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Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 24 - 2 december 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel

De Tweede Zondag van de advent. In de heilige Mis staan
twee personen centraal: Johannes de Doper en Maria, de
moeder van Jezus. Johannes profeteert: Bereid de weg
van de Heer. En Maria: zij wordt moeder van Jezus.
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Schippersmast in Doornenburg geplaatst

Het was zover dat de Schippersmast geplaatst kon gaan
worden in Doornenburg. Zaterdag 20 november, is een ge-
deelte van de mast naar de Sterreschans getransporteerd.
Op dinsdag 23 november, is de mast overeind gezet.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Beste mensen,

Velen zaten in spanning vorige week vrijdag 25 november te wach-
ten op de persconferentie van demissionair ministers Rutte en De
Jonge.
Het is nu een avond Lockdown geworden. Over het beleid, de vor-
ming van de maatregelen zullen we het niet hebben.
Informatie over de consequenties van deze maatregelen zijn voor u
belangrijk.

De consequenties zijn dat bijna alle activiteiten zijn gecanceld.
Te weten:
● De Waalkanters repetitie op de woensdag
● De dagtocht naar de kerstmarkt woensdag 8 december
● De kerstbrunch op donderdag 16 december
● De kerstmarkt op 19 september
● De heilige Mis in het circus Freiwald Eerste Kerstdag
● Het jubileumfeest van onze gemeenschap tgv het 50-jarig priester-

schap en 50 jaar directeur KSCC op de Tweede Kerstdag. Het be-
gin van het gouden jubileumjaar.

● 25-jarig jubileum Telematica
● Nieuwjaarsreceptie 1 januari

Wat gaat er wel door:

● De zondagse vieringen met beperkt aantal (gevaccineerde)
bezoekers

● De kinderviering: er wordt nog over nagedacht of deze wel of niet
door moet gaan per livestream (interactief)

● De nachtmis 24 december om 21.30 uur
● Eerste Kerstdagviering om 11.00 uur
● Tweede Kerstdagviering om 11.00 uur
● Nieuwjaarsviering op dinsdag 1 januari om 19.00 uur.

Het lijstje van activiteiten die afgebla-
zen zijn, is redelijk lang. Omdat de ge-
varen van besmetting om de hoek
liggen hebben wij besloten ze af te bla-
zen, hoe verdrietig dit ook is. ‘Bij twijfel
niet inhalen’. Samen gaan we er waar
mogelijk toch een goede tijd ervan ma-
ken.

U en ik merken dat er al veel kerstver-
siering te zien is. Wij hangen de kerst-
versiering pas op nadat Sinterklaas met
zijn zwarte Pieten het land verlaten
hebben richting Spanje.
Daarom wordt de kunstkerstboom met
heel veel (led) lichtjes pas op woens-
dag 8 december op het voordek ge-
plaatst.

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

Aalmoezenier
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Het gouden jubileum van onze KSCC en paro-
chie gemeenschap naar aanleiding van 50 jaar
priesterschap en directeurschap

U heeft het kunnen lezen dat het gouden jubileumfeest op Tweede
Kerstdag niet doorgaat. We verschuiven het feest naar de 2de Pink-
sterdag 6 juni 2022. Het lag al in de bedoeling om op deze dag het
jubileumjaar af te sluiten.

Er wordt blijkbaar door diverse mensen gevraagd met welk cadeau
ze de gemeenschap een plezier kunnen doen. Daarvoor ontvangt u
binnenkort een brief waarin enkele suggesties voor een cadeau te
lezen zijn.
Er staat onder andere in: gordijnen. De gordijnen die nu op ons Paro-
chiecentrum in Nijmegen hangen vertonen slijtage. Dat komt door de
zon die erop staat. Zij moeten van brandwerend materiaal zijn.

Op het lijstje staat ook een boek over 50 jaar samen. Wij zijn aan el-
kaar gegroeid. Daarom is het ook ons gezamenlijk jubileum. Het
boek wordt gemaakt door de oud-journalist van de Gelderlander
Hans Jacobs. In de bestuursvergadering van dinsdag 23 november
heeft hij zijn plannen bekend gemaakt. Het is nu wachten op het on-
kostenplaatje. Natuurlijk hangt het onkostenplaatje samen met de
oplage die gedrukt zou kunnen en moeten worden. Het ligt in de be-
doeling dat het boek volgend jaar op Tweede Pinksterdag klaar is.

U ziet dat wat nu voor het feest is voorbereid, meegenomen kan wor-
den naar 2022 in de hoop natuurlijk dat het dan wel door kan gaan.
Zo niet… dan schuiven we het gewoon door.

Sinterklaasfeest

Even een terugblik op het sinterklaasfeest. Foto’s spreken soms
meer dan tekst. Het was een goed feest. De bezoekersdienst is door
de Sint gevraagd de zieken en de mensen die en steuntje in de rug
kunnen gebruiken een presentje te bezorgen. Hij en zijn Pieterman-
nen hebben het in deze tijd zo druk dat ze het cadeautje wel kunnen
afleveren, maar geen tijd voor een gesprekje. Dat gesprekje, die
aandacht met een pakje. Nu daar gaat het om. Even praten, even
vertellen hoe het is, even luisteren en even een arm om de schou-
der. Het personeel van de Sint richt zich in deze tijd heel bijzonder
op de kinderen. Vandaar dat hij de bezoekersdienst gevraagd heeft
deze taak over te nemen.

Vorige vrijdag konden de kinderen
hun schoen klaarzetten. Zaterdag,
toen het centrum voor het muse-
um geopend was, zagen wij dat
de Sint op visite geweest was en
we meenden zelfs dat hij een paar
uur gerust had in mijn kamer. Zijn
doordeweekse mantel hing met
de stola op een grote kleerhanger
die in de kapel stond. Daarnaast
stond zijn mijter.
Dus… Hij was in de buurt.

Zondag 12.30 uur een telefoontje.
De Sint met zwarte Piet waren in
aantocht en ja hoor, daar kwam
hij aan in en rode auto. Gaaf! On-
danks dat de zon zich niet liet zien
werd het een hartelijke intocht.

Na een welkomstwoord had de Sint en zijn Pieterbaas alle tijd voor
de kinderen. Dit jaar was er ook een zoomverbinding met de kinde-
ren die niet konden komen. Dat was wel even wennen. Ook hier
toonde de Sint een uitstekende kwaliteit van delegeren. Hij had de

Bekijk meer foto’s op p. 18

Lees verder 
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medewerkers van het Centrum gevraagd of zij
voor de cadeautjes konden zorgen, dan zouden de

Pieterbazen een beetje ontlast worden. Zij hadden het
al zo druk. Nou dat was prima geregeld. Cadeautjes, snoep,

chocolademelk, het was allemaal ruim voldoende aanwezig.

Met de pianomuziek van Martin en de verzorging van de Zoom door
Ruben, de chocola van Ria, de verzorging van de cadeautjes door
Paul en Mieke werd het een hele leuke middag.

Zondag Tweede zondag van de advent
In de heilige Mis staan twee personen centraal: Johannes de Doper
en Maria, de moeder van Jezus.
Johannes profeteert: Bereid de weg van de Heer
    Maak zijn paden recht
    Elk dal zal worden gevuld
    Elke berg en heuvel geslecht
    Bochtige wegen recht
    Oneffen paden vlak
En alle mensen zullen de redding zien die van God komt.

En Maria: zij wordt moeder van Jezus. Zij antwoordt op de vraag van
de Engel die haar deze boodschap bracht: zie de dienstmaagd des
Heren. Zijzelf is zonder erfzonde geboren: zij was puur gericht op het
goede, op het Goede, op God.

In deze tijd waarin de gezondheid van ons allen in gevaar is, maar
waar gelukkig deskundigen middelen uitvinden om het tij te keren is
het ook goed om in onszelf te keren. Bezinning, inkeer in onszelf.

Maar ook de katholieke kerk moet zich bezinnen en de vraag stellen:
is de kerk, de kerkleiding de kerkgemeenschap nog van deze tijd?
De synodale weg die onze kerk wil gaan zal een balans moet vinden
tussen traditie en voortdurende vernieuwing. Dat hoeft geen tegen-
strijdigheid te betekenen. Te denken valt vernieuwing van de taal in
de vieringen. Van harte zou ik willen dat het tafelgebed geschreven
zou worden op de geschiedenis van het Paasfeest, de start bij de
uittocht uit Egypte naar het nu: een herijking.

Voorts zou er vanuit de geschiedenis gekeken moeten worden naar
de rechten van de mens, man en vrouw. Traditie en trouw zijn goed.
Maar traditie komt van het Latijnse woord ‘tradere’: doorgeven en
meegroeien met de inzichten van de tijd. Starheid blokkeert groei en
elk stukje van een boom, een bloem, een plant groeit anders uit,
maar houdt de band met de oerstam en de wortel.

De Christoffel Nieuwsbrief wordt u per mail toegestuurd.
In deze Christoffel Nieuwsbrief is een link te vinden naar de podcast.
Er wordt ook een speciale mail gestuurd met de link van de podcast.

Namens de crew van het KSCC en de parochie:

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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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.
Veel plezier.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekijk deze
videoboodschap.
(Duur: 4 minuten en 41 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Verwarring bij invullen bankrekeningnummer
    Cadeau Jubileumjaar Aalmoezenier

Onlangs heeft u een brief ontvangen over het jubileumjaar van
Aalmoezenier Van Welzenes sdb.

Daarbij is opgegeven het bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0314 9086 25 t.n.v. Landelijke Parochie B.C.K.

Deze rekening is gekoppeld aan de Stichting Katholiek Schipperswerk
(KSW) Nijmegen. Het kan dus zijn dat u de melding krijgt: ‘Bedoelt u
KSW?’ Deze melding kunt u gewoon negeren en doorgaan met uw
handeling. U dient er wel op te letten dat u het juiste
bankrekeningnummer heeft ingevoerd.

Penningmeester: Th. Berends

https://youtu.be/O9vaReOKHhU
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Op steeds meer fronten komt naar buiten dat een deel van de
gezondheid wordt bepaald door het gedrag dat te maken heeft met
voeding, met alcohol, met verdovende middelen, met supplementen,
met tabak, met nachtrust en vooral met bewegen. En juist in deze
weken waarin ontmoetingsmomenten onder het vergrootglas liggen
en gezamenlijk sporten al weer tot beperkingen leidt, moet de ambi-
tie uit de tenen worden gehaald om de conditie, maar ook de spijs-
vertering op een goed niveau te houden of te brengen. Netflixen en
gamen zijn niet verboden, maar bijna altijd is het zitvlees niet gehol-
pen met een langdurige houding die vergelijkbaar is met de vorm van
de stoel of de bank. Niet voor niets werd er gesproken van coronaki-
lootjes tijdens die maanden dat fitnesscentra en sportclubs gedwon-
gen gesloten waren en veel mensen niet fietsend of lopend naar en
van het werk of de school gingen. En juist het aanspannen van de
spieren, dus het leveren van inspanning en zelfs het verhogen van
de hartslag zijn essentieel voor een goed functioneren van het hele
lichaam.

Wat doen we met huidige golf in deze pandemie? En kunnen we al
terugvallen op de ervaringen van allerlei gevolgen van coronacrisis
van vorig en dit jaar? We merken dat grote evenementen wederom
in de koelkast verdwijnen en misschien zelfs wel bij het huisvuil
staan. Er is weliswaar nog steeds veel enthousiasme te bespeuren,
maar hoeveel tegenstroom kan een organiserend team van een wan-
deltocht verwerken? Er gebeurt veel via allerlei applicaties, en dat is
ook goed. Er wordt wel een stuk meerwaarde in de vorm van ont-
moeting gemist en zoals een cabaretier ongeveer een jaar geleden
zei: ik spreek geen ‘nieuwe’ meer. Dus laten we ervoor waken dat er
op allerlei fronten niet te veel schade wordt opgebouwd.

Een tochtje door de wandelagenda leert dat er nog veel mogelijk is,
zoals:

4 december 2021
Lopend vuurtje in Made
Afstanden 15-25 km
Startpunt: The World of Walking Nieuwstraat 14 4921 CX Made
www.theworldofwalking.nl
0162-682631

12 december 2021
Winterserie in Escharen
Afstanden: 5-10-15-25 km
Startpunt: ‘t Dörpshuus Meester Bongaardsweg 2 5364 PM Escharen
www.dew-escharen.nl
0486-473527

Daar waar het kan, en de krachten nog voorhanden zijn, houd het li-
chaam in conditie.
En op www.wandel.nl zijn nog allerlei mogelijkheden te vinden, zoals
op 12 december 2021 in St. Oedenrode.

Henry Mooren

www.theworldofwalking.nl
www.dew-escharen.nl
www.wandel.nl
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MOP

Ik vraag me af wat het was

op de Canadese vlag

dat ze het moesten bedekken

met een groot blad.

Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de voorbije
jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en vormen ze een
wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet zich in om het  erfgoed
waar mogelijk te beschermen en uit te dragen. Dat doen we onder meer door
het publiceren van oude foto's.

Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze rubriek zijn we
op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 10.
Wie zijn dit, wat is de aanleiding en wanneer was het? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van nummer 10. Wij
danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

WIE - WAT - WANNEER ?

Wilt u de foto digitaal toegezonden krijgen. Dat kan. E-mail ons met dit verzoek en wij sturen u
per omgaande de foto naar u toe.

Er waren verschillende reacties op foto nr. 9 van onze
wie wat waar rubriek’’. Erg leuk!!!
Het is bij juffrouw Maria de Jong in de klas op de
St. Nicolaasschool en er zijn mensen die zichzelf of
hun kind herkend hebben.

Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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UW KERST-
EN NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wij u weer de
mogelijkheid bieden om uw kerst- en
nieuwjaarswensen via het Christoffel
Nieuws Kerstspecial (uitgave van
donderdag 16 december) kenbaar te
maken, want iemand vergeten kan
heel vervelend zijn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk om uw
wens kenbaar te maken, hetzij per mail:

info@kscc.nl of bellen mag ook naar 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlijk maandag 13 december 2021.

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
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KERST 2021
HELAAS WEER GEEN KERSTMARKT

MAAR WEL KERSTSTUKJES TE KOOP
AAN BOORD VAN HET K.S.C.C. NIJMEGEN

De traditionele K.S.C.C. Kerstmarkt kan dit jaar helaas weer niet
doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.
Wel worden er Kerststukjes gemaakt (o.l.v. Yvonne) voor de verkoop
en de opbrengst is voor het goede doel.

U kunt kiezen uit drie kerststukjes van:
A: € 12,50 of B: € 15,- of C: € 15,-.
B en C kan ook in wit of goud worden uitgevoerd.
Inclusief schaal. De stukjes zijn ongeveer 30 cm hoog. Zonder
lichtjes zijn € 2,50 goedkoper.

U kunt bestellen tot en met zondag 12 december via mail:
info@kscc.nl  of bel even naar het K.S.C.C. 024 – 377 75 75.
U kunt ook Yvonne bellen 024 – 378 03 40.

De Kerststukjes kunnen worden afgehaald vanaf zondag 19
december op het K.S.C.C. centrum.

A B C

Advent kalender on line

Op verzoek presenteren we u opnieuw onze ‘online Adventskalen-
der’. Hij staat klaar, om u en de gezinnen uit uw parochie mee te ne-
men naar het feest van Kerstmis. Want hoe dan ook, ook dit jaar
mogen we de geboorte van Jezus met blijdschap vieren, Gods lief-
desaanbod aan ons.
De inhoud van de online Adventskalender is
dezelfde als vorig jaar. Het werkt zoals een
klassieke adventskalender: elke dag is er
een luikje om te openen. Alleen zult u er
geen chocolaatje vinden maar een opdracht
of tekst die ons meeneemt naar het Kerst-
feest. De meeste opdrachten zijn voor kinde-
ren, vaak samen met hun ouders. Sommige
opdrachten zijn specifiek voor ouders en
voor grootouders.

De Adventskalender vindt u op de website van het bisdom 
’s Hertogenbosch of via deze link.

Wij wensen u toe, juist nu we weer in een tijd terechtkomen van aller-
lei beperkingen, samen met de gezinnen uit de parochie op weg te
gaan naar die kleine stal in Bethlehem. Daar zal ook dit jaar in de
donkere nacht Jezus geboren worden.

Een goede voorbereiding op Kerstmis toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Team familiepastoraat bisdom ‘s Hertogenbosch

Manon en Ingrid

https://adventskalender2021.webflow.io/
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Na een heel lange adem, was het zover
dat de Schippersmast geplaatst kon
gaan worden aan de Sterreschans te
Doornenburg.

Door Jaap Stienstra

Tijdens het 300 jaar Pannerdens kanaal,
SAIL PANNERDENS KANAAL, is door Aal-
moezenier Bernhard van Welzenes en Jo
Leenders uit Doornenburg, het idee geop-
perd om in Doornenburg een schippersver-
eniging op te richten.

Tijdens de oprichtingsperiode, kwam ook
het idee van de boven genoemde heren,
om aan de Sterreschans, in de toekomst
een Schippersmast te plaatsen. In 2008
was het zover, dat er in Doornenburg een
schippersvereniging kwam, met als thuisha-
ven het Ontmoetingscentrum te Doornen-
burg.

Tijdens de eerste ALV is met algehele
stemmen besloten om de vereniging de
naam ‘Sterreschans’ te geven. Het werd
helaas gevolgd door het overlijden van
voorzitter Jo Leenders in augustus 2010,
penningmeester Henk Brom in juni 2012 en
daarna het overlijden van de zoon van
Henk, Fred Brom op januari 2013 als pen-
ningmeester.
Deze functies werden toen overgenomen
door Henk van Loenen als voorzitter en Pe-

ter van Megen, die al secretaris was, nam
het penningmeesterschap erbij. Omdat
Henk en Peter nog werkzaam waren, is het
realiseren van de Schippersmast, even op
een laag pitje komen te staan.

Na negen jaar als voorzitter, gaf Henk van
Loenen te kennen om te stoppen als voor-
zitter maar wel in het bestuur wilde blijven.
Hierop werd Jaap Stienstra Sr. in 2019 be-
naderd om toe te treden in het bestuur, tij-
dens de ALV in december 2019 werd Jaap
met algehele stemmen aanvaart als voorzit-
ter.

In februari 2020, tijdens een bestuursverga-
dering, kwam het plan om te proberen de
Schippersmast te realiseren. Uiteraard
moesten het bestuur ergens beginnen om
te informeren hoe de Schippersmast aan de
Sterreschans te krijgen. Eerst werd een
wethouder benadert en die wees ons de
weg hoe en wat te doen om de vergunnin-
gen te krijgen.

Er werd een start gemaakt naar Gemeente
Lingewaard, Waterschap Rivierenland,
RWS en ODRA. Na heel veel papierwerk,
kregen we na 16 maanden de laatste ver-
gunning binnen en kon er worden begon-
nen met de plaatsing.
Intussen hadden we materialen enzovoort
gekregen, sponsoracties op touw gezet
voor de financiële middelen om de begro-
ting sluitend te krijgen.

Schippersmast in Doornenburg geplaatst

Lees verder 
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Half september jl. konden we eindelijk aan de gang om de mast in de
grote loods van Henk van Loenen te lassen en te schilderen met vrij-
willigers uit de vereniging maar ook een lasser die zich spontaan
aanbood om te helpen.
Zaterdag jl. 20 november, is een groot gedeelte van de mast naar de
Sterreschans getransporteerd. Dinsdag 23 november, is de mast
overeind gezet. Bekijk het filmpje van het overeind zetten.

Omdat het nu winter begint te worden en met de coronapandemie
zitten, heeft het bestuur besloten om in april 2022, de mast feestelijk
in gebruik te nemen.

Persbericht Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatre-
gelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.
Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke
bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mond-
kapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte
waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven
de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis-
blijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blij-
ven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te
repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden.
Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventi-
leerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aan-
wezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten
houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvin-
den, de regels voor koorrepetities van de overheid.

Foto: Ramon Mangold

Lees verder 

De kettingen komen van een schip uit Gendt,
de gaffel van een overleden schipper.

https://youtu.be/uvTXymEVZZQ
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De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verde-
re aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te
laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd
en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven
gaan.

De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de
bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder ve-
le vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgs-
maatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden
dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben
ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de
meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

De bisschoppen hopen en bidden dat een gezamenlijke
inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van
de gezondheid van alle mensen en met name de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving

Marine Club Rotterdam organiseert:

een Kerstlunch op donderdag 9 december
a.s. op het ss Rotterdam.
Gastspreker: Sander de Kramer, ontvanger
Roosevelt Four Freedom Award.
Van 12.00 tot 14.00.
Meer informatie en aanmelden op de website van de MCR.

https://www.marineclubrotterdam.nl/home
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Reclame via onze livestream

Voorafgaand aan de eucharistieviering en de wekelijkse podcast van
de aalmoezenier tonen wij filmpjes over de binnenvaart-, circus- en
kermisgemeenschap om onze binding met onze gemeenschappen te
delen. Dat is altijd een kwartier voor het begin van de viering.
We hebben onlangs een vraag gekregen over de reclames die door
YouTube getoond worden voorafgaand aan de eucharistieviering en
de wekelijkse podcast van de aalmoezenier.

We hebben onlangs een vraag gekregen over de reclames die door
YouTube getoond worden. Dat zijn dus andere reclamefilmpjes dan
die waar wij het bovenstaand over hebben.

Daarover moeten we het volgende antwoorden:

De service die YouTube ons biedt, is voor ons gratis. Maar gratis
heeft toch een prijs. YouTube wil toch inkomsten halen uit hun servi-
ces. Dat doen zij door vooraf aan onze video’s een aantal korte re-
clames toe te voegen. Dat is hun beleid, daar is door ons niet aan te
ontkomen. Het is zogezegd voor ons: slikken of stikken.

Stelt u de reclames niet op prijs en wilt u voorkomen dat zij getoond
worden dan moet u een YouTube Premium abonnement nemen. Dit

kost € 6,99 per maand. Voor het
afsluiten van een abonnement
moet u naar de website van
YouTube gaan en daar de in-
structies volgen.

We hopen dat u hiermee vol-
doende bent ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Het livestream team
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OVERLEDEN

Op maandag 22 november is, in de leeftijd van 82 jaar,
Pauline Anny (Ann) Paul – Willemsen overleden.
Weduwe van Paultje Paul.
Correspondentieadres: Fam. Paul - Willemsen, Mgr.
Nolenstraat 28, 6535 XK Nijmegen.

Op zaterdag 27 november is, op de leeftijd van 88 jaar,
Piet Sep overleden. Weduwnaar van Iny Sep – de Roo.
U kunt afscheid nemen van Piet in het crematorium
Sparrenburg, Oude Baan-Oost 170 Rosmalen, op vrijdag
3 december van 18.30 tot 19.45 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden in besloten kring
(in verband met corona beperkingen) op zaterdag 4 december om
14.00 uur in de aula van crematorium Sparrenburg. Er bestaat de
mogelijkheid om de dienst middels livestream te volgen via
https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/WNZ4-E3HA
Correspondentieadres: Marineblauw 37, 2718 KC Zoetermeer.

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

VERHUISD

Zuster Laetitia Goris is op 25 november verhuisd van haar oude
adres Oude Dijk 6-02 in Tilburg naar Mater Misericordiae – Afdeling
Magnolia, Oude Dijk 5-202, 5038 VM Tilburg.

https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/WNZ4-E3HA
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen; Claudia van Megen.
5-12 Miranda Gerrits; Hettie Seuren; Niklas Sieger.
6-12 Jesper Peters.
7-12 Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
9-12 Mevr. Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen; Hans
 Peter de Vries; Richard van Meegen “Pasari”; Amber de Bont;
 Bernard Tonissen.
10-12 Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
11-12 Max van Meegen; Anne Berends.
12-12 Mevr. Geertje de Bont-Robben; mevr. Isabel Geerts;
 Huub Keuvelaar, v/h “Adato”; dhr. Theo Heijmen.
15-12 Mevr. Nel Keuvelaar; Monique Huibers.
16-12 Han de Beyer; Tamara Diks.
17-12 Jos de Jong.
18-12 Rina Peters-Colmbijn.

ZONDAG 5 DECEMBER 2021

Voor Piet Sep en Iny Sep-de Roo,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, Rina Derksen,
dhr. Nico van Welzenes en overleden familieleden,
mw. V. Steentjes-van Welzenes en overleden familieleden fam. van
Welzenes-Klarenaar, dhr. Bertus Bosman,
dhr. N. Verlaan m/s Francisca en Jenny en Patrick,
ouders Frans en Floor Huibers-Vermeeren,
ouders Leensen-Berendts, ouders Schimmel v/h "Claroco l",

ZONDAG 12 DECEMBER 2021

dhr. Toon Bosman,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders P. Wanders, ouders van Oijen-van Meegen,
dhr. W. Heijmen "Hermina" en overleden familieleden,
mw. H. Bouhuis,
dhr. Joop Balm en overleden familieleden,
Cantal  Wolf en overleden familieleden,
Rina Derksen,
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
ouders Driessen-Verbeet.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

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

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

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

* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

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

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Mevr. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de Ko-
ning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350
ESCASSEFORT, FRANCE.

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

* Dhr. Chris Geerts, v/h Cornelis Martinus.
ROTTERDAM, LAURENS STADZICHT,
OVERSCHIESE KLEIWEG 555, 3045 LJ.

* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd. De
Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT, KLEINE
WAAL 6, 3353 BT.

* Dhr. Gerard Heijmen (Lobede: locatie Dijk-
zicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.

* Mw. Cor van de Hoeven in Millingen a/d Rijn.
MILLINGEN A/D RIJN, ZEELANDSESTRATA 9,
6566 DE.

* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch, BOVAK direc-
tiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133, 7312 LW.

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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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.

Zo. 12 december 10.30 uur
Eucharistieviering. Celebrant is Ad
Blommerde. Na de dienst is een be-
stuurslid aanwezig.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Di. 21 december Schippers Kerst- en Eindejaarsvie-
ring. Afgelast.

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

AGENDA SOOS MAASBRACHT 2021
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Elke dins-
dagavond 20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

Contactpersoon voor Maasbracht: Nico van Lent,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

AGENDA KSCC  NIJMEGEN december 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 dinsdag en
zaterdag

12.00 -
16.00 uur Binnenvaartmuseum Nijmegen open.

Elke woensdag De Waalkanters repetitie tot tegenbericht afgelast.
Elke donderdag 19.00 uur KSCC Kerkkoor repetitie.

Zo. 5 december 11.00 uur
Tweede zondag van de Advent. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.

Wo. 8 december 09.00 uur Busreis naar Essen geannuleerd.
Opbouw kerststal en -boom op centrum.

Zo. 12 december 11.00 uur
Derde zondag van de Advent. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.

Do. 16 december Kerstbrunch KSCC Soos met… Afgelast.

Zo. 19 december 11.00 uur
Vierde zondag van de Advent. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.

Vr. 24 december 21.30 uur
Kerstnachtviering met het KSCC Kerkkoor en Ste-
fan Peters en Phillip van de Ven (trompet en hoorn).
Ook te volgen via livestream.

Za. 25 december 11.00 uur

Eerste Kerstdagviering aan boord van ons kerk-
schip. Met Marin Hoenselaar (orgel) en Richard
Wanders (zang) en het KSCC Kerkkoor. Ook te vol-
gen via livestream.

Zo. 26 december 11.00 uur

Tweede Kerstdagviering met Stefan Peters en
Phillip van de Ven (trompet en hoorn), Dinie Jacobs
(fluit), Sylvia Greve (zang) en Ingeborg (piano). Ook
te volgen via livestream.

Za. 1 januari 19.00 uur
Nieuwjaarsviering met het KSCC Kerkkoor. Ook te
volgen via livestream. Aansluitend is er GEEN
nieuwjaarsreceptie.

Zo. 2 januari GEEN eucharistieviering!
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Tot nader bericht GEEN vieringen i.v.m. een
corona-uitbraak in Huize Antonius.

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

AFGELAST

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Bezoek van de Sint aan het KSCC Nijmegen

Zondag 28 november na de H. Mis was het zover. Sinterklaas zou op bezoek
komen. En ja, daar was hij dan. Hij werd verwelkomd door de aalmoezenier en
voorzichtig over de (beetje gladde) loopbrug naar het centrum begeleid. De kin-
deren konden niet wachten.
Speciaal was er dit jaar ook een Zoom-bijeenkomst georganiseerd. Zodoende
konden enkele kinderen op afstand ook met de Sint praten en meezingen.

Al met al, een voor de kinderen geslaagde middag.

Bekijk alle foto’s op onze website.

Foto's: Gerus Brugman

https://kscc.nl/sint-brengt-een-bezoek-aan-kscc-nijmegen/
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Reling

Om de veiligheid van onze medewerkers te bevorderen zijn rvs relin-
gen geplaatst op ons schip ‘Jos Vranken’. Maandag 22 en dinsdag
23 november is door de Firma Sun Roestvaststaal BV uit Bemmel
een mooi hoogglans, gepolijst hekwerk geplaatst. Voor de sponso-
ring hiervan onze hartelijke dank.
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Zo ziet de nieuwe euromunt eruit

In Utrecht zijn de nieuwe euromunten met de afbeelding van
koning Willem-Alexander geslagen. Ze zijn inmiddels in omloop.
De munt is ontworpen door fotograaf en ontwerper Erwin Olaf.

De acht munten hebben waarden van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en
van 1 en 2 euro. De munten van 1 en 2 cent zijn alleen verkrijgbaar
in complete sets voor verzamelaars. ondanks de invoering blijven de
munten met oud-koningin Beatrix gewoon geldig.

Fors groter dan Beatrix
Het portret van Willem-Alexander op de munten is fors groter dan dat
van prinses Beatrix. Het gezicht van de koning bestaat uit vlakken.
Dat is “gebaseerd op het verkavelde Nederlandse landschap en
symboliseert tevens de diversiteit van de bevolking van ons land in
de huidige tijd”, verklaarde de Koninklijke Nederlandse Munt.
Op de munt kijkt Willem-Alexander naar rechts, waar zijn moeder
altijd naar links keek. Dat is gebruikelijk bij munten: de nieuwe koning
of koningin kijkt de voorganger altijd recht aan.

Komt er een 5 euro muntstuk?
Inmiddels zou de Europese commissie ook werken aan een munt-
stuk van 5 euro. Deze kennen we nog uit de gulden tijd maar bleef
met de invoering van de euro achterwege in het rijtje van muntstuk-
ken. Van de 5 gulden munt weten we dat deze makkelijker uitgaf dan
de briefpapier variant. Het idee is dat dat ook voor een 5 euromunt-
stuk zal opgaan.
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De GROTE CLUBACTIE 2021

Nog tot 7 december en dan is deze actie weer voorbij. De laatste
lootjes in onze verkoop. Hebt u nog geen loten gekocht? Het
kan nog. Op het Schipperscentrum in Nijmegen bij Ria Lentjes
en op het Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen
kunt u nog loten kopen. Help ons ook van de laatste loten af om
minimaal het succes van vorig jaar weer te halen.
U weet dat de opbrengst voor de ziekenvaartocht met de PRINS
WILLEM ALEXANDER is. Minimaal 80% (€ 2,40 per lot) is voor dit
doel gegarandeerd. Tot Sinterklaas kunt u nog loten kopen. Help ons
om alle duizend loten verkocht te krijgen.
De afgelopen week zijn er ook zes ‘SUPERLOTEN’ verkocht. Dat
betekent dat er zes mensen of bedrijven een lot van € 150,00 ge-
kocht hebben en dat staat voor 50 loten. Geweldig fijn. U kunt dus
ook een ‘SUPERLOT’ kopen, eventueel met een paar mensen sa-
men.
Komt u nu niet persoonlijk op een van de Schipperscentra, dan kunt
u ook telefonisch of via de mail uw loten bestellen. Als het geld dan
op de bankrekening staat, zullen wij zorgen dat u de loten per post
thuis bezorgd krijgt.

Hoe kunt u loten kopen?
● Schipperscentrum Nijmegen bij Ria Lentjes 024-3777575
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06-53910154 of

0162-314569
● Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
● E-mail naar k.schreurs@kscc.nl
● Of e-mail naar info@kscc.nl.

Het is de bedoeling dat de loten die u koopt op het Schipperscentrum
in Nijmegen komt ophalen. Maar kunt u dat niet, dan kunt u ook ge-
woon telefonisch of via de mail loten bestellen en via de bank (Ka-
tholiek Schipperswerk NL42ABNA0500244324) betalen. Het is dan
echter wel belangrijk om bij de omschrijving van uw bankover-
schrijving een adres aan te geven waar wij de loten naar toe
kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in de bank-
overschrijving. Als de betaling op onze rekening staat krijgt u de
loten thuis gestuurd.

Karel Schreurs

DE LAATSTE

LOTEN !

tot 7 december

mailto:k.schreurs@kscc.nl
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Met die wetenschap ben ik weer naar boord
gegaan. Het ging zoals de kroegbaas had ge-
zegd. Om tien uur konden we door het brug-
getje. We kwamen terecht in een soort sloot.
Daar waren de Franse kanaaltjes nog breed
bij! Maar het ergste moest nog komen. Ze
hadden het kanaal wel uitgediept, maar bij de
bruggetjes waren ze niet geweest. Die had-
den ze niet opengezet om onder de brug ook
even te baggeren. Met het gevolg dat we bij
iedere brug aan de grond liepen. Met volaan
vooruit lukte het om de eerste vijf te nemen.
Maar bij de zesde lukte het niet. We konden
niet eens recht voor het bruggengat komen.
Dan liepen we al aan de grond. lk had het
idee dat heel Oude Pekela was uitgelopen.
Wat een groot schip, hoorde ik hier en daar
zeggen. lk zei tegen Miek dat we morgen het
beste op de kopschroef achteruit terug kon-
den varen, want zo werd het toch niets.
We lagen nog geen uurtje vast of er stond al
een man voor het schip. Schipper, hoe diep
ligt het schip? 1,20 meter, zei ik. Schipper, ik
snap er niets van. Wij hebben verleden jaar
het hele kanaal laten uitdiepen. Dat heeft de
gemeente handenvol geld gekost! U bent één
ding over het hoofd gezien, zei ik, in de brug-
gaten zijn ze niet geweest. Ja, dat was zo.
Maar ik kom er zo nooit doorheen. Hij had een

voorstel: wij van de gemeente hebben een
flinke vrachtwagen met een lier erop. Vindt u
het goed als wij u met die lier door het brug-
getje trekken? Op onze kosten, want zoiets
had nooit mogen gebeuren. Het hele kanaal
was prut. Dat had ik al ondervonden. Achter
ons gooide de schroef alleen maar modder
naar boven. lk zei dat ik het wel wilde probe-
ren. Laat de wagen maar komen. Na een half
uur kwam de vrachtwagen. De draad, die op
de lier zat, werd aangegeven en daar ging het
loos. lk sprak met de chauffeur af dat hij niet
mocht trekken voordat ik de kop recht voor
het bruggat had liggen had. En rustig aan al-
stublieft! Het viel me honderd procent mee.
Het ging prima. Hij trok ons zo door de prut.
De vrachtwagen is met ons meegereden tot 's
avonds acht uur. Toen kwamen we aan de
sluis die ons op de Opsterlandse
Compagnonvaaıt en het Musselkanaal bracht.
Die zijn een stuk breder en dieper. Het was
wel een mooie service van de gemeente. Ach-
teruit terugvaren zou een lijdensweg geweest
zijn.

Nu komen we langs Stadskanaal. Dat is zo te
zien een aardig plaatsje met allemaal winkels
langs het kanaal. Wij schutten samen met een
Deens echtpaar die op een omgebouwde
vrachtmotorboot varen. Zij is een Hollandse
en ze vertelt dat ze gek is op varen. Ze zijn op
weg naar Denemarken. Zij is lerares en heeft
praktisch geen ervaring met boten, vertelt ze.
Haar vriend staat voorop en weet alleen dat
hij op de punt staat. Maar dat is dan ook alles.
In de sluizen zit zijn touw steeds klem. Het is
voor hem steeds een verrassing wat er gaat
gebeuren. Hij spreekt geen woord Neder-

lands. Zij is een pienter vrouwtje en zij rooit
het aardig navenant ze weinig ervaring heeft.
Om een uur of vijf zijn we in Stadskanaal. Dit
stuk Nederland is onbekend terrein voor ons.
We zijn er nog nooit geweest en weten alleen
van de aardrijkskundelessen dat het hier er-
gens moet liggen. Het ziet er allemaal heel
knus uit. De huizen zijn meestal langs het ka-
naal gebouwd met veel bomen rondom.

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. Zwijndrecht  06-109 77 114
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  06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?

Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl

of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,

6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman

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 25 met Kerstbijlage verschijnt op
donderdag 16 december 2021.
Deadline: maandag 13 december.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Th. Berends, Mieke Bosman, Jaap
Stienstra, Peter van Megen, Karel Schreurs.

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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