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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 16 - 12 augustus 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.

Zomer-editie

Het water in de rivieren blijft op eenzelfde peil staan. Voor
ons KSCC-pastoraal centrum betekent dit dat de brug naar het
steiger horizontaal ligt: dus we zijn makkelijk bereikbaar.

Er wordt o.a. in Europa veel gesproken over de klimaatsverandering.
Aan het begin van deze week is het IPCC-rapport uitgekomen. Het
blijkt nu, zoals politici vertellen, niet rooskleurig te zijn. De afspraken
gemaakt in Parijs moeten in 2030 gehaald worden. Groot-Brittannië
zal van 31 oktober tot en met 12 november 2021 in Glasgow
gastheer zijn voor de 26e Conferentie van de VN over
klimaatverandering. In de media lezen we dat nu Amerika hieraan
ook deelneemt.

Het gevaar dreigt dat de wereld op den duur voor u, uw kinderen en
kleinkinderen onleefbaar wordt. Er moet iets aan gedaan worden.
Verhoging van temperatuur, stijging van de zeespiegel. Er moet iets
gedaan worden. Verandering van klimaat leidt tot droogte met de
nodige consequenties, zoals bosbranden enerzijds en
overstromingen anderzijds. De (social) media staan er vol van.

Dus terecht dat hier iets aangedaan wordt. De vraag is: Hoe moet dit
allemaal gerealiseerd worden? Wat is het kostenplaatje en hoe moet
dit allemaal betaald worden? Wie betaald dit? Niet alle schouders
zijn even sterk. Er is voor de besluitvorming veel wijsheid nodig.

Inspiratie kan men vinden in de brief van de Paus over het milieu:
Laudatio Si. De ecologische encycliek van Paus Franciscus is – of je
er nu religieus, ethisch, sociaal of politiek naar kijkt – een
gebeurtenis van zeer groot belang. Het gaat over de spanningen om
tot een aanvaardbare oplossing te komen tussen het verzet van
religieuze conservatieven en vertegenwoordigers van het kapitaal en
de ideologen van een marktecologie.
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Mensen vluchten voor de bosbranden in Turkije

Een ander gevaar dreigt

Maar in onze wereld duikt een misschien wel gevaarlijker probleem
op. Wat te denken van het geestelijke klimaat, de wijze waarop wij
met elkaar omgaan, het welzijn in de samenleving.

Natuurlijk zijn over dit onderwerp altijd al zorgen geweest, maar ze
nemen nu extra grote vormen aan. Het lijkt wel of de woorden
normen en waarden niet meer bestaan. De media informeren ons
hier over onacceptabel gedrag in het verkeer, vliegtuig of bus, maar
ook in huis en op straat, vaak veroorzaakt door drug en
drankgebruik. Pesterijen op scholen, grove en platte woorden in de
media: het moet allemaal maar kunnen. Het lijkt er op dat dit allemaal
goed gevonden wordt.

Nu lijkt mij dat ondanks dat alles allemaal mag en er geen grenzen
meer zijn, iedereen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Je moet het wel geleerd hebben thuis, op school, op de club.

Wij zouden elkaar moeten kunnen corrigeren. Maar om hierin een
goede toon te vinden is niet eenvoudig. Het begint natuurlijk in het

Fronst u ook wel eens niet uw wenkbrauwen wanneer een pas
aangelegd geluidsscherm langs de snelweg direct beklad is met
graffiti, of wanneer u op een parkeerplaats rotzooi ziet liggen dat
mensen hebben achtergelaten.
Om maar niet te spreken over het psychisch en lichamelijk geweld
dat op straat plaatsvindt.
Moeten wij nu onze kop laten hangen. Niks ervan. Er zijn veel meer
voorbeelden te melden waar ouders, onderwijskrachten sociaal
werkende sportleiders en ook pastorale medewerkers van de kerken
het heel goed doen. Maat weet goed dat het negatieve opvalt en
aandacht trekt.

De slogan: ‘Alleen samen krijgen we corona onder’ kan aangevuld
worden met: samen het welzijn omhoog.

gezin: ouders en opvoeders moeten het goede voorbeeld geven.
Deze lijn moet doorgetrokken worden naar het onderwijs, de
sportclubs, de media die de samenleving informeert.

Graffiti langs de A2 bij Waardenburg
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Gelukkig wordt de overheid wakker en wordt de informatie over
corona duidelijk. Op veel plaatsen, zoals cafés, restaurants,
bioscopen etc. wordt een volledige vaccinatie app/-bewijs of een
geldige negatieve coronatest geëist.

Iemand vertelde mij deze week dat hij, wanneer hem wordt verteld
dat hij of zij zich niet laat vaccineren, het voorbeeld gebruikte van het
stoplicht: ze staan er niet alleen voor jou, maar ook voor andermans
veiligheid.

Vaccineren: gewoon laten doen.
Houd je aan de regels: 1,5 meter afstand, hoest in je elleboog,
voorzichtig met lijfelijke contacten en was of ontsmet je handen. Het
is een plicht.

Wij gaan ervan uit dat iedereen die onze
centra bezoekt in Raamsdonksveer of
Nijmegen volledig gevaccineerd is of
een geldig negatief testbewijs heeft.
Dit is voor uw en onze veiligheid.

Informatie over bisschop H. Smeets

De referent van onze parochie in de bisschoppenconferentie.

Zijn situatie blijft zeer zorgelijk. Hij verblijft momenteel in een
verpleeghuis in Roermond. Men is nu rolstoelvriendelijke
voorbereidingen aan het treffen zodat hij binnenkort weer naar het
Bisschopshuis kan komen.

Kermis missen in Budel en Roosendaal gaan door

Ja, de heilige Mis en het kopje koffie en de oliebol gaan door in de
autoscooter van Budel op zondag 29 augustus om 10.30 uur.
Coronaveilig. Er worden de nodige voorbereidingen getroffen, voor
zang en muziek. De heilige Mis in Laren en Tilburg hebben bewezen
dat het kan.

Op zondag 5 september om 10.30 uur Kermis mis in de Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk, Kade 23, 4703 GA
Roosendaal. Helaas niet in een autoscooter, er staat er geen.
Jammer, maar het kan niet anders. De kerk wordt wel in kermissfeer
versierd. Met het koor zijn er afspraken gemaakt.

Mop

Een man komt een boekenwinkel binnen en
vraagt waar hij het boek

“DE MAN IS DE BAAS IN HUIS”
kan vinden.

De verkoopster denkt even na en zegt:

“Sprookjesboeken,
dat is op de tweede verdieping, meneer!!”

Ha Ha Ha Ha Ha

Ha Ha Ha

Telematica dag  30 december 2021

Noteer alvast in uw agenda. De Telematicadag op het
Schipperscentrum in Nijmegen gaat dit jaar door. Het is
gepland op donderdag 30 december, onder voorbehoud
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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 ± 4 minuten en 30 seconden).

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Bezoek aan zuster Van Dooren

Dinsdag 3 augustus bracht ik een bezoek aan zuster Marietje van
Dooren, de zus van in 1998 gestorven pater Sjef van Dooren sdb in
het bejaardencentrum van de zusters van  Don Bosco in Wijnegem
in België. Zij is nu 93 en meer dat 73 jaar geprofest.
Voor dit bezoek vertelde men mij dat ze niemand meer herkende.
Niets was minder waar. Tijdens onze ontmoeting straalde haar
gezicht en ze volgde het hele gesprek. Op de foto zuster Marietje
van Dooren links in het midden zuster Lutgardis.

KLIK HIER om de video te bekijken op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Zc4Oe_O4ENg
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Na zes weken wordt het tijd om, ook in deze vakantietijd, alles
rondom wandelen weer een beetje op te frissen en er mag van
worden uitgegaan dat heel veel van u niet hebben stilgezeten. Want
ook al is het dagelijkse ritme een andere dan tijdens de gewoonlijke
werkweken, het lichaam vraagt altijd om een goede servicebeurt,
waarbij spieren en gewrichten in beweging moeten blijven. In ieder
geval werden liefhebbers van de wandelsport in Nederland en veel
andere delen van Europa niet geteisterd door tropische
temperaturen. De grens van een zomerse dag met 25 graden
Celsius werd niet veel gehaald.

In de vorige editie van het Christoffel Nieuws (29 juli 2021) werden
enkele woorden gewijd aan de Alternatieve Vierdaagse. Enkele
namen werden toen meegenomen die daadwerkelijk van 20 tot en
met 23 juli dagelijks een flinke wandeling hebben afgelegd. Maar
naast hen waren er meer die de wandelschoenen aantrokken.
François Pruyn en Ciske Davids (en Gerjon Ellings 1 dag) hebben
vanuit Druten vier dagen ongeveer dertig kilometer afgelegd en
plaatsen als Beuningen, Maasbommel, Beneden-Leeuwen en
Wamel aangedaan. KSCC-verzorgers kennen deze sportievelingen.
Andere vaste Vierdaagselopers zijn Vera Poppelier en Jan Verkade
uit Maassluis, die ook jaarlijks op de deelnemerslijst van het KSCC
staan genoteerd. Zij hebben op de vierdaagsedagen delen van de
Walk of Wisdom gelopen. Het is een ronde van de Nijmeegse
Stevenskerk naar diezelfde kerk en telt 136 km. Zij hebben vier delen
gelopen met o.a. Malden, Grave, Ravenstein en Druten als
etappeplaatsen.

Bijzonderheden van de Alternatieve 4Daagse van 2021 zijn o.a.:
In 36 landen waren er deelnemers
Het aantal deelnemers dat vier dagen heeft gelopen bedroeg 18.348
1.886 wandelaars hebben in het buitenland gewandeld

Een detachement van het Korps Mariniers en een van de Koninklijke
Luchtmacht hebben gelopen van Rotterdam naar Nijmegen
38 Procent van de deelnemers heeft per dag 10 km afgelegd, 21
procent liep 20 km per dag, 18 procent hield het op 5 km, 17 procent
stapte 30 km per dag, 4 procent tikte per dag 40 km aan en 1,5
procent deed de schoenen uit na 50 km per dag.

De Avond4Daagse Home Edition van 2021 heeft 65.000 mensen
gemotiveerd om diverse rondjes van huis uit te lopen. 235
Avond4Daagse-organisaties waren er bij betrokken. Bekend is dat
veel kinderen hieraan hebben meegedaan.

We zullen het lopen moeten blijven bevorderen, voor lijf en leden,
maar ook voor de geest. Hierboven staan mooie getallen, maar
tijdens een gebruikelijk seizoen worden er veel meer kilometers
afgelegd. Gelukkig wordt er al weer volop gesleuteld aan het
wandelprogramma van 2022. Misschien is op www.wandel.nl nu al
een mooi aanbod in de woonomgeving.

Veel genoeglijk wandelplezier gewenst, ook als het lichaam minder
fit is.

Henry Mooren
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Beste aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb en alle mensen
van het KSCC/Trekkende beroepen

Via deze weg wil ik een dankwoord schrijven aan iedereen van het
KSCC want de vorige week heb ik weer een mooi bedrag ontvangen
wat jullie bijeen hebben gebracht tot ondersteuning van mijn
missionaire opdracht hier in Indonesië. Via de Bank Central Asia
werd een bedrag bijgeschreven van 992,27 euro omgerekend in is
dat 16.795.450,70 roepia van de Vastenaktie 2021.

KSCC, heel hartelijk dank voor dat prachtige bedrag. Deze financiële
ondersteuning besteed ik voor diegene die geslaagd zijn maar nog
schulden hebben op school en waarvan de ouders dat niet kunnen
aflossen met gevolg dat ze niet kunnen gaan werken, want er wordt
een diploma geëist. Met die ouders bekijk ik wat ze zelf kunnen
aflossen en bij een tekort leg ik dan maximaal Rp.2.500.000 bij. Maar
dat bedrag zeg ik ze niet van te voren.
Verder heb ik, door de coronapandemie, praktisch geen inkomsten
meer om het kantoor draaiende te houden, omdat ik de bedrijven niet
durf te bezoeken die me meestal sponsoren.

De Covid-19 heeft nog de hele wereld in zijn greep, ook juist hier de
twee laatste maanden met de Delta Variant. Voorheen viel het nog
wel mee. Gisteren waren op een dag 47.800 besmettingen, maar het
aantal loopt gelukkig wat terug. Ook ziekenhuisopnames.
Op het moment word er heel veel gevaccineerd. Een paar dagen
geleden heb ik een stel lui laten vaccineren die binnenkort moeten
vertrekken om te gaan werken. Ze moeten een eerste prik hebben
gehad voor zeg weggaan. Die eerste prik was op het Hoofdkantoor
van de Politie van ons district. Daar was het hartstikke druk maar het
ging heel gedisciplineerd, men had zich online ingeschreven. Morgen
op die locatie nog een keer. Hier zijn de mensen wat meer
meegaand en voelen ze zich niet zo vlug aangetast in hun vrijheid.
Deze pandemie heeft ondanks dat het normale leven zo'n beetje op
zijn kop staat, ook een heel positief effect. De mensen zijn wat tot
bezinning gekomen. "Grote Retraite" zou je kunnen zeggen, wat
allemaal zo vanzelfsprekend leek is blijkbaar toch niet zo van-
zelfsprekend. Men is wat meer tot inkeer gekomen.

Via de livestreaming is de afstand Nijmegen – Muntilan niet zo ver
meer. Voor ik dit ging schrijven heb ik het gesproken bulletin nog
even gevolgd. Meestal op zondag vier ik de eucharistieviering met
jullie mee en daarmee blijven we met elkaar verbonden. Deze
verbondenheid via internet is een winstpunt van de pandemie naast
al de narigheid.

Beste mensen, ik ga er een punt achter zetten. Nogmaals mijn
hartelijke dank voor jullie ondersteuning van mijn werk.

God bless you always,

Br. Wilhelm Leensen FIC
Pada Kamis, 29 Juli 2021
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Bedankkaartje

In de afgelopen maand juli waren Zuster Mathea (zondag 4 juli),
Zuster Adriënne (donderdag 22 juli) en Zuster Laetitia (zondag 25
juli) jarig.
Er is aan hen namens onze parochie bij hen in Tilburg een mooie
bos bloemen bezorgd.

Nieuw model Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd

Nieuwsbericht van de overheid

Vanaf vanochtend 09.00 uur (Nederlandse tijd) kun je het nieuwe
model van de Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Dit model
bevat een aantal nieuwe kenmerken, vingerafdrukken van de
kaarthouder op de chip en een QR-code met het
burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de kaart. Hiermee
voldoet het nieuwe model aan de Europese verordening 2019/1157.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor een veilig
en betrouwbaar identiteitsdocument om misbruik, fraude en
vervalsing te voorkomen. Algemeen directeur Rhodia Maas licht toe:
‘De Nederlandse identiteitskaart stond internationaal al hoog
aangeschreven. Onze experts zijn vertegenwoordigd in
internationale werkgroepen en volgen de laatste ontwikkelingen. We
hebben de kans gegrepen om in dit nieuwe model een aantal
vernieuwingen door te voeren. Dit deden we in nauwe samenwerking
met onze leverancier.’



Christoffel Nieuwsbrief pagina 8

14-8 Joke van Megen; Lindi Rosenboom; Albert van Rossum;
 Ingeborg Poppelier.
15-8 Renee van Dongen; Jose Pols.
16-8 Dhr. Henk Nuy; Jolanda Mooren-Wams; Marcel Mooren.
17-8 Patrick van Leeuwen; Winfred Peters.
18-8 G. van Strien; Wouter Janssen; Koen Reisma;
 Anne-Merije Anninga; Pieter Berends.
19-8 Harry Kulka; Jan Wanders jr.; Anita Oome; Frans Robbers;
 Thirza Verlaan; Pauline Wennekes.
20-8 Oswald Borgers; Paul van Cleef; Wilger Brevoord.
21-8 Maaike v.d. Hoeven; William van Ommen; Ruud Mooren,
 Pater Christiaan van der Linden.
22-8 Chris Montens; Eddy Heijmen; Rebecca van Strien;
 Natascha Lischer, v/h Natascha.
23-8 Yvonne Sep; Isabel Janssen; Linda van Grinsven;
 Hendrik Stevens.
25-8 Antoin de Koning; dhr. Peter van Lent; Pascal Dijkshoorn;
 Gerry van Oyen, m/s “Belvedere”;
26-8 Marlieke Meyer.
27-8 Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in Druten;
 Irene Snijders; Trees Kramer.

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021

Pater Wim Boksebelt sdb; Missionaris in Haiti
Jeroen Suijkerbuijk,
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht en Erica van Thiel,
ouders Klarenaar-Hoenderop, Marja en overleden familieleden,
ouders Slokkers-Meijer,
Mw. Clemy Oosterwaal-Zijlmans en overleden familieleden,
Mw. Diny Vermeeren-van Weezel,
George de Bot en ouders de Bot-Neff.

ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021

Dhr. Paulus Paul, ouders Burgers-Dekker,
mw. M. Kooren-Klarenaar en overleden familieleden,
Nora de Grundt-Hanegraaf en Jack de Grundt,
ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo,
ouders Henk en Els Bergamin,
dhr. A. Joosten en overledenen van de fam. Joosten,
dhr. Martien Moor, Mevr. Carla van Dongen-Suijkerbuijk,
ouders Bertus en Jopie Kerkhof-Sep.
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OVERLEDEN

Op vrijdag 30 juli is, in de leeftijd van 64 jaar, dr.
Albertus Theodorus (Albert) van der Zeijden
overleden. Echtgenoot van Tineke van der Zeijden –
Ruiter.
Hij was met bijna 35 jaar ervaring op het gebied van
volkscultuur en immaterieel erfgoed een onuitputtelijke
bron van kennis en ervaring. Albert heeft in binnen- en
buitenland een groot netwerk opgebouwd en een enorme
bijdrage geleverd aan onderzoek en beleid voor Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland.
Er is in besloten kring afscheid genomen van Albert op
donderdag 5 augustus.

Correspondentieadres: Prins Bernhardstraat 28, 1931 CE
Egmond aan Zee.

Op maandag 9 augustus is, op de leeftijd van 41 jaar,
Jeroen Suijkerbuijk overleden.
Op vrijdag 13 augustus wordt in besloten kring een ode
gebracht aan het leven van Jeroen. Uw herinneringen
of steunbetuigingen kunt u achterlaten op:
www.najade-uitvaarten.nl/condoleance.

Correspondentieadres: Burgemeester Geradtslaan 19 b,
6641 ZR Beuningen.

   IN MEMORIAM

"Ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb mijn taak volbracht,
ik heb het geloof behouden"
(2 Tm 4:7).

De Congregatie van de Salesianen
van Don Bosco in Haïti meldt ons
dat van hen naar de eeuwige
heerlijkheid is heengegaan

Pater Wilhelmus Hermanus Josephus Boksebeld, sdb,

die op 5 augustus 2021 in het Saint François de Sales Ziekenhuis is
overleden na een ziekenhuisopname van 19 dagen ten gevolge van
een beroerte, opgelopen in de nacht van zaterdag op zondag 18 juli.

Pater Wilhelmus Hermanus Josephus BOKSEBELD (Fr. Wim) werd op
23 januari 1941 in Raalte geboren; hij legde zijn eerste geloften af op
16 augustus 1961 en werd tot priester gewijd op 13 september 1969.
Hij was missionaris in Haïti sinds november 1970.
Na vele jaren van dienstbaarheid in de congregatie nam hij tot aan zijn
dood nog taken waar op gebied van pastorale en materiële verzorging.
Een datum voor de uitvaart en begrafenis zal spoedig worden
vastgesteld.

Dat hij ruste in vrede!

Namens de Congregatie van de Salesianen
Gerard Schoorl sdb
Missieprocuur Don Bosco

www.najade-uitvaarten.nl/condoleance
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*  Paus Franciscus in Italie.
ROME, PIAZZA SAN PIETRO, VATICAN CITY,
00193.

*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl of
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW

* Dhr. Bernard Derksen.
SLEEUWIJK, NIEUWE ES 118, 4254 AX.

* Dhr. Sjef Peters, voorheen directeur ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.

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

* Mevr. 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.

* 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. Rieki Schuman
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D, 6002 TB.

* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, ROERDOMP 2, 2986 XA

* Nikita Duursma.

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

rust willen hebben !ONZE ZIEKEN

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is

daarom noodzakelijkerwijs
een momentopname.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN augustus/september 2021
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch spreekuur aal-
moezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nijmegen.
Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.
Elke maandag 10.30 uur Stafvergadering

Zo. 15 augustus 11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Feestdag Maria ten Hemel opneming.
Ook te volgen via livestream.

Zo. 22 augustus 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Zo. 29 augustus

10.30 uur Kermis mis in de autoscooter in Budel. Celebrant;
landelijk aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Met plaatsvervangend celebrant Pastoor Van Balve-
ren. Ook te volgen via livestream.

Zo. 5 september

10.30 uur
Kermis mis in de Onze-Lieve-Vrouw van Altijdduren-
de Bijstandkerk in Roosendaal. Celebrant: landelijk
aalmoezenier B. Van Welzenes.

11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Met plaatsvervangend celebrant Pastoor Van Balve-
ren. 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
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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 24
september 19.30 uur

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

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

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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Vrijdag – Verenigingsavond SV Sterreschans

Omdat we in de zeer beperkte coronaperiode geen
schippersvereniging Sterreschans-ledenavond konden houden,
hebben we na de eerste versoepelingen het anker weer opgedraaid
en zijn we voor de derde keer dit jaar gaan varen.
Bij binnenkomst van de leden werd, het gebeurt wel vaker, iets
tastbaars voor de vereniging meegebracht. Bij het openingswoordje
van Jaap, werd deze voorwerpen aan de aanwezigen getoond. Een
lid uit Oosterhout N-Br., bracht een echte, nog nieuwe, teerkwast
mee. Hier werd uiteraard even uitgebreid over gepraat, dat we
vroeger met z’n kwast de luiken hebben moeten teren enzovoort.
Een lid uit Gendt kwam met een nog in goede staat zijnde ‘Soll
laterne’ (met matglas) voor de verzameling.

Jaap vertelde de aanwezigen dat de vergunningprocedure zowat
rond is en sprak de hoop uit dat we in september dit jaar, de
Schippersmast in gebruik kunnen gaan nemen. Als er iemand is die
wat rederijvlaggen heeft, zijn deze hartelijk welkom.

Tijdens de verenigingsavond van 25 juni jl. hadden we het thema: de
bouw van de veerpont WILLEM, Pannerden-Doornenburg uit 2010.
Omdat onlangs in juli de ‘bochtaken’ of ‘kabelschuiten’, van de
veerpont WILLEM zijn weggevaren, kwamen we op het idee hiervan
een filmpje te laten zien. Onze cineast had nog meer ‘averij’ filmpjes
om te tonen en na de pauze liet Christiaan nog een paar mooie
‘oude’ filmpjes zien.
Na nog wat bijgepraat te hebben, onder het genot van consumptie,
ging ieder tevreden naar huis.
De volgende verenigingsavonden van 19.30 tot 22.00 uur, staan
weer gepland op de laatste wintervrijdagen vanaf september in onze
OC thuishaven.

       Jaap Stienstra

In het ontmoetingscentrum
werden enkele filmpjes
vertoond en later
gezellig weer
bijgepraat.



Christoffel Nieuwsbrief pagina 13

MARITIEM MUSEUM ZET MARITIEME AMBACHTEN IN DE SPOTLIGHT

Van 28 augustus t/m 5 september organiseert het Maritiem Museum het
jaarlijkse Maritiem Festival als bruisende afsluiting van de zomer. Daar
waar de haven ooit ontstond maken bezoekers kennis met de haven van
toen, vandaag en morgen.

Oude maritieme ambachten herleven in de nieuwe werkplaatsen van het
museum in het nieuwe Leuvepaviljoen met demonstraties van de smid en in de
houtwerkplaats strijden families tegen elkaar in de ‘Familie Botenbouw
Challenge’. Haringlogger ‘Balder’ is dit jaar de blikvanger in de museumhaven,
een zeillogger van ruim 100 jaar oud en symbool voor de Nederlandse
haringvisserij. Er is live muziek op de kade, strandstoelen, hapjes en drankjes
staan klaar én de museumhaven is in festivalsfeer door vrolijk gekleurde zeilen
die door kinderen beschilderd zijn, geïnspireerd op verhalen van Rotterdamse
senioren met een bijzonder maritiem verleden. Tijdens Maritiem Festival is de
museumhaven tot 20:00 uur geopend. Tickets zijn nu te koop op
www.maritiemmuseum.nl/tickets

28 augustus 11:00u: Feestelijke intocht van de schepen met beschilderde
zeilen

Op zaterdag 28 augustus komt gastschip de ‘Balder’ Rotterdam binnenvaren
via de Nieuwe Waterweg samen met ‘Zeilschip Eendracht’. De schepen worden
feestelijk onthaald door historische schepen van het Maritiem Museum. Tijdens
deze intocht hijsen de schepen vrolijk gekleurde zeilen die door Rotterdamse
kinderen beschilderd zijn. De schilderingen zijn geïnspireerd op verhalen van
Rotterdamse senioren met een bijzonder maritiem verleden. Om 11:00 uur
varen de schepen door de Erasmusbrug op weg naar hun eindbestemming: de
Maritiem Museum Haven.

Verder lezen >

www.maritiemmuseum.nl/tickets
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Demonstraties maritieme ambachten in het nieuwe paviljoen

In de nieuwe werkplaatsen van het Maritiem Museum zijn
medewerkers en vrijwilligers dagelijks bezig om de historische vloot
in topconditie te houden. Oude technieken, de innovaties van toen,
herleven in deze werkplaatsen met als doel jonge makers te
inspireren voor innovaties van morgen. Bij de smid spatten de
vonken ervan af tijdens de demonstraties en workshops waar
bezoekers aan deel kunnen deelnemen.

Genieten van live muziek en optredens vanuit je strandstoel op
de kade

Er is muziek op de kade zoals de Kaapverdiaanse Morna liederen
van Lena Evora over emigratie, heimwee en liefde voor het land, en
symbool voor de vele Kaapverdische zeelieden die zich in Rotterdam
vestigden na hun leven op zee. Ook muziek van het vrolijke duo van
Timo de la Mar; jazz van het jonge talent van Bata4 en een carillon
concert door de enige muziekboot ter wereld. En er is een
circusoptreden in samenwerking met Rotterdam Circusstad.

Familie Botenbouw Challenge

In de houtwerkplaats in het Leuvepaviljoen strijden twee families
tegen elkaar om het snelste houten sloepje te bouwen. Onder
deskundige begeleiding van studenten van het Hout- en
Meubileringscollege stropen zij de mouwen op en gaan aan de slag
onder flinke tijdsdruk, want zondag 5 september moeten de sloepen
af zijn. Dan worden deze te water gelaten en onderworpen aan een
snelheidstest in de museumhaven.

Foto-expo Wereldhavendagen op de gevel

Op de gevel van het hoofdgebouw van het Maritiem Museum is de
foto-expositie ‘Werken in de haven’ te zien van de
Wereldhavendagen. Deze expositie laat de diversiteit zien in het
werkveld en laat de bezoeker kennismaken met uiteenlopende
beroepen die er nu en in de toekomst zijn in de haven van
Rotterdam.

Het Maritiem Festival vindt plaats van 28 augustus t/m 5 september
bij het Maritiem Museum Rotterdam en is tot stand gekomen met
dank aan Rotterdam Festivals.
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