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Christoffel Nieuws
Zomer-editie
Nummer 15 - 29 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.

Hoogwater
De beelden van het hoge water in België, Nederland
en Duitsland staan nog ons netvlies. Gelukkig is in
Nederland de schade alleen beperkt tot – zij het toch
heel veel en voor velen zeer verdrietig –materiële
schade. In Duitsland en België is dit wel anders. Er
zijn veel slachtoffers gevallen omdat ze verrast werden door het onverwacht opkomend hoge water. In
België zijn er 36 slachtoffers en 11 vermisten en in
Duitsland zijn meer dan 150 doden te betreuren.
In Duitsland heeft het water diverse attracties van
kermisexploitanten meegesleurd. Ongelofelijk en niet
te begrijpen: Hun woning/salonwagen is verdwenen
in het water, maar ook hun attractie, waarmee ze de
kost moeten verdienen. De kermisexploitanten heb-

ben een noodfonds opgezet waarmee de eerst
nood gelenigd kan worden.
Voor de binnenvaart betekende het hoge water
dat veel vaarwegen gesloten zijn geweest. De
Maas spande de kroon. De Rijn en de Waal
vormden geen probleem. Inmiddels is alles
weer vrijgegeven.
Het hoge water zal in Europees verband hét
onderwerp van gesprek zijn. Er zullen vragen
gesteld worden over de communicatie. Waarom hebben veel mensen waarschuwingen niet
gehoord? Of in de wind geslagen.
Het lijkt erop dat toch het hele hoogwaterregime onder de loep genomen moeten worden.
Het blijkt dat “eens in de 100 jaar“ zeer betrekkelijk is.

Kermisattractie wordt meegesleurd
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEHet is vervelend, maar corona blijft de
TAFEL
gemoederen bezighouden

Ondanks dat het besmettingsgetal daalt, kleurt Nederland grotendeel rood. Dit heeft een grote invloed op het reizen naar het buitenland. Duitsland en diverse andere Europese landen hebben (ook
daar is sprake van verhoging van het aantal besmetten) de coronamaatregelen voor mensen uit Nederland aangescherpt. Een bewijs
van gevaccineerd zijn of een negatieve coronatekst die 24 uur geldig
is, wordt nu geëist.
Wat dit precies voor de internationale scheepvaart betekent, vindt u
op de site van het CBRB of de Koninklijke BLN.
Er is veel kritiek dat de overheid te snel heeft versoepeld. Maar laat
duidelijk zijn, u en ik hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat
mag je minstens verwachten van de studenten: de politici, medici,
leraren etc. van de toekomst.
Er zijn jongeren die zich om welke reden dan ook niet laten vaccineren. Ze kunnen niet gedwongen worden. Maar u mag ze wel vertellen dat met het vaccineren zij zichzelf en anderen beschermd
worden.
Uit de media blijkt dat er steeds meer een geldig vaccinatie en negatief testbewijs gevraagd wordt. Het resultaat is dat er een indirecte
druk komt om zich toch te laten vaccineren. Je mist anders de boot.
Dus laat je vaccineren.
En mocht je twijfelen, ik herhaal het nog eens, laat je niet beetpakken door fake nieuws, maar ga naar je huisarts en bespreek het probleem.

Vierdaagse Nijmegen 2021
Helaas gingen de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagse feesten
ook dit jaar niet door. Toch zijn er duizenden die de mars van 30, 40
en 50 km toch hebben gelopen.
Een mini ‘derde’ daagse
De leden van het Prinsenconvent, de organisatie van excarnavalsprinsen hebben een
verkorte vierdaagse gelopen op
donderdag 22 juli, de derde
dag. Wij, want ook de geestelijk
adviseur hoort bij de club, zijn
vertrokken bij café Daenen op
de grote Markt voorzien van een
stempelkaart rond de Stevenskerk. Na twee controleposten
voor foto en versnapering kwamen we helemaal afgemat, onder luid applaus van mensen op
het terras terug bij Café Daen.
We werden verwelkomd door
het bestuur met gladiolen, een
Vierdaagse-convent-speldje en
Het Prinsenconvent recupereert
een pilsje. Het werd een bijzon- van de enorme inspanning
dere avond.
De alternatieve Vierdaagse 2021

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier

Maar er is ook een aantal schippers die de alternatieve Vierdaagse
hebben gelopen. Voortrekkers in deze waren Henry en Jolanda
Mooren. Hun mars was twee dagen 40 km en twee dagen 30 km zo
vertelde mij Henry. Proficiat.
Hopelijk volgend jaar weer een echte Vierdaagse en Zomerfeesten.

Christoffel Nieuwsbrief pagina 3
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Gezondheid van Mgr. Harrie Smeets,
referent bisschop van de parochie voor
kermis circus en binnenvaart

Er is geen andere informatie als die al met u gedeeld is: de
situatie blijft zeer zorgelijk. Een kaart ter bemoediging vanuit
de parochie is naar hem gestuurd. In de zondagse viering en gebeden
bidden we hem sterkte toe.
Positieve reactie op de in het Christoffel Nieuwsbrief ingesproken
tekst
De video met ingesproken tekst blijkt goed aan te slaan. Alle reden om
door te gaan. Natuurlijk zal de tekst niet helemaal hetzelfde zijn. Hij
wordt vlak voor de deadline ingesproken zodat het allerlaatste nieuws
nog meegenomen kan worden.

Kermissen weer opgestart
Overal in Nederland zijn de kermissen weer opgestart. Overal is
het druk tot zeer druk en alles is perfect corona-veilig.
Complementen.
Zondag 18 juli ben ik voorgegaan in de heilige Mis op de
autoscooter van Chris en Anneke Eckelboom op de kermis van
Tilburg.
Ondanks dat het niet zo druk was, was het een bijzondere viering
mede dankzij het zangduo ‘Driven’ en de aanwezigheid van
burgemeester en wethouders.

Foto’s: Frans Versteden
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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.
Wegens succes geprolongeerd.
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 ± 7 minuten en
45 seconden).

Jet van Baast is al 25 jaar (!) dé drijvende kracht
achter de kermis in Tilburg

Dinsdag is Jet van Baast, verantwoordelijk voor de kermis vanuit de gemeente
Tilburg uitbundig gehuld vanwege haar 25-jarig jubileum. Zij is gehuldigd in
een petit comité door de burgemeester in het ‘kasteeltje’ met de Kermispenning van de gemeente Tilburg. Jet proficiat en deze kermispenning is welverdiend.
Olympische spelen 2021 Tokyo
Anders dan normaal. Dat kun je wel zeggen. Een hele moeilijke
start. Een aantal atleten liep een coronabesmetting op in het vliegtuig op weg naar Tokyo. Met de daaraan verbonden quarantaine
in een afgelegen hotel, zo meldden de media. Een benauwde kamer, geen buitenlucht en Japans eten. Tel uit je winst, daar gaan
je dromen. In het begin veel teleurstelling: geen medailles voor
Nederland, maar sinds dinsdag meer succes. Dat geeft de burger moed. Hopelijk zet zich dit door. Complement voor de sportprestaties.
Geniet er maar van via de (social) media. Succes voor Oranje.
Tot slot: dank voor de vele vakantiegroeten.
En gaat u met vakantie: geniet, als u naar het buitenland gaat: kijk even na wat
de eisen zijn, en als u terug keert: uit het buitenland, gekleurd met rood: 10
dagen quarantaine.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

Klik HIER om de video te bekijken op YouTube
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Onthoud de datum,
schrijf het op!

Donderdag 30 september
OVERLEDEN
Op woensdag 14 juli is, in de leeftijd van 85 jaar, de heer
Johannus Hubertus (Hennus) Lütjens overleden. Echtgenoot van Annie Lütjens – Dauphin †.
De afscheidsdienst werd op woensdag 21 juli in crematorium Rijtackers het van uitvaartcentrum van coöperatie DELA te Eindhoven gehouden. De afscheidsdienst heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Sanderboutlaan 3, 6181 DN Elsloo.
Op zaterdag 17 juli is, op de leeftijd van 83 jaar, Joseph
Henricus Hubertus (Sjef) Schuman overleden. Echtgenoot van Rieki Schuman – Dauphin.
De crematieplechtigheid heeft op maandag 26 juli in aula
van crematorium Weerterland te Weert plaatsgevonden.
De afscheidsdienst was alleen voor familie en genodigden.
Correspondentieadres: Eindhovenseweg 91 D, 6002 TB Weert.

Opening van het nieuwe seizoen 2021 -2022!

KSCC Nijmegen
a Ha
Ha H
a
Ha H

Mop

Ha
Ha

Een priester rijdt ’s avonds naar huis. Een politieagent ziet hem over de weg slingeren en houdt
hem aan. Hij ziet dat de auto vol flessen ligt.
De agent vraagt: "Hebt u gedronken?"
"Ik weet niet waar u het over heeft, agent.
Ik kom net uit de kerk" zegt de priester.
"Nou dan, wat zit er in de flessen?"

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.

"Water", antwoordde de priester.
De politieman pak een fles en ruikt.
"Dit is wijn!"
De priester roept:
"LOOF DE HEER, Hij heeft het weer gedaan!"

Ha Ha
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29-7 Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;
Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.
30-7 Dhr. David Peters; John Paal; Riet van Thiel-van Steen;
Erik Danser, m/s “Antonia”; Thea Derksen-van Oijen.
31-7 Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans; dhr. Kevin Keller;
dhr. Marco Heijmen.
1-8
2-8
3-8
4-8
5-8
6-8
7-8

8-8
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8

Wim Derksen.
Lucinda Biemans; Hans van Meegen en Ton van Meegen.
Siebren Mooren; Beate Kropman.
Carin Wams; Cécile Janssen.
Theo v/d Berg; Marten Blom.
Sylvia van Emmerloot; Seline van Hesse; dhr. Hans Smits;
mevr. Tiny Beukers-van der Laan; Elle Blom.
Mevrouw José Driessen-v.d Donk; Monique Sep-Reymers;
Elin Verlaan; mevr. P. Vranken-Thonissen;
dhr. Adrie Janssen.
Mevr. Truus Corbeek; Alexandra Lischer.
Leonieke Wanders-Peters; Georges van de Runstraat;
Aniek Basten; dhr. Henk Arends.
Mgr. A.H. van Luijn, sdb.
Dhr. Jos van Dongen, v/h "Najade";
mevr. Joke van Laak-Reymers; Thea Bruins.
Aalmoezenier J. Jehaes uit Luik; mevr. Angelique Oome;
Astrid van Oyen, “Calcit 12”.
Sifra Mooren; dhr. Willem Pelser; dhr. Nick Jongeneel;
Sonia van Zoest.
Joke van Megen; Lindi Rosenboom; Albert van Rossum;
Ingeborg Poppelier.

ZONDAG 1 AUGUSTUS
Mw. Betsy Leensen-Huibers,
mw. Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten en familieleden,
mw. G. Appelboom-den Dungen en dhr. Henk Appelboom,
dhr. Wijnand Beukers, ouders Miep en Frans Buijks-Ludewigs,
ouders Nico en Rieck Eckelboom, ouders Rob van der Werf,
ouders Wennekes, Liza Derksen Wennekes en overleden familieleden,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. George Dakriet, mw. Willemien van de Ven-Willems,
dhr. Jos van Lier, Adrie Bosman-van Doremalen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen en familie van den Brink .

ZONDAG 8 AUGUSTUS
Herr Gustav Pooth, mevr. Maria Boeijmeer-Snijders, Johan Boeijmeer,
Jan en Hans Sep "Hunter" en overleden familieleden,
pater Jaak Jehaes, dhr. Rikus Henderikus Duursma,
ouders van Bon-Leygraf “ Wacht am Rhein” en overleden familie,
dhr. A. van Thiel en overleden familieleden van Thiel-van Steen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus, dhr. Johan Lastdrager.
- Voor Jan en Wilma Heijmen-Langens t.g.v hun 40 jarig huwelijk op
zaterdag 7 augustus.
- Voor Nicky Verwijk en Siërra Weiss vanwege hun huwelijk op dinsdag
10 augustus.
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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 !

* Paus Franciscus in Italië.
ROME, PIAZZA SAN PIETRO, VATICAN CITY,
00193.

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove
Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.

* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

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

* De heer Sjef Peters, voorheen directeur ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.
* Mevr. Monika Freiwald.
BERINGE, HERTSTEEG 1, 5986 NR.
*Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.
* Dhr. Wim Smits.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 7, 3332 TC.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

* 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.

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

* Mevr. Xenia Merkelbach en
dhr. Gerard de Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350,
FRANCE.

* Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.

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

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 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.

Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Vr. 30 juli

17.00 uur

Doop en inzegening van de Madeira bij de kade van
Maasboulevard te Zwijndrecht.
Doopmeter: Jeanneke Wijnen.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Zo. 1 augustus

11.00 uur

Ma. 2 augustus

10.30 uur

Za. 7 augustus

11.00 uur

Zo. 8 augustus

11.00 uur

Ma. 9 augustus

10.30 uur

Stafvergadering.

Zo. 15 augustus

11.00 uur

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

Ma. 16 augustus 10.30 uur

Stafvergadering.
Inzegening en doop Somtrans Schwiss LNG I.
Scheepswerf De Gerlien van Tien bv, Waalbandijk
129 in Druten.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Stafvergadering

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.

Zo. 22 aug.

11.00 uur

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

Elke vierde
zondag van
de maand

11.00 uur

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

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

HET KAN WEER!
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.
Karel Schreurs

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021

Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

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

Vr. 30 juli

19.30 uur

Gezellige vrijdagavond. Er worden weer
een aantal foto’s en filmpjes vertoond. En
u wordt bijgepraat over de Schippersmast.
Meer informatie op pagina 10.

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
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Nieuwsbericht

Neder-Germaanse Limes derde nieuwe Nederlandse werelderfgoed
Nederland heeft er 3 nieuwe historische wereldiconen bij. Met
plaatsing op de Werelderfgoedlijst worden zij toegevoegd aan
een selectie gebieden die uniek zijn op de wereld. Voor
Nederland zijn de Neder-Germaanse Limes – de voormalige
grens van het Romeinse Rijk -, de Koloniën van Weldadigheid
en de Hollandse Waterlinies op de lijst gekomen.
Met de toekenningen staan nu in totaal twaalf erfgoederen in het
Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van
Unesco.
De noordelijke ‘Limes’ (het Latijnse woord voor grens) van het
Romeinse Rijk liep tweeduizend jaar geleden dwars door Nederland,
langs de Rijn. Om deze grens (onderdeel van de langere grens door
Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) te beschermen,
bouwden Romeinen hier onder andere wachttorens en legerkampen.
Er zijn 19 vindplaatsen in Nederland en 25 in Duitsland, Nederland
heeft de nominatie daarom ook namens Duitsland ingediend.
De Koloniën van Weldadigheid, ook wel ‘pauperkoloniën’
genoemd, zijn ’s werelds eerste en meest grootschalige voorbeelden
van landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. Ze werden vanaf
1818 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid met als doel
arme mensen om te vormen tot eerzame burgers. Dat gebeurde o.a.
door ze nieuwe landbouwgrond te laten ontginnen en bewerken. De
Koloniën die op de werelderfgoedlijst komen zijn Frederiksoord,
Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in
Vlaanderen. Nederland en België hebben dit gebied dan ook samen
voorgedragen voor een plek op de werelderfgoedlijst.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uitbreiding van de Stelling
van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam heeft sinds 1996 al de
UNESCO status. Het voorstel is dat de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie straks samen het Werelderfgoed
Hollandse Waterlinies vormen.
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Beste allemaal,
Sinds het weer kon, na alle coronaperikelen, hebben we tweemaal een gezellige vrijdagavond
gehouden. Dat is de meeste aanwezigen goed bevallen. Zo goed, dat we hebben besloten om vrijdag 30 juli
weer een clubavond te houden, in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.
Thema is de aanvarong met de veerpont WILLEM, onlangs in het Pannerdankanaal. Christian zal weer een aantal oude binnenvaartfilmpjes en foto’s vertonen op het grote scherm. En er is voor iedereen een kop koffie of thee, met
wat lekkers erbij.

De linies vertellen het verhaal van de verdediging van Holland
als bestuurlijk en economisch hart van Nederland. De 85
kilometer lange linie met 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen
vormt nu een groene en recreatieve gordel in een omgeving
met een grote stedelijke dynamiek. Sinds de jaren ‘90 werkt
Nederland aan het herstellen en ontsluiten van het erfgoed
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Vermelding op de Werelderfgoedlijst is een internationaal
teken van waardering. Als je als land een erfgoed op de
Werelderfgoedlijst hebt staan, dan hoort daar volgens het
Werelderfgoedverdrag de internationale verplichting bij om dat
erfgoed goed te beschermen en behouden voor volgende
generaties.

Daarnaast hebben we heuglijk nieuws met betrekking tot de Schippersmast.
De vergunningverlener ODRA heeft tenslotte alle tekeningen en berekeningen
goedgekeurd en de vergunning (eindelijk) afgelopen zaterdag 24 juli verleend.
De vergunningverlener was in onze ogen
misschien “lastig”, hij heeft altijd gezegd,
dat de vergunning er hoe dan ook zou
komen. Wij zijn hem daar dankbaar
voor. Ook de mensen van ingenieursbureau Arcadis, die ons belangeloos hebben bijgestaan bij de
vergunningaanvraag, zijn we zeer dankbaar. Nu nog een formaliteit vanuit de
gemeente Lingewaard voor een contract:
Rechten van Opstal en de mast kan geplaatst worden!!! Over de planning zal
Jaap Stienstra op vrijdag de 30e wel wat
meer vertellen.
Hopelijk tot vrijdagavond, 30 juli, 19:30
uur, in het Ontmoetingscentrum, in
Doornenburg.
Namens het bestuur,
Peter van Megen,
secretaris Sterreschans

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

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

K.S.C.C.:
ING:

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
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