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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Uw welzijn is onze Zorg
Het is niet eenvoudig in deze tijd een kerstboodschap te schrijven.
Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Wat houdt deze
wens in, in deze tijd van de coronapandemie. Het lijkt een struggle
for life. Er is nogal wat onvrede in de wereld. Wat te denken van het
vluchtelingenprobleem; de hongersnood in de wereld; geweld en
agressie; jongeren die met wapens voorzien bloedbaden aanrichten;
drugsvangsten die gedaan worden en moorden gepleegd. Televisiebeelden vertellen ons dagelijks deze verhalen. Maar hoe gaat het?
We schakelen liever naar zenders van sport of ontspannende films.
En met kerstmis: Vrede op aarde aan alle mensen van Goede wil.
Het kerstverhaal speelde zich ook af in een tijd waar oorlog en geweld van machthebbers in de wereld alom was.

Lees de geschiedenis er maar op na. Ook in de h. Schrift wordt regelmatig het woord machthebber gebruikt.
Er is niets nieuws onder de zon.
Er moest een volkstelling gehouden worden. De keizer wilde weten
hoeveel mensen in zijn land woonden. Niet om te weten hoeveel
mensen er verzekerd moesten worden in het kader van ziektekosten,
of hoeveel kinderen er onderwijs zouden kunnen volgen, neen, om
gewoon te weten op hoeveel belastinggeld hij kon rekenen waarmee
lijfwacht en ordetroepen betaald konden worden en hij van zijn macht
verzekerd kon zijn.
Er is niets nieuws onder de zon, of toch:
In het oude testament, waarin wij als katholieken niet zo zijn groot
gebracht, staan verhalen van profeten te lezen. ‘Mensen denk erom’,
zo spraken zij, ‘wij zijn geschapen door God om rentmeester te zijn
op de aarde. De mensen, de dieren de natuur en alles wat hierbij
hoort’.
Zij schreeuwden het van de daken, maar
de mensen luisterden liever naar dingen
die hun oren streelden. En dan komt de
profeet Johannes aan het woord. Hij was
de neef van Jezus, hun moeders, Maria
en Elisabeth, waren nichtjes. Johannes
had de gave van het woord, maar dat niet
alleen, hij sprak met passie en wat hij zei
en wat hij de mensen voorhield, deed hij
zelf ook.
‘Na mij komt Hij van wie ik niet waardig
ben zijn schoenriem los te maken’.
Dan gaat Maria, in verwachting, op weg
naar Bethlehem om zich bij de overheid
aan te geven. Heel veel liedjes geven de
sfeer van de reis weer. Ze gaan in winterweer en het is koud. Wij kennen de afloop. Ook in die tijd was er weinig aandacht voor de zwakken. Ook in deze tijd moeten mensen
leven in een geestelijke kou en eenzaamheid. Vergaderingen zijn er
voldoende op allerlei niveaus, maar woorden omzetten in daden is
andere kost.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

En toch deze boodschap, Vrede op aarde aan
mensen van Goede wil, biedt perspectief. Je moet
het wel willen zien met de ogen van je hart, willen horen met de oren van je hart.
Dan gaat de kerststal een heel andere rol spelen. Het is mooi om
te zien, te bekijken, kaarsje te branden, liedjes te zingen.
De kerststal kan ook een spiegel voor jezelf zijn. Wie ben ik, al kijkend naar de spelers in de stal, de huisvesting, de dieren.
Wat zeggen de beeldjes van Maria, Jozef, de herders en de centrale
figuur Jezus, omgeven door de os en de ezel, de herders en later
door de magiërs, de wijzen, of zoals u wilt de koningen rond Jezus,
belicht door die bijzondere ster boven de stal.
Van harte wens ik u dat u de tijd neemt stilte in uw hart de ruimte te
geven en ontdekken wie je bent en wie je voor de ander mag zijn.
Kerstmis wordt een feest van innerlijke vrede. Wij sterken elkaar in
deze, ook voor ouderen zeer moeilijke tijd. Van hen worden jaren
door de maatregelen “afgepakt.” Misschien een laatste Kerstfeest dat je nog
samen met je kinderen en
kleinkinderen hoopte te vieren. En dat nu niet meer
mag. Een teleurstelling natuurlijk, maar de maatregelen zijn voor onze
gezondheid, hoe moeilijk
soms te begrijpen. Natuurlijk hadden de jongeren ook
een ander leven verwacht.
Maar het mag te hopen zijn
dat ze nog voldoende tijd
krijgen om in perspectief te
leren Rentmeester van de
aarde te zijn.
Nu verder vertalen naar de
tijd van nu.

Moeilijke tijd
Het is een hele moeilijke tijd voor de kermis, circus en binnenvaart,
speciaal voor de cruisevaart.
Zaten onze bedrijven aardig in de lift, na het afkondigen van de
avondlockdown is de markt weer aardig gezakt. Wat de toekomst
ons brengt? God zal het weten. Natuurlijk biedt de overheid steunpakketten aan, goed en fijn dat dit
gebeurt, maar er hangen nog meer
zaken aan het al of niet runnen van
het bedrijf. Wat te denken van de
sociale zorgen. Geld maakt veel
maar niet alles goed. Het niet kunnen functioneren doet afbreuk aan
de passie, zeker wanneer er geen
duidelijk perspectief is, door het
steeds maar veranderende virus,
waarvan de consequenties niet bekend zijn.
Anderzijds zie je dat mensen voor
elkaar zorg hebben, dat jongeren
ouderen helpen met het doen van
o.a. boodschappen. Er zit toch ook
een groot sociaal gevoel in onze
gemeenschappen.
Dat is ook een hele duidelijke vorm
van Vrede op aarde.
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In heel veel
dorpen en steden
kunt u bij de oliebollenkramen hun heerlijke lucht
van verse oliebollen opsnuiven.
Kermisexploitanten zijn experts in
het bakken van oliebollen, appelflappen en allerlei lekkernijen. Koop
ze, u steunt hen, u spaart uzelf veel
werk en u kunt er samen goed van genieten.

Tweede Kerstdag zondag 26 december
Onze gemeenschap is samen 50 jaar op weg binnen het KSCC en
parochie. In de media vindt u veel informatie over deze jubilea: 50
jaar priester en 50 jaar directeur KSCC met elkaar op weg.

Fam. Knubben

De kerstcircussen
Het bericht dat alle kerstcircussen dit jaar afgelast
zijn, is zwaar gevallen. De
managers en artiesten hebben zich maanden voorbereid en verheugd om hun
shows voor de Bühne te
brengen. Het kost veel inzet, veel geld en heel veel
energie.

Natuurlijk denken wij terug aan het begin.
Het contact met de heren Piet de Bot, voorzitter van de RK Bond en Gerard van
Angelen, voorzitter KSCC in 1970. Daarna
een hele ontwikkeling binnen het Nijmeegse,
binnen de regio, later landelijk en internationaal. Natuurlijk met mensen zoals aalmoezenier C. Nieuwenhuizen, broeder Gelasius,
Harry Paulsen, Joop en Gijs Daanen, Nora
de Grundt en Henk Appelboom. Maar ook
de oprichting van het jongeren-KSCC met
haar feestavonden, jongerenweekenden, de
opzet van het informatiebulletin, de start van
de vierdaagse, de jongerenfietstochten zijn
van heel groot belang geweest.

Ook het kerstcircus in Nijmegen van de familie Freiwald gaat helaas niet door.
Veel mensen in de regio Nijmegen hadden zich al verheugd op de
Kerstviering op de Eerste Kerstdag in dit circus.Jammer maar waar.
Circus Freiwald

Toch moeten wij samen door deze tijd. Klagen hoewel soms begrijpelijk, daar helpt geen moedertje lief aan. Er voor elkaar zijn. Dat is
de opdracht. Vrede op aarde uitstralen en licht met elkaar delen over
de grenzen van jezelf heen met familie, politiek, kerk, enzovoort.
Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.

Het oude centrum in de Waalhaven in Nijmegen
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VAN DE BESTUURSHet KSCC en Katholiek Schipperswerk zoEN DIRECTIEals dat toen heette maakte een enorme groei
TAFEL
door. Mede ondersteund door de congregatie van don

Omdat wanneer je weet dat het aan boord allemaal, goed loopt – en
dat is ons uitgangspunt GASTVRIJHEID voor iedereen – kun je dit
werk blijven doen en mag je dit nog doen.

Bosco o.l.v. de toenmalige overste pater A.H. van Luyn
sdb. Met de inzet van mevrouw en meneer Beijer en G. Peters
werd de actie gezinsbijdragen opgezet op naam van pater A.H. van
Luyn sdb. Han van Angelen was secretaris dus ook hij viert een 50jarig jubileum.
De lijst van ontwikkelingen zou te lang zijn om op te noemen. Toch
springen er zaken uit. De eigen huisvesting, de ark prinses Marijke.
Het internaat van de SHS in Zwolle werd in gebruik genomen en in
1976 geopend door wethouder van Montfoort en ingezegend door
deken Vollebregt. Deze ark werd met de inzet van veel vrijwilligers
tot een ‘echt schipperscentrum’ ingericht met de steun van de directie van de Gelria: we denken aan Rob van de Werf en zijn medewerkers. En het in 1986 op de Gelria, met heel veel vrijwilligers,
verbouwde en ingerichte schipperscentrum-bunkerwinkelschip Jos
Vranken uit Rotterdam, dat geopend werd door minister-president
Lubbers en ingezegend door de aalmoezeniers.
Het was voor de firma Toine Willemsen het eerste project. Het sanitair werd verzorgd door Jan de Jong, de elektriciteit door de firma
Alewijnse. De verf werd geleverd door de firma Peter Blom.
Er was goed contact was er met de diverse overheden en met de
media. Noodzakelijk voor het verwerven van subsidie voor het maatschappelijk werk en beheer. Onze contacten met plaatselijke regionale en landelijke overheid waren sterk.
Ondersteuning/Opvolging
Opvolging/ondersteuning van de aalmoezenier en directeur is en
blijft een probleem. De combinatie van directeur KSCC en aalmoezenier is van groot belang. Het KSCC en de parochie vragen kennis op
sociale- en pastorale vlakken.
Belangrijker is te vermelden dat wij veel werk hebben kunnen doen
met de hulp van het bestuur, medewerkers en héél, héél, héél veel
vrijwilligers.

Aan hen een oprechte en bijzondere dank, maar ook allen die zich in
het KSCC parochiewerk thuis voelen: goed dat wij elkaar hebben
mogen ontmoeten in vreugde en verdriet. Hopelijk mogen de vrijwilligers, de medewerkers de directie, pastoraat team, bestuur van het
KSCC en de parochie voor u van betekenis blijven. Welkom in onze
KSCC- en pastorale parochiecentra in Raamsdonksveer, Nijmegen
en bij de regio Rotterdam.
Allemaal reden om dankbaar te zijn aan God, Maria Hulp der Christenen en don Bosco, dankbaar aan elkaar en vooral bewust van onze
opdracht:
Uw welzijn is onze zorg.
Namens bestuur, stafmedewerkers en vrijwilligers van het KSCC en
parochie wens ik van harte een zalig Kerstfeest en zegen over 2022.
En dat wij de coronapandemie gezamenlijk mogen overwinnen.
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
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Bernhard van Welzenes SDB: 50 jaar priester,
50 jaar directeur KSCC
Door: Jos Rouw
Het is goed met Kerstmis even stil te staan bij wat we doen en wat
ons bezighoudt en of er bijzonderheden zijn die aandacht vragen.
Dat is met name het geval met de jubilea die aalmoezenier Bernhard
van Welzenes dan viert.
Vol trots vertelt Bernhard van Welzenes altijd, dat hij op Tweede
Kerstdag 1971 door Mgr. Bluyssen tot priester is gewijd. Hij heeft altijd veel respect gehouden voor deze bisschop. Op Tweede Kerstdag
2021 is hij dus 50 jaar priester en ook 50 directeur van het KSCC.
Bovendien vieren we het 15-jarig bestaan van de landelijke parochie
voor de schippers-, kermis- en circusgemeenschap. Alle reden om
daar bij stil te staan. Onder normale omstandigheden zou dat uitbundig gevierd worden. Dat gaat nu helaas niet gebeuren door de Covidproblemen. De aalmoezenier is trouwens de eerste die zegt, dat het
niet om hem gaat, maar om het werk en allen die daarin werkzaam
zijn. Wij houden het op Tweede Kerstdag in overleg met hem bescheiden en hopen er volgend jaar Tweede Pinksterdag meer aandacht aan te geven.
Bernhard van Welzenes werkte voor zijn priesterwijding al enkele
jaren als aalmoezenier voor de schippers, die georganiseerd waren
via de schippersbond en het KSCC. Zijn verdienste is, dat hij in Nijmegen voor de hele regio het schipperspastoraat heeft opgebouwd.
Hij is begonnen zoveel mogelijk kennis te maken met de mensen en
scheepsbezoeken. Als onderdeel van het pastoraat heeft hij ook de
sociaal-maatschappelijke hulp en steun aan de schippers op de kaart
gezet via het KSCC. Dankzij zijn grote inzet heeft hij ervoor gezorgd,
dat in 1975 een schip in Zwolle werd aangekocht om als centrum te
dienen. In 1986 lukte het vooral door zijn activiteiten het huidige, grotere kerkschip aan te kopen, waar we nu in zitten.

Aanvankelijk was hij alleen aalmoezenier van de schippers. Door zijn
werk voor de internaten van de schipperskinderen heeft hij de kermis- en circuskinderen leren kennen en in 1996 werd hij op verzoek
van kardinaal Simonis ook aalmoezenier voor de kermis- en circusgemeenschap. Dat leidde in 2006 tot de instelling van de landelijke
parochie voor de schippers-, kermis- en circusgemeenschap.
Zijn grote sterkte is zijn omvangrijke oecumenisch, pastoraal en
politiek netwerk.
Zijn invloed is ook groot bij de Europese (zuster-)organisaties. Sinds
vele jaren werkt hij nauw en intensief samen met zijn oecumenische
ambtsgenoten in Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk, Spanje,
Italië, Hongarije, Roemenië, etc. en met het Vaticaan. Hij laat zich
daar kennen als een bruggenbouwer en bemiddelaar.
Daarom is hij al jaren geleden gekozen tot secretaris-generaal van
het FORUM. Dat is het internationale, oecumenische samenwerkingsverband van aalmoezeniers en dominees, die de zorg voor de
Lees verder
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circusgemeenschap op diaconaal, pastoraal, educatief en sociaalmaatschappelijk vlak met elkaar afstemmen. Sinds kort is hij ook president van ENTE (European Network for Traffeler Education). Dat is
een Europese organisatie van aalmoezeniers en dominees, die zich
ten doel stelt de ongelijkheid in het onderwijs voor kermis- en
circuskinderen te voorkomen. Dat gebeurt door met name het onderwijs aan deze kinderen beter op elkaar af te stemmen als ze ver weg
zijn van hun thuisland.

Maar het belangrijkste is zijn werk als aalmoezenier en directeur voor
de persoonlijke, pastorale en sociaal-maatschappelijke zorg voor de
schippers, kermis- en circusmensen. Zijn boodschap en daarmee
ook van de landelijke parochie en het KSCC is helder: sta tussen de
mensen, spreek hun taal en sta 24 uur per dag en 7 dagen in de
week voor ze klaar. Dat is de taak van onze organisaties en de aalmoezenier gaat daarin voor en zet zich daar volledig voor in. Dat
doet hij samen met de vaste medewerkers en de vele vrijwilligers.
Daarin laat hij zich kennen als een zeer betrokken man. Bij vreugde
en verdriet staat hij naast de mensen. Hij wordt zeer gewaardeerd
voor zijn inzet en met name voor de wijze waarop hij families begeleidt als er een geliefde overleden is. Dat gebeurt heel persoonlijk en
heel betrokken.
Zondag 26 december is hij 50 jaar priester en 50 jaar directeur van
het KSCC. Alle reden om Bernhard van Welzenes dankbaar te zijn
en hem in het zonnetje te zetten.
Nijmegen, 12 december 2021
KSCC/KSW Nijmegen

Jos Rouw, voorzitter
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Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Ha
Ha Ha
Ha Ha
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: 5 minuten en 23 seconden).

MOP

Ha Ha

Twee vrienden trekken door het woud,
maar dan kruist een beer hun pad.
De eerste gooit zijn rugzak af,
valt op de knieën en begint
zijn veters vaster te knopen.
Vraagt de ander verbaasd:
“Waarom doe je dat? Je kunt toch nooit
sneller rennen dan een beer”.
Waarop de eerste antwoord:
“Dat hoeft ook niet, zolang ik maar sneller
kan lopen dan jij”.

Ha Ha
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Goud
Goud geeft altijd iets van veel waarde aan en dat mag
zeker gezegd worden bij een 50-jarig jubileum. Dat mag
gezegd worden bij een 50-jarig huwelijk of een even zolange
dienstbetrekking maar zeker bij een 50-jarig Priesterfeest. Het is
immers een hele prestatie om in een celibatair leven als priester je
enthousiasme te bewaren in de zorg voor de medemens die steeds
verder lijkt af te drijven van zijn katholieke roots, ondanks de inzet
van het steeds maar slinkend aantal priesters en priesterstudenten
en een sterke daling van het kerkbezoek. In gesprekken loop je
steeds vaker tegen mensen aan die niet verzuimen veel kritiek te
uiten op alles wat met kerk en priesters te maken heeft, waardering
ervoor moet men met een
zaklantaarntje zoeken.
Met een zwak karakter
kun je al snel de moed
verliezen en het
pessimisme toelaten.
Maar het is echt opvallend
dat onze jubilaris, Pater
Bernhard van Welzenes,
het enthousiasme
gedurende die 50 jaar
heeft behouden waar
anderen het bijltje er al
lang bij hadden
neergelegd. Het is immers
geen sinecure om op zijn
leeftijd, de 80 jaar al
gepasseerd, nog steeds
stad en land te blijven
afreizen om zijn diensten
aan te bieden aan
mensen die er om vragen.

Aalmoezenier Van Welzenes is geen 'normale' parochieherder met
zijn parochianen, wonend in de nabijheid van de parochiekerk, maar
zijn achterban zwermt uit over heel Europa en het vraagt veel
energie om te voldoen aan deze taak en te vaak onderschat. Een
telefoontje naar Nijmegen is voldoende om Bernhard uit zijn stoel te
doen oprijzen, soms bij nacht en ontij om in vaktermen te blijven, in
de auto te doen stappen en zich te spoeden naar de plaats des
onheils waar zich dat ook moge bevinden. Het kan gaan om ziekte of
ongevallen, brand, scheepsrampen, of familietragedies in het gezin,
hij is berekend op en klaar voor zijn pastorale taak. Laten we hopen
dat de sprekers tijdens zijn Gouden Priesterfeest hetgeen hier in
vogelvlucht is neergepend, uitgebreid zullen herhalen want Bernhard
verdient het.
Namens alle leden van KSCC 't Zuiden' wens ik Aalmoezenier
Bernhard van Welzenes een mooi Gouden Priesterfeest toe te
midden van zijn vrienden.
Cor van der Veeken
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS
Lichtjes
Het eind van het jaar komt weer in zicht. Kerstbomen worden weer gekocht en neergezet waarmee we de gezelligheid in huis
halen. Overal zie je lichtjes verschijnen, op balkons, langs ramen en
in tuinen. Het feest van de lichtjes wat vreugde uitstraalt. Maar is die
vreugde er voor iedereen? In deze periode van corona zeker niet.
Ben je er goed van opgeknapt geeft dat veel vreugde maar dat geldt
niet voor iedereen. Er zijn er ook die de ziekte niet overleven en de
nabestaanden de vreugde van de lichtjes niet beleven.
Zo werden onlangs op tv de ouders en zus van Nicky Verstappen
geïnterviewd door de toen nog levende Peter R de Vries. Een aangrijpend verhaal wat deze ouders vertelden. Zij steken dagelijks een
kaarsje aan bij de foto van hun kind, voor hen geen lichtjes van
vreugde. Dit geldt ook voor de familie van Peter R de Vries, ook zij
beleven dit jaar het feest van de lichtjes anders.
De kerstgedachten is juist vrede voor een ieder en er zijn voor elkaar.
Het kerstfeest vieren met de kinderen en kleinkinderen. Je bent dan
bij elkaar met de gezellige huiskamer in kerstsfeer met de verlichte
kerstboom, de lichtjes van vreugde.
Met kerstdagen zijn de kerken vol met mensen die het kerstverhaal
willen horen met daarbij velen die alleen met kerst naar de kerk
gaan, ook voor deze mensen heeft het kerstverhaal iets bijzonders.
Ook voor hen lichtjes van vreugde.
Laten we met de kerst ook denken aan de mensen die op de vlucht
zijn, je kunt het er wel of niet mee eens zijn en zeggen ze doen het
zelf maar de ontberingen zijn af en toe groot zoals onlangs bij de
Pools grens.
Je bent gezegend als je het feest van de lichtjes kunt vieren in vreugde .
Ik wens u allen een gelukkig en vredig kerstfeest met daarbij een
goed en gezond 2022.
Ina Feenstra
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Kerst is als spekkoek
Door: Kor Goutbeek
1976, ik ben 11. Een week na Sinterklaas. Een bushalte aan de
rand van Enschede. Ik was die middag op de fiets naar een tekencursus in de grote stad geweest. Maar op de terugweg brak
mijn ketting, daarom wil ik nu met de bus verder naar huis. De
bus laat nog een halfuur op zich wachten, zo blijkt uit de tijdtabel. De lucht is grauw, het begint te schemeren en te sneeuwen.
Voordat ik het weet, zie ik dat ik mijn duim opsteek langs de Oldenzaalse straat. Ik verbaas mezelf: ik ben normaal nogal verlegen en
voorzichtig.
De eerste auto die langs rijdt, stopt al. Een oranje Ford Capri. De allereerste lift uit mijn leven. Aan het stuur zit een zwarte man. Tot mijn
schrik. Ik had nog nooit een zwarte man van zo dichtbij gezien, lk
aarzel, spreekt hij wel Nederlands? Maar de man lacht breeduit:
"Waar moet je naar toe? Als ik "Losser" antwoord, zeg hij vrolijk:
"Stap in, joh, ik bijt niet". Hij draagt een suède jack met bontkraag. Ik
ga voorzichtig naast hem zitten en durf even niks te zeggen.

"En, ook al zo'n zin in kerst", vraagt hij na een kleine minuut, als we
rechtsaf slaan.
"Vieren jullie dat dan?", vraag ik, "hebben jullie geen eigen geloof?"
"Ik kom uit Suriname, en daar zijn ook veel moslims en hindoes,
maar de helft van de Surinamers is Christelijk. Wij vieren kerst
'groots hoor, met veel eten en familie! En mijn favoriete spekkoek!"
"Maar kerst gaat toch niet over eten, maar over de geboorte van Jezus?", lepel ik mijn zondagschool-kennis op.
De onoverwinnelijke zon
"Klopt. Onder andere. lk doe onderzoek bij het Meertens Instituut
voor volkscultuur naar de kerstviering. Het frappante is dat tot 1960,
dus maar kort geleden, veel Nederlanders maar weinig tot niets aan
kerst deden. Vooral de protestanten niet.
De eerste christengemeenten vierden zeven feesten per jaar, maar
kenden geen kerst. Pas drie eeuwen later zorgde de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, ervoor dat Kerstmis op 25 december
werd gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot
dan toe de zonnegod vereerd, zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In Rome was dit de zonnegod Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, sloot
dit mooi aan.”
Lees verder
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Behoefte aan een feest in de
winter
"Jezus werd ineens geboren op
25 december", vervolgt hij, "terwijl
begin september aannemelijk is.
In het kerkelijk jaar zijn Pasen en
Pinksteren veel belangrijker voor
het Christelijk geloof. Maar de behoefte aan een feest is veel groter
in het donkerste deel van het jaar.
In Noord-Europa vierde men
daarom eind december zelfs het
belangrijkste feest. De dagen die
in de herfst almaar korter werden,
gingen eindelijk weer een beetje
lengen. De Germanen noemden
dit feest de zonnewende, de solistice. Daarbij werden vuren ontstoken en hulst en sparren bij het
dorp gezet. Dit feest noemde men
Jul, zoals in Scandinavië kerst
nog steeds heet.”
"Hier rechts" zeg ik en hij zet zijn
knipperlicht aan.

Feestlaagjes
"Kerst is als een mooi gelaagde spekkoek, een laagje oude zonnewende feest, een laagje. Romeinse keizer, een laagje Mattheüs, met
herders, wijzen en een kribbe. En natuurlijk een laagje kerstman, een
afgeleide van onze Sinterklaas en de Germaanse god Wodan die te
paard door de hemel reed en een lange witte baard had. In 1930 bepaalde een Coca-cola-reclame het huidige uiterlijk van de kerstman:
blozende wangen, een knipoog, bolle buik en luide lach. Dan zijn er
nog laagjes van tradities en verhalen uit verschillende windstreken:
de Britse traditie van kerstkaarten & Carols, de Amerikaanse kerstman & kalkoen, het Duitse stille nacht & stol, de Italiaanse kerststal &
kerstnachtmis, enzovoort…”

Feest van licht en warmte
"Het kerstfeest zou je dus best heidens kunnen noemen, maar ook
het Bijbelverhaal speelt een grote rol. Het is voor veel mensen zelfs
de enige keer in het jaar dat ze naar de kerk gaan. Kerst is voor mij
het feest van licht en warmte. Het eerste dat God schiep was het
licht. En zonlicht is cruciaal, anders kunnen we niet leven: al onze
energie, voedsel en zuurstof ontstaan onder invloed van licht, onderschept door planten. We snakken in deze donkere tijd naar het licht.
Veel mensen hebben dan ook last van winterdepressies, van te weinig licht in de duistere maanden, die ook al killer en eenzamer worden."
Ik: "Ja, mijn moeder zegt altijd: ik wil wel in winterslaap begin november en dan in maart weer wakker worden?”
De Surinamer grijnst: "Als je in Suriname bent opgegroeid, weetje
niet watje overkomt met die seizoenen hier."
"De volgende rechts.”
"Het licht zorgt ook overdrachtelijk voor helderheid in donkere, verwarrende tijden en licht zorgt weer voor warmte. Door lekker te eten
met familie, zoeken we die warmte op, om op je vraag terug te komen."
"En nu meteen links, daar woon ik, dat lage huis aan de linkerkant,
nr. 199"
Als ik uitstap en bedank voor de lift, voegt hij me nog toe: "Als je
maar onthoud: kerst is het feest van licht en warmte. En zo gelaagd
als spekkoek!"
Overgenomen van: de Wijkkrant. Nijmegen-Oost dec. 2021
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Is het voor u / voor jullie nu ongeveer hetzelfde als een
jaar geleden? Met een voortgaande pandemie rondom ons
sluiten we een jaar af met een aangepast en zeker gereduceerde agenda. Maar laten we hopen er toch veel stappen gezet konden
worden. En die hoeven niet altijd op de carrièreladder zijn te vinden
of bij de vorderingen in de opleiding. Het gaat ook om de passen die
worden afgelegd tijdens een stevige wandelmars. Onlangs viel te
lezen dat de Nederlandse kroonprinses haar hoofd leeg maakte tijdens een ritje op de rug van een paard. Zo uitgebreid zal het niet
voor iedereen mogelijk zijn, maar een leuke fietstocht en een rondje
door de polder met de jongste wandelschoenen aan de voeten zorgt
ook in de wintermaanden voor de nodige energie en indrukken die
het hoofd ontspannen maken.

26 december 2021
VVV Winterwandeltocht Silvolde in Silvolde
Afstanden 10-15-20 km
Startpunt: schuttersvereniging Willem Tell Kerken 17 7064 BH Silvolde
www.vvvoudeijsselstreek.nl
0315-820000
Daar waar het kan, en de krachten nog een uitdaging aankunnen,
houd het lichaam in conditie. En op www.wandel.nl vinden we voor
andere delen van Nederland ook nog georganiseerde wandelmarsen.
Een waardevol Kerstfeest en een doorlopend voorspoedig 2022
Henry Mooren

Het is ook nu niet mogelijk om aan alle geplande wandeltochten mee
te doen, hoewel er nog steeds enkele mogelijkheden zijn. En wat
2022 gaat brengen is nu nog moeilijk te zeggen. Mogen we ons voorbereiden op grote meerdaagse wandeltochten? Dat wordt spannend,
over anderhalve maand weten we misschien meer.
De wandelagenda biedt ons nog steeds enkele ‘evenementen’,
zoals:
18 december 2021
1e Winterserie Wandeltocht 2021-2022 in Breda
Afstanden 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: gebouw Mariëndal van de PKG Duivelsbruglaan 13 4835
JD Breda
www.wiego.nl
076-5657357
19 december 2021
2e Winterserie Hart van Brabant in Tilburg
Afstanden: 5-15-25-35 km
Startpunt: café Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 5042 PZ Tilburg
0416-362858
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KERMIS

50 JAAR SAMEN ONDERWEG
Beste collega’s, belanghebbenden, kermis- & circusliefhebbers,
Allereerst wil ik vanaf deze plaats mijn hartelijke felicitaties uitspreken voor de verschillende jubilea en jubilarissen binnen de landelijke
Rooms-Katholieke Parochie voor binnenvaart, circus en kermis
en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de binnenvaart!
Zeer respectabele getallen waarbij natuurlijk onze aalmoezenier het
grootste respect verdient omdat hij op Tweede Kerstdag zijn 50 jaar
Priesterjubileum en 50 jaar directeurschap van het KSCC viert. Des
te groter is de deceptie dat deze indrukwekkende jubilea niet uitbundig gevierd kunnen worden tijdens een speciale kerkdienst in de circustent in Nijmegen, waarbij alle betrokkenen, waarmee zovele jaren
is samengewerkt, bijeen kunnen komen.

Aan het einde van het jaar 2021 maken we traditioneel de balans op
en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Vorig jaar rond deze tijd had
Corona ons in zijn greep maar waren we er eigenlijk heilig van overtuigd dat die bizarre situatie van toen zich onmogelijk nog een keer
zou kunnen herhalen. Niets is helaas minder waar. Het is december
2021, een jaar later, en gevoelsmatig zijn we niet een stap dichter bij
ons oude normaal. En ik mis ook echt een politieke visie op de toekomst. Naar mijn bescheiden mening lopen we de afgelopen 2 jaar
regelmatig achter de feiten aan. Kijken we heel erg naar wat onze
buurlanden doen maar kan niemand ons vertellen hoe we er volgend
jaar rondom de feestdagen voor zullen staan laat staan hoe het kermisseizoen van 2022 er uit gaat zien.
Wanneer mag volgend jaar de kermis en het circus weer opstarten en
onder welke spelregels? Wel of niet in de hoge hekken? Wel of niet zoals vanouds - in de binnensteden? Hoeveel publiek mogen we ontvangen? Wel of niet met vervroegde sluitingstijden? Wel of niet met
Lees verder
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3G of 2G maatregelen? Wel of niet mondkapjes in de buitenlucht
(zoals in Duitsland)? Etc. etc. Onze samenleving en de wijze waarop
we met elkaar omgaan heeft de afgelopen 2 jaar een enorme knauw
gekregen. De tegenstelling tussen gevaccineerd en niet gevaccineerd en de discussies daaromtrent lopen soms hoog op. Zowel tussen collega's als ook binnen families en vrienden. Er is sprake van
onbegrip, korte lontjes en grote tegenstellingen wat helaas tot frustratie en onderlinge spanningen leidt.
Met al deze onzekerheden en beperkende corona maatregelen gaat
het Nederlandse kermisbedrijf richting de feestdagen en de jaarwisseling. Een weinig opbeurend vooruitzicht nu we tijdens de kerstdagen weer amper familie en vrienden mogen ontvangen of bezoeken
en ons het vuurwerk (en daarmee ook de handel daarin) voor de
tweede maal is ontnomen. Gelukkig hebben we de oliebollen nog! Ik
wens u allen, samen met uw dierbaren, gezonde feestdagen. Pas
goed op uzelf en op de mensen om u heen..…
Ik wil ditmaal afsluiten met enkele bijzondere woorden van Bram van
der Vlugt die in 2020, vlak voor zijn dood, voor de laatste maal als
‘grootste raadgever van Sinterklaas’ filmopnames maakte in zijn stad
Woerden. Zijn stem en voorkomen is voor mijn generatie, maar ook
voor vele andere generaties, diep verankerd in onze fijnste jeugdherinneringen in december. Dit was toen zijn boodschap waar ik me,
ook nu in 2021, zeer verbonden mee voel.
“Ja, het zijn donkere dagen en wat is het een donker jaar voor heel
veel mensen. Maar als je iets voor een ander kunt betekenen, doe
het dan. Juist nu! Je kunt een lichtpuntje zijn ondanks alles. Gun elkaar iets. Wees lief voor mekaar! Ik wens jullie allemaal, toch, een
hele fijne pakjesavond”
Hartelijke groet,
BOVAK Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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Trekking Grote Clubactie 2021
Op woensdag 8 december vond de trekking van de Grote Clubactie
2021 plaats, onder toeziend oog van notaris mr. M.E.F. Ploum. De
trekkingsuitslag is bekend!
Het KSCC heeft loten verkocht van de Grote Clubactie en vanaf vandaag kunt u via de lotchecker uw lotnummer(s) checken. Klik op onderstaande button om naar de lotchecker te gaan.

NETWERKOVERZICHT

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.

Kort bericht van SV Sterreschans Doornenburg
Beste mensen,
Door de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk
om de geplande Kerstviering op 21 december door te laten
gaan. Deze, helaas noodzakelijke, omstandigheden maken een gezellige bijeenkomst niet mogelijk. Hopelijk zijn de omstandigheden
volgend jaar dusdanig verbeterd, dat we het dan wel kunnen organiseren.
Nu wensen we iedereen alvast Fijne Feestdagen, ondanks de beperkingen die vermoedelijk ook dit jaar weer zullen gelden.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Peter van Megen,
secretaris

REINPLUSFIWADO.COM
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OVERLEDEN

Op donderdag 9 december is, op de leeftijd van 87 jaar,
Cornelia Johanna Maria (Corry) van der Hoeven –
Janssen overleden. Echtgenote van Jan van der Hoeven †.
Wanneer je afscheid van haar wil nemen, ben je welkom
op donderdag 16 december tussen 19.00 en 20.30 uur in
het Verenigingsgebouw van Schuttersgenootschap O.E.V., Heerbaan 117 te Millingen aan de Rijn.
De Heilige Mis vindt plaats op vrijdag 17 december om 11.00 uur in
de Sint Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn. Aansluitend
wordt Corry naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Millingen aan de Rijn gebracht.
Correspondentieadres: Zeelandsestraat 9, 6566 DE Millingen aan de
Rijn.

Op dinsdag 7 december is, in de leeftijd van 73 jaar,
Jan Wanningen overleden, bij leven kermisexploitant. Op dinsdag
14 december heeft om 12.00 uur de afscheidsdienst plaatsgevonden
in “Opera”, gelegen aan de Fruitweg 28-34 te Den Haag.
Op vrijdag 10 december is, in de leeftijd van 84 jaar,
Tiny Keijzer – Brouwer overleden. Weduwe van Joop Keijzer.
De begrafenis vindt vanwege de huidige omstandigheden in besloten
kring plaats.
Correspondentieadres: Dr. Ing. Van Veenweg 12, 4612 PE Bergen
op Zoom.
VERHUISD
Henk en Henny Wigman zijn per 4 januari verhuisd van Geison in
Beuningen naar Dr. Nillesenstraat 3A, 6645 AP Winssen.
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50 jaar Priester B.E.M. van Welzenes, sdb.
50 jaar directeur KSCC B.E.M. van Welzenes, sdb.
dhr. G. van Laak, dhr. R. van der Werf, pater Sjef van Dooren sdb,
dhr. N. Eckelboom en overleden familieleden,
dhr. Kees Heeren, sdb.
dhr. Theo van Ophuizen sr., en Tjek.

ZONDAG 19 DECEMBER 2021
Voor Jan Wanningen, kermisexploitant.
Mevr Els van Giesen-Bergman, (haar verjaardag),
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
ouders Jan en Corrie van der Hoeven, dhr. Henk Orth,
Tiny en Joop Keizer, mevr. Marie Wanders-Sanders,
dhr. Antoon Wanders, en Antoon jr.,
dhr. Henk Ketelaar, ouders de Louw-van Nuenen, Peter de Louw,
dhr. Toon Elsakkers sdb.,
ouders Gerard en Miep Wennekes-Heijmen, en Elisa,
ouders Kuenen - v.d. Asdonk, ouders Wennekes-van Oijen,
Gerard Wennekes en Elise Derksen-Wennekes en overledenen uit de familie
Wennekes.

NIEUWJAARSVIERING ZATERDAG 1 JANUARI 2022
Jan en Greet Heijmen (stoom),
George de Bot en familie,
mevr. Mia Reijmers-Janssen, dhr. Henk Reijmers en dochter Hetty,
mw. Marja Straathof-Kuijf.

KERSTNACHT VRIJDAG 24 DECEMBER 2021
Joep Peters en ouders Peters, Panjo, dhr. Jan Wanningen,
dhr. Jan Derksen, dhr. Cor Sep,
Jack de Grundt en mevr. Nora de Grundt,
mw. Marie-Louise de Vries-van Musscher en Anton van Breda.
EERSTE KERSTDAG ZATERDAG 25 DECEMBER 2021
Dhr. Henk Verberck sr. en een intentie voor de overleden familie VerberckWanders, dhr. John Janssen sr., dhr. B. Wigman uit Sambeek,
Vincent Derksen, Marijke Mathijssen-van Oyen en Gerrit van Oyen m/s ANGE.
TWEEDE KERSTDAG ZONDAG 26 DECEMBER 2021
Uit dankbaarheid. Voor de overleden oprichters van de R.K. Bond, K.S.C.C. en
parochie. Voor allen die ons K.S.C.C. en pastoraat ondersteunen op welke
wijze dan ook: veel energie, een goede gezondheid en een goede toekomst.
Lees verder

18-12 Rina Peters-Colmbijn.
19-12 Dhr. Han van Angelen; mevr. Jo Heijmen-Arntz v/h “Hermina”;
dhr. Theo Nuy; Linda Zijlmans, mvs “Esti”; David Janssen.
20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
21-12 Mevr. Annie Derksen-Bisschops; Jos van Oyen; Noel Diks.
22-12 Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
23-12 Dhr. Nol Verberck m/s “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda; dhr.
Nico van Lent, m/s. “Maja”.
24-12 Johanna Lagarde; Antoinette van Weel,
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
27-12 Jannie Struijk.
28-12 Senna Hoveling.
30-12 Hans Peters.
31-12 Mevr. A. Huibers-van Lent; dhr. Henry van Ommen; Gerard
Jansen.
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ONZE ZIEKEN
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* 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 Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Huize Rosa – Woongroep 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 Koning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350 ESCASSEFORT.

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

* 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
Dijkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch, BOVAK directiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133, 7312 LW.
* Dhr. Leo Kartner, van ms. Reimar.
FRANKRIJK, UNIVERSITEIT ZIEKENHUIS RIJSEL LILLE.
Corr.adres: Ridderhof 53, 6834 EL ARNHEM.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN december 2021-januari 2022
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 maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Elke dinsdag en
zaterdag

12.00 16.00 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen open.

Elke woensdag

De Waalkanters repetitie tot tegenbericht afgelast.

Elke donderdag

14.30 uur

Tijd gewijzigd! KSCC Kerkkoor repetitie.

Zo. 19 december

11.00 uur

Vierde zondag van de Advent. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.

18.00 uur

Herdertjesmis. M.m.v. Mieke Kuenen en Claire Wagemakers. ALLEEN te volgen via livestream.

21.30 uur

Kerstnachtviering met het KSCC Kerkkoor en Jeroen en Phillip van de Ven (trompet en hoorn). Ook
te volgen via livestream.

11.00 uur

Eerste Kerstdagviering aan boord van ons kerkschip. Met Martin Hoenselaar (orgel) en Richard
Wanders (zang) en het KSCC Kerkkoor. Ook te volgen via livestream.

Zo. 26 december

11.00 uur

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

Za. 1 januari

19.00 uur

Nieuwjaarsviering met het KSCC Kerkkoor en
Dinie Jacobs (fluit). Ook te volgen via livestream.
Aansluitend is er GEEN nieuwjaarsreceptie.

Vr. 24 december

Za. 25 december

Zo. 2 januari
Zo. 9 januari

GEEN eucharistieviering!
11.00 uur

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

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Woord- en Communiedienst. Na de
Elke zondag
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Eerste Kerstdag. Woord- en ComZa. 25 december 10.30 uur muniedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.
Zo. 26 december
GEEN Woord- en Communiedienst
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
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.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 Eindejaarsviering. Afgelast.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2021
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast.
Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst gaat NIET
door.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com
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Beste leden van MSV St Nicolaas,

De Corona Regels, zoals die de afgelopen weken golden, zijn verlengd tot medio januari a.s. zoals u vernomen kunt hebben tijdens de
persconferentie van deze week.
Het bestuur vraagt zich af of wij in deze periode van onzekerheid en
wellicht met een nieuw opkomend virus, nog wel Soos Middagen en
een Nieuwjaarsviering willen gaan organiseren.
Al met al zou dit betekenen anderhalve meter afstand, mondkapjes
op als wij ons in een zaal willen verplaatsen en tevens een maximum
aantal bezoekers.
Niets voor onze vereniging dus, want gezelligheid en saamhorigheid
staan immers hoog in ons vaandel.
Daarbij zouden wij tevens het risico lopen dat dit soort georganiseerde bijeenkomsten ontaarden in een Corona uitbraak onder de leden
en dat moeten wij niet willen, zeker niet nu nog niet iedereen een
booster prik heeft gekregen.
In dit kader heeft het bestuur van de vereniging besloten om de
Soosmiddagen voorlopig niet te organiseren en tevens de
Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari a.s. ook niet door te laten
gaan.
Het bestuur hoopt op uw begrip voor deze keuze en wenst u gezegende Kerstdagen en voor 2022 een voorspoedig en vooral gezond
jaar toe.
Blijf gezond en wij ontmoeten u allen in 2022 graag weer onder
betere omstandigheden tijdens onze bijeenkomsten.

Het bestuur van MSV St Nicolaas

KERSTINFO 93 van KSCC “Het Zuiden” is uit.
De nieuwe Kerstinfo van Schipperscentrum “Het Zuiden” in
Raamsdonksveer is uit. Klik beneden op de foto en lees de
Info op onze website.

← terug naar pagina 1
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Nieuwe kerstboom
Op 6 december is begonnen met het opzetten van onze
nieuwe kerstboom op het voordek van het schipperscentrum.
De boom is 6 meter hoog en bestaat uit duizenden lichtjes.
De nieuwe lichtjesboom vervangt de echte metershoge
kerstboom die vroeger op het dek werd geplaatst. In deze
milieubewuste tijden werd een echte boom niet meer
opportuun geacht.
Een vrolijk gezicht!

← terug naar pagina 1
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WINDKANTER

Al eeuwen lang wordt met Kerstmis gezongen en
gebeden om vrede op aarde en
'nooit meer oorlog!' Een standpunt dat ook werd gescandeerd na de
Eerste Wereldoorlog die miljoenen soldaten het leven had gekost.
Maar zie, na amper 20 jaar sloeg het vuur weer in de pan, ondanks
het bidden en de lessen die men geleerd had.
'Nooit meer oorlog' was ook de mening van alle Nederlanders na de
Tweede Wereldoorlog, een logische gedachte na alle ellende die
deze oorlog had teweeg gebracht. Maar zie, kort na die vreselijke
oorlog greep Nederland weer naar de wapens om de Nederlandse
staatsburgers ter hulp te komen die na de Japanse capitulatie door
de Indonesische vrijheidsstrijders in het nauw werden gedreven, een
gevolg van een haast misdadig koloniaal beleid in de jaren daarvoor.
Ook de jaren daarna, tot nu toe, laaiden en laaien er telkens opnieuw
brandhaarden op die gerust oorlogen genoemd mogen worden, al
was en is het niet direct op wereldschaal, gevoed door politieke of
religieuze hardliners. Ondanks al het menselijk leed dat dit alles met
zich meebrengt wordt telkens de confrontatie weer opgezocht als
politieke of religieuze doeleinden en standpunten uiteen lopen.
Zoals helaas nu weer gebeurt in ons
Nederland in verband met de
coronaperikelen. Wat voor zin hebben
die vernielingen en de confrontaties
met de politie en het gedoe rondom de
voetbalvelden tegen de blijkbaar
noodzakelijk genomen beperkende
maatregelen. De agressieve
demonstratiesfeer lijkt hand over hand
toe te nemen. Zie ook de
georganiseerde misdaad, die
misschien nog nooit van Kerstmis en
Vrede op Aarde heeft gehoord.

Nu zijn we weer aanbeland in de Adventtijd ter voorbereiding van het
Kerstfeest. Een feest dat in het teken moet staan van Jezus geboorte
en 'vrede op aarde' maar wie staat daar nog bij stil.
Te weinig mensen zullen het nog betreuren dat het toch belangrijke
kerkbezoek met Kerstmis misschien onmogelijk is geworden door de
sluiting van de eigen parochiekerk en het grote priestertekort of een
mogelijke lockdown vanwege de coronamaatregelen.
Wel veel zorgen over sluiting van winkels, horeca en theaters die er
louter zijn voor het vertier en vermaak. Tijd voor bezinning daarover
is er blijkbaar niet meer, evenmin om de kerstsfeer in het eigen huis
met het gezin te beleven zonder tv met zijn ingeblikte humor en
overdreven gelach en gegier om onbenulligheden van zogenaamde
BN-ers, maar die geen kerstsfeer weten te scheppen.
We slepen Kerstbomen in huis en hangen ze vol met ballen en
lichtjes, de symbolen van wat? De kerststal ontbreekt vaak en daar
gaat het in het Kerstverhaal toch om. Wat dat betreft hadden
sommige Amerikaanse soldaten in hun schuttersputje tijdens het
Ardennenoffensief met Kerstmis 1944 een toepasselijker idee op de
werkelijkheid. Ze hingen de kerstboom vol met handgranaten als een
vorm van protest tegen de oorlog en die de Kerstsfeer beter
weergaven in hun benarde positie zo dicht bij een mogelijke dood en
waar de vrede ver was te zoeken. Wat zullen die in de sneeuw
verkleumde jongens gebeden en gesnakt hebben naar warmte,
vrede en veiligheid, in nood leert men
bidden.
Zoals iemand eens zei in verband met
het lage kerkbezoek: 'Mochten we
weer in een oorlogssituatie terecht
komen lopen de kerken vanzelf weer
vol!'
Zalig kerstfeest en een gezegend
nieuw jaar.
Corvee

Amerikaanse soldaat tijdens Ardennenoffensief

← terug naar pagina 1
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FINANCIËN

Laatste kans in 2021 op (corona) schenking
December, de bekende en gezellige laatste maand van het jaar. Corona zal zeker voor de tweede keer op rij zorgen voor een andere
invulling van feestelijkheden. Laten we hopen dat we het niet alleen
over corona hoeven te hebben maar ook oog hebben voor elkaar en
de (eerdere) mooie momenten langs zullen komen.
De belastingdienst heeft meegedacht ("mooier kunnen ze het niet
maken.....") als het gaat om de faciliteiten met betrekking tot schenkingen (zie onder).
Uitgangspunten voor dit jaar zijn:
● schenking door ouders aan kinderen € 6.604 belastingvrij (vanwege corona dit jaar € 1.000 extra)
● schenking door ouders aan kleinkinderen en derden € 3.244 belastingvrij (vanwege corona dit jaar € 1.000 extra)
● schenking door kinderen aan ouders € 3.244 belastingvrij
● schenking door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar: €
26.881 belastingvrij (éénmalig)
● schenking door ouders aan kinderen: € 55.996 voor een dure studie (belastingvrij)
● schenking door ouders aan kinderen voor aanschaf eigen woning:
€ 105.302 belastingvrij
● alternatieve manier van schenken is de papieren schenking. Vastlegging via notaris dat dit later wordt verrekend met de erfenis. Er
moet wel jaarlijks 6% rente worden betaald en de ontvanger betaalt schenkbelasting over het belaste deel. Dit betekent ook een
latere lagere erfbelasting omdat de papieren schenkingen van de
erfenis mogen worden afgetrokken
Bijkomstigheid: de schenker betaalt minder vermogensbelasting (box
3). En als later gebruik moet worden gemaakt van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, opname in verzorgings/verpleegtehuis) zal de maandelijkse hoge bijdrage ook lager uitvallen vanwege eerdere

overdrachten van vermogen. Die maandelijkse eigen bijdrage is namelijk afhankelijk van hoogte inkomen én hoogte vermogen (gekeken wordt naar hoogte vermogen twee jaar vóór opname....).
Zeker, ik weet uit ervaring uit gesprekken met vele (ex)ondernemers
in de binnenvaart dat schenkingen ook gevoelig kunnen liggen om
allerlei soms heel persoonlijke omstandigheden die soms jaren terug
gaan. Ook de gevoelde onzekerheid m.b.t. de "rare" tijden waar we
in leven of dreigen te komen, kunnen een zekere terughoudendheid
veroorzaken m.b.t. eventuele schenkingen. Alle begrip daarvoor. Bovenstaande is slechts een handreiking. Neem gerust contact op met
uw boekhouder of ondergetekende.
O ja en dan nog dit: over "schenking" gesproken: 50 jaar Priesterjubileum en directeurschap: is dat niet een waarde(n)vol geschenk (en
geheel belastingvrij �). Van harte gefeliciteerd Bernhard!
Goede en fijne Kerstdagen gewenst.
Wim Onderdelinden
Administratiekantoor Abri

← terug naar pagina 1
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Voor het tweede jaar op rij bijna geen
kerstcircussen in Nederland – Circuspunt
vraagt overheid ruimhartige steun
Persbericht van 3 december 2021
Het Nederlandse publiek moet het
voor het tweede jaar op rij zonder
kerstcircussen doen. Een klap die keihard aankomt in de circusbranche.
Omdat in de kerstperiode honderdduizenden mensen naar een circus gaan, doet brancheorganisatie
Circuspunt een dringend beroep op de overheid om circussen
ruimhartig te compenseren voor de reeds geleden en nog te lijden schade.
Direct na het bekend worden op 26 november jl. van de aangescherpte corona-maatregelen maakten veel kerstcircussen bekend
alle voorstellingen af te gelasten. Een aantal circussen onderzoekt
nog of het binnen de nieuwe richtlijnen mogelijk is door te gaan. De
afgelastingen vonden plaats op een moment dat in een aantal steden
de tenten al overeind stonden. Contracten met artiesten en tal van
leveranciers kunnen niet worden nageleefd. Tienduizenden mensen
die al een kaartje voor een voorstelling hadden gekocht zullen moeten worden gecompenseerd. En omdat er vorig jaar ook al geen
kerstcircussen mochten plaatsvonden en er dus geen inkomsten waren, komen de investeringen voor de toekomst sterk onder druk te
staan.
Gedwongen te stoppen
De kerstcircussen stonden te popelen om te gaan spelen. De voorverkoop liep overal uitstekend en boven verwachting. Daarom is het
een hard gelag om de voorstellingen te moeten afzeggen. Omdat
voorstellingen niet in de avond mogen plaatsvinden en de 1,5 metervoorwaarde de bezoekerscapaciteit zeer beperkt is, is het onmogelijk
om met veel minder publiek de producties rendabel te krijgen.

Voorzitter van Circuspunt Patrick Cramers “Circus weet zich doorgaans goed zelf te redden. Maar deze situatie, zo vlak voor de opening van het winterseizoen, kan de sector niet zelfstandig dragen.
Steun van de overheid is noodzakelijk om het kerstcircus overeind te
houden.”
Circuspunt

← terug naar pagina 1
UIT KITTY’S
HOGE HOED
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Het Kerstfeest nadert…….

Ook al zijn het nu vreemde tijden, waarbij we
van vaccinatie naar vaccinatie gaan, Kerstmis zal altijd bestaan! Voor onze aalmoezenier wordt het een heel
bijzondere Kerstmis!
Ga er maar eens aanstaan: Hij werd vijftig geleden tot priester gewijd
door Mgr. J.Bluyssen (de fijnste bisschop ooit) die ik mocht ontmoeten toen wij destijds in Helmond woonden. Een gouden jubileum dus
voor Bernhard van Welzenes.

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

Bernhard, die altijd voor iedereen klaarstaat, voor wie het geen verschil maakt of je rijk bent of arm, Keizer of Koning: ieder mens is gelijk! Dat blijkt ook nu weer: hij vraagt geen cadeau voor zichzelf, maar
een bijdrage voor extra zonnepanelen, een hijsinstallatie en brandwerende gordijnen voor het schip!
Jammer dat de H. Mis bij circus Freiwald ook dit jaar weer niet door
mag gaan: het was zo mooi geweest om Bernhard daar te huldigen!
Hij doet zoveel voor de schippers, de kermissen en de circussen!
Altijd staat hij paraat, om bij te staan, daar waar nodig is!
Op Tweede Kerstdag is er een livestream waarbij Mgr. van Luyn en
de Prov. Pater Wilfried Wambeke mee voorgaan in de viering. Het
spreekt vanzelf dat we deze viering niet willen missen! Dus: op
Tweede Kerstdag allemaal om 11.00 uur de H.Mis volgen! (Bekijk op
de KSCC website) zodat we er toch bij zijn!
En dan nu: het cadeau: Als u, net als wij, Bernhard een warm hart
toedragen, maak dan uw bijdrage over op:
NL21 RABO 0314 9086 25 / BIC RABONL2U
T.n.v. Landelijke Parochie B.C.K. Nijmegen, onder vermelding van:
Cadeau Jubileumjaar Aalmoezenier.
Fijne Kerstdagen en de beste wensen voor 2022.
Geniet en blijf gezond!!!!
Kitty Cuijpers-Custers

← terug naar pagina 1
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.

De andere dag komen we net voor Haren Ems
aan de grens. Ze hebben ons verteld dat de
douane aan de Duitse kant streng op de olie
let. Die mag niet donker zijn. Het zal mij benieuwen. We hebben 2500 liter aan boord. Ik
denk maar zo: een mens lijdt het meest van
het lijden dat hij vreest. Aan de grens viel alles
mee. Het was een wat oudere man die aan
boord kwam. Wij hadden een wondermooi
schip! Bevaart u dat met uw vrouw alleen?
Jawel! lk zei dat we ik altijd schipper was geweest en dat we ook veel op Duitsland hadden
gevaren. We vonden het zo'n 'wondervol' land
dat we het tijdens onze pensioentijd nog eens
terug wilden zien. Dat we op weg waren naar
Berlijn waar we nog 'niemals' geweest waren.
Wij waren geluksvogels dat we dit op onze
oude dag nog konden. lk gaf hem overal gelijk
in en dacht: aap, wat heb je mooie jongen. Hij
wenste ons een goede reis en 'viel Spass!' Dat
was goed afgelopen.
In Haren Ems hebben we ook eens rondgewandeld en hadden het gauw gezien. Er is wel
een grote scheepswerf. lk weet wel dat veel
Duitse schepen in Aren Ems hun domicilie
hadden. Een neef van ons noemde het altijd
'Aren op de pens”. 's Middags kwamen onze
Deense buren uit de sluis. Zij stond natuurlijk
aan het roer. Als je de sluis uit komt, zit je op
de Ems en die stroomt een beetje. Daar had
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ze geen erg in. Eer ze de kop op stroom had
zat ze zowat met de kop aan de andere kant
in de dijk. Gelukkig liep alles goed af.
De volgende dag zijn wij ook weer verdergegaan. We deden verschillende sluizen, maar
waren 's avonds in Bergeshövede. Hier weet
ik weer van wanten. Het Midlandkanaal is heel
bekend terrein voor me. Op het eind van de
oorlog was ik bij een oom aan boord en hebben we in Sachsenhagen de bevrijding gevierd. Dat was op KM 180. Er werd veel kali
geladen. Wat ik daar heb meegemaakt heb ik
al eens ergens opgeschreven.
De andere dag varen we naar Minden. Onderweg komen we een spits tegen waarmee we
nog met ons vrachtschip in Charleroi hebben
gelegen. Over de marifoon riep hij: waar gaat
de reis naar toe, Broekmeulen? lk: naar Berlijn. Hij: Hoe diep is dat scheepje van je? We
liggen zo ongeveer 1,40 want we hebben gisteren nog wat drinkwater geladen. Hij: dan kun
je Berlijn wel vergeten, want op het stukje Elbe
wat je moet afvaren staat maar 1,90 water op
het ogenblik. Luister 's morgens maar naar de
marifoon. Daar worden de waterstanden doorgegeven. Dus luisterden we in Minden 's morgens om acht uur naar de waterstanden. En ja
hoor, de buurman had gelijk. Dat was pech.
We hadden ons er helemaal op voorbereid dat
we Berlijn zouden bezoeken. Verder varen
had geen zin. Het Midlandkanaal vind ik zo
dood als een pier. We blijven een paar dagen
in Minden en lopen iedere dag twintig minuten
naar de stad om De Telegraaf te kopen.
Het is al weer eind augustus, maar nog steeds
mooi weer. We besluiten om naar Osnabrück
te varen. Daar zijn we ook in geen jaren ge-

weest. In Osnabrück liggen we met de kop op
het eind van de haven. Zo kan ik de kop eens
een goede beurt geven. De stad is ook heel
mooi. We hadden liever in Berlijn gelegen,
maar ja, liever broodjes worden niet gebakken. Na twee dagen verlaten we Osnabrück
en varen we naar Bergeshövede. Daar lig je
mooi in het groen. We stappen op de fiets en
rijden naar Reine. We zijn ook vlak bij het Teutoburger Wald. Dat is ook een bezoekje
waard, evenals Bevergern, Dreierwalde, Hörstel en Riesenbeck in het Tecklenburgerland.
Prachtige natuur! En zo rustig!
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
71 44

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

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

Christoffel Nieuws pagina 30

← terug naar pagina 1

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

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
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Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
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info@kscc.nl
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