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Zij werden afgelopen zomer ook nog eens geconfronteerd met een hoogwatergolf, waardoor er – zeker in het zuiden
van het land – een tijdelijk vaarverbod moest worden ingesteld,
met alle gevolgen van dien.

Een andere weg

Wat een jaar hebben we achter de rug! Dachten we dit voorjaar nog
dat de coronapandemie tegen deze tijd wel uitgewoed zou zijn, worden we op de valreep nog geconfronteerd met een nieuwe golf. Deze
brengt opnieuw allerlei beperkingen in de samenleving met zich mee.
Velen van u zijn ondernemer en zullen de gevolgen van de lockdown
aan den lijve ondervinden. Ik denk dan met name aan de circus- en
kermisexploitanten, die afgelopen jaar alweer heel wat evenementen
en voorstellingen niet door zagen gaan. Maar ik denk ook aan de
schippers aan wie de pandemie zeker niet voorbij is gegaan.

Foto: John Peters

Nee, 2021 werd niet het jaar dat we ons aan het begin ervan hadden
voorgesteld. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. U heeft misschien
vernomen dat het niet goed gaat met mijn gezondheid. Daardoor ben
ik niet in gelegenheid geweest om nader kennis te maken met de
verschillende werkterreinen van het schippers-, kermis en circuspastoraat, zoals ik mij aanvankelijk had voorgenomen. Dat spijt mij zeer,
zeker nu er zoveel jubilea te vieren zijn: 50 jaar schippersparochie,
50 jarig priesterfeest aalmoezenier Van Welzenes, 15 jaar kermis- en
circusparochie, om er maar een paar te noemen. Ik was er graag bij
geweest om deze feesten mee te vieren. Maar dat is helaas niet mogelijk.
Daaruit valt – net als uit de coronapandemie of het hoogwater – een
belangrijke les te leren: je kunt het leven niet plannen. Het is niet
maakbaar in de menselijke betekenis van het woord. Wij kunnen nog
zoveel plannen maken en goede voornemens hebben, Gods wegen
kunnen ons soms een heel andere kant op sturen. Wie dat ook ervaren hebben, zijn de Drie Koningen. U kent ze vast wel uit het Kerstverhaal. Ze volgden een ster en kwamen bij het kind in de kribbe uit
om hem goud, wierook en mirre te brengen. Aan het einde van dat
verhaal staat een opmerkelijk zinnetje: ‘Zij keerden langs een andere
weg naar hun land terug.’ Dat is niet zomaar een terloopse opmerking. Alles in het evangelie heeft een betekenis. De Drie Koningen
hadden Christus ontmoet en dat deed hen van koers veranderen. Ze
keerden niet meer terug naar het ‘oude normaal’, maar kozen een
andere weg door het leven.
In onze dagen spreken mensen vaak het verlangen uit te willen terugkeren naar het ‘oude normaal’. Ze bedoelen dan de tijd van vóór
de coronapandemie. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo verstandig. In dat ‘oude normaal’ gingen ook heel veel dingen niet goed.
Met Kerstmis vieren we weer de geboorte van Christus. We doen dat
Lees verder
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in de omstandigheden die ons daartoe dit jaar aangereikt worden. Die
zijn misschien niet zoals we het gewend waren, maar dat maakt de
vreugde om de geboorte van Gods Zoon in de wereld niet minder.
Zelf werd Hij in een stal geboren, ook niet de plek waar je de Verlosser
zou verwachten. Maar het was nu eenmaal niet anders en Jozef en
Maria maakten er het beste van. Juist in die omstandigheden maakte
de ontmoeting met Christus diepe indruk op de herders en de Drie Koningen. Zozeer zelfs dat het hun leven veranderde en hen langs een
andere weg naar het ‘nieuwe normaal’ leidde.
Dat wens ik u ook deze Kerstmis toe. Dat op moeilijke momenten de
ontmoeting met Christus uw leven mag veranderen en dat u in het
nieuwe jaar elke dag opnieuw uw leven weet in te richten naar de omstandigheden die u op dat moment worden aangereikt. Wie op God
vertrouwt vindt langs een andere weg altijd het nieuwe en betere normaal.
Zalig Kersfeest.
+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond en
bisschop-referent voor schippers-, kermis- en circuspastoraat

Landelijke Parochie
Ik wens allen ondanks de lockdown goede feestdagen in
weliswaar beperkte huiselijke kring.
Kerstmis is het feest van Christus geboorte, De Verlosser.
Het is goed dit te vieren als een belangrijk ijkpunt in ons
geloofsleven, met alle beperkingen van dien.
Het gouden priesterfeest van Bernhard zal op een later moment gevierd gaan worden. Maar we danken hem nu reeds voor alle inzet voor
onze parochie die ons allen zo dierbaar is.
Ik wens ons een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar 2022!
Dick Wijte, vicevoorzitter Landelijke Parochie.

Klik hieronder op een titel en u kunt direct het artikel lezen. Klikt u linksboven
in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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Over het schilderij op de voorpagina:
Hugo van der Goes maakte tussen 1476 en 1478 een enorm altaarstuk in opdracht
van Tommaso Portinari. Die Italiaanse koopman was jarenlang de vertegenwoordiger in Brugge van de bank van de Medici-familie. Het werd gemaakt voor een kerk
in Florence.
Het middenstuk – hier afgebeeld - toont de Aanbidding der herders.
Hugo van der Goes ca. 1440 – 1482
De aanbidding der herders
olieverf op paneel (253 × 304 cm) — 1476-1478
Museum Galleria degli Uffizi, Florence
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Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar

Van de redactie

Net als voorgaande jaren mag ik ook nu weer een
bijdrage leveren aan de extra Christoffel Kerstspecial.
Dit is inmiddels een traditie geworden waar ik waarde
aan hecht.
Tradities zijn belangrijk. Ze brengen mensen samen
en zorgen ervoor dat we het leven vieren.

In deze Kersteditie van de Christoffel Nieuwsbrief nr. 25 van dit
jaar – het nieuws Magazine voor binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap – vindt u het reguliere nieuws, de diverse kerstwensen en
in de kerstspecial artikelen van diverse mensen, organisaties en bedrijven die met het KSCC en de parochie verbonden zijn.
Aan de schrijvers en columnisten ervan onze hartelijke dank.

2021 is een jubileumjaar. Niet alleen bestaat de
Schippersparochie 50 jaar, Bernhard van Welzenes viert zijn 50-jarig
priesterjubileum. En hij is al die jaren ook al directeur van het
K.S.C.C. Helaas kunnen de jubileumfestiviteiten die gepland stonden
op tweede kerstdag niet doorgaan vanwege het coronavirus. Alle
reden voor hoop op een groter feest volgend jaar, want dan bestaat
het schipperscentrum 45 jaar.

Ook willen wij onze adverteerders en sponsoren hartelijk dankzeggen
voor de advertenties die zij plaatsen in Christoffel Nieuws, hiermee
ondersteunt u het KSCC en onze parochie en het geeft de vele vrijwilligers, medewerkers, directie, pastorale team en het bestuur een extra stimulans om zich met veel energie in te zetten voor het welzijn in
de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap.
Ook dank aan hen die ons sponsoren.

Al bijna een halve eeuw is het centrum in onze stad de thuishaven
voor families die rondreizen en –trekken. De plek waar u samenkomt
om elkaar te ontmoeten, nieuws uit te wisselen en de feestdagen te
vieren. Samenzijn staat centraal in alles wat u doet. Het maakt daarbij niet uit waar iemand vandaan komt of welke levensovertuiging
men heeft. Een traditie die staat als een huis en waarvan ik hoop dat
deze nog lang mag blijven voortbestaan.

Wat heeft u o.a. allemaal kunnen lezen? Een terugblik over het afgelopen jaar.
�� Martin Hoenselaar, vierde dit jaar zijn 65-jarig jubileum als onze
organist/dirigent
�� Kees Smeele sdb, is overleden en u kon een korte impressie van
de uitvaart en begrafenis terugzien. Jaarlijks werd door onze parochie geld ingezameld voor zijn project in Congo.
�� De jaarlijkse Don Bosco viering vond plaats op 31 januari, te volgen via livestream.
�� Op 8 februari overleed onze dierbare Zuster Vincentia. De uitvaart
kon u op livestream volgen.
�� Overlijden van Wijnand Beukers op 2 maart jl. Wijnand was jarenlang onze ‘Postbussen-man’.
�� Het tragische ongeluk van Georg Sep, die vele weken later werd
gevonden in de buurt van Bingen.
�� Tweewekelijkse wandelnieuws van Henry Mooren; een goede tip
omdat we heel veel niet mochten en er zo toch lekker op uit konden gaan.
�� Oude foto’s met de vraag, wie staat erop? Alleen als wij bericht
krijgen wie erop staan, kunnen wij dat de volgende uitgave meedelen.

Ik wens u allen vele mooie momenten toe, nu en in de toekomst.
En voor nu zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!
Hubert Bruls
burgemeester van Nijmegen
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�� 23 mei, 1e Pinksterdag: Bisschop Harrie Smeets, onze referent bij
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de bisschoppenconferentie, viert samen met de aalmoezenier de
H. Mis.
28 mei, Bisschop Harrie Smeets: herseninfarct en opgenomen in
het ziekenhuis. De bisschop is nog steeds aan het revalideren. In
juli werd bekend dat hij een hersentumor heeft en is u gevraagd
te bidden voor een spoedig herstel. Zijn bezoek op 12 september
te Lourdes.
Nauwere samenwerking tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).
Hoogwatersteiger in juli.
18 juli, Tilburgse kermis, in Budel 29 augustus en Roosendaal op
5 september gingen wél door.
5 augustus overlijden van Pater Wim Boksebeld sdb, project van
Don Bosco in Haïti.
13 augustus overlijden van broeder Wilhelm Leensen FIC, project
in Indonesië.
30 september opening Nieuwe Activiteitenjaar KSCC-Nijmegen
en ook de opening van Binnenvaartmuseum Nijmegen door burgemeester Hubert Bruls. Open dag op 2 augustus, en ook de lancering van de website www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl
Spreuk van het jaar: ‘Uw welzijn is onze zorg’.
Schoolreisje in september naar de Eiffel (is gelukkig wel doorgegaan).
7 en 8 oktober IVR congres in Gent (B)
14 oktober Soos met … Modeshow op het KSCC-Nijmegen
14 t/m 18 oktober, 22e Italiaans Circus Talent Festival in Latina
(Italië)
30 oktober, 50 jaar Millingse SV St. Nicolaas
6 november, reünie van de PWA-KSCC vaarvakantie
11 november Soos met… Bingo
23 november Schippersmast in Doornenburg geplaatst
14 november, bezoek van de regionale overste Centraal NoordEuropa Pater Roman Jachimowicz en de provinciaal van de
Vlaamse en Nederlandse Salesiaanse provincie, Pater Wilfried
Wambeke.

�� 28 november, Sint-Nicolaas op het Schipperscen-

trum KSCC-Nijmegen
Wat heeft u o.a. moeten missen:
�� Vele activiteiten en evenementen vonden geen doorgang dit jaar
i.v.m. corona, denk aan de kermissen, circussen, binnenvaartevenementen en ook bijna alle activiteiten op onze locaties Raamsdonksveer, Zwijndrecht/Rotterdam en Nijmegen.
�� Tijdelijke sluiting van onze parochiecentra i.v.m. de corona maatregelen.
�� Afgelasting van de jaarvergadering van het FORUM in Monaco
�� Jaarlijkse dauwtrappen.
�� 4-daagse evenement
�� Bezoek kerstmarkten Duitsland
�� etc.,
Wat is er veranderd?
�� Vorig jaar mochten wij van de theaterkerk in Bemmel de materialen lenen voor het uitzenden van de livestream missen. Inmiddels
hebben wij zelf camera’s, verlichting, bedienings-/mengpanelen,
microfoons, studiolichten, nieuwe PC die de livestreams mogelijk
maken, kabels, headset en zonwerend folie achter het altaar zélf
aangeschaft, mede met dank aan onze sponsoren.
�� Wekelijkse video/podcast van de aalmoezenier
�� Nieuwe website www.kscc.nl per eind augustus
We kunnen natuurlijk niet alles opnoemen, maar u kunt altijd in ons
archief duiken Christoffel Nieuwsbrief - KSCC. Heeft u vragen en/of
opmerkingen laat het ons vooral weten redactie@kscc.nl
Voorts willen wij u allen een zalig kerstfeest en een gezond 2022
wensen.
Redactie Christoffel Nieuwsbrief

← terug naar inhoudsopgave

Christoffel Nieuws Kerstbijlage pagina 6

De Koster
Er zijn veel werkzaamheden in ons dagelijks leven die pas opvallen
op het moment dat dit werk, om welke reden dan ook, even niet
wordt gedaan.
Gelukkig leven we in een land waar dit soort werk over het algemeen
zonder onderbreking en goed wordt gedaan. We mogen er op vertrouwen dat als wij bijvoorbeeld een glas water nodig hebben en we
draaien de kraan open dat daar schoon helder drinkwater uitkomt.
Ogenschijnlijk vanzelf en vanzelfsprekend, maar is het dat ook?
Die gedachte kwam bij mij op toen ik op een zondagmorgen als koster bezig was om alles klaar te zetten om de Eucharistie te kunnen
vieren. Ik was daar alleen, en ogenschijnlijk de enige die “aan het
werk” was.
Dat werk bestaat onder andere uit het vullen en klaar zetten van
twee ampullen (kannetjes) een met wijn, en een met water. En toen
ik de kraan opende om de ampul met water te vullen, realiseerde ik
me dat ik niet de enige was die deze zondagmorgen moest/mocht
werken.
Ik vroeg me af: “Hoeveel mensen, en wat nog meer aan pompen en
machines zijn continu bezig om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk water uit deze kraan komt?”.
Persoonlijk ken ik niemand die bij een drinkwaterbedrijf werkt. Maar
in dat hele korte moment, met de knop van de kraan nog in mijn
hand, voelde ik me toch even letterlijk en figuurlijk verbonden met
deze mensen. Letterlijk via de waterleiding en het voor mij broodnodige drinkwater. Maar ook figuurlijk omdat ik me realiseerde dat als
ze hun werk goed doen, ze nooit “in beeld” komen.
Het was voor mij een stimulans om te zorgen dat ik die morgen, mijn
kosterwerk dusdanig goed zou doen, dat het gedurende de viering
zou lijken alsof alles zo vanzelf(sprekend) zou gaan, als het water
dat uit de kraan komt. En ik geloof dat me dit die dag figuurlijk gelukt
is.

Ik zeg, figuurlijk want letterlijk komt de koster momenteel
meer dan me lief is: “In beeld”. “Logisch” zou Cruijff zeggen,
“Elk voordeel hep z…… “ enfin, u weet wel.
Het grote voordeel hier is namelijk dat er, dankzij de inzet van de
livestream techniek en vooral de technicus!! ondanks het beperkte
aantal mensen dat fysiek aanwezig mag zijn, ook mensen in het hele
land en daarbuiten, kunnen mee vieren.
En ja, in zo’n viering zijn er een aantal momenten zoals bij de collecte en het ontsteken van kaarsen dat de koster even in actie moet komen en zichtbaar wordt. Normaal alleen voor de kerkgangers, maar
nu ook in beeld voor de mensen die verbonden zijn via de live
stream.

Dat neemt niet weg dat het ons altijd weer voldoening geeft dat we
met dit, vooral onzichtbare werk, een bijdrage kunnen leveren aan
een zinvolle en mooie viering.
En weet u dat we ook al een tijdje uitkijken naar een medemens die
ons team wil komen versterken? Niemand wordt als koster geboren,
dus als u aarzelt, is dit misschien wel juist iets voor u.
We willen graag met u in contact komen en u nader informeren.
Hoe dan ook, wij wensen iedereen hele goede Kerstdagen en een
voorspoedig 2022.
De kosters, Bernard Derksen, Johan Peters en Theo Janssen.

← terug naar inhoudsopgave

Christoffel Nieuws Kerstbijlage pagina 7

21. 30 uur:

Kerstnachtviering aan boord van KSCC Parochieschip
m.m.v. KSCC Kerkkoor en Jeroen en Philip van de Ven.

Livestreamcode: https://youtu.be/_Dzd4JSbdZs

Zaterdag 25 december 2021
10.30 uur:

Eerste Kerstdag. Woord en Communiedienst van het KSCC
Het Zuiden aan boord van het kerkschip d’n Aal Reenweg 1
in Raamsdonksveer.

11.00 uur:

Eerste Kerstdagviering aan boord van het KSCC
Parochieschip m.m.v. Richard Wanders (zang) en het KSCC
Kerkkoor.
Livestreamcode: https://youtu.be/pA3t8idz8F0

Zondag 26 december 2021
KSCC Het Zuiden. GEEN Woord en Communiedienst.

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Anneé
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

11.00 uur:

Zaterdag 1 januari 2022
19.00 uur

NAMENS BESTUUR, DIRECTIE EN PASTORAAL TEAM
VAN KSCC EN HET LANDELIJK PASTORAAT VOOR DE
KERMIS-, CIRCUS- EN SCHIPPERSGEMEENSCHAP

Tweede Kerstdagviering en 50 jarig priesterjubileum aan
boord van het KSCC Parochieschip. Celebrant van de
viering is landelijk aalmoezenier B. van Welzenes sdb met
mede-celebranten oud-schippersbisschop Mgr.drs. A. van
Luyn en provinciaal pater W. Wambeke. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door Jeroen en Philip van de
Ven (trompet en hoorn); Dinie Jacobs (fluit); Sylvia Greve
en Ingeborg (zang en piano) en het KSCC Kerkkoor.
Livestreamcode: https://youtu.be/KdPCpR_mxEE

Nieuwjaarsmis aan boord van het KSCC Parochieschip. En
zegen over het nieuwe jaar. M.m.v. KSCC Kerkkoor.
Livestreamcode: https://youtu.be/5ZS2Vb-x-X4

Wilt u een van de vieringen bezoeken, dan moeten wij u vragen ons
coronaprotocol te volgen. QR-code verplicht.
De livestream kunt u direct volgen via onze websitepagina:
https://kscc.nl/rk-pastoraat/livestream-2/

AGENDA 2021 • KSCC NIJMEGEN en HET ZUIDEN

Vrijdag 24 december 2021
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om de hoek kijken. En om elkaar hierin sterker te maken
zijn ook voorbeelden nodig. Het kunnen (je) ouders zijn, een
vriendin, maar ook grootheden, of juist zij die klein zijn gebleven
maar een ster waren in het tonen van hulpvaardigheid.

Zoektocht naar verbondenheid
Enkele weken geleden prijkte een titel boven een krantenartikel met
de woorden: gezocht: de samenwerkende eenling. Is dit hard, is dit
de waarheid van een individualiserende wereld en wat wordt er gevonden? De gemeenschap zal altijd aan verandering onderhevig zijn
en wat doet dat met de mens? Er schuiven nieuwe systemen in het
geheel. Werken op afstand en vaak in deeltijd is daar een voorbeeld
van. Terugvallen op een belangenorganisatie wordt steeds minder
van deze tijd en waar is er nog ruimte voor een goed debat? Het zijn
tendensen die niet nieuw zijn, maar wellicht door de huidige pandemie worden versterkt. Als in het onderwijs de gelegenheid om samen
op te trekken niet meer kan worden aangeboden, dan heeft dat ook
effect op de verdere ontwikkeling.
Op het gevaar af nagenoeg alles vanzelfsprekend te vinden of moeite te hebben een stapje terug te doen, maakt het samen optrekken
nogal ingewikkeld. Er wordt misschien wel te veel gedacht in de
trend van: daar heb ik recht op. En vooral anderen moeten het dan
wel goed regelen. Het zal toch iets moeten hebben van opoffering
om iets terug te krijgen. Een stukje dienstbaarheid moet dan wel worden voorgeleefd en daar komen samen optrekken, ervaringen
uitwisselen en bij activiteiten iets van bewustzijn laten groeien

Terwijl allerlei klanken ons oor strelen en daarbij ons geleiden naar
het feest van Kerstmis, evenals de vier kaarsen op de adventskrans,
mogen we ons afvragen welke verbondenheid we kunnen realiseren
om ons als samenleving een goed gevoel te geven, een omgeving te
ervaren waarin we ons vrij en ook veilig weten. En veel is dubbel als
we weten dat in deze tijd de vrijheid een groot goed is, maar evengoed zijn grenzen kent en misschien ook wel nodig heeft. De boodschap van Kerstmis is meer dan vrije dagen en gezelligheid. Zou het
ook een soort spiegel zijn die ons wordt voorgehouden: waar staan
we in relatie tot de naaste? Er mag aandacht zijn voor de medemens
en het is goed dat er in de wereld van kermis, circus en binnenvaart
een plek is waar gelegenheid is om wel en wee met anderen te delen, om dat kleine stukje verbondenheid, erkennend dat die anders
dan zo’n vijftig jaar geleden, te kunnen voelen.
Als u het vele vrijwilligerswerk in het K.S.C.C.-Schipperscentrum of in
de parochie van kermis, circus en binnenvaart wilt steunen wordt u
daartoe twee maal per jaar uitgenodigd. Het ene deel is voor de landelijke activiteiten en het andere deel betreft de ondersteuning voor
het Nijmeegse. Op de laatste pagina van elke editie van het Christoffel Nieuws staan ook gegevens, zoals die van bankrekeningen, die u
kunt gebruiken als u spontaan een steentje wilt bijdragen. En elke
bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Dank voor uw trouwe steun!
Laat het voor u een Kerstmis worden waarbij iets van verbondenheid
voelbaar is.
Voor 2022 veel kracht en geluk gewenst,
Henry Mooren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
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Kerstwens 2021

Beste allemaal,

Raken we er al gewend. Dat het anders is, bedoel ik, dat
Kerst ook dit jaar weer niet is zoals we ons dat voorstellen.
Natuurlijk de bekende tv-kerstcommercials zijn ook dit jaar
weer hartverscheurend. De een trekt nog meer tranen dan
de andere. Zielige diertjes, eenzame koekoeksvogels, eenzame winkelwagentjes: noem maar op. En ook dat jaar geen witte kerst zal zijn.
Tenminste zoals het eruit ziet.
Corona verziekt dit jaar opnieuw onze kerst, zo hoor je links en ook
rechts.

Hier ben ik weer met een verhaaltje voor de Christoffel
Nieuwsbrief. Alweer een jaar om. Helaas weer niet zo’n
goed jaar 2021, waar we nog lang aan terug zullen denken. Het is stil aan boord, bijna geen activiteiten. Dus we
zien elkaar bijna niet.
Maar de hoofdzaak is, we zijn hopelijk nog gezond.
Hierbij wil ik toch iedereen bedanken voor alle werkzaamheden op
het KSCC Schipperscentrum.

Maar over welke kerst hebben we het. Over kerst met een kleine of
Kerst met een hoofdletter.
Is kerst een eet- en drinkfestijn met een malle rode muts op en een
waanzinnig gekke trui waar we geheel volgens Amerikaans model ons
zonder enige diepgang aan overgeven?
Of is Kerst het feest waarin we de geboorte van Jezus vieren, waarbij
we zingen over vrede op aarde voor de mensen met goede wil. Hebben we het over een zalig Kerstfeest waarin we kijken naar de mensen
om ons heen. Een Kerst om te delen.
Het lijkt wel of die oude Kerst is ondergesneeuwd door oppervlakkigheid. Dat die oude Kerst net als veel andere waardevolle dingen is
weggegooid met het badwater van de moderne tijd. Dat om ons heen
kijken beperkt is tot het kleine schermpje in je hand waar je elke minuut naar moet kijken en je de hele wereld zou kunnen zien, maar je
ziet er alleen de valse wereld van de schijnheiligheid en niets van die
echte wereld om je heen. Gevangenen van de GSM.
Waar de beste wensen via de sociale media gaan en meestal niet best
zijn omdat je zo lekker anoniem iemand het meest vreselijke toewenst.
Ik kiest voor die oude Kerst, de waardevolle Kerst met haar rituelen die
houvast geven, hoop, liefde, toekomst. Een Kerst die niet wit hoeft te
zijn, die geen gekke trui aan heeft, maar een kloppend hart.
Vandaar dat ik u van harte een ouderwets Zalig Kerstfeest toewens en
‘zoals de oude zongen’: veel heil en zegen in het nieuwe jaar.
Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker

Hopelijk wordt 2022 eindelijk weer een normaal jaar waar we weer
activiteiten mogen organiseren. En kunnen en mogen we dan weer
een beroep op u/jullie doen!
Voor het komende jaar 2022 wens ik iedereen een goede, maar
vooral veel gezondheid toe.
Door jullie Ria Lentjes
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Van de bezoekersdienst
Hallo beste mensen, hier een levensteken van de bezoekersdienst.
Het is gebruikelijk dat we in het kerstnummer van Christoffel Nieuwsbrief u even bijpraten.
Ja, wij zijn ondanks corona, nog steeds actief, wel wat anders als
normaal.
Ook bij ons speelt corona natuurlijk een grote rol. Huisbezoekjes
staan op een laag pitje. We proberen middels een telefoontje of, heel
ouderwets, met een kaartje, toch in contact te blijven met de zieken.
We moeten natuurlijk erg voorzichtig zijn.
Ook op het centrum was het rustig. Gelukkig konden er nog een paar
activiteiten doorgaan. Samen met SOOS MET, hebben we ter gelegenheid van de opening van het activiteiten seizoen, nog een goed
bezochte barbecue gehad. De burgemeester kwam zelfs om het
Scheepvaartmuseum te openen.

En als eerste activiteit was er natuurlijk de modeshow,
georganiseerd door SOOS MET voorvrouw Gemma en bezoekersdienst voorvrouw Henriette. Ook dit was best een mooie en
druk bezochte middag.
Ondanks de toen al oplopende besmettingen , werd de georganiseerde bingo-middag, ook nog goed bezocht. Er waren ook best hele
mooie en leuke prijzen te winnen, die Gemma bij de Jumbo heeft weten los te peuteren.
Bij al deze activiteiten werd er netjes op QR codes gecontroleerd.
Hulde hiervoor aan de organisatie. Als de besmettingen zo snel blijven oplopen, zal alles wel weer een beetje meer aan regels gebonden
worden.
Zoals gezegd, de bezoekersdienst blijft paraat en er werden weer sinterklaas presentjes uitgedeeld, en dat natuurlijk wel coronaproef, wat
betekende dat de presentjes bij de voordeur overhandigd werden.
Natuurlijk hadden we het ook allemaal veel leuker en gezelliger willen
doen, maar we hopen dat het na deze coronapiek, weer de goede
kant op gaat en we weer gezellig even bij onze mensen op bezoek
kunnen.
O ja, mochten er nog mensen zijn die het leuk vinden zo af en toe een
zieke of eenzame te bezoeken en ze een luisterend oor te bieden, we
zouden ons clubje graag nog iets uitbreiden. Ga eens praten met
Henriëtte (06-53 59 67 74) of meld je via het KSCC (024-377 75 75).
Je bent welkom en het is dankbaar werk.
Namens de hele bezoekersdienst wensen wij u allen een zalig en een
zo gezond mogelijk Kerstfeest.
Voor de nog varende onder ons, volaan vooruit in Gods en don Bosco’s naam.
Gerard Leensen
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Goed Leiderschap
Elk mens is anders, verstaat anders, vertaalt
anders, handelt anders en vult daarmee anders in. Afhankelijk van veranderende omstandigheden op zeker moment, maar
misschien nog wel meer de betrokkenheid erbij
en de impact ervan voor het individu, kunnen deze eigenschappen
doen verzwakken of versterken en zijn zo meer of minder bepalend
bij het richting geven aan het eigen- maar dikwijls ook andermans
leven.
Sommige mensen willen in crisistijd duidelijk leiderschap. Ze hebben
geen enkele behoefte om te weten hoe een besluit tot stand is gekomen. Ze willen het kunnen snappen en het moet een weg uit de crisis bieden. Als ze daarop kunnen vertrouwen, dan zijn ze bereid te
doen wat van hen gevraagd wordt.
Maar er is ook een groep mensen die meer wil dan een genomen
besluit gepresenteerd krijgen. Ze willen inzicht in hoe het besluit tot
stand is gekomen, of het rechtvaardig is en of er evenwichtig rekening is gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Krijgen ze
die informatie niet, dan kan dat weerstand oproepen. Dan gaan ze
niet zomaar akkoord met wat besloten is en weigeren ze het (voor
een deel) uit te voeren.
De tweedeling tussen mensen die roepen om sterk leiderschap en
mensen die meer en beter geïnformeerd willen worden alvorens ze
hun instemming geven, kom je overal in de samenleving tegen en
dar is niets mis mee.
Maar het zijn ook precies deze gegevens die een cruciale rol spelen
bij de huidige en al veel te lang durende coronapandemie. Grote
mank bij de aanpak in ons land lijkt het gebrek aan richting, duiding,
visie en daadkracht. Het gemis aan goed leiderschap hierin heeft de
verdeeldheid onder de mensen groter gemaakt dan wij ooit meemaakten. Groepen staan soms letterlijk loodrecht tegenover elkaar. En dat terwijl “de vijand” een en dezelfde is. Het virus
waardoor wij allen zijn overvallen en ons inmiddels al
bijna twee jaar in een verstikkende wurggreep houdt.

Wij spreken daarom voor 2022 de vurige wens uit dat groot leiderschap, visie, doorzettingsvermogen, daadkracht, lef en moed
ons naar een situatie zullen leiden waarbij we niet alleen afrekenen
met de coronapandemie meer tegelijkertijd ook met de tweedeling in
onze samenleving. Opdat we weer bruggen weten te bouwen tussen
de mensen onderling en de samenleving weer kan zijn wat het woord
uitdraagt. Samen met en naast elkaar leven, met respect voor de onderlinge verschillen.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen toe en al het goede voor 2022
Namens de Kermis Carrousel,
Frank Veldkamp
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Voorjaar 2021 werd ik wakker van het geluid van sirenes. Veel sirenes. Brandweer, politie, ambulance. Op mijn telefoon zag ik dat er
vlakbij ons huis een zeer grote brand moest zijn.

En dat is het natuurlijk. We horen net dat de scholen
eerder kerstvakantie hebben, en we maken ons zorgen om
mensen die ziek zijn. Het is een nare, donkere tijd. Gelukkig is het
ook de tijd van vieren en vreugde, en van versieren, en we maken
ons huis gezellig. Want hoe somber deze coronatijd soms ook is, de
restauranteigenaar had het gewoon goed. Alles blijft. Geloof, liefde
en hoop. En dat wensen we jullie ook van harte toe; een jaar vol geloof, liefde en hoop.
Lydia Nijenhuis
LOVK

Nu wonen wij in een wijk met huizen van begin 1900 en brand in oude huizen is gevaar voor overslaan. Dus ik zat rechtop in mijn bed.
Ik hees me in wat kleren en ging de straat op. Ik rook het al, het rook
fout. En dat was het ook. In de winkelstraat vlakbij ons stond een
Egyptisch restaurant in de brand. De vlammen sloegen uit het dak,
er was veel rook en het eerste wat ik dacht was: De broers!
Dit restaurant is namelijk eigendom van drie aimabele mannen, elke
klant kennen ze en ze weten precies waar je voor komt. Het is een
geliefde plek voor ongeveer iedereen uit de buurt.
Wat volgde was eerst een groot drama: de aankomst van de broers
die met hoge snelheid aan kwamen rijden en zich dramatisch op de
grond stortten. Verdriet, boosheid, ongeloof. Hun restaurant was onbruikbaar en hun levenswerk was weg.
Maar toen begon de opbouw, na maandenlang puinruimen en
schoonmaken werd hun zaak langzamerhand steeds mooier.
Ik mocht altijd even binnen komen kijken; dan weer naar de nieuwe
tegels, de nieuwe vloer, de bar, het nieuwe koffiezetapparaat. Alles
was nieuw. Toch viel me iets op, toen ik op een middag weer naar
binnen werd gevraagd om hun nieuwe tafels te komen bekijken.
Een oud, viezig en vettig kannetje wat op de bar stond. “Wat heb je
daar nou?” vroeg ik aan de ene broer.
Het bleek een kannetje heilige olie te zijn. “En het kruis wat boven de deur hing is ook nog heel gebleven” zei hij met trots.
“Alles blijft hoor. Geloof en liefde en hoop”.
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Beste Christoffel Nieuws Lezers,
Het afgelopen jaar is voor iedereen wel een zeer
moeilijk jaar geweest. Enkele onder ons hebben,
door Covid-19, zelfs hun dierbare verloren en die
mensen kunnen wij alleen maar heel veel sterkte
wensen.
Ik heb in mijn “Kerstbulletin v/h vorig jaar” al geschreven dat ik toen al vond dat de deskundigen en de regering,
over de ernst van de verspreiding van het virus: Covid-19, (vanuit
mijn optie) niet voldoende en doortastend durfde/wilde optreden!
Want zoals ik de laatste tijd het nieuws volg denk ik vaak: Wat zouden de deskundigen en de regering nu; werkelijk het allerbelangrijkste vinden??
Voor mij is dat toch wel de gezondheid en het welzijn van de mens!!
En als ik dan uit de uitspraken van de deskundigen “kristalliseer” dat
er toch nog wel meer mogelijkheden kunnen zijn om dit virus sneller onder controle te krijgen, denk ik: Waarom pakken wij dan niet
eens (extreem) flink door? Want uitspraken als; “Wij hadden inderdaad eerder moeten beginnen met het vaccineren” en;…. “als iedereen (zonder uitzondering) maar gevaccineerd zou zijn”…. dan
zouden de extreme en levensbedreigende situaties in de ziekenhuizen veel milder zijn en hoefde de reguliere operaties minder vaak
worden uitgesteld!
Zoals de situatie nu is is de volksgezondheid toch in gevaar, of zie ik
dat verkeerd???
Dan toch ook nog wat over “mijn fotograferen van de evenementen op het KSCC”!
Door deze coronasituatie zijn er natuurlijk, maar jammer genoeg,
veel minder evenementen en gezellige bijeenkomsten op het KSCC.
Bij de bijeenkomsten, die er al wel geweest zijn, is het natuurlijk ook
veel moeilijker om een spontane en ongedwongen foto’s te maken.
Ik moet natuurlijk ook rekening houden met de basis overeenkomst
van Covid-19. Dus ik kan niet snel even overal tussendoor lopen
om ergens snel een foto te maken. Ik moet natuurlijk ook
goed rekening houden met de camera’s (dat ik niet in

hun opname gebied sta) zodat de livestreamuitzending
niet verstoord wordt. En op het schipperscentrum is het toch al
niet al te ruim. Soms (vaak!) maak ik het mee dat (als ik net een
mooie locatie gevonden heb om een goede foto te maken) er net nog
gauw iemand voor mijn lens langs schiet! Maar al met al hoop ik
toch dat jullie toch nog ’n beetje kunnen “nagenieten” van mijn opnames en voor diegene die niet aanwezig konden zijn; dat zij toch kunnen zien wat er zoal gebeurd is!
Rest mij nog om iedereen fijne feestdagen te wensen met een goede
gezondheid, zonder corona.
Gerus Brugman

Foto van
Gerus gemaakt op
Ziekenzondag 12 september 2021.
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Stichting Rijdende School
In de kerstperiode is het gebruikelijk terug te blikken, stil te staan bij waar je dankbaar voor bent,
successen te vieren, maar ook je bewust te zijn
van wie en wat je mist. Ook in 2021 hebben wij
weer hele mooie (onderwijs)momenten beleefd, maar hebben we
ook (nogmaals) een groep 8 uitgezwaaid met filmpjes in plaats van
een gezellige, rumoerige groepsactiviteit. Het gebouw in Geldermalsen én diverse rijdende scholen zijn opgeknapt, wat vooral mogelijk
was omdat er minder gereden is door chauffeurs dan andere jaren.
Er is weer heel veel ontwikkeld voor nog beter onderwijs door onderwijs gevend personeel, mede doordat we een langer voorseizoen
‘thuis’ hadden.
Uiteraard hebben we onze ouders en leerlingen in alle fasen op de
best mogelijke manier ondersteund en bijgestaan, binnen en buiten
onze landsgrenzen. Maar sommige leerlingen hebben we helaas (bijna) niet gezien omdat enkele gezinnen niet of nauwelijks op reis zijn
gegaan…
Vorig jaar sprak ik in het Christoffel Nieuws de wens uit dat we in
2021 weer volop konden doen wat we altijd doen en waar we goed in
zijn: onderwijs geven héél veel locaties in binnen- en buitenland! We
zijn dankbaar voor het onderwijs dat we op de kermis- en circusloca-

ties hebben kunnen organiseren. Dat waren er inderdaad veel meer dan in 2020! Er is meer mogelijk geweest en er
is zeker meer gereisd. De onzekerheid voor onze ouders en leerlingen, en dus ook voor ons, was echter groot. Soms werd op het
allerlaatste moment pas duidelijk dat een kermis of circus wel (of
niet) doorging. En zoals u weet is onzekerheid één van de lastigste
dingen om mee om te gaan…
Ik ben dan ook enorm trots op mijn collega’s, maar ook op de leerlingen én hun ouders, dat we deze onzekerheid met elkaar getrotseerd
hebben. In mogelijkheden denkend, met begrip voor elkaars situatie
en (on)mogelijkheden. In die zin was 2021 een avontuur op zich.
Toch kan ik voor 2022 maar één ding wensen. En dat is volop het
(reis)avontuur tegemoet en hele mooie onderwijsmomenten!
Namens alle medewerkers én het bestuur van de Rijdende School
wens ik u allen hele fijne feestdagen en een vrolijk en avontuurlijk
2022!

Nora Booij, directeur bestuurder
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SV Sterreschans Doornenburg
Hierbij een bijdrage van schippersvereniging ‘Sterreschans’ uit Doornenburg
voor het Kerstartikel Christoffel Nieuws
2021.
Na een woelig en turbulent 2020 / 2021, kijken we terug op twee jaar
veel beperkingen vanwege de coronapandemie.
Als schippersvereniging van Doornenburg proberen wij onze leden
op verschillende manieren te betrekken bij samenkomsten en activiteiten 2020 en 2021 hadden we graag weer eens de openluchtmis
willen houden onder de bezielende leiding van onze aalmoezenier
Bernhard van Welzenes maar helaas, ook hier speelde de corona de
stoorzender.
Hopelijk hebben we in 2022 de corona dusdanig onder de knie, dat
we dan aan de Sterreschans een open luchtmis kunnen vieren.
Om onze vereniging te promoten houden we een website bij met uiteraard veel binnenvaartverhalen, nieuws, foto’s en filmpjes.
Al sinds 2006 leeft in Doornenburg het plan om een schippersmast te
plaatsen, nabij het Pannerdens Kanaal, aan de Sterreschans in
Doornenburg. Vorig jaar is het bestuur begonnen met de uitvoering
van dit plan. Na een heel lange adem, met name in het vergunningentraject, is het uiteindelijk gelukt om in november 2021 de mast te
plaatsen. Hij staat daar nu als blikvanger aan het Pannerdens Kanaal. Vanwege de winterperiode is de officiële ingebruikname opgeschort naar april 2022. Dan willen wij als vereniging daar een
feestelijke aangelegenheid van maken.
Het bestuur denkt dan in dat zelfde weekend weer een tentoonstelling te organiseren, om zo onze vereniging in de regio en daarbuiten
te promoten.
Dit jaar wilden we nog op 21 december, voor het eerst in het bestaan
van de vereniging Sterreschans, een schippers Kerst/Eindejaarsviering houden. Helaas kan dit i.v.m. Corona niet doorgaan.
Het bestuur
Bezoek eens onze website:

De nieuwe schippersmast in Doornenburg
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Sint Nicolaas Nijmegen

Kerstfeest en jubileumjaar

Een heel gezond en blij 2022 voor iedereen!

We hebben bijna weer een pittig coronajaar achter de
rug.
Schipperscentrum het Zuiden was in lockdown en tot 25
mei gesloten. Met Pinksteren gingen we in Raamsdonksveer weer
open. Nu zitten we weer in een beperkte lockdown en zijn blij dat we
op Eerst Kerstdag onze kerstviering kunnen houden. Het is roeien
met de riemen die we hebben en dit geldt ook voor het aanstaande
feestjaar van onze Landelijke parochie en 50 jaar KSCC. Feestjaar,
omdat Aalmoezenier van Welzenes 50 jaar priester is en het feit dat
de landelijke parochie op 1 januari 15 jaar bestaat.
De gemeenschap van Kerkschip Raamsdonksveer is een onderdeel
van de landelijke parochie. Histories ontstaan uit het Katholiek Schipperswerk en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC). Het
enkele feit dat de Landelijk Parochie een personele parochie is, die
heel Nederland omvat, maakt het zo uniek.
Alle mensen van de Binnenvaart, het Circus en de Kermis die zich
hiertoe aangetrokken voelen en zich verbonden weten, zijn de parochianen van de landelijke parochie. Dit alles onder de bezielende
leiding van Aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb. 50 jaar Priester in de wereld van de Binnenvaart, de Kermis en het Circus.
Duizenden mensen hebben op scharnierpunten in hun leven de Aalmoezenier ontmoet, voor bijstand, bemoediging, bediening van Sacramenten, een hand op de schouder, inzegenen van schip en
attractie, mensen met raad en daad terzijde staan.
Om samen het leven te vieren.
Laten we hopen dat we dit feestjaar op gepaste wijze samen kunnen
vieren als een feest voor en van de hele gemeenschap van de Landelijk Parochie en het Landelijke KSCC.
We mogen de oude lijfspreuk in ere houden: Volaan vooruit in Gods
Naam.

Jeanine van Strien - Kartner

Een zalig kerstfeest toegewenst.

Het is november 2021 en naar nu blijkt, kunnen we ook dit jaar geen
Kerstmis vieren zoals we hadden gehoopt en stiekem ook wel een
beetje hadden verwacht. Onze Identiteits-commissie was enthousiast
aan de slag gegaan om een mooie viering in elkaar te zetten voor de
ouders, kinderen, jongeren en de medewerkers. Voor de zekerheid
maar buiten! In onze verbeelding hingen er al lampjes en branden de
kaarsjes al.
Helaas gaan we er weer op een meer beperkte manier aandacht aan
geven. Geen gezamenlijke viering met ouders en grootouders en
andere genodigden. Maar natuurlijk wel met lichtjes, gezelligheid en
aandacht voor elkaar.
Het Thema voor dit jaar is: Horen, Zien en Luisteren.
Wat zie je als het Kerst is? Naast alle versieringen en lichtjes, lekker
eten en mooie kleren? Wat zie je achter al deze fijne uiterlijke belevingen? Daarover praten we samen aan de hand van een filmpje,
een verhaal, een gedicht, een knutsel.
Hoe is het om kerst te vieren in deze tijd, waarin alles anders is en al
zo lang.
We brengen dit thema nu rechtstreeks naar de groepen. In plaats
van gezamenlijk, nu intiem en klein in de leefgroep. En natuurlijk
eten we samen en zitten we samen aan een feestelijk gedekte tafel.
Vanuit Meander Nijmegen wensen we iedereen een heel fijne kerst
met veel tijd en aandacht voor elkaar. We hopen voor iedereen op
een goede start het nieuwe jaar, na een vrolijke jaarwisseling.

Jos van Dongen,
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ten vaak testen of in quarantaine. Een periode die zwaar
valt bij kinderen, ouders en bij medewerkers.

Als voorzitter van het LOVT wil ik u graag bijpraten over het afgelopen jaar.
Onze 44ste jaarvergadering werd op vrijdag 12 november jl. gehouden op internaat Eben Häezer te Dordrecht. De besmettingen liepen
op dat moment gestaag op en als bestuur moesten we de nodige
maatregelen en beslissingen nemen. We hebben met een klein gezelschap in de zaal en via een livestream de vergadering door laten
gaan. Ik zal u meenemen in wat het afgelopen jaar het LOVT is gepasseerd.

Kermisjongeren verblijven lange tijd bij hun ouders thuis. Die branche heeft het zwaar. In het nieuwe schooljaar zijn veel jongeren
doordeweeks weer in het Bakhuis te vinden.
Het LOVT werd uitgenodigd om aanwezig te zijn op de algemene
ledenvergadering van de CBOB in mei. Blij verrast mocht ik de
CBOB wisseltrofee in ontvangst nemen. Het werk van het LOVT is
niet onzichtbaar gebleken. We zijn er trots op!
Lees verder

Vorig jaar zaten we aan het begin van de tweede coronagolf met al
zijn beperkingen. Veel testen, kinderen die verkouden waren mochten niet naar school en het liefst zo snel mogelijk ophalen van het
internaat. Groepen werden gesloten op internaat of klassen werden
naar huis gestuurd. Zo begon net voor de Kerstvakantie de tweede
lockdown en wederom werden de kinderen opgehaald van de verschillende locaties en zaten ze aan boord of thuis.
Begin december kondigt onderzoeksbureau Significant aan een evaluatie uit te voeren voor de aankomende subsidieregeling “opvang
kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan”. Tussen eind december en begin januari heeft onderzoeksbureau Significant verschillende interviews gevoerd. Half juli krijgen wij goed nieuws vanuit
het ministerie. De subsidieregeling is voor de komende 5 jaar gegarandeerd. De einddatum is nu 31 december 2026.
De website is aan vernieuwing toe. Er word contact gelegd met
Brandshake. Zij hebben onze wensen en ideeën vertaald naar een
nieuwe website.
Na een terugkeer van de basisschoolkinderen in maart worden de
coronaregels flink aangescherpt op de internaten. Er mogen nog
maar korte contactmomenten zijn in de groep, kinderen moe-

CBOB-wisseltrofee
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Dit schooljaar wonen er bij Limena 273 kinderen, bij Meander 230 kinderen. In totaal 503 schippers- en kermiskinderen, 9 kinderen minder dan vorig jaar.
Het bestuur van het LOVT bestaat uit zeven ouders die op
verschillende internaten hun kinderen hebben wonen. We
luisteren naar ouders en medewerkers. Ook maken we een
extra praatje met locatiemanagers of directeuren om te weten te komen wat er speelt in het veld. Als bestuur dragen
we er zorg voor dat het LOVT ook zichtbaar blijft. In de afgelopen anderhalf jaar en de vele wisselingen binnen de
verschillende besturen hebben we gemerkt dat contacten
houden geen gemakkelijke klus is.
Er zijn wisselingen geweest binnen de beide clusters. Twee
interim-bestuurders van Meander hebben plaatsgemaakt
voor twee bestuurders. Käthe Laumans en Richard Liefting.
Meander-Prokino kent drie domeinen, Zorg, Kinderopvang
en Internaten. Hetty Berendse is kwartiermaker van het domein Internaten. Bij Limena is Abco Fierloos als algemeen
directeur weggegaan en is meneer Schaafsma de huidige
interim-directeur van Limena. Vooruitkijkend gaat meneer
van Vliet, directeur van de Driemaster per 1 januari met
vervroegd pensioen.
In de Commissie Toekomst Internaten hebben ouders van
de verschillende locaties gesproken over de toekomst van
de Meander internaten. In september hebben zij hun advies
aan het LOC overgedragen en voorgelegd aan de Raad
van Bestuur. Het is vooral de huisvesting waar dit het
LOVT raakt.
Namens het bestuur, fijne feestdagen en een
gezond 2022.
Patricia Rutjes

Hoop doet leven!
Naarmate de jaren verstrijken lijkt het steeds meer een cliché
maar alweer is er een jaar voorbij gevlogen. Naast de vele onderwerpen die
het nieuws van de dag vulden kijken we terug op een jaar waarin we vooral
door Corona beperkt werden op velerlei gebied.
Door de media, werden we in de vele talkshows bedolven onder het nieuws
over Corona en de gevolgen daarvan. We zagen, en zien nog steeds hoe
mensen, andersdenkenden of gelijkgezinden, proberen deze pandemie te bestrijden of juist ermee te leven.
Daarbij proberen we allemaal ons steentje bij te dragen om zoveel mogelijk
positiviteit te ondervinden.
Samen hopen we op een betere toekomst.
Ons kscc-kerkkoor probeert ook een steentje toe bij te dragen aan de gemeenschap. Helaas krimpt het koor alleen maar in. We staan stil bij het overlijden van Mia Reijmers, zr. Vincentia, Ella Schimmel en André Raaijmakers.
Het doet pijn dat de mensen uit onze naaste omgeving ons ontvallen en zeker
onder de omstandigheden, beperkt door Corona.
Kwetsbaarheid, gezondheid of andere zorgen maken dat we met maar weinig
koorleden overblijven die de zondagsvieringen kunnen vullen met wat liederen.
We proberen elkaar zoveel mogelijk af te wisselen maar we zijn gewoon met
te weinig leden. Daarom wil ik hierbij een oproep doen aan diegene die
graag zingt en ons koor wil versterken. Als we met meer mensen zijn kunnen we meer afwisselen om ook iets moois neer te zetten.
Ik probeer vast te houden aan de hoop dat we ooit samen weer de gezelligheid van weleer kunnen ervaren en met veel plezier met de hele groep kunnen zingen. Het zou mooi zijn.
We kijken samen uit naar een goede toekomst en ik eindig met de volgende
Kerstwens.
Moge de geest van Kerstmis, je vrede brengen
Moge de blijdschap van Kerstmis, je hoop geven
Moge de warmte van Kerstmis, je liefde schenken
Zalig Kerstfeest
Namens het KSCC-kerkkoor: Mia Janssen.
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MSV St. Nicolaas

2021 was een bewogen jaar in het kader van de coronapandemie. Dat gold
zeker ook voor de Millingse Schippersvereniging St Nicolaas.
Een jaar met ook verrassingen, zoals
het verdwijnen van vlaggen uit de
vlaggenmast op de Rijndijk hetgeen
uiteindelijk opgelost kon worden. Verder de alom bezochte Nieuwjaarsbrunch en andere geplande activiteiten die niet door konden
gaan, noem maar op. Tussendoor is er nog wel een Haringparty georganiseerd, die druk bezocht is, maar daar bleef het allemaal bij.
Het is allemaal niet anders, maar gelukkig kon op 30 oktober jl. de
viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging, die gepland stond
in 2020, alsnog plaatsvinden.
We hopen dat 2022 niet alleen voor de vereniging, maar zeker ook
voor iedereen een beter jaar gaat worden, zodat wij elkaar weer in
goede gezondheid kunnen ontmoeten.
Het bestuur van MSV St Nicolaas wenst iedereen fijne feestdagen en
voor 2022 een gelukkig en vooral gezond jaar toe.

Wist u dat KSCC Nijmegen een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?
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Het Kerkkoor en Waalkanters

Wanneer vormt een haven een thuis?

Laat ik beginnen met ONZE HARTELIJKE FELICITATIES aan de
jubilaris aalmoezenier B. van Welzenes namens alle koorleden zowel
van het Kerkkoor als van de Waalkanters.

Enige jaren geleden werd door een schipper de woorden uitgesproken: ‘Ik ben blij
als ik de thuishaven binnenvaar, maar ook
als ik hem weer mag verlaten.’ Zo dubbel is het leven
van iemand die altijd onderweg is. Maar is het leven van de huidige
eigenaar van een schip of koppelverband, de ondernemer in de binnenvaart en ook van de schipper nog wel zo typerend als die uitgesproken woorden weergeven? Grote delen van de binnenvaart
worden steeds meer gekenmerkt door kapitaalkrachtige bedrijven
met grote hypotheekbedragen, met langdurige en vaste contracten
en vooral met mensen aan boord die het schip als een werkplek zien
en de thuisbasis op een plekje aan de wal hebben. Het was al weer
zo’n vijf jaar geleden dat in een plaats aan het Twentekanaal, overigens goed uitgerust met walstroom, een drinkwatertappunt en goede
bereikbaarheid van de openbare weg, zes schepen waren afgemeerd voor een lang weekend en de opvarenden niet aan boord waren. Voor het schip is in zo’n geval de plaats een ‘thuis’haven, maar
voor de mensen is hun thuis ergens anders.

Vooral het kerkkoor is natuurlijk al heel lang betrokken bij al de Vieringen die hier aan boord en soms ook elders zijn gehouden.
Zij hebben ook een wezenlijke ondersteuning kunnen geven aan gebeurtenissen aan boord en ook de mogelijkheid gekregen om dit te
kunnen waarmaken onder leiding van dirigenten, organisten en /of
pianist(ten).
Ook voor een koor als de Waalkanters was er direct ruimte bij de oprichting om te kunnen repeteren en werden er ook bij speciale gelegenheden (aan boord van de PWA en ook bij vrijwilligers avonden en
niet te vergeten in het circus samen met het kerkkoor op Eerste
Kerstdag), optredens mogelijk gemaakt.
Ook deze beide koren hebben intussen al jubileums kunnen vieren
en wij hopen echt dat we nog heel lang zo verder kunnen gaan want
het is natuurlijk ook weer een mooie manier om elkaar te ontmoeten
en samen dingen tot stand te brengen.
We zullen zeker indien mogelijk ons steentje muzikaal bijdragen als
te zijner tijd de jubilaris word gehuldigd en alle andere bijzondere gelegenheden gevierd kunnen gaan worden.
Dus nogmaals onze dank voor geboden ruimte en mogelijkheden en
we wensen een geweldige huldiging en vooral ook terugblik op al die
mooie momenten die er geweest zijn.
Lang Leve onze
Aalmoezenier Bernhard van Welzenes en KSCC.
Namens beide koren
Gerard Verschuren

Niet dat er geen gezinssituatie meer te vinden is in de binnenvaart,
want nog steeds zijn er vlaggen van LOVK en soms is er een box
aan boord, of in het stuurhuis of op het roefdek. Maar de tendens is
mogelijkerwijs niet te keren, ook omdat er een zoektocht gaande is
naar exploitatie van schepen zonder een kapitein of stuurman aan
boord. Is het nu al een normale zaak dat schepen onbeheerd stilliggen, als het varen ook nog autonoom gaat plaatsvinden zal er ook
een andere samenleving rondom de binnenvaart zijn. Maar komt het
echt zover? Zijn er geen ‘sociale’ ligplaatsen meer nodig en vaart
Lees verder
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een schip alleen nog maar tussen een laad- en een losplaats of van
steiger naar steiger voor de vakantieganger of de dagtoerist? Veel
mensen zullen zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen, omdat binnenvaart een gecompliceerd gebeuren is, met veel manoeuvreermomenten, met vertragingen in de havens, met technische
mankementen en reparaties, met haperingen bij bruggen en sluizen.
Daarom zijn er altijd lig- en wachtplaatsen nodig, zowel voor het
schip en samenstel van schepen als voor de mensen die er bij betrokken zijn. En voor die herbergen staan veel mensen in de binnenvaartorganisaties klaar om beheerders van vaarwegen en havens
scherp te houden en de zaak op orde te houden. En soms is het nodig in gesprek te gaan met particuliere bedrijven om de faciliteiten
veilig en betrouwbaar te houden.
Daar waar gezorgd moet worden voor een thuis voor schip en de
mensen aan boord gaat het altijd om goede contacten met mensen
die aan de walzijde de zaakjes regelen. En dan zien we vaak dat het
ligt aan de intentie en ambitie van de persoon die de scepter zwaait.
Wisseling van de wacht is dan vaak
een heel interessante ontwikkeling.
Oude en goed werkzame afspraken
kunnen snel ‘overboord’ worden gezet en dan begin je weer bij nul. Het
werk van een binnenvaartvereniging
is niet altijd gemakkelijk en blijft uitdagend. Maar er is ook steun voor nodig en niet vergeten moet worden dat
het altijd voor alle opvarenden en
voor alle vaartuigen wordt gedaan. Er
is andersom ook wel eens door mensen van een gemeente of van Rijkswaterstaat gezegd: ‘wij gaan niet met
individuele schippers in gesprek’. Die
boodschap zal ik graag doorgeven.
Ook in deze tijd van een verlaagd
aantal ontmoetingen blijft het belang
van samen optrekken zeer gewenst. Maar elke keuze wordt
gerespecteerd.

We weten ongeveer hoe we het jaar 2021 afsluiten en
dat zal niet veel anders zijn dan 2020. De agenda is bijna leeg
en zicht op een snelle verbetering is er niet. Toch nodigt het bestuur van afdeling Schuttevaer Z O N u uit voor het digitaal bijwonen van de Jaarvergadering die gehouden wordt op maandag
27 december 2021 om 14.30 uur. Als u contact opneemt via
schuttevaerzon@bln.nl kan u te zijner tijd een link worden toegestuurd. Ook hier willen we velen een thuis bieden, zonder over
verplichtingen te spreken. De band met de basis van het Kerstverhaal is ook zeer nauw: mensen onderweg zoeken een veilige plek,
een thuishaven.
Namens de collega bestuursleden wens ik u mooie en waardevolle
Kerstdagen en laten we hopen dat 2022 u veel moois mag brengen.
Henry Mooren
voorzitter afdeling Schuttevaer Z O N
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Foto: Michiel Jacobs

Het binnenvaartmuseum staat op de kaart
Het is er: het Binnenvaartmuseum Nijmegen. Ooit begonnen als een
pril idee in het hoofd van Henk Nuij en in de loop van de jaren mede
geboetseerd door aalmoezenier Bernhard van Welzenes. En als je
nu op de Jos Vranken het trapje naar beneden loopt het vooronder
in, sta je oog in oog met die droom. Maar nu in het echt.
Het Binnenvaartmuseum is verankerd en is in Nijmegen en in wijde
omgeving met applaus ontvangen.
De vlaggen van de lof zijn in top gegaan. Velen zijn het trapje afgegaan en hebben het museum bezocht en gingen na het bezoek enthousiast terug over de loopplank naar de wal.
Voorzitter Henk Nuij is tevreden, ‘huisbaas’ aalmoezenier Bernhard
van Welzenes is tevreden en het KSCC staat extra in de spotlights,
juichende krantenberichten uit de binnenvaartpers, maar zeker ook
uit de wereld van de tv, de radio en de plaatselijke en landelijke kranten.
Het Binnenvaartmuseum Nijmegen staat op de kaart.
Een kleine vijftig mensen zijn vriend van het museum geworden en
natuurlijk zijn er nog velen welkom. Tevreden gezichten dus. Alhoewel: er zijn ook nog wensen. Henk Nuij zou zo graag nog een model
van een grote sleepboot aan boord willen halen om zo de aanwezige
vloot te versterken.

Wat missen we nog, is de vraag die ze aan de koffietafel van het
KSCC wel eens stellen. We missen warmte, we missen het leven
aan boord, we missen de schippersvrouw die zo een belangrijke rol
aan boord heeft gespeeld en vaak nog speelt, zo zoemt het rond.
Hoe kreeg zij het voor elkaar om de schipper elke dag weer een
heerlijke en voedzame maaltijd voor te schotelen, te wassen. Hoe
sliep de familie. Kortom: we missen beelden van het normale leven aan boord, zo zeggen ze aan de koffietafel. We missen de
menselijke warmte. Foto’s, attributen. Wat zou het mooi zijn als we
een fornuis hadden met alles erop en eraan om de potten en pannen
bij woelig weer op de pitten te houden. Wensen genoeg om het museum nog levendiger te maken. De droom van het museum is om in
de toekomst ook een moderne lessenaar van een hedendaagse
stuurhut te realiseren. Compleet met alle apparatuur om te kunnen
laten zien hoe er nu gevaren wordt.
Wij willen ook alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet. Zonder al deze mensen hadden we deze klus nooit kunnen klaren.
www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl

Foto: Michiel Jacobs
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KERSTWOORDZOEKER 2021
Om zelf te printen. Veel plezier.
Oplossing in Christoffel Nieuwsbrief nr. 1 13 januari 2022.

De overgebleven letters vormen een zin.

