Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Zomer-editie
Nummer 14 - 15 juli 2021 - Jaargang 6
Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschijnt nu deze zomereditie. Op donderdag 9 september verschijnt weer een reguliere editie.

Vakantie
Voor het KSCC en parochie zijn het hele bijzondere
tijden. Het nieuwe normaal naar het oude normaal en
weer een stukje terug naar het nieuwe normaal. “Dansen met
Jansen “ hoort u regelmatig. Maar zo liggen de kaarten niet.
Zoals het er nu uitziet, blijft het oude normaal uit.

Ondertussen onze blik naar de toekomst
Het nieuwe KSCC en parochiejaar wordt geopend 30 september
2021. Save The date noemen ze dat: Noteer de datum in uw
agenda.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.
Er wordt hart gewerkt aan een leuk en wervelend programma.
Van 10.30- 16.00 uur.
Voor een lunch hapje en drankje zal gezorgd worden.
Begin september wordt het hele programma gepresenteerd.

Onthoud de datum,
schrijf het op!

Donderdag 30 september
Opening van het nieuwe seizoen 2021 -2022!

KSCC Nijmegen
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Dat organisatoren van evenementen de staat een proces aanspannen is begrijpelijk. De medici hebben op de valkuil gewezen die de
versoepeling teweeg zouden brengen. Er zou toch, de Tweede Kamer heeft dit in een debat geëist, een nieuwe bestuurscultuur opgezet worden. Nou, zoals het er nu uitziet, vergeet dat maar gerust.
De wereld is nog niet af van het nieuwe normaal. Op onze centra
gelden nog de coronamaatregelen: handen wassen, 1,5 meter afstand bewaren en je naam registeren op het formulier dat bij de ingang.

Vakantie ab Prins Willem Alexander 2019

De KSCC-vakantiereis voor de zieken 2022 wordt voorbereid
Er is een overzichtelijk draaiboek gemaakt waarlangs de voorbereiding gaat. Aan de basisvoorwaarden wordt gewerkt en eind oktober
moeten deze ingevuld zijn, te weten: het coördinatieteam, de vrijwilligers, het schip, de datum, vaarroute. Daarna volgt het werven van
vakantiegangers.
Corona blijft ons bezighouden
De overheid wordt wel een vergeleken met een vergiet: ze weet niet
door welk gat ze naar buiten moet. Ettelijke keren vallen de woorden:
betrouwbare overheid, maar door het woord betrouwbaar te gebruiken wordt het uitgehold en van elke vorm van trouw ontdaan. Probleem is dat de overheid dit zelf niet in wil zien. Wat moeten wij
burgers nu denken: een betrouwbare overheid gecombineerd met
doorpakken. De overheid (de kerkelijke autoriteiten kunnen er ook
wat van) is niet relationeel, ze is niet verbindend, het doel is niet de
burgers die hen hebben gekozen – gekozen vaak op de blauwe ogen
– maar het eigen pluche.

Samen tegen CORONA
Al het mogelijke moet gedaan om het corona probleem te overwinnen. Dat betekent: laat je vaccineren, laat je testen. Wanneer je het
niet voor jezelf doet, doe het voor de mens die je pad kruist.
Wij gaan ervan uit dat u wanneer u /jij aan boord van onze centra
komt gevaccineerd bent of zich in ieder geval zo snel mogelijk laat
vaccineren en in andere gevallen een geldig negatief testbewijs
heeft.
Moet er gecontroleerd worden? De directie en pastoraat team gaan
er van uit dat u uw verantwoordelijk kent.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Klikt u op onderstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop
en bekijk deze
videoboodschap. (Duur ± 4 minuten en 40 seconden).

De kermis is er (gelukkig) weer
Ondertussen komt de kermiswereld ook op stoom. De kermissen
die gehouden zijn en worden zijn coronaproof: Gemakkelijk en
toch gecontroleerd toegankelijk, duidelijk aangegeven looprouten
en op veel plaatsen mogelijkheid om je handen te cleanen.
Vrijdagmorgen wordt de kermis in Uden officieel geopend. Vrijdagavond begint hij in Tilburg. Zondag is er in Tilburg op de autoscooter van Chris en Anneke Eckelboom de eucharistieviering
om 10.30 uur.
Namens de crew van het KSCC en pastoraat,
prettig weekend
B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Klik hier om de video te bekijken op YouTube
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Bisschop Smeets zeer ernstig ziek
Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de
gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De
bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond.
Het bisdom roept alle gelovigen op om vanaf zaterdag 10 juli
een noveen te houden voor een spoedig herstel. (Zie volgende
pagina)
Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met
klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten
gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit
het ziekenhuis op vrijdag 11 juni.

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische
ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets
een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden
en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden.
De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar
verder behandeld te worden.
Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier
heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed
weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij
heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed
van velen en hij vraagt dit voort te zetten.
De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in
zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit
voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van
Roermond en Maastricht behandelen.
Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd
zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al
is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.
Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.
U kunt uw goede wensen sturen naar onderstaand correspondentiee-mail adres:
g.smulders@bisdom-roermond.nl

Christoffel Nieuwsbrief pagina 5

Bisdom roept op tot noveengebed voor bisschop Smeets
Het bisdom Roermond roept alle gelovigen op om vanaf komende zaterdag 10 juli een noveen te
houden voor een spoedig herstel van bisschop Harrie Smeets, die ernstig ziek is. Een noveen is
een gebed dat negen opeenvolgende dagen wordt gebeden.
Het noveengebed begint met het bidden van Psalm 91 (90), gevolgd door een gebed met als titel
‘In Gods Naam mensen liefhebben’, wat refereert aan de wapenspreuk van bisschop Smeets. In
het gebed voor de bisschop worden ook alle andere ernstig zieken ingesloten.
Kruisteken

Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voeten kwetsen.

Psalm 91 (90) De bescherming van de Allerhoogste

U kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.
Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,
die in de schaduw van de Almachtige woont,
Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.’
Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
behoedt u voor de kwaadaardige tong.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen, °
onder zijn wieken vindt u een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.
Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;
Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.
Al vallen er naast u duizend neer, °
tienduizend man aan uw zijde,
u zal het onheil niet deren.
Het zal gebeuren onder uw ogen,
ge zult de straf van de zondaars zien.
De Heer is immers uw toevlucht,
de Allerhoogste uw burcht.
Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

‘Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, °
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.
Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
zijn zegen zal hij ervaren.’
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken

Gebed
‘In Gods Naam mensen liefhebben’
Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.
Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?

Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.
Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.
Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt herstelt en zijn ziekte overwint.
Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.
Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.
Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader…
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Wim Onderdelinden vroeg in zijn rubriek Financiën om een reactie
op zijn artikel in het Christoffel Nieuws van donderdag 1 juli 2021.
In zijn artikel ging de heer Onderdelinden in op de gehate spaartaks.
Hieronder volgt een reactie van Henry Mooren.

Spaargeld, beheer, belasting en consequenties
Het was in het Christoffel Nieuws van 1 juli 2021 dat Wim Onderdelinden een uitdagend onderwerp over de fiscale berekening van
spaargelden aansneed. De onderbouwing werd mooi weergegeven
en welke belastingtarieven er worden gehanteerd. Daaraan valt weinig toe te voegen. Het fictieve rendement doet uiteraard veel pijn,
omdat spaargeld bij de bankinstellingen geen geld meer oplevert, en
het politieke landschap in Nederland is te omschrijven als zeer instabiel en met een enorm Begrotingstekort heeft de Rijksoverheid (het
ministerie van Financiën) een herschikking van Box 3 hoogstwaarschijnlijk niet hoog op de agenda staan.
Uiteraard zijn het wereldwijd de regeringsleiders en de
managers van de centrale banken die bepaald hebben
en nog steeds bepalen dat de renteniveaus op het huidige niveau zijn gekomen en ook nog geruime tijd zullen blijven. Tot voor kort was het zo dat geld lenen
geld kost, nu is het zo dat geld hebben geld kost. En
niet dat het zo is dat het alle mensen iets aangaat,
maar zij die met een leuk spaarpotje te maken hebben, reageren op het ontbreken van rendement.
Het aandeel belegd geld neemt ook in particuliere
huishoudens een steeds grotere vorm aan. Dat geeft
meer risico, maar een degelijke spreiding in diverse
fondsen kan de onzekerheid in bedwang houden. Een
ander effect is dat er meer wordt geïnvesteerd in vastgoed, deels via beleggingsmaatschappijen en niet onderschat moet worden de aankoop van woningen als
een vorm van belegging. Met dat laatste wordt een

negatief gevolg versterkt. Er wordt in Nederland (en ook in andere
delen van Europa) gesproken van een woningtekort en niet duidelijk
is of dit gegeven wordt gestimuleerd door het feit dat veel woningen
niet beschikbaar zijn, omdat deze worden gebruikt als belegging. De
schaarste aan woonruimte veroorzaakt een veel te sterke stijging
van de huizenprijzen maar ook die van de huurprijzen.
Economische grootheden, zoals betalen voor geleend geld, zijn aan
het veranderen en over de hele wereld kijken bestuurders met genoegen naar groeicijfers. Het is de vraag of onderliggende verschijnselen, zoals steeds grotere staatsschulden, nog aangepakt worden.
En wat doen wij eraan? Inleveren op verworvenheden en op luxe is
niet eenvoudig en houden we in gezamenlijkheid veel dingen in
stand. De starter op de woningmarkt zal nog heel lang een hoge prijs
betalen, echter in de wetenschap dat zij of hij weinig rente betaalt
voor de hypotheek.
Henry Mooren
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Het onderhoud aan ons centrum gaat door tijdens de zomer

John van Oijen

Ton Smits en Peter Wanders
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ZONDAG 18 JULI 2021
HUWELIJK
Op dinsdag 10 augustus gaan Nicky Verwijk en Siërra Weiss
trouwen. De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats in Weert en zal
door landelijk aalmoezenier Van Welzenes worden voltrokken.

OVERLEDEN
Op woensdag 7 juli is, op de leeftijd van 85 jaar, Cornelia
Martina (Corrie) Buijks – Oom overleden. Echtgenote
van Jan Buijks †. Het afscheid van Corrie heeft op
maandag 12 juli in het crematorium ‘Tussen de bergen’ te
Roermond plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Lindanusstraat 13, 6041 EC
Roermond.
Op woensdag 14 juli is de heer Hennus Lütjens overleden.
Weduwnaar van Annie Lütjens – Dauphin.
JUBILEUM
Op zaterdag 7 augustus vieren Jan en Wilma Heijmen – Langens
dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren
Jan en Wilma met hun Robijnen Huwelijk.

Voor dhr. Hennes Lütjens en Annie Lütjens-Dauphin,
Jan en Corrie Buijks-Oom,
ouders de Raad-Meeuwsen, Deo Volente,
ouders van Laak-van Dyck, v/h Richard 4,
ouders Uschi en Rolf Hemmerle,
Jan en Erica van Thiel uit Maastricht,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
Willem en Marijke van Loon-Moonen,
ouders Graat-Lutgens.
- Voor herstel van paus Franciscus.

ZONDAG 25 JULI 2021
dhr. C. Bertrand,
ouders Brigitta en Jo Janssen-Rutten,
dhr. C. de Jong, v/h “Altrade”,
dhr. Bertus Donks,
Frans en Miep Buijks-Ludewigs en overleden familieleden,
dhr. Koos Verhoef en overleden familieleden,
mevr. Maria Boeijmeer-Snijders, Johan Boeijmeer,
dhr. W. van Megen en overleden familieleden,
John en Therese van Neijenhof-Timmermans,
Jan en Greet Heijmen.
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17-7
18-7
19-7
20-7
21-7
22-7
23-7
24-7
25-7
26-7

27-7
28-7
29-7
30-7
31-7

Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
Dionne Daanen.
Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
Karin van Zoest; mevr. Marije Peters; mevr. Riet de Jong.
Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder;
Ellen van Ophuizen; Thijmen Willems.
Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
Dhr. John Schoenmakers; mevr. Esther Derksen-de Bot;
Anja Vermeeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm;
mevr. Corrie van der Hoeven-Janssen; Sander Janssen,
m/s “Factotum”; Johanna de Beijer.
Nico van Lammeren.
Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;
Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.
Dhr. David Peters; John Paal; Riet van Thiel-van Steen;
Erik Danser, m/s “Antonia”; Thea Derksen-van Oijen.
Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans; dhr. Kevin Keller;
dhr. Marco Heijmen.

Groetjes uit Nimes (F) van Tonny van der Veeken en Hans Jacobs.

a
Ha H

Ha
MOP

Ha
Ha
Ha
Ha

Een kangoeroemoeder krijgt
ongelooflijke kriebels rond haar buik.
Ze opent haar buidel en
schreeuwt erin:
"Hoe vaak heb ik je
nou al niet gezegd
die koekjes
niet in bed te eten!"

a
H
Ha
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ONZE ZIEKEN
* Paus Franciscus in Italie.
ROME, PIAZZA SAN PIETRO, VATICAN CITY, 00193.
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* De heer Sjef Peters, voorheen directeur ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.
* Dhr. Wim Smits.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 7, 3332 TC.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove 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.

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

* 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. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
Mevr. Monika Freiwald
BERINGE, HERTSTEEG 1, 5986 NR.
De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juli/augustus 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.
Vr. 16 juli

11.00 uur

Opening Kermis in Uden

11.00 uur

Kermis Mis in de autoscooter in Tilburg. Celebrant is
landelijk aalmoezenier Van Welzenes.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Met
vervangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te volgen via livestream.

Di. 20 juli

10.30 uur

Vergadering Bezoekersdienst en Soos Met…

Za. 24 juli

15.00 uur

Scheepsinzegening mts Mallorca in Heusden.

Zo. 25 juli

11.00 uur

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

Zo. 1 augustus

11.00 uur

Zo. 8 augustus

11.00 uur

Zo. 18 juli

Zo. 15 augustus 11.00 uur

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

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

Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te houden. Voor het protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website
www.kscc.nl.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Elke zondag

10.30 uur

Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Tweede zondag
van de maand

10.30 uur

Eucharistieviering. Celebrant is Ad Blommerde. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Zo. 22 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering met na de viering
een kopje koffie en gezellig bijpraten.

Elke vierde
Eucharistieviering met na de viering
zondag van 11.00 uur
een kopje koffie en gezellig bijpraten.
de maand
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

HET KAN WEER!
Hierbij een bericht over KSCC Rotterdam.
Het wordt weer mogelijk in Rotterdam iets te
gaan doen. Toch een maand eerder dan verwacht.
In augustus is het weer mogelijk om onze maandelijkse
eucharistieviering in huize Antonius plaats te laten vinden.
Vanaf augustus is iedere vierde zondag van de maand
weer een viering voor de KSCC-gemeenschap Rotterdam.
Dus op 22 augustus om 11.00 uur een viering in huize
Antonius weer voor het eerst na een erg lange ‘Corona-pauze’ en dan voortaan weer iedere vierde zondag
van de maand.
Natuurlijk is het ook weer mogelijk om na de viering met
elkaar een kopje koffie te drinken en gezellig bij te praten.
Welkom allemaal weer. Zegt het voort!
Met vriendelijke groet,
Karel Schreurs
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OPLOSSING ZOMERPUZZEL 2021
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Horizontaal
4.
camper
6.
luiaard
7.
wiskunde
8.
drumstel
10.
Königssee
11.
ofschoon
12.
financier
13.
kern
16.
mug
17.
zonnebloem
18.
ijs
20.
waterdicht
22.
hooikoorts
24.
Zorba
25.
zwemmen
26.
Spouw

Vertikaal
27.
29.
31.
32.

zwoerd
Etna
Flamingo
Spelt

1.
2.
3.
5.
6.
9.
14.
15.
18.
19.
21.
23.
28.
30.

bliksem
zomerkoninkje
braai
niet
Lesbos
spookhuis
onweer
textura
imker
Lahn
Tiel
suppen
deklast
kies
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Hoog water. Ook in de Waalhaven in Nijmegen
Nu in Duitsland en Belgie en in ons Limburg het water wast zijn in de Waalhaven van Nijmegen de nodige
voorzorgsmaatregelen getroffen. Zoals het leggen van de hoogwaterbrug
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Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Vacature
Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
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