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Van de bestuurs- en directietafel

Zondag 28 maart is het Palmzondag, waarmee de lijdens-
week begint. Jezus wordt door de mensen ingehaald in
Jeruzalem. We weten hoe het afloopt, na een Witte Don-
derdag volgde een Goede Vrijdag.
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Vastenactie Raamsdonksveer

We blijven vanuit Nederland steeds Harapan Jaya op
Sumatra steunen. Ik hoop dat ook dit jaar weer gul ge-
geven wordt om dit prachtige project te steunen. Zo
geven we blijk van onze betrokkenheid.
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Paaspuzzel 2021

Dit jaar hebben wij een leuke paaspuzzel voor u. Print uit
en los het op. Dit jaar zijn er ook enkele leuke prijzen te
winnen. Stuur de slagzin via e-mail naar ons op. Uitslag in
de volgende nieuwsbrief.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Een tragische gebeurtenis

Groot verdriet in de familie van Georg Sep. Hij is verdronken in
Bingen – boven de Nahe grond.
Tot heden toe is hij nog niet gevonden. Er wordt gezocht door de
broers, neefjes en de politie te water. Honden die daar speciaal voor
opgeleid zijn ingezet.
Hope and pray dat Georg snel wordt gevonden. Heel veel sterkte
voor zijn kinderen Mariëlle, Simon en Jordy en voor zijn moeder
Sybilla met haar gezin.

Uitslag verkiezingen

Er wordt druk verkend hoe het toekomstige kabinet eruit moet zien.
Gevaar is – we hebben gewoon veel te veel partijen – dat een meer-
derheid niet zo makkelijk te vinden is. Toch hoop ik dat het welzijn
van de mens centraal staat en dat de christelijke waarden ook wor-
den meegewogen in medisch-ethische besluiten. Daarbij is te hopen
dat de leiders van de christelijke kerken nu, in deze tijd, speciaal van
zich laten horen over christelijke normen en waarden, hun diaconale
taken en ontwikkelingshulp: zorg voor kansarme mensen in de we-
reld.

De politici die vanuit een partij
werken met de C van christelijk
moeten nu het lef hebben zich
als christelijke politici in woord
en daad te profileren.

Corona

We kunnen er niet omheen.
De besmettingen nemen toe. Naar ver-
luidt, is dit het gevolg van de Britse- en
Zuid-Afrikaans variant. Wat de oorzaak
ook moge zijn: onze wereld is veranderd,
wij ervaren allemaal de gevolgen.
Beperkingen worden opgelegd die nodig
zijn om het virus onder controle te krijgen.
Beperkingen worden opgelegd die nodig
zijn om het virus onder controle te krijgen.
Leuk is dit allemaal niet, dus toch maar
‘even‘, wat dat even ook waard is. Volhou-
den dus.

Vaccinatie

Gelukkig krijgen steeds meer mensen van
tussen de 70 en 80, 63 en 64 een oproep
om zich te laten vaccineren. Daar moet
meer vaart in gezet worden. Natuurlijk dat het stop zetten van Astra-
Zeneca vaccin een vertraging oplevert. Midden vorige week is er toe-
stemming gegeven het weer te gebruiken. Je vraagt je af waarom
het bijna meer dan een week duurt voordat men begint.
Natuurlijk begrijpen we de moeilijke situatie van het kabinet, maar het
blijkt dat de rek er bij heel veel mensen uit gaat. Toch zullen wij door
moeten, nog even… maar dat even is blijkbaar zeer rekbaar.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De 40 dagen, vasten, lijdenstijd loopt uit
op Pasen: Hij leeft.

In de 40 dagen tijd wordt speciaal onze aandacht ge-
vraagd voor de kansarme mensen. Er is een vastenactie: we

kunnen geld doneren om de projecten voor deze mensen te steunen.
Het werk van pater W. Boksenbeld, broeder Willy Leensen, de pro-
jecten van broeder Cees Smeele † en Pam van der Beld dwingen
ons tot diep respect. Met de weinige middelen die ze hebben staan
ze tussen en zijn er voor de mens. Ze hebben geen grote overhead.
Elke euro wordt optimaal benut.

Wilde Ganzen

Maar vanuit de protestantse kerken vraagt men aandacht voor de
actie Wilde Ganzen. Het is goed om op dit vlak geen grenzen te ken-
nen en samen op te komen voor mensen die het nodig hebben. Na-
tuurlijk zijn er opmerkingen over de kerken: ‘ze hebben geld zat’ etc.
etc. Maar kijkt u wel eens achter de schermen van deze diaconale en
missie activiteiten. U zult verbaasd zijn hoeveel mensen – en heel
veel jongeren zich belangeloos voor kansarme mensen inzetten.

Maison Papy - project van broeder Smeele †

Palmpasen – Pasen

Zondag 28 maart is het Palmzondag, waarmee de lijdensweek be-
gint. Jezus wordt door de mensen ingehaald in Jeruzalem als hun
koning: hosanna, maar zij verwachten dat Jezus als Koning hen zou
bevrijden van het Romeinse juk. De koning die Jezus wilde zijn was
er een van liefde, gerechtigheid en nederigheid, zoals Paus Francis-
cus elke keer zegt als hij het over de leiding van de kerk heeft. We
weten hoe het afloopt: na een Witte Donderdag volgde een Goede
Vrijdag. Witte Donderdag nodigde Jezus, zoals gebruikelijk op Pasen
zijn leerlingen aan tafel om te eten van het heilig Brood, waarvan Hij
zei: dit is mijn Lichaam, gebroken voor jullie en de wijn die gedron-
ken werd: dit is mijn Bloed: vergoten tot vergeving van de zonden. Hij
sloot af: doe dit tot mijn gedachtenis.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Elke zondag vieren wij dit en doen dit tot
Zijn gedachtenis. Helaas fysiek voor een beperk-

te groep, de livestream biedt de mogelijkheid om via
een computer of tablet mee te vieren.

Goede Vrijdag: op deze dag zo luidt de traditie wordt de vlag om
15.00 uur halfstok gehesen.
Het lijden van Jezus eindigt op de kruisdood. Het is volbracht. Hij
boog het hoofd en gaf de geest.
“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft brengt hij geen
vruchten voort.”
Jezus is gestorven, maar door Zijn dood is Hij tot leven gekomen.
De steen werd van het graf weggerold. Hij LEEFT!

Pasen: wat betekent dit voor ons?
Een pasklare definitie is niet te ge-
ven. Het is een gissen, het komt op

geloof aan.

Geloof heeft te maken met liefde, vertrouwen, respect en hoop. ‘In
de eeuwen der eeuwen. Amen’. We spreken het vaak makkelijk
uit aan het einde van gebed. Een zin om over na te denken, zeker
als iemand overleden is en wij afscheid van hem of haar nemen.

Op palmzondag zegenen wij de palmtakjes. U kunt een palmtakje of
palmtakjes bij ons ophalen om ze thuis aan boord of in uw salonwa-
gen achter het kruis te steken.

Tijdens de Paaswake op Paaszaterdag om 19.00 uur en tijdens de
Paasviering op Eerste Paasdag worden de Paaskaars en de kleine
paaskaarsjes gezegend: Licht dat ons bijlicht bij onze tocht door het
leven. foto paaskaars

De vrijwilligers, de medewerkers, pastoraal team directie en bestuur
van het KSCC en de parochie wensen u een
Zalig Paasfeest en een fijn paasweekend
Blijf gezond en houd je aan de coronamaatregelen.

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

Bij een sollicitatiegesprek:

- "Wat zijn uw sterke punten?"

- "Ik neem graag meteen het heft in
handen."

- "Ok, dank u. We zullen contact
met u opnemen."

- "Nee, ik neem contact met u op."

Op ons Katholiek Sociaal Cultureel Cen-
trum (KSCC) zoeken wij voor ons kerkkoor een
dirigent. Het is een klein 50+ koor met ca.
15 leden en een organist.

We hopen met een nieuwe dirigent mooier te kunnen zingen en
misschien ook meer leden te kunnen werven. Voor deze functie
is in overleg een vergoeding mogelijk.

We repeteren op donder-
dagavond op ons kerk-
schip in de Waalhaven te
Nijmegen en zingen elke
zondag om 11:00 u. in de
eucharistieviering.

Deze is elke week te vol-
gen via de livestream. De
link hiervoor is te vinden
op de website
www.kscc.nl.

Eventuele reacties graag
via e-mail: info@kscc.nl.
t.a.v.

Aalmoezenier
B. van Welzenes.

Gevraagd dirigent/dirigente - Nijmegen

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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In De Standaard verscheen begin maart een mooie lezersbrief
over de jeugd en hun zorgen in deze coronatijd. In deze bemoe-
digende brief roept Anita Mertens de lezers op om te geloven in
de sterkte en de creativiteit van de jeugd. Een brief waarin de
geest van Don Bosco duidelijk aanwezig is...

Er is perspectief voor jongeren
De voorbije weken hoorden we steeds luider de alarmbel voor jon-
geren die perspectief nodig hebben. Ze dreigen psychisch te be-
zwijken onder de coronamaatregelen, die hun vrijheid al zo lang
inperken. Een terechte zorg. Men mag niet onderschatten welke
impact sociaal isolement heeft in deze fase van hun leven. Ze
moeten zoveel missen.
Toch durf ik een kanttekening te maken bij een al te eenzijdige
benadering van het probleem. Door jongeren uitsluitend te
bevestigen in hun slachtofferrol, ontneemt men hen pas echt per-
spectief. Door alleen te kijken naar hun kwetsbaarheid, vergeet
men een beroep te doen op hun creatieve krachten en talenten,
op hun ontluikende honger naar verantwoordelijkheid en inzet
voor nobele doelen, zoals bijvoorbeeld het overwinnen van een
pandemie.
We zitten nu eenmaal in een uitzonderlijke situatie. Maar laat het
eerder een uitdaging zijn dan een sterfput. Perspectief is er ook
nu, niet in het vooruitzicht van versoepelingen, maar in het stimu-
leren van inzet, creativiteit en acties. Het is aan de politiek, aan de
media en aan alle organisaties om jongeren positieve prikkels te
geven.

Elke tijd en elke situatie scheppen immers nieuwe uitdagingen.
Jongeren mogen daarbij op de voorgrond geplaatst worden. Be-
trek hen. Onderschat hen niet. Geloof in hen en in hun mogelijkhe-
den. Geef hen vertrouwen en een duwtje in de rug om ideeën te
ontwikkelen en nieuwe oplossingen voor zichzelf en anderen te
vinden, in plaats van hen te leiden naar de gevangenis van zelf-
medelijden.
Tijdens de oorlogsjaren werden de jongeren niet gepamperd,
maar veeleer gestimuleerd tot heldhaftige daden. Gelukkig gaat
de vergelijking met onze huidige context niet op, maar we zouden
een grote fout maken, mochten we geen beroep doen op de ster-
ke krachten die in jongeren aanwezig zijn. We mogen hen niet
laten stikken, niet in hun psychische en sociale noden, maar ook
niet in een verstikkende slachtofferrol.

Anita Mertens Schepdaal
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WINDKANTER

Deze Christoffelnieuwsbrief krijgt het predicaat mee van
'speciale Paaseditie' en juist de Goede Week en het Paasfeest zelf
worden gezien als het hart van het Christelijk Geloof waarin het be-
grip 'geloven' een belangrijk item is. Het begrip 'geloven' wordt in
mijn woordenboek omschreven als 'erop vertrouwen dat iets waar is'
en juist hiermee worstelen veel kritische gelovigen tegenwoordig zo-
als bleek uit berichtjes die enkele lezers me toestuurden. Corvee is
echter een oud-schipper, geen theologisch geschoolde wetenschap-
per, een echte amateur dus die met dezelfde twijfels zit. Veel krediet
wordt die twijfelaars door kerkleiders ook niet geboden en worden ze
dan al snel in de hoek gezet van afvalligen. Mijn inziens een foute
opstelling die mensen juist vervreemd van de Kerk, begrip opbren-
gen zou vruchtbaarder zijn.
Veel verhalen die in de Evangeliën zijn om-
schreven zijn bewijsbaar ook al werden ze
pas later opgetekend. Zo lang het menselijk
brein dit alles kan bevatten is er geen pro-
bleem maar er vinden ook gebeurtenissen
plaats die het menselijke verstand te boven
gaan en dan krijgt het begrip 'geloven' pas
echt betekenis maar versterkt de twijfelaars.
Onze Kerkvaders hebben het ons ook niet
gemakkelijk gemaakt en dat begint al met
het verhaal rondom de geboorte van Chris-
tus met Maria die ontvangen is van de Heili-
ge Geest en dus niet van de H. Jozef. Het
waarom wordt omschreven als 'Christus
werd niet uit een mens maar uit God gebo-
ren', Gods Zoon dus en werd Jezus van
Nazareth een van de hoeken van de beken-
de Goddelijke Drie-eenheid 'God de Vader,
God de Zoon en God de H. Geest'.

In onze internaattijd hebben we oeverloze discussies gevoerd met
onze godsdienstleraar over de vraag hoe het viel te rijmen met het
geloof in één God? Het mondde altijd uit in het verhaal van de drie-
hoek met maar één lichaam maar het overtuigde ons allerminst. Vol-
gens ons beperkte verstand werd het zo verteld om Jezus een
goddelijke status te geven in plaats van een gewone profeet. We
werden behoorlijk terug gefloten door de leraar, begrijpelijk overi-
gens.
Maar mijn geloof richt zich toch meer op de Man die in de Goede
Week en de Paasdagen zo nadrukkelijk in de picture komt. Levend in
zijn tijd een aanraakbaar Menspersoon met een bovennatuurlijke
kennis die wat te vertellen had. Die niet aankwam met bovennatuur-
lijke zaken die boven de pet uitgingen van de toch vaak simpele toe-
hoorders waarin zij dan maar moesten geloven en waar de
schriftgeleerden en farizeeërs het meestal ook over hadden. Nee,
daarmee zou Jezus niet gescoord hebben bij zijn toehoorders. Hij
hield de mensen voor hoe zij hun leven moeten inrichten, liefde voor
hun naasten moeten opbrengen, rechtvaardigheid hoog in het vaan-

del moeten voeren en het geweld uit te ban-
nen. Wie het Oude Testament doorleest zal
merken dat vredig samenleven in de Joodse
geschiedenis het heeft moeten afleggen te-
gen oorlog en geweld dat het Joodse volk niet
schuwden in de strijd om hun bestaan en er
erg trots op waren. Maar wie overtuigend over
vrede predikt tijdens de bezetting door de Ro-
meinen, je voorhoudt je vijand lief te hebben,
schriftgeleerden en farizeeërs wegzet als 'wit-
gepleisterde graven, wit van buiten en zwart
van binnen' krijgt vijanden. In de Paasweek
hoort u weer hoe het is afgelopen met Jezus,
de Man waar de twijfelaars zich beter aan
vast kunnen houden en zich niet al te druk
moeten maken over bovennatuurlijke en on-
begrijpelijke gebeurtenissen.

Corvee

Hoogfeest van Pasen

Een door Jezus gebruikte oud synagoge.
Onze Joodse gids wist er veel over te vertellen.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Wat zegt het gevoel bij de tientallen berichten van de laatste
weken over corona, over het handhaven van honderden

maatregelen om de pandemie beheersbaar te houden, maar ook
over het steeds meer loslaten van de ingesleten gewoonten. En voor
veel mensen hebben deze gegevens een negatieve invloed op de
geestelijke gesteldheid. De agenda kent nauwelijks uitstapjes,
familie- of bedrijfsfeestjes, concerten, sportevenementen of
vakanties buitenshuis. Positief is dat toch nog veel mensen de deur
uitgaan om te werken. Dat brengt discipline, lichaamsbeweging en
de kans op een sociaal contact. Het is daarom goed om een houvast
te bieden en dat er op eigen initiatief momenten worden gekozen om
de deur uit te gaan. En dat geldt voor alle leeftijden.

In fietsland bij uitstek, Nederland dus, zijn in 2020 enorm veel fietsen
verkocht. Heel veel van die tweewielers hebben een batterij. En
maar hopen dat niet alleen deze voertuigen en hun familiegenoten in
een goede conditie verkeren , maar zeer zeker ook de eigenaars.
Kilometers maken, de banden op spanning houden en een
lunchpakketje in de rug- of fietstas. O ja, en vergeet de
verkeersregels niet, en ook het mondkapje en de opgelegde
maatregelen mogen mee.

In welke tijd zijn we aangekomen? Succes bij de verkoop van het
aantal fietsen, maar parallel daaraan het bericht dat kinderen steeds
minder op de pedalen staan. Zorgen om de conditie van
schoolgaande kinderen, maar ook om hun rijvaardigheid en hun
kennis van de verkeersregels. En de constatering gaat om de
huidige ongemakkelijke tijd heen. Veel ouders of andere begeleiders
nemen onvoldoende tijd om jonge mensen structureel te laten
bewegen. Daar horen zeker fietsen, wandelen en zwemmen bij.
Maar ja, daar moet wel tijd voor worden vrij gemaakt. Dat geldt voor
jong en oud. Keuzes maken, daar gaat het altijd om. Bewustwording

en bewustzijn van je lichamelijke en geestelijke conditie en
weerstand moeten groeien, maar begin daar niet te laat mee.
Misschien dwalen we van het wandelen af. Dat is niet nodig en
hopelijk kunnen we binnenkort weer op stap voor de digitale
Avond4Daagse of voor andere boeiende meerdaagse wandeltochten
in Nederland. Helaas is dat nog steeds zonder een gezamenlijke
start- en finishplaats. Het begin- en eindpunt worden gevormd door
de tegels of het grindpad bij de voordeur van de woning, en mogelijk
op het stukje kade bij het schip, als dat mag stilliggen…..

Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de buitenlucht op,
uiteraard rekening houdend met diverse opgelegde maatregelen.
Wellicht dat u op www.wandel.nl een geweldige mogelijkheid in uw
regio wordt aangereikt, zoals in Oosterhout en Breda.

Henry Mooren

www.wandel.nl
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Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op
waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, land-
bouw en industrie. Om ons land ook voor de komende generaties
veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma
2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP ligt per 22 maart ter
inzage voor iedereen.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale water-
beleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voor het
waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI).

Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de ko-
mende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen
en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gere-
noveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak
met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransi-
tie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.

Ontwerp Nationaal Water Programma geeft richting aan
Nederland waterland

Lees verder 
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Het NWP beschrijft hoe we hiermee omgaan en hoe we zorgen dat
water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Neder-
land. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd wor-
den. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de
impact van klimaatverandering en hoe we bijhouden dat dit verbetert.

Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een
integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit
samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sector-
partijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook
meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.

Reactie op het Ontwerp NWP mogelijk

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021
liggen de ontwerpteksten voor het NWP ter inzage via
www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.

Belanghebbenden kunnen hier reageren op het Ontwerp NWP, en
ook op alle bijbehorende documenten, zoals de stroomgebiedbe-
heerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma
Noordzee inclusief de Mariene Strategie. Voor het NWP is ook een
milieueffectrapport (PlanMER) en een Passende beoordeling opge-
steld. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Program-
ma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en
gepubliceerd.

De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en
een Beheer en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de perio-
de 2022 – 2027 worden deze twee plannen samengebracht in één
programma.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We willen dat onze wateren
veilig, goed bevaarbaar en schoon zijn. Het Nationaal Wa-
ter Programma helpt ons om dat goed te regelen voor de
komende jaren. We besteden hierbij veel aandacht aan
klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk.”

https://www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma/nationaalwaterprogramma_/default.aspx
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

De lente is begonnen en we zijn er aan toe. We hopen dan ook op
een lente met aangename temperaturen zodat we wat meer van de
buitenlucht kunnen genieten. Links en recht zie dat de natuur al een
beetje begin te groeien en bloeien. De natuur gaat zijn gang ondanks
de beperkingen die ons mensen treft wegens het coronavirus.

Hoewel het Coronavirus zich uitbreidt, zowel in Nederland en buiten-
land, demonstreren er nog steeds mensen tegen de beperkingen en
raken slaags met de politie. De reden daarvan is dat grote groepen
zich niet aan de coronaregels houden. In Amsterdam komt dit her-
haaldelijk voor. Afgelopen zondag waren demonstranten verkleed als
veteranen en zogenaamde verplegers met een verkeerd rode kruis
op hun arm die dan tussen politie en demonstranten staan. Er wordt
onaangekondigd gedemonstreerd wat verboden is. Er moet minstens
24 uur van te voren een aanvraag ingediend zijn bij de burgemeester
van de gemeente waar men de demonstratie wilt houden.
Ik vraag me af waarom er zoveel mensen zijn die zich niet aan de
regels houden. Zie je de beelden uit Amelisweerd, waar eveneens
een demonstratie was maar tegen kappen van bomen ter verbreding
van de A27, dan zie je dat dit ordelijk verloopt en ieder zich aan de
regels houdt. We leven in een democratisch land met recht van de-
monstratie maar houd je aan de regels.

Op 17 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats met voor-
afgaand heftige debatten op de tv van de lijsttrekkers. Wanneer men
dit aanschouwd met hun heftige uitspraken zou je denken ze hebben
onderling hevige ruzie maar dat schijnt mee te vallen. Hoewel ik de
manier van debatteren niet altijd echt netjes vind om wat ze elkaar af
en toe naar het hoofd slingeren, mensen die in het openbaar optre-
den hebben uiteindelijk een voorbeeldfunctie. Nu maar afwachten
wat er uit de formatie komt, wie wel of niet met die of gene wil rege-
ren.

Inmiddels wordt Nederland, zover men dat zelf wilt, gevaccineerd. Ik
zie dit wel als een oplossing om het coronavirus te bestrijden. Het
zou mooi zijn, wat ik ook verwacht, dat veel dingen weer kunnen. We
zijn met z’n allen het binnen zitten wel een beetje zat. Ik verwacht dat
mijn geplande mini-Rijncruise van vorig jaar april dit jaar september
plaats kan vinden met altijd nog de nodige maatregels. Velen probe-
ren toch alweer een vakantie ergens te plannen. Hopelijk is het deze
zomer weer mogelijk en zeker gezinnen met kinderen. Een beetje
ontspanning komt velen toe.

Soms kan je dag ook heel positief eindigen met een tevreden gevoel.
Bijvoorbeeld als je dochter slaagt voor een behoorlijk zwaar examen
en dan melding krijgt dat ze het met een geweldig cijfer heeft ge-
haald.
Krijg je de zelfde dag een bericht van een familielid waar grote zor-
gen om was; alles goed geen uitzaaiing. Hoe een dag dan zo mooi
en met een tevreden gevoel kan eindigen.

Met de Pasen in het vooruitzicht wens ik iedereen mooie en even-
eens zulke positieve dagen.

Ina Feenstra
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FINANCIËN

Heel lang geleden sprak ik een toen nog relatief jonge binnenvaart-
ondernemer over wat er allemaal kwam kijken bij het uitoefenen van
het ondernemerschap. Hij vond dat er zoveel bij kwam kijken dat "de
lol" van eigenlijke varen onder druk kwam te staan. Zo ervoer hij dat.
Zelfs zo erg dat het heeft geleid tot het staken van zijn onderneming.
Zeker, dit gaat gelukkig niet voor iedereen op. Maar toch, nu weer
vele jaren later vormen de bijkomende zaken een substantieel onder-
deel van het overeind blijven met de eigen onderneming.

Zomaar een greep uit die bijkomende en niet meer weg te denken
zaken:
● vanaf maart 2020 het bestrijden van de gevolgen van de corona-

problematiek (en ook de eerdere (krediet) crisis vanaf 1 januari
2009) met bijbehorende steunpakketten.

● het in de hand houden van dreigende belastingproblemen.
● de veranderende stand van zaken m.b.t. financiering van de on-

derneming
● het handen en voeten geven van vergroening en verduurzaming
● de stap naar een ander schip
● hoe nu al om te gaan met de latente oudedagsvoorzieningen
● alle steeds ingewikkelder zaken m.b.t. het hebben van personeel
● de zorg om (jonge) kinderen in een steeds ingewikkelder samen-

leving
● toenemende relatieproblemen

NIET BIJ VAREN ALLEEN

Over alle bovengenoemde aspecten valt heel veel te vertellen, ver-
halen uit de directe praktijk. Als er lezers zijn, die bepaalde genoem-
de zaken wat meer toegelicht willen zien, neem gerust contact met
mij op.

Ik licht hieronder een actuele zaak toe die ik ook hierboven genoemd
heb te weten het in de hand houden van belastingzaken.
Wat mogelijk op de (varende) ondernemer afkomt, is het volgende:
● de definitieve aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbe-

lasting over 2019
● idem over 2020 die komt wanneer de jaarrekening 2020 is uitge-

bracht
● de voorlopige aanslag 2021 die, normaal gesproken, recent is

ontvangen
● het inhalen van belastingen waarvoor, vanwege corona, uitstel is

aangevraagd en verkregen. Het Kabinet komt nog met definitieve
voorstellen hieromtrent

Belangrijk hierbij is dat over bovenstaande belasting-aspecten over-
zicht is en ook de benodigde financieringsruimte in het corona-tijd-
perk die linksom of rechtsom overal kan toeslaan. Ook op dit
onderdeel vraagt het ondernemerschap nogal wat. Alleen het hoofd
koel houden, is dan meestal niet genoeg. Ook goede mensen om je
heen hebben, is meestal een goede basis om eventuele problemen
op te lossen. Als het een combinatie van problemen betreft, wordt
het wat ingewikkelder.

Zorg dat je er niet alleen voor staat en grijp tijdig in als dat nodig
wordt geacht.

Met vriendelijke groet, 

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl


www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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Harapan Jaya 2021

In de vastentijd is het een heel oude traditie om iets extra’s te doen
voor anderen.

Pater Eijsermans heeft destijds het project Harapan Jaya uitgekozen
voor onze jaarlijkse vastenactie. In 1981 heeft Zuster Jeanette van
Paassen in Indonesië op Noord Sumatra te Premantang Siantar  re-
validatiecentrum Harapan Jaya gesticht.

Harapan Jaya betekent vertaald ”Hoop die overwint”. Het revalidatie-
centrum begon in 1981 met directe hulp aan gehandicapten heeft
zich gaandeweg gespecialiseerd in orthopedische en plastische chi-
rurgie, revalidatie en scholing. En er zijn revalidatie centra bijgeko-
men op West-Timor Hidup Baru  en op het eiland Nias, Caristas
Dorkas speciaal voor kinderen.
Al deze centra worden vanuit Nederland ondersteund met geld en
middelen. Elk jaar gaan er artsenteams  uit Nederland belangeloos
naar Sumatra om patiënten te opereren. Al deze patiënten krijgen op
het rehabilitatiecentrum van Harapan Jaya nazorg.

Dit alles is mogelijk door vanuit Nederland steeds Harapan Jaya te
blijven steunen. Ik hoop dat wij door onze jaarlijkse vastenactie de
traditie in ere houden en ook dit jaar weer gul kunnen geven om dit
prachtige project te steunen.

Dit jaar loopt alles anders dan verwacht. Van de gebruikelijke geldin-
zameling voor ons vastenproject Harapan Jaya komt in deze veertig-
dagentijd niet veel terecht. Toch mogen we het revalidatiecentrum op
Sumatra in deze moeilijke tijden niet in de steek laten.

U kunt uw bijdrage ook naar de penningmeester van KSW Het
Zuiden over maken.
IBAN-nummer NL17INGB0000296049 onder vermelding van:
Vastenactie Harpan Jaya.

Zo kunnen we toch nog blijk geven van onze betrokkenheid.
Ik hoop op uw medewerking.

Jos van Dongen

VASTENACTIE RAAMSDONKSVEER
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

"Digitaal kijken is wat ons rest,
maar live is circus toch het best"

Helaas is het nog steeds zo dat er geen circusvoorstellingen plaats-
vinden, hoezeer we er ook naar verlangen… maar: er gloort licht aan
het einde van de tunnel! Er wordt druk gevaccineerd en hopelijk leidt
dat ertoe dat we over enkele maanden weer naar het circus kunnen!

Wat zullen we dan genieten! En niet wij alleen, zeker de mensen van
de circussen zelf, die al die tijd zonder inkomsten zitten! Vóór Corona
vonden we het heel gewoon om naar het circus en naar de kermis te
gaan! En als het er dan plotsklaps niet meer is, mis je het echt!!!

Het was in 1996 dat mijn man 25 jaar in dienst was bij de Rabobank.
Begonnen bij de Rabobank in Helmond, was hij toen in dienst bij de
Rabobank in Mill. De directiesecretaresse belde op en vroeg of ik
wist waar mijn man zijn zilveren feest het liefst zou vieren. Mijn man
goed kennende antwoordde ik: liefs in een tent! Dat was niet tegen
dovenmansoren gezegd. De fantastische empathische algemeen-
directeur liet daarop Circus Herman Renz naar Mill komen en Frans,
mijn man, kreeg zijn EIGEN voorstelling.

Met 1200 gasten, werd Frans in het zonnetje gezet! Die voorstelling
vergeten wij nooit meer!!! Wij kenden de familie Steijvers goed (wij
hadden voorheen in Helmond gewoond) en zij hadden, zonder dat
wij dat wisten, onze dochter Mireille gevraagd de voorstelling te ope-
nen met haar tap-dansgroep en onze dochter Gabriëlle om het paar-
de-nummer: “groot en klein” te presenteren. En als je dan zo’n
fervente circusfan bent, dan is dit de mooiste circusvoorstelling ooit!
Die vergeet je nooit meer!

’n Half jaar daarvoor (nu 25 jaar geleden) op 13 maart verongelukten
Herman en Diana van circus Herman Renz in Hapert. De algemeen
directeur en Frans hebben zich toen ingespannen om te zorgen dat
het Circus Herman Renz kon blijven bestaan! Helaas bestaat dit cir-
cus nu niet meer, maar de herinnering blijft……..

Nog even circus-filmpjes op YouTube ter verpozing…
https://www.youtube.com/watch?v=hmZJvTlQfd0

Dochter Mireille
geheel rechts.

https://www.youtube.com/watch?v=hmZJvTlQfd0
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JUBILEUM

Op maandag 1 februari vierden Martin en Evelien Hoefnagels –
Overkamp hun 30 jarig huwelijk. Wij feliciteren Martin en Evelien met
hun parelen huwelijk.

Op zaterdag 20 februari vierden Co en Marijke Lahnstein – Graat
hun 45 jarig huwelijk. Wij feliciteren Co en Marijke met hun saffieren
huwelijk.

Op maandag 1 maart vierden Peter en Mariet Roufs hun 30 jarig
huwelijk. Wij feliciteren Peter en Mariet met hun parelen huwelijk.

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

Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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26-3 Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
Maarten v.d. Donk.

27-3 Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder;
 Maarten v.d Broek.
28-3 Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
29-3 Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;

Boaz Poppelier.
30-3 Dhr. Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
31-3 Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders m/s “Torrent”.

APRIL
1-4 Mevrouw Peters; Ruben Janssen.
2-4 Dhr. Johan Wams; Kim van Berlo; Simone van de Donk;

Paul van Meegen; Remon Spiegels.
3-4 Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;

Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
4-4 Dhr. Peter Peters vh “Timshel”; Daisy van de Elshout;

Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.
5-4 Derek Hoogenboom; dhr. Stan Wennekes, m/s "Mego";

Karin van Bremen.
6-4 Dhr. Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen;

Yvonne Kieboom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.
7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;

Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.
9-4 Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
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PALMZONDAG 28 MAART

Dhr. George Sep,
mw. V. Steentjes-van Welzenes on overleden familieleden fam Van
Welzenes-Klarenaar,
dhr. H. Kramer,
mw. E. van Ommen-Stelt, m/s ‘Oranda’,
mw. Eliza Derksen-Wennekes, dhr. G. Wennekes, overledenen
familie Wennekes-Heijmen,
ouders Wennekes-van Oijen, John Wennekes,
mw. Elisabeth Dijkema-Reijmers,
Mevr. Riet van Thull-Mulders en familie,
Dhr. Michaël Verschuren en familie,
Mevr. Wil van Dongen en familie,
Dhr. Johan Lastdrager (Jaargetijde),
Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmermans en familie,
Dhr. Wim van Alem en familie.

PAASZATERDAG 3 APRIL

Om energie voor de binnenschippers, kermis en circus
gemeenschap.
Voor het sociale en pastorale team en vrijwilligers van KSCC en
Pastoraat.

EERSTE PAASDAG 4 APRIL

dhr. Aloys van Megen m/s Furie,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Joop van der Marel,
dhr. G. van der Heijden,
Mw. W. Slokkers-Meijer,
dhr. Joop. Derksen,
ouders van Megen-van Meegen,
dhr. J. Pruyn Oranje B, Jan en Thé en Irene Pruyn,
dhr. Berend Jan Ligtenberg, emeritus predikant,
ouders van Woerden-in ’t Veld,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
Truus en Ben Bluemer – Leensen,
Betsy Leensen,
Zuster Vincentia,
Dhr. Piet van Leuveren en familie,
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Dhr. Jan Tonissen.

● Om kracht en energie voor de binnenschippers, kermis en circus
gemeenschap.

● Voor het sociale en pastorale team en vrijwilligers van KSCC en
Pastoraat.

● Voor het welslagen van de Vastenactie 2021.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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* Dhr. Antoon Bos (Afd. Mulderskop – kamer
351).
ZORGHOTEL GROESBEEK, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, SINT MAARTENSKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6522 JV.
WEEKEND: MOLENHOEK, LINDENLAAN 19,
6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* 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.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZART-
STRAAT 14, 6566 DP.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (Kalora-
ma – afd. Musschenberg.)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLE-
WEG 12, 6573 DX.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDO-
STRAAT 4, 3223 PC.
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Martin Hanson.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Karel Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 6F, 4156 JT.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
CORR.ADRES: DOORNENBURG, KERKSTRAAT
7J, 6686 BS.
* Dhr. Martin Hoefnagels.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD.

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
momentopname.
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Met Pasen hebben we speciaal aandacht voor onze
zieken.

De KSCC Bezoekersdienst bezoekt onze zieken om
hen een hart onder de riem te steken en bieden een
klein presentje aan.

Pasen 2021
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart/april 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 Stafvergadering.

Zo. 28 maart

02.00 uur Zomertijd. Zet klok naar 3 uur.

11.00 uur
Palmzondag. H. Mis aan boord van het
KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.

Do. 1 april GEEN H. Mis op Witte Donderdag
Vr. 2 april GEEN H. Mis op Goede Vrijdag

Za. 3 april 19.00 uur

Paaswake. H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum. Muzikale ondersteuning
door Dinie Jacobs (dwarsfluit). Ook te volgen
via livestream.

Zo. 4 april 11.00 uur

Eerste Paasdag. H. Mis aan boord van het
KSCC Schipperscentrum. Muzikale
ondersteuning door Sylvia Greve (zang/fluit)
en Ingeborg Hubens (piano). Ook te volgen
via livestream.

Ma. 5 april GEEN H. Mis op Tweede Paasdag

Zo. 11 april 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 18 april 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 25 april 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. 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.

BEGIN VAN DE

ZOMERTIJD
ZATERDAG OP ZONDAG

28 MAART
GAAT DE KLOK

VAN 2.00 NAAR 3.00 UUR!

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
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Thema The Passion 2021: #ikbenervoorjou

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema Ik ben er voor
jou.

KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier doet tijdens The Passion live
verslag van de processie nieuwe stijl. De processie met het iconische
lichtgevende kruis trekt niet alleen door gaststad Roermond op Witte
Donderdag, maar gedurende The Passion 40daagse voorafgaand
aan The Passion ook door heel Nederland naar kerken en pleinen.

In voorgaande jaren was The Passion te zien in onder andere Rotter-
dam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. In april van dit jaar
werd de paasvertelling ten gevolge van de coronamaatregelen uitge-
zonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als
verteller en trok het live-programma op NPO 1 2,9 miljoen kijkers.
The Passion 2021 wordt, met steun van de Protestantse Kerk in Ne-
derland en Kansfonds, uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om
20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

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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Meer tijd nodig tot Stevinsluizen weer opengaan

De Stevinsluizen bij Den Oever zijn sinds een aantal maanden
gestremd voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de bouw
van een nieuwe keersluis die pal tegen de Stevinsluizen wordt
aangebouwd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden
is de eerder gecommuniceerde openstellingsdatum van 27 april
2021 niet langer haalbaar. De stremming van de Stevinsluizen is
daarom verlengd, met als uiterlijke datum 21 mei 2021.
Uiterlijk eind april wordt duidelijk of het wellicht mogelijk is al
voor het Hemelvaartsweekend (vanaf donderdag 13 mei) open te
gaan.

De beroeps- en recreatievaart dienen voor langere tijd rekening te
houden met een omvaarroute via de Lorentzsluizen. Vanwege de
start van het recreatieseizoen per 1 april en de vele schepen die in
het voorjaar op het water verschijnen, kan de wachttijd bij de Lo-
rentzsluizen sterk oplopen. Ook zal de brug in de A7 bij Kornwerder-
zand vaker opengaan, waardoor de kans op files voor het
autoverkeer ter hoogte van Kornwerderzand toeneemt.

Uitloop werkzaamheden
De bouwwerkzaamheden lopen om meerdere redenen uit, onder an-
dere door de invloed van het coronavirus. Daardoor kan er minder
efficiënt worden gewerkt en bij het constateren van een besmetting
ligt het werk soms stil. Een belangrijke tegenvaller was ook dat bij het
droogpompen van de bouwkuip de opwaartse waterdruk groter bleek
te zijn dan voorzien. Daardoor moest de bouwkuip met extra pompen
worden drooggezet. Tenslotte heeft het werk ook stilgelegen door de
strenge vorstperiode van half februari.

Er was ruimte in de planning gereserveerd om tegenvallers en slecht
weer (vorst, storm) op te vangen, nu blijkt die ruimte niet voldoende
te zijn.
De werkzaamheden zijn geïntensiveerd, onder meer door met extra
ploegen 24 uur per dag door te werken, alleen kan daarmee de uit-
loop niet volledig worden opgevangen.

Persbericht Rijkswaterstaat
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Campagne: Wereld van de binnenvaart

In het najaar van 2020 is er een samenwerking tot stand gekomen
tussen het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), Bureau Voor-
lichting Binnenvaart (BVB) en de stichting European Inland Navigati-
on Promotion (EINP) om te komen tot een nieuw actieprogramma om
de wereld van de binnenvaart onder de aandacht te brengen bij mid-
delbare scholieren.
De bestaande website www.wereldvandebinnenvaart.nl is gaan die-
nen als centraal platform voor de promotie van de binnenvaart. Op
deze website wordt op een realistische manier het werken in de bin-
nenvaart in beeld gebracht door middel van video’s. Ook de verschil-
lende opleidingsmogelijkheden en -instituten presenteren zich op
deze website.

Klik op de onderstaande link en bekijk het promotiefilmpje (duurt
1:41) op YouTube.
https://youtu.be/_QkJZvEFy-c

https://www.wereldvandebinnenvaart.nl/
https://youtu.be/_QkJZvEFy-c
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Beste redactie van het Christoffel
Nieuws,

In uw 5e editie 2021, datum 11 maart
besteedt u aandacht aan de komende
Tweede Kamer verkiezingen.
Hierbij lees ik een samenvatting van de stand-
punten van een aantal grotere politieke partijen met betrekking tot
binnenvaart en MKB.
Erg fijn dat u voor de lezers al die partijprogramma's heef doorgespit
en dit helder heeft samengevat.
Echter valt mij op dat de Christen Unie in dit overzicht ontbreekt.
Vooral omdat de C.U. in haar verkiezingsprogramma's altijd het
meest uitgebreid aandacht aan de binnenvaart besteedt ten opzichte
van alle andere deelnemende politieke partijen.

Voor uw lezers, waaronder een grote groep schippers, die hun stem-
keuze misschien wel willen bepalen op basis van binnenvaart gerela-
teerde standpunten lijkt mij dit best wel relevante informatie die ik
helaas niet terugzie in uw samenvatting in het laatste Christoffel
Nieuws.
Dat vind ik jammer.
Ik hoop dat u bij de volgende verkiezingen ook aan deze partij denkt
wanneer u dan (hopelijk) weer een dergelijk overzicht wilt plaatsen.
Voor de duidelijkheid wil ik graag nog aangeven dat het niet mijn be-
doeling is de Christen Unie te promoten, ik er geen lid van ben en
ook niet op deze partij ga stemmen.
Ik stem lijst 19: Piratenpartij.

Hopend hiermee mijn feedback voldoende te hebben onderbouwd.

Met vriendelijke groet,
Mattijn Michielse

Antwoord redactie:

Beste Mattijn,

Bedankt voor je e-mail met je opmerkingen.
Ons antwoord moet zijn dat we niet gekeken hebben naar het verkie-
zingsprogramma van de CU. We maken een afweging om de hoe-
veelheid tekst te beperken. Daarom was gekozen om alleen de
verkiezingsprogramma’s van de toenmalig 6 grootste politieke partij-
en door te nemen. (Zie de eerste zin van de inleiding in ons artikel).
Daar hoorde de CU niet bij. Vandaar.



Christoffel Nieuws pagina 26← terug naar pagina 1

Zomertocht 1989

Zaterdag 13 mei vertrekken we in de
stromende regen naar Mook. Zondag is het
mooi weer en lopen we rond de plas. Dat is
een mooie wandeling. Maandag begin ik weer
aan het hoognodige verfwerk. Wie niet steelt
of erft, moet werken tot hij sterft. Dat is de
harde waarheid. Na veertien dagen ziet alles
er weer pico bello uit en kunnen we
vertrekken naar Maasbracht. Zoals altijd
blijven we hier enkele dagen liggen om familie
en kennissen op te zoeken. Ook in Born
blijven we een dagje liggen en dan gaat het
weer naar ons geliefde Maastricht.

Maandag 6 juni komen Sjef en Annie aan
boord om een tijdje mee te varen, zoals
iedere zomer. De eerste dag varen we naar
Luik en blijven er midden in de stad liggen. De
volgende dag hebben we de stad weer eens
bezichtigd en zijn we lekker wezen eten.
Daarna zijn we vertrokken naar Hoei, waar we
een bergwandeling hebben gemaakt. We
lagen daar vlak bij een heel grote supermarkt.
Je kon vlugger opnoemen wat er niet verkocht
werd dan wel. 11 juni vertrekken we naar
Namen en komen langs Andenne en
Nameche. Daar hebben we een half jaar

gelegen met het vrachtschip toen in 1940 de
oorlog uitbrak. Hier staan aan de wal heel wat
voetstappen van mij en mijn broers. De brug
waar we onder door varen heb ik nog mee
helpen opbouwen. De Belgische soldaten
hadden de pijler van de brug laten springen
voordat de Duitsers kwamen. De halve brug
lag in de Maas. Dik twee maanden heb ik
meegewerkt om de brug weer op de pijler te
krijgen. Eerst sloopten we het wegdek eraf.
Het puin moest met een kruiwagen in een
bakje van de Dienst de Scheepvaart worden
gestort. Als dat vol was werd het naar de wal
gevaren en daar moest het met de kruiwagen
weer leeg gemaakt worden. We kregen daar
toen ter tijd 50 francs per dag voor. Dat was
het loon voor een werkman. lk had grote
blaren op mijn handen van de schop waar je
de kruiwagen mee vol moest scheppen. lk
had nooit eerder met een schop gewerkt. Mijn
handjes waren daar niet op berekend. Dus die
brug in Nameche vergeet ik nooit meer.

Net na de middag zijn we in Namen, waar we
weer net boven de brug van Jambes
vastmaken. Het is redelijk weer en niet zo
warm. Zondag zijn we de Citadel op gelopen
om weer eens te genieten van het prachtige
uitzicht op de Maas en de stad. Sjef was 's
avonds doodop. We maken ons steeds
zorgen om zijn hart. Dinsdag varen we naar
Dinant. Dat zijn vier sluizen. Dinant is ook een
mooie plaats om een paar dagen te blijven.
Miek en ik zijn het fort opgeklommen. Het
uitzicht was de moeite waard. Je kunt met de
lift naar boven, maar wij zijn sportief en zijn
dus met de trap gegaan. Het waren maar 435

treden! Voor ons de moeite niet! Haha.
Vrijdag 7 juli varen we naar Heer Agemont.
Dat is het laatste plaatsje wat we in België
aandoen. Hier komt René Sjef en Annie weer
ophalen. In Givet was het kermis en er zat
een klein bandje die aardige stukjes muziek
weggaven. Miek en ik hebben er nog gedanst.
Het was gezellig en mooi weer.

Wordt vervolgd

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.
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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
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

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

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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COÖRDINATIEGROEP:

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

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

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 7 verschijnt op donderdag 8 april 2021.
Deadline: dinsdag 6 april.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Anita Mertens, Cor van der
Veeken, Ina Feenstra, Wim Onderdelinden, Jos van Dongen, Kitty
Cuijpers, Mattijn Michielse

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:   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

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
houd van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. 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 aanpassing.
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.

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

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/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
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PAASPUZZEL 2021
Om zelf uit te printen. Veel plezier

E-mail de slagzin o.v.v. Paaspuzzel 2021 naar info@kscc.nl.
Onder de goede oplossingen verloten wij een Inventum (GF350HLD) airfryer
en een glazen karaf.

Oplossing in Christoffel Nieuwsbrief nr. 7, 8 april 2021.

Horizontaal

 3.plaats in Friesland
 5. kermisautootje
12. paaslekkernij
13. meesterboekjesvouwer
15. levend teken van de
lente
20. week voorafgaand aan
Pasen
21. verrader van Jezus
22. geestdrift
24. grappenmaker
27.Rondtrekkend pretpark
28. duster
32. vertekend beeld
34. lentebloem
35. middendeel van een
circustent
36. vrienden van Jezus
37. lidwoord
38. overwinnaar
40. op het hart geschreven
41. hostieschaaltje

Verticaal

1.Varend kleinhandelaar
 2. …ei is een paaasei
 4. circusartiest
 6. observator
 7. muziekspektakel rondom
Pasen
 8. vissersplaats in Noord-
Holland
 9. Witte Donderdag viering
10. veertig dagen tijd
11. vissen op de kermis
14. paassymbool
16. meevaren als de……
17. kermisattractie
18. moderne manier van
aanmeren
19. Havengebied bij Rotterdam
23. populaire maaltijd tijdens
Pasen
25. vistuig
26. verpakking
29. Paasfeest
30. verzorger livestream
31. slaapruimte onder water
33. varend hotel
35. laatste zondag van de
vasten
39. onderdeel van een
circusact

Slagzin: (u hoeft alleen de zin te e-mailen naar info@kscc.nl)

38 30 6 32 8 27 1 31 5 39 25 11 22 18 17

mailto:info@kscc.nl.

