30a
uur
steen
l
zondag
e
Bibliotheek geopend.
A fg
10.30 uur

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

Groot is onze dankbaarheid voor de warmte en
steun die wij van u mochten ontvangen na het
overlijden en bij de uitvaart van onze moeder,
schoonmoeder en grootmoeder
MIA REIJMERS-JANSSEN
Het heeft ons gesteund, getroost en gesterkt.
Dank u wel hiervoor.

1923 - 2021

Henk Reijmers jr.
Jan van Bon & Jeanne van der Aa, Hetty van
Bon-Reijmers
Marjorieke van Bon & Joris Verrips
Olivia & Axel
Familie Reijmers
Familie van Bon

← terug naar pagina 1

NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ
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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.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Altaarstukken onder de aandacht museum Gouda

Wie wel eens in de kapel van MUSEUM GOUDA is
geweest, weet dat deze altaarstukken een uniek verhaal vertellen.
De monumentale 16de-eeuwse schilderijen overleefden de
Beeldenstorm, en de 17de-eeuwse altaarstukken illustreren het
verhaal van huiskerken, waar katholieken buiten het zicht hun
verboden mis opvoerden.
Door een gezamenlijke actie van Vereniging Rembrandt en Turing
Foundation kunnen ze het verhaal van deze voor Nederland unieke
kunstschatten nog beter vertellen en volop in het zonnetje zetten als
ze weer open gaan!
Het is fantastisch dat musea, die door de coronacrisis zo hard
geraakt worden, met de hartverwarmende steun van Vereniging
Rembrandt en Turing Foundation, de eigen collectie nog krachtiger
kunnen laten zien!
Het museum is tot 2 maart gesloten, maar de tentoonstelling loop tot
en met 26 september 2021.
Kijk op de website van MUSEUM GOUDA voor meer info.

← terug naar pagina 1

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.

Allerheiligen gaan we weer terug naar
Nijmegen. We hebben een gevarieerde zomer
gehad en veel gezien. Het leven is mooi op
ons tjalkje. Miek heeft het ook goed naar de
zin. Ook in Nijmegen is het 's winters niet
ongezellig. Er is altijd wat te doen in het
schipperscentrum.
Op 24 april worden we opa en oma van ons
eerste kleinkind. Het is een flinke dochter met
zwart haar en ze heet Raisa. lk vind ze erg lief
als ze zo klein zijn. Jammer dat het altijd zo
vlug voorbij gaat. Je kunt je al haast niet meer
voorstellen hoe je eigen dochters er uit zagen
toen ze zo klein waren. Dan besef je het niet
zo. Je bent getrouwd en je krijgt kinderen. Dat
vind je dan heel gewoon, want dat hoort zo,
denk je dan. Je beseft dan niet dat het zo vlug
voorbijgaat. Je bent dan ook zo intensief met
je beroep bezig, dat de tijd je door de vingers
glipt. Voor je er erg in hebt, komen ze hun
vriend aan je voorstellen.
Zomertocht 1988
Zaterdag 28 mei vertrekken we weer naar
Mook. Hier moet de verfkwast weer
gehanteerd worden, maar het weer is niet zo
best. Het regent pijpenstelen en de dagen er
na wordt het niet beter. lk doe elke dag wat en
's middags gaan we een stukje fietsen of
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wandelen op de Mookerhei bijvoorbeeld.
Maandag 24 juni varen we naar Venlo en nog
dezelfde dag door naar Maasbracht. Onze
kennissen weer bezocht en de derde dag
trekken we verder naar Maastricht. O, wat is
het fijn om weer in Maastricht te zijn. Het is
prachtig weer en de muur ligt helemaal vol
met jachten. Het is een gezellige drukte en je
kunt altijd wel een praatje maken, als je dat
wilt.
Op 18 juli hebben we weer genoeg van
Maastricht en varen we naar het Belgische
Hasselt. Daar kun je goed liggen in de haven
en die is ook nog vlak bij de stad. Hier woont
de jongste broer van mijn moeder. Die heeft
ook altijd gevaren. Hij is met een Belgische
vrouw getrouwd en is na zijn pensioen in
Hasselt gaan wonen. Nu kan ik mijn Vlaams
weer wat ophalen. Na twee dagen varen we
verder naar Turnhout in de oude Kempen. Er
is hier bijna geen beroepsvaart. Een
sluismeester moet hier drie sluizen bedienen
en je moet hier geen haast hebben. In
Turnhout zijn we niet aan de wal geweest
vanwege het slechte weer.
's Avonds hebben we televisie gekeken. De
volgende morgen varen we onder een brug
door en de hele achtermast komt naar
beneden. Wat is het geval? lk heb vergeten
de achtermast, met de televisieantenne erop,
te strijken. De houten grenen mast is
helemaal gespleten. De televisieantenne ligt
op het achterdek, maar is nog heel. Het zal
wel moeilijk zijn om weer een andere grenen
mast te vinden. Wie heeft er nu een
grenenhouten mast? Misschien vinden we er
een in Antwerpen, zeg ik tegen Miek. Daar

liggen veel spitsen die toch niet meer varen.
De volgende dag lagen we in het oude dok in
Antwerpen, vlak bij de stad. lk ben langs de
spitsen gelopen die daar stillagen, maar de
grenen masten waren schaars. Eindelijk
ontdekte ik een spits met een houten mast. lk
klopte aan en werd opengedaan door een
vrouw die weduwe bleek te zijn. Madame, ik
zou graag uwen veurmast willen kopen. Wat
moete gij daarmee? lk legde uit wat de
bedoeling was, maar ze kon daar niet op
ingaan. Mijne man zou uit zijn graf komen als
ie wist dat ik diejen mast verkocht had. Geen
mast dus. lk heb de mast zo goed en zo
kwaad als het ging weer in elkaar gezet. Het
was geen sieraad meer, maar het zij zo.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

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

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
14 0 24
Bureau voor Rechtshulp
0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst
0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep
024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst
0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen
06-225 25 998
Havendienst Nijmegen
024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88 44
Waterpolitie
0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800-70 00
Brandweer
088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

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

Christoffel Nieuwsbrief 4 verschijnt op donderdag 25 februari 2021.
Deadline: maandag 22 februari.
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Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank:

Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank:

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de
binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
Uitgever/Hoofdredactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.
Directeur LKSCC
en Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

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

K.S.C.C.:

ING:

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen (†), Ina Feenstra, Cor van der Veeken,
Kitty Cuijpers, Atze Lubach, Wim Onderdelinden, Hans Jacobs.

Stg. K.S.W. Nijmegen
NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. 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
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zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie
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