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Van de bestuurs- en directietafel

Thema van de heilige Mis zondag 25 april: Een Herder
voor elkaar. Een prachtig thema dat aandacht ver-
eist. Een goede Herder moet kunnen: luisteren, zorg
hebben en acteren in de gemeenschap.
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Versoepeling coronamaatregelen

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie corona.
De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames
gaat afnemen. Daarom neemt het kabinet de eerste
stap van het openingsplan op 28 april.
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Gesloten!
Op dinsdag 27 april, Koningsdag

en op woensdag 5 mei Bevrijdingsdag is het KSCC
en het pastoraat coördinatiecentrum gesloten.

Het is wel telefonisch in noodgevallen te bereiken op: +31(0)24 –
377 75 75 of +31(0)6 – 55 35 66 66.



Christoffel Nieuws pagina 2← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
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Fijn dat er weer een nieuwe uitgave is van de Christoffel Nieuwsbrief.
Er zijn de nodige ontwikkelingen op het wereldtoneel. Het vaccinpro-
gramma wordt in een groot deel van de wereld uitgevoerd. En naar
mate er meer vaccins zijn, kunnen steeds meer prikken gezet wor-
den. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn des sneller kunnen wij
weer naar het oude normaal.

Belangrijk is dat wij ons aan de regels houden.
Na de 1ste en 2de prik wordt een bewijs overhandigd dat men ge-
vaccineerd is. Nu rijst de vraagt: wat houdt dit bewijs in? Want het
blijkt bijvoorbeeld dat als men naar het buitenland reist dat er toch
een negatieve test overhandigd moet worden (Wat betreft de binnen-
vaart: Het CBRB geeft elke week een update van de situatie voor de
binnenvaart. U kunt deze vinden op www.cbrb.nl).

Diverse landen hebben of zijn bezig een vaccinatiepas te maken,
maar daarover kunnen de Europese regeringsleiders het niet eens
worden. Wat één Europa!

Versoepeling coronamaatregelen

Enfin wij zijn blij met de voorzichtige stapjes tot versoepelingen die
demissionair president Rutte en minister Hugo de Jong hebben aan-
gekondigd per 28 april. Toch hoop ik van harte dat ook onze doel-
groepen van binnenvaart, cruisevaart, kermis en circus meer in het
politieke spectrum mogen komen. Natuurlijk, electoraal zijn deze
groepen niet zo belangrijk, maar ze dragen wel bij aan het welzijn
van de samenleving. Hun belangenorganisaties zetten zich in en in-
vesteren in veel lobbywerk, maar naar mijn in schatting heeft het niet
de beoogde resultaten afgeworpen. Er zijn heel wat steunpakketten
om het bedrijfsleven door deze moeilijk tijden te loodsen, maar naar
ik begrepen heb, is er nog niet veel naar onze doelgroepen toege-
stroomd. Waar mogelijk en wenselijk supporten wij de activiteiten van
de organisaties door ons netwerk te blijven informeren. Een groot
compliment voor het vele werk dat veelal achter de schermen plaats-
vindt.

Over de vorming van een nieuwe regeringen zullen we het maar niet
hebben. Mochten eerst de verwachtingen gewekt worden dat dit een
fluitje van een cent zou worden, inmiddels weten we nu dat het heel
lang kan gaan duren. Eerst moeten er nog wat kikkers weer in de
kruiwagen, voordat het werkelijke proces kan beginnen. Vertrouwen
is het kernwoord! Waar heb ik dat meer gelezen.

www.cbrb.nl
www.cbrb.nl
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Muziek tijdens de Mis

Zondag jl. werd de muzikale omlijst van de heilige Mis niet live maar
met cd-muziek omgeven. Voor het minikoortje werd de belasting te
zwaar. De cd-muziek is een noodoplossing en hopelijk een tijdelijke
oplossing.

Roel Mooren (koorleider van het kerkkoor in Vlaardingen) en Hans
Aerts en Diny Jacobs (voorheen leden van het jongerenkoor van
Beuningen o.l.v. van André Raaymakers) zijn gevraagd om hun lie-
derenbestand. En indien zij die hebben of wij ze mogen gebruiken.
Van Hans Aerts (lid van het jongerenkoor in Ridderkerk) hebben wij
een bestand inmiddels mogen ontvangen.

Wanneer het nieuwe oude normaal weer terug is hopen wij te kun-
nen rekenen op het kerkkoor. Natuurlijk weet ik dat we allemaal ou-
der worden, dat onze stemmen inboeten. Bij velen voel ik dat de
passie om te zingen groot blijft. En als dat niet lukt: dan gaan we, alle
aanwezigen in de kerk, samen zingen.

Wij kunnen nog wat leren van onze Duitse buren. Daar zingt een
koor alleen maar bij bijzonder gelegenheden. De liederen is de heili-
ge mis worden door alle aanwezigen gezongen.

Het mini-kerkkoor

Intenties in de heilige Mis

In heel veel kerken wordt een intenties op vraag genoemd. Wij heb-
ben een ander beleid: wij noemen de namen van de overledenen bij
hun verjaardag of sterfdag. Dat doen wij uit respect voor wat zij be-
tekend hebben. En u weet wat Toon Hermans zei: ‘je bent dood als
me naam niet genoemd wordt’.

Maar mocht u een extra intentie hebben dan horen wij graag, ook
horen wij graag wanneer u het fijn vindt dat de naam van uw vader,
moeder, oma, zoon of dochter die overleden is, genoemd wordt. Het
pastorale werk kent geen eenrichtingsverkeer, het is een wisselwer-
king en het bevestigt de mensen die dit vaak moeizame werk met
passie uitvoeren.

4 mei

We denken aan de slachtoffers
van de 2de wereldoorlog.
Het is wel 76 jaar vrijheid die wij
nu beleven.

Maar de oorlog ligt op de loer, niet
alleen met wapens en kanonnen,
maar met cybercrime, bedreigin-
gen,  discriminatie. Enfin hoe
hoeft de krant maar open te slaan
en u ziet er veel voorbeelden van.

Het is daarom goed de slachtof-
fers te gedenken op dinsdag 4
mei.

Om 20.00 uur 2 minuten stilte en
de vlag halfstok, om het op 5 mei
weer in de top te hijsen en de be-
vrijding te vieren.

De vlaggen bij de Hofvijver hangen
op 4 mei tot zonsondergang half-
stok in verband met de Nationale
Dodenherdenking
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Thema van de heilige Mis zondag 25 april:
Een Herder voor elkaar

Een prachtig thema dat aandacht vereist. In tijdschriften
waar dit thema besproken wordt, wordt vaak de nadruk gelegd op

het feit dat wij voor elkaar een goede Herder moeten zijn: luisteren,
zorg hebben en acteren in de gemeenschap.
Maar we hebben ook goede Herders nodig. Mensen die goed opge-
leid zijn, kunnen abstraheren, de heilige Schrift kunnen vertalen in
woord en voorbeeld. Het samenkomen in een viering als gemeen-
schap heel belangrijk.
Helaas zien velen dat niet zitten, Dat betekent niet dat ze geloven: of
ze hebben geen voorbeeld gehad, of ze hebben de kennis niet mee-

gekregen, of zij storen zich aan het feit dat de kerk niet meegroeit met
de tijd. Waarom mag een priester niet huwen. De wet van het celibaat
is pas vanaf de 14de eeuw. Waarom worden er in deze tijd vrouwen
niet toegelaten tot een ambt in de kerk. De vrouwen waren de eerste
getuigen van de Verrezen Heer. De houding tegenover mensen die
om welke reden dan ook gescheiden zijn, of homo of lesbisch: de kerk
is toch een gemeenschap die de Boodschap van Hoop en Liefde die
Jezus ons heeft voorgeleefd in woord en daad heeft beleefd.

Onze Paus Franciscus wil het nodige veranderen, maar het apparaat
eromheen vormt vaak een blokkade. Zijn gedachten, ideeën en wen-
sen komen niet beneden om ze met eenieder te delen. Een groot res-
pect voor de bisschoppen die vechten voor een gezonde aanpassing.

Don Bosco was zijn tijd – natuurlijk bekeken vanuit de maatschappe-
lijke situatie van toen – ruimschoots voor. Hij stond tussen de men-
sen. Hij was er voor hen. Hij hield niet van klerikalisme: ik ben de
pastoor, ik weet het, ik heb ervoor gestudeerd. Maar hij was een man
de dialoog: wij dragen allemaal een bouwsteentje bij en zo gaan we
als Gods volk met ups en downs naar het beloofde land.
Bidden wij in de viering zondag

Verheugt u zich ook op de komende aspergetijd.
Het moet wel iets warmer worden wil men goed oogsten.

Blijf gezond en een fijn weekend.

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

Een zoon vraagt aan zijn vader,
"Pa, wat kan ik doen als ik eeuwig wil leven?"

- Vader antwoordt:
"Het enige wat je hoeft te doen is trouwen."

- De zoon is verbaasd:
"En dan leef ik eeuwig?"

- Vader antwoordt vermoeid:
"Nee, maar de wens verdwijnt."

Op donderdag 15 april zond kardinaal Peter Turkson een brief aan
de circusgemeenschap. Aanleiding van de brief was de viering van
het 11de Wereld Circus Dag op zaterdag 17 april. We plaatsen
hieronder een korte samenvatting:

Ter gelegenheid van de 11e Wereldcircusdag, wil ik uiting geven aan
onze innige verbondenheid met circusartiesten en -werkers, ware
"ambachtslieden van schoonheid" zoals paus Franciscus hen op 16 juni
2016 bestempelde.
Paus Franciscus heeft het Dicasterie gevraagd om het centrale punt te
zijn voor Covid-19. Het zet zich in om te luisteren naar en steun te bieden
aan de bijzondere Kerken in de wereld. De pandemie herinnerde ons
eraan dat we "in hetzelfde schuitje zitten, allemaal kwetsbaar en
gedesoriënteerd”. Het laat ons ook zien dat “niemand alleen gered
wordt”.
Om ervoor te zorgen dat dit wereldwijde lijden niet steriel is, maar
betekenis krijgt, moedigt de paus ons aan het te beleven zoals de
barmhartige Samaritaan, een model om echte en nieuwe relaties met
anderen op te bouwen.
Daarom vraag ik circusartiesten uit alle windstreken, die zelf ook zoveel
te lijden hebben onder deze pandemie, hun kunst zo snel mogelijk naar
de plaatsen te brengen waar kinderen en bejaarden lijden. Grootouders
en kleinkinderen zijn de meest frequente toeschouwers onder het
chapiteau, en zij zijn helaas degenen die een zeer hoge prijs hebben
betaald.
Wij willen de Heilige Vader graag een tastbaar teken geven van deze
wonderen van vreugde die u overal waar u uw voorstellingen houdt, kunt
laten zien.

Staat u mij toe mijn oprechte wensen voor deze dag te uiten, waarbij ik
de moederlijke voorspraak van de Maagd Maria en de goddelijke zegen
over de organisatoren en de deelnemers inroep. Ik maak van deze
gelegenheid gebruik om u mijn beste wensen over te brengen.

Hoogachtend,

Peter K.A. kardinaal Turkson

Prefect

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha
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Roepingenzondag: Wees niet bang

‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Dat is dit jaar de slogan van
Roepingenzondag. In het weekeinde van 24 en 25 april wordt
voor de 58e keer Wereldgebedsdag voor Roepingen gehouden.
In katholieke kerken over de hele wereld wordt gebeden voor
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze
leven.

Zoals elk jaar heeft paus Franciscus nu ook weer een boodschap
gepubliceerd voor Roepingenzondag. Daarin stelt hij deze keer Sint-
Jozef tot voorbeeld, die door middel van dromen door God geroepen
werd. Sint-Jozef was niet beroemd en viel evenmin op “en toch heeft
hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwe-
zenlijkt,” zo zegt de paus, die er verder op wijst dat God naar het hart
kijkt en in de heilige Jozef een vaderhart herkende. “De Heer wil har-
ten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in
staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meele-
vend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te ver-
sterken,” schrijft paus Franciscus.
Bron: Bisdom Roermond nieuwsbrief 709
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Tweede fase Fieldlab Evenementen met opschalingstesten

Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekre-
gen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaci-
teit. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan
diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daar-
naast worden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onder-
zoeksprogramma.

De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waar-
onder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sec-
toren. De onderzoeken kennen als centrale vraag of de maatregelen,
zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken,
ook werken bij een verhoogde capaciteit.

Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep van het onderzoeks-
programma Fieldlab Evenementen: “Wij zijn heel blij dat we vandaag
een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen. Het is mooi dat
we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane

kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen. We realise-
ren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik
op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlo-
pig nog even uitblijven. Dit nieuwe onderzoek is echter essentieel
voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.”

Voorafgaand aan de nieuwe pilot evenementen worden alle bezoe-
kers, medewerkers en andere betrokkenen onderworpen aan een
sneltest, maximaal 24 uur voor het einde van het evenement. De
sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker
afgenomen. Bovendien vindt een tweede sneltest plaats vijf dagen
na het evenement. Deze worden eveneens decentraal georgani-
seerd in samenwerking met de Stichting Open NL, terwijl voor de
controle van het testresultaat gebruik wordt gemaakt van de Corona-
Check app, die is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van
VWS. Alleen personen met een negatieftestresultaat kunnen mee-
doen aan de testevents, terwijl kwetsbare groepen worden uitgeslo-
ten van deelname.

Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbran-
che terug naar het oude normaal te brengen. Het is een gezamenlijk
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Datum Evenement Locatie Aantal
bezoekers

24 april De Efteling Kaatsheuvel 8000

24 april 538 Oranjedag Chasséveld Breda 10.000

1 mei Startschotgala Evenemententerrein
Lichtenvoorde 10.000

7 mei Con. Racooon MAINSTAGE Den Bosch 3.500

8 mei Mud masters Floriadeterrein Haarlemmermeer 9.000

14 mei Residentie Orkest Zuiderstrandtheater Den Haag 1.000

15 mei Nachtclub Club in Amsterdam 1.000

16 mei Enschede Marathon Vliegveld Twenthe
Evenementenlocatie Enschede 5.000

17 t/m
22 mei

Eurovisie
Songfestival Ahoy Rotterdam 9x3.500

20 mei EventSummit Jaarbeurs Utrecht 3.000

NTB Back to Live Walibi Evenenmententerrein Walibi
Holland Biddinghuizen 9.000

initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform
en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het pro-
gramma wordt ondersteund door de ministeries van EZK, J en V,
OCW, VWS.

Op basis van eerdere pilots biedt Fieldlab Evenementen nu ook de
mogelijkheid om het wetenschappelijke model, TU Delft etc, in te zet-
ten voor sectoren, die afgelopen jaar wel veilig open zijn geweest,
om te bekijken wat er nodig zou zijn om veilig open te gaan zonder
dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar hoeft te houden.

De nieuwe tests begonnen op donderdag 15 april met de 3FM
Awards in TivoliVredenburg in Utrecht, waar 1500
bezoekers werden verwacht. Alle opschalingstesten
op een rij:

afgelast

afgelast

afgelast wegens
te weinig belangstelling
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Een spontaan gesprekje over wandelen op een plek aan de
Zuid-Willemsvaart leidt onderstaande tekst naar een speciale app

voor hen die op een eenvoudige manier een wandeling kunnen
inruimen.

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en
mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie na het
lopen van een Ommetje. Ook helpt
het je te onthaasten en verbetert het
je creativiteit. De Ommetje-app helpt
je daarbij. Start met vrienden, familie
of collega’s een eigen
wandelcompetitie of ga de uitdaging
aan tegen de rest van Nederland.
Hierdoor kan je op een leuke manier
samen wandelen, zonder dat je op
dezelfde locatie bent. Zo motiveer je
elkaar om dagelijks een Ommetje te
maken.

De Ommetje-app is ontwikkeld met
hoogleraar neuropsychologie Erik
Scherder. Hij vertelt je na iedere
wandeling een interessant
hersenfeitje.

Houd je hersenen gezond. Maak wandelen nóg leuker met
Ommetje!

- Elke dag een Ommetje maken is goed voor je hersenen
- Wandelen geeft energie, helpt onthaasten en verbetert je

creativiteit
- Wandel samen op afstand met vrienden, familie of collega’s

Start een wandelcompetitie met collega’s
Ommetje zoals je gewend bent, maar dan speciaal voor het bedrijf
waar je werkt. Ommetje Bedrijven is geschikt voor grote
ondernemingen, MKB’ers en zelfstandigen. Meer bewegen
gedurende de werkdag is namelijk voor iedereen relevant. Ommetjes
lopen zorgt voor een betere vitaliteit en hersengezondheid, waardoor
je de kans op stress en ziekteverzuim van je werknemers kunt
verlagen.
Start een competitie met collega’s, strijd met andere afdelingen of
met je klanten. Maak je eigen competitie, in je eigen huiskleuren en

look-and-feel. Wil jij met je bedrijf gebruik maken van
Ommetje en zo werken aan de hersengezondheid en
vitaliteit van jouw medewerkers? Bekijk dan via
onderstaande link de mogelijkheden voor Ommetje
voor bedrijven.
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/

Het zal veel wandelliefhebbers niet zijn ontgaan dat
er ook in 2021 een Home edition (thuiseditie) van de
Avond4Daagse zal worden aangeboden. Via
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/home-
edition-voor-organisatoren kan er de nodige
informatie worden gevonden. De start was op 29
maart jl. en 30 juni a.s. is de laatste dag dat er voor
deze uitdaging kan worden gelopen. Uiteraard nog

steeds in een klein gezelschap, het eigen gezin bijvoorbeeld.

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 vanuit Zaandam en Utrecht.

Henry Mooren

https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/home-edition-voor-organisatoren
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/home-edition-voor-organisatoren
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/home-edition-voor-organisatoren
www.wandel.nl
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Aantal katholieken wereldwijd gestegen

Het aantal katholieken wereldwijd is gestegen
tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de offi-
ciële kerkelijke statistieken over 2019 die on-
langs in Rome zijn gepresenteerd. Ten
opzichte van het jaar ervoor is dat een toena-
me van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat
17,7 procent van de wereldbevolking rooms-
katholiek is.
In Europa liep het aantal katholieken licht te-
rug, maar nam in Afrika met 3,4 procent toe.
Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 pro-
cent) en Amerika (0,84 procent) was een toe-
name van het aantal gelovigen te zien.
Interessant is ook het aantal priesters. We-
reldwijd waren dat er in 2019 precies 414.336.
Ook dat is een toename ten opzichte van het
jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priester
toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 pro-
cent, terwijl het aantal priesters in Europa af-
nam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5
procent. Ondanks de afname is nog steeds
meer dan 40 procent van alle priesters in Eu-
ropa actief.

Nieuwsbrief Maas Binnenvaartmuseum
voortaan digitaal

De eerste digitale nieuwsbrief voor het Maas
Binnenvaartmuseum is een feit! Hiermee wil
het museum een bijdrage leveren aan het mi-
lieu en daarnaast is het gemakkelijker om u
door te verwijzen naar extra informatie op hun
website. Bovendien is het vanaf nu mogelijk
uw abonnement op deze nieuwsbrief gemak-
kelijker te beheren, waardoor ze nu ook volle-
dig voldoen aan de privacywetgeving.

Bezoek hun mooie website op: www.maas-
binnenvaartmuseum.nl

Eén bericht uit de nieuwsbrief willen wij u niet
onthouden:

Vanaf nu zijn wij een geregistreerd
museum

Op 14 april jl. werden we
verrast met het bericht, dat
ons museum is opgeno-
men in het Nederlands
museumregister. In het
Museumregister zijn mu-
sea opgenomen, die vol-
doen aan de
museumnorm. Deze norm
bestaat uit maar liefst 17 criteria. Denk hierbij
aan de Ethische Code voor Musea, veilig-
heidszorg, personeels- en vrijwilligersbeleid,
collectieplan, herkomstonderzoek, inclusie &
toegankelijkheid en educatiebeleid. Het be-
stuur en de vrijwilligers zijn enorm trots op dit
mooie resultaat!

Wat vieren we deze week?
Vrijdag 23 april: Sint Joris

Georgius van Lydda is bij ons vooral bekend
als Sint Joris met de draak. Het meeste dat
over hem bekend is, berust op legendes. Het
is echter zeker dat hij in de derde eeuw in
Kappadocië (huidige Turkije) werd geboren,
dat militair was in het Romeinse leger en dat
hij onder keizer Diocletianus in hoog aanzien
stond. Omdat hij christen was, werd hij rond
303 in de keizerstad Nicomedië of in de plaats
Lydda onthoofd.

Bron: Bisdom Roermond nieuwsbrief 709

www.maas-binnenvaartmuseum.nl
www.maas-binnenvaartmuseum.nl
www.maas-binnenvaartmuseum.nl
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Op zondag 11 april is, in de leeftijd van 93 jaar, Geertruida Antonia
Maria (Truus) Wissing – Berns overleden. Echtgenote van Jan
Wissing †.
Er werd afscheid genomen van Truus op zaterdag 17 april in het
Ontmoetingscentrum Doornenburg te Doornenburg. Aansluitend
werd ze naar haar laatste rustplaats begeleidt op de R.K.
Begraafplaats in Doornenburg.
Correspondentieadres: Kerkstraat 7 R, 6686 BS Doornenburg.

Op donderdag 15 april is, in de leeftijd van 83 jaar,
Bernhard Antonius Gisbert (Ben) Wigman overleden.
Echtgenoot van Bep Wigman – Driessen. Het afscheid
van Ben vindt op vrijdag 23 april om 12.00 uur plaats in
Crematorium Boschhuizen te Venray.
U kunt de afscheidsdienst ook vanuit thuis volgen via de
volgende link:
https://dela2.plechtigheidonline.nl/login/code/K3ME-HNPA
U kunt een persoonlijk bericht voor de familie of een herinnering aan
Ben delen via www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister
Correspondentieadres: Weijerstaete 185, 5831 ZZ Boxmeer.

VERHUISD

Op 30 april verhuisd Joke van Megen – Rensen van de Rijnstraat 5
in Doornenburg naar haar nieuwe adres:
Scherpe Hoek 31, 6686 DC in Doornenburg.

OVERLEDEN

Op maandag 15 maart is, in de leeftijd van 58 jaar,
Georgius Cornelis (George) Sep door een noodlottig
ongeval overleden.
De uitvaart heeft op donderdag 15 april in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Waalhaven 1 K, 6541 AG
Nijmegen.

Op vrijdag 9 april is, op de leeftijd van 86 jaar, Henricus
Januaris (Henry) Engelaer overleden. Echtgenoot van
Annie Derksen.
De uitvaartdienst heeft op donderdag 15 april in besloten
kring plaatsgevonden in de H. Alphonsus kerk, met
aansluitend de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Correspondentieadres: Zandstraat 83 A, 6658 CP Beneden-
Leeuwen.

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

https://dela2.plechtigheidonline.nl/login/code/K3ME-HNPA
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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23-4 John Janssen jr.
24-4 Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;

Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.
25-4 Bianca Wennekes-Janssen, v/h “Mego”; Edwin Peters;

mevr. D. van IJzerlooy; Jean Paul Keuve¬laar.
27-4 Mevr. Grada de Bot-Vermeeren.
28-4 Mevr. Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen;

dhr. Jan Klarenbeek; Rosanne Fens; dhr. Otto Slokkers.
29-4 Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
30-4 Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken.

MEI

1-5 Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink;
dhr. Danie Martens.

2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;
 Lars de Bot.
4-5 Sjef Viergever;  Cas Viergever;  Antoine Bos;

Manuela Driessen, m/s "Berdina"; Hans Valk.
5-5 Wim Wanders, m/s “Torrent”; mevr. Anita de Jong;

Peter Wanders, v/h “Sianto”; dhr. Rob van de Donk,
van duwboot “Amigo”.

6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes; Amelie Lea
 Jolien Költgen.
7-5 Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom;

Rosa de Keijzer.

ZONDAG 25 APRIL 2021

Dhr. Harry Broekmeulen, v/h ms. Christoporus,
Miek Broekmeulen-Tonissen, Dhr. Ben Wigman,
Mevr. Truus Wissing-Berns, Mevr. Paula Maria Lubbers en familie,
Dhr. Cor Sep en George,
Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
mevr. Nelly Mooren-van Vliet en dhr. Harry Mooren,
ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo,
ouders Bernard en Dora Janssen-van Meegen, John Janssen sr.,
ouders Jan en Willemien van de Ven,
ouders Gerard en Miep Wennekes, overleden familieleden en Eliza
Derksen-Wennekes, dhr. F. Vermolen,
mw. Simone van Kessel-Romeijnders,
Broeder Gelasius Honig, Patrick Buil en overledenen fam. Buil.

Voor een extra intentie.

ZONDAG 2 MEI 2021

Mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Cor Wolthuis, dhr. Jan van der Pluijm en mw. To van der Pluijm-
Verschuren, Jennie Verlaan-Bult, Nico en Patrick,
dhr. Wim Goris, dhr. Theo Salet,
mw. Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten, John Bertine van ’t Veen en
Raymond, ouders van Gils-Luijer.
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* Dhr. Henk Lischer (Zorggroep Maas&Waal
Revalidatie- en Behandelcentrum Wael-
wick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (De Honing-
hoeve – afd. Bloesemhof).
NIJMEGEN, ALBANYSTRAAT 7, 6544 RA.

* Dhr. Antoon Bos (Afd. Mulderskop – ka-
mer 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
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Hui-
ze Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10,
6543 JG.

* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Wo-
ning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERD-
STRAAT 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.

* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT
4, 3223 PC.

*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.

* Dhr. Martin van de Kleij.  (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

* Dhr. Karel Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 6F, 4156 JT.

* Mevr. Annie Hoefnagels-Graat.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD.

* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

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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Versoepeling coronamaatregelen

Nieuwsbericht van de overheid

Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor
snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het
aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving
stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt
ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom
neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op
28 april.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: han-
den wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.
En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

Eerste stap openingsplan per 28 april
Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of
aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden.

● Einde avondklok
Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.

● Thuisbezoek naar 2 personen
Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is:
ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer
per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende con-
tacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en
houd ook binnen 1,5 meter afstand.

● Terrassen open
Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open
onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een ter-
ras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toe-
gestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5

meter afstand. Binnen is een mondkapje verplicht. In de vol-
gende stappen van het openingsplan worden de voorwaarden
voor de horeca verruimd.

● Winkels en markten open
Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelaf-
spraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aan-
tal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om
drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een
winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk al-
leen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen
open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals super-
markten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het
dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht. Op
warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levens-
middelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cos-
metica. Lees verder 
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● Hoger onderwijs 1 dag per week
Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf
maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie vol-
gen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter af-
stand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor
studenten en medewerkers.

● Theorie-examen mogelijk
Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn
weer mogelijk.

● Uitvaarten
Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd
naar 100.

Vervolgstappen openingsplan

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei
gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenloca-
ties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan er dan onder voor-
waarden weer binnen en meer buiten gesport worden.

Op 3 mei horen we of deze tweede stap gezet kan worden. Dan
wordt ook meer bekend over het reisadvies. Welke maatregelen ver-
der nog worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, is te zien in het
overzicht van het openingsplan.

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?
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De Waalhaven en de tocht naar een sterk overlegstructuur met
de gemeente Nijmegen

Twee weken geleden werd in de editie van 8 april van Christoffel
Nieuws een beeld geschetst van de ontwikkelingen in, en misschien
nog wel meer rondom, de Waalhaven. Een van de bewoners van de
schepen naast het KSCC-Schipperscentrum, heeft samen met twee
andere mensen op 7 april 2021 de mogelijkheid gekregen om in te
spreken naar aanleiding van het bestemmingsplan Ulpia en Fabrica.
Dat is het grote woningbouwproject aan de westzijde van de Waalha-
ven en gelegen tussen de Waal en de Waalbandijk / Laan van Oost-
Indië, daar waar nu de stadsbus ook rijdt. Op de voormalige terrei-
nen van het Slachthuis en van Honig zullen veel wooncomplexen
verschijnen.

Naar aanleiding van de ontmoeting in het Gemeentehuis en het ge-
sprek met de Commissie Grondexploitatie Waalsprong en Waalfront
is er een brief geschreven aan de leden van het College van Burge-
meester en Wethouders en van de gemeenteraad van Nijmegen. En
dit werd gedaan namens de woonschipbewoners, namens de mede-

werkers, bezoekers en aangeslotenen van het KSCC-Schipperscen-
trum en van het pastoraat voor binnenvaart, kermis en circus en
namens de leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

In het schrijven wordt benadrukt dat de Waalhaven een mooi deel
van de historische stad is om te wonen, te werken en te leven, dat de
betrokkenen te maken hebben met opgeknipte deelbestemmings-
plannen en een samenhang voor gehele gebied wordt gemist. Te-
vens werd aangegeven dat de huidige communicatie tussen de
gemeente en de havenbetrokkenen niet optimaal is. Het gaat erom
dat de leefkwaliteit, ook op het water, wordt geborgd. Voorzieningen
voor, al dan niet betaald, parkeren, met een vergunningenbeleid, zijn
daarbij ook noodzakelijk. En uiteraard mag door de gemeente een
redelijke vorm van privacy worden geboden.

Nieuw Nijmeegs Peil, KSCC en Koninklijke BLN-Schuttevaer bieden
aan om een ondersteunende en adviserende rol te spelen. Zij die de
brief ontvangen worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan de
Waalhaven om een indruk op te doen van de omstandigheden waar-
in mensen op het water, wonen, werken en leven.

Het is te hopen dat, gekoppeld aan eerdere toezeggingen van de
gemeente Nijmegen, dit gaat leiden tot een uitbreiding van diverse
platformen zodat in harmonie kan worden gewerkt aan een leefbare
Waalhaven voor veel jaren.

Henry Mooren
bestuurslid KSCC en KSW Nijmegen
en
voorzitter afdeling Schuttevaer Z O N
Koninklijke BLN-Schuttevaer

Grondwerk voor de Waalfront nieuwbouw. Geheel rechts ziet u nog
net ons kerkschip liggen.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april/mei 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. 25 april 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Di. 27 april Koningsdag. KSCC Schipperscentrum gesloten.

Zo. 2 mei 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Di. 4 mei 20.00 uur Nationale Dodenherdenking.

Wo. 5 mei Bevrijdingsdag. KSCC Schipperscentrum is de
gehele dag gesloten.

Zo. 9 mei
Moederdag.

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

Do. 13 mei

Hemelvaartsdag. (Kantoor gesloten)

7.00 uur Dauwtrappen vanaf parkeerplaats rest. St.
Walrick (onder voorbehoud).

8.30 uur
H. Mis in de open lucht bij de ruïne in Overasselt.
Na afloop pannenkoeken eten bij rest. St. Walrick
(voor eigen rekening). (Onder voorbehoud).

11.00 uur
LET OP!
Gaat bovenstaande NIET door dan H. Mis aan
boord van ons kerkschip.

13.00 uur Eerste Communieviering van Elsa Scholting.
Alleen voor familie.

Zo. 16 mei 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.

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.

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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Nationale dodenherdenking 2021

Op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties
daarna. De NOS besteedt er aandacht aan met rechtstreekse
uitzendingen en documentaires, zoals over schrijfster Etty
Hillesum. Daarnaast wordt het thema Vrouwen in Verzet
uitgelicht. Dat gebeurt niet alleen met de tv-documentaire over
verzetsleidster Jacoba van Tongeren, maar ook met speciale
content voor NOS.nl en de sociale media van de NOS.

NATIONALE HERDENKING 2021
Op NPO 1 begint om 18.45 uur de herdenkingsbijeenkomst in De
Nieuwe Kerk in Amsterdam. De 4 mei-voordracht, sinds 1992 een
vast onderdeel van de Nationale Herdenking, wordt dit jaar
gehouden door schrijfster Roxane van Iperen. Sopraan Laetitia
Gerards zingt een lied, begeleid door enkele leden van het Metropole
Orkest.

De NOS doet ook verslag van Dodenherdenking op een locatie
elders in het land, waar het thema Vrouwen in Verzet met
gesprekken en reportages wordt ingevuld.

Rond 19.50 uur begint de Nationale Herdenking op de Dam in
Amsterdam die op alle drie de publieke zenders te volgen is. Koning
Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het
Nationaal Monument, waarna in heel Nederland twee minuten stilte
in acht worden genomen. André van Duin houdt een toespraak. Hij
groeide op tussen de puinhopen van het gebombardeerde
Rotterdam. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd
gesproken. Net als vorig jaar is de Dam niet toegankelijk voor
publiek. Of er meer genodigden dan vorig jaar bij de herdenking zijn,
is nog niet duidelijk.

De presentatie van de uitzendingen is in handen van Jeroen
Overbeek (de Dam) en Margriet Vroomans (tweede locatie).

NOS Nationale Herdenking 2021
Dinsdag 4 mei
18.45-20.30 uur, NPO 1 (Met gebarentolk via themakanaal NPO
 Nieuws)
19.50-20.30 uur, NPO 2
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Diamond Painting     door Gwendy

In deze aan de ene kant stressvolle en aan de andere kant weer
te stille coronatijd ben ik in mijn ontspanningsuurtjes zo nu en
dan bezig met Diamond Painting.

Ik wist tot een paar jaar geleden helemaal niet dat het bestond, maar
toen ik eens in zo’n laaggeprijsde vanalles-wat-je-wel-en-niet-moet-
hebben-winkel aan het rondsnuffelen was, (zoals gewoonlijk de hele
winkel tot ik alles gezien heb), kwam ik ook dit tegen.

Het moet enigszins bij je pas-
sen, maar dan werkt het ook
heel ontspannend omdat je
merkt dat je geest duidelijk naar
één punt gecentreerd wordt;
letterlijk, zoals dat bij Diamond
Painting gaat. Als je dan ook
nog een zacht muziekje erbij
aan hebt en de zon schijnt op
het schilderij of doek dat je be-
werkt, kan dat bijzonder ont-

spannend en geestopbeurend werken: de bonte en kristalachtige
kleuren van de steentjes worden in het zonlicht prachtig opgelicht.
Een grote kop koffie erbij… Zalig!

De steentjes waar je mee werkt breng je m.b.v. een pen waar je wax
aan prikt één voor één aan op het schilderij of doek. Dit vraagt toch
wel een zekere concentratie en coördinatie en soms misschien ook
wel geduld en doorzettingsvermogen.

Er wordt beweerd dat Diamond Painting naast ontspanning en ple-
zier, als je het langere tijd doet ook de volgende heilzame effecten
kan hebben:
● het traint je hersenen om te concentreren;
● het is goed om de coördinatie van hand tot oog te verbeteren;
● het wakkert je rechter hersenhelft aan, dus stimuleert tot nog meer

creativiteit en creatief denken;

● het kan voor mensen met diagnose ADHD gunstige effecten heb-
ben, om o.a. meer rust te vinden;

● het zou zelfs helpen tegen angst en onzekerheid;
● het kan helpen tegen depressie.

Niet te vergeten krijg je er ook een prachtig, kleurig eindresultaat
van. Diamond painting is voor alle leeftijden, van kinderen t/m
oud(er)en.

Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster KSCC Schipperscentrum Nijmegen
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Winnaar Paaspuzzel 2021

Op vrijdag 9 april nam Henry namens de familie Mooren de
Inventum airfryer in ontvangst uit de handen van onze
kantoormedewerkster Gwendy. De familie Mooren is de winnaar
van de Paaspuzzel uit de Christoffel Nieuwsbrief nr. 6
Paaseditie. De oplossing (Vrolijk Pasen) stond in nummer 7.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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Nationale Museumweek t/m 25 april
Amsterdam, 16 April 2021 - Musea staan te popelen om de deuren
weer veilig en volledig voor het publiek te openen. Toch kan dat
opnieuw niet tijdens de Nationale Museumweek 2021. Vandaar
dat ook deze editie digitaal zal zijn. Iedereen heeft het afgelopen
jaar noodgedwongen moeten leven met vrijheidsbeperkingen.
Ook het grondrecht op culturele expressie en vrijetijdsbeleving
kwam daardoor onder druk te staan. Publiek kon geen musea
meer bezoeken en de ruim 400 musea die zijn aangesloten bij de
Museumvereniging zijn lange tijd gesloten. Meer dan ooit is
zichtbaar hoe belangrijk (culturele) vrijheid is.

Corona-beperking zorgt voor digitale versnelling in musea
De afgelopen maanden hebben musea in volle verantwoordelijkheid
en zoveel mogelijk meegewerkt aan de bestrijding van de corona-
pandemie. Door de beperkingen zijn musea andere innovatieve mo-
gelijkheden gaan creëren om iedereen tóch toegang tot museale col-
lecties – ons échte goud - te kunnen blijven bieden. En met succes.
Er heeft zich het afgelopen jaar een heuse digitale revolutie voorge-

daan in de Nederlandse musea. Daardoor bieden ruim 400 musea
aangesloten bij de Museumvereniging honderden online activiteiten
aan tijdens de Nationale Museumweek.

Gouden Pronkstuk digitaal Museumplein
Het digitaal Gouden Pronkstuk is ook dit jaar het hart van de Muse-
umweek, dit seizoen virtueel op het Museumplein. Daarop kan ieder-
een in volle vrijheid zijn of haar favoriete pronkstuk delen met de rest
van Nederland. Iedereen kan via Museum.nl meedoen door een sim-
pele vraag te beantwoorden: “Welk pronkstuk zou jij als je Museum-
directeur was, als eerste plaatsen?”. Daarmee creëren alle inzenders
samen een nieuwe, digitale Nationale tentoonstelling tijdens de Mu-
seumweek.

Over de Museumvereniging
De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereni-
ging, de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Sa-
men werken zij aan het versterken van het publiek belang van
musea door een blijvende binding van alle inwoners van ons land
met museale collecties te stimuleren. Bekijk alles op:

https://goudenpronkstuk.nationalemuseumweek.nl/

https://goudenpronkstuk.nationalemuseumweek.nl/
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Als we Toul verlaten komen we op de Moezel.
Deze keer gaan we niet naar links maar naar
rechts. Het is warm en we varen door een
mooie streek. Op de Moezel krijgen we nog
twee grote sluizen en dan zitten we weer in de
spitsenvaart (38 lang en 5 breed). Zondag 30
juli liggen we in Goire. Dit is het einde van Ca-
nal de L'Est Sud. Het is zondag en we blijven
hier liggen. Vóór ons ligt nog een klein sluisje
en dan zitten we op de Saône. Het bovenstuk
heet de Petit Saône. Daar zijn nog geen grote
sluizen. Het is heel warm en het water ziet er
zo goed uit dat we besluiten om een duik te
nemen. Op weg hier naar toe hebben we nog
een rustdag genomen in Epinal. We hadden
zoveel sluisjes genomen dat we zo nu en dan
even moesten rusten. Epinal is een aardig
stadje met veel bloemen. De Moezel stroomt
hier langs, maar is niet bevaarbaar. Het ziet er
net zo uit als de Maas van Borgharen naar
Maaseik: zo goed als droog. Via een zijka-
naaltje zijn we hier in de stadshaven terecht-
gekomen. Je kunt zien dat hier niet meer
gevaren wordt. Er staat niet veel water, omdat
het beetje water dat er nog stroomt in de ha-
ven van Epinal geloosd wordt. Dit heeft tot
gevolg dat er ook veel zand en modder mee
komt. We hebben flink moeten zoeken naar
een plaatsje waar we met de loopplank aan
de wal konden komen. De plank was steeds

te kort. Maar, de aanhouder wint. De volgen-
de dag moeten we zestien trapsluizen nemen.
Dat wil zeggen: je vaart het sluisje uit, dan
krijg je een verbreding om de schepen van de
andere kant te laten passeren. Het is een
mooi gezicht als je naar boven kijkt: dan zie je
de sluisjes zo achter elkaar liggen. Je vaart
als het ware een bergtop op. De sluisjes zijn
te vergelijken met een stortbak van de WC.
Ze zijn zó vol en ook weer zó leeg. Je moet ze
zelf bedienen en dan gaat alles automatisch.
Als je geen tegenliggers hebt gaat het vrij
vlug. Er is een sluismeester die de boel in de
gaten houdt. Je kunt hem bellen als er iets
mis gaat, want er hangt op elke sluis een tele-
foon. Als je doorgeeft 'écluse en panne', komt
hij met de auto langs om het defect te verhel-
pen. Alles gaat heel gemoedelijk. Het woordje
'haast' kennen ze hier niet. Je kunt hier wel
honderd worden als je niet dood gaat.

Zoals ik al zei liggen we zondag 30 juli in Goi-
re. De volgende dag beginnen we aan de
Saône, die we voor de eerste keer gaan be-
varen. lk hou er van om steeds iets nieuws te
beleven. De rivier is niet betond en je moet
dus zelf goed opletten. Maar je weet dat in de
bochten het meeste water staat. Dinsdags
komen we in Gray Huub Maus tegen, met wie
we vroeger eens samen de Moezel en de Rijn
zijn afgevaren. We hadden elkaar zo veel te
vertellen dat we die dag bij elkaar opzij zijn
blijven liggen. Maus is ook een enthousiast
Frankrijk vaarder. Onder het genot van een
glaasje wijn hebben we onze wederwaardig-
heden uitgewisseld. Wie veel vaart, heeft vel
te vertellen.

Woensdag komen we aan de ingang van het
Rhône au Rhinecanal in Symphorine. Huub
heeft ons van plan doen veranderen. We
gaan niet naar de Doubs, maar verder de
Saône af naar Lyon. We blijven een dag in
Symphorine liggen en zetten onze fietsen aan
de wal. We fietsen langs zeven sluisjes en zijn
dan in Dôle. Dat is een mooi stadje met een
prachtige basiliek, die het bekijken waard is.
We hebben ook het standbeeld van Pasteur
aanschouwd. En wat een mooie bloemen in
het park! Het was erg heet en toen we aan
boord kwamen zijn we eerst de Saône inge-
doken om wat af te koelen.

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


Christoffel Nieuws pagina 26← terug naar pagina 1

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 9 verschijnt op donderdag 6 mei 2021.
Deadline: maandag 3 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Gwendy van Raaij,
kardinaal Peter Turkson.

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
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