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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 1 - 13 januari 2022 - Jaargang 7

Ons gouden jubileumjaar
2021-2022

van Landelijke Parochie
en KSCC

Van de bestuurs- en directietafel
Van harte wensen wij u zegen over 2022. Dat betekent
een goede gezondheid, alle goeds voor uw dierbaren en
succes in uw werk als medewerker of ondernemer.
Dank voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen.
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Tweede Kerstdag
Tweede Kerstdag, de start van het gouden jubileumjaar
was met het voorgaan van bisschop Ad van Luyn en ondergetekende een inspirerend gebeuren. Dank voor de felicitaties en blijken van waardering.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoezenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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Klik hiernaast op een tegel of 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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Beste lezers van het Christoffelnieuws
Van harte wensen wij u zegen over 2022. Dat betekent een goede
gezondheid, alle goeds voor uw dierbaren en succes in uw werk als
medewerker of ondernemer.
Dank voor de vele nieuwjaarswensen die u ons gestuurd hebt met
een kaart, bloemen, een fles wijn, een mail, een WhatsApp, telefoon
en originele presentjes, etc. (Zie ook pagina 10.)
Voor veel mensen zijn het ‘rustige’ dagen geweest, maar desondanks kijken wij terug op een mooie tijd.

Terugkijken op de achter ons liggende feestdagen kunnen wij zeggen dat naar de mogelijkheden die we hadden het goed hebben georganiseerd. De kijkcijfers van de livestreams waren ook goed. Dat
betekent dat velen van u hebben gekeken.
Het centrum was door de vrijwilligers buiten en binnen in een opperste kerstsfeer gebracht: Het minikoor met muzikale begeleiding van
Martin, Silvia en Ingeborg, de trompettisten Jeroen en Phillip en Diny
op de fluit deden het uitstekend. En wat te denken van de prachtige
bloemversiering door Yvonne. De bloemen hebben gestaan tot
maandag jl. Ook mogen wij onze Ruben, de livestream-technicus,
niet vergeten.
Kinderviering op 24 december 18.00 uur

Het is het eerste nummer in 2022 van de Christoffel Nieuwsbrief, het
digitale magazine van het KSCC en de parochie voor kermis, circus
en binnenvaart. Opmerkingen van mensen die zeiden ‘dat wist ik
niet’ en ‘dat heb ik niet gehoord’, doen ons concluderen dat er nog
heel veel mensen zijn die nieuwsbrief wel krijgen, maar het niet lezen. ‘Ja vroeger, met de papieren uitgave van de Volaan Vooruit en
het informatiebulletin werd het makkelijker gelezen. Het lag op de
tafel, je pakte het. Nu moet je je computer of IPad opstarten etc.’
Wij van onze kant zullen er alles aan doen om de Christoffel Nieuwsbrief als een prikkel te maken om te lezen. Verder blijkt dat het videoberichtprogramma in de Christoffel Nieuwsbrief goed bekeken wordt.
Wij zullen doorgaan.
Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier

De jongeren die met mij voorgingen, met medewerking van Mieke
Hidde en Femke Kuenen, en van Clarine Lisette en Kees Wagemakers hebben er samen een hele mooie viering van gemaakt. Omdat
deze viering laat is gepubliceerd waren de kijkcijfers niet zo hoog.
Maar zij die hem gevolgd hebben werden er zeer door geïnspireerd.
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Tweede Kerstdag

Tweede Kerstdag, de start van het gouden jubileumjaar was
met het voorgaan van bisschop Ad van Luyn en ondergetekende een
inspirerend gebeuren.
Dank voor de felicitaties en blijken van waardering die we aan elkaar
te danken hebben.
In de volgende Christoffel Nieuwsbrief hopen wij u te kunnen melden
wat de jubileumactie heeft opgebracht. Bij voorbaat onze hartelijke
dank.
Natuurlijk was het een viering in beperkte kring, maar de viering en
het kopje koffie met een stukje ‘Christstoll’ aansluitend waren feestelijk. Dank aan allen die een bijdrage hebben gegeven.
De foto’s in deze Christoffel Nieuwsbrief geven de goede sfeer aan.
Ga daarvoor naar pagina 7.

Helaas vond de Nieuwjaarsviering ook in beperkte kring plaats. Na
de viering waarin we elkaar een zalig, zegenrijk en gezond nieuwjaar
hebben gewenst werd er een kopje koffiegedronken met een lekkere
oliebol met en zonder krenten, geschonken door de familie
Arjaansen die in Druten stonden. En u begrijpt dat we een toost hebben uitgebracht op het nieuwe jaar.
De media hebben veel aandacht besteed aan ons jubileum: weekblad Schuttevaer, Binnenvaartkrant en Scheepvaartkrant. De media
van BOVAK en NKB, de Kermis Carrousel, Omroep Gelderland. Ook
de Telegraaf, Katholiek Nieuwsblad en Maritiem besteedden veel
aandacht aan de jubilea.
Voor onze eigen krant DE GELDERLANDER was ons jubilea NIET
BELANGRIJK genoeg om er een artikel aan te wijden. Zou het soms
zijn dat de redactie alles wat katholiek is niet belangrijk genoeg vindt
en dat men vergeet dat de christelijke kerken het cement in de samenleving kan zijn?
Samen met Hans Jacobs stuurden we in maart 2021 een ingezonden brief naar de redactie van de Gelderlander waarin wij schreven
dat alle media ruime aandacht besteedden aan het bezoek van de
Paus aan Irak, een heel belangrijk bezoek. Maar de Gelderlander
vond andere dingen schijnbaar belangrijker. Dit tekent het niveau.
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Vertrek van Kardinaal Peter Turkson
Vanuit het Vaticaan kregen wij bericht dat Kardinaal Peter Turkson
uit Ghana zijn ontslag aan de Paus heeft aangeboden. De Paus
heeft dit aanvaard.
Vanuit het FORUM hadden wij zeer goede contacten met deze kardinaal. Hij was zoals je dat kunt noemen als minister verantwoordelijk
voor het onderwijs en de pastorale zorg voor de mensen van en onderweg. Hij was een zeer wijs man die wist waarover hij het had. Hij
luisterde niet alleen, maar was ook oplossingsgericht.

Jaarvergadering BLN Schuttevaer

De Paus is bezig met een reorganisatie van zijn bestuur. Waarom
deze kardinaal zijn ontslag heeft ingediend wordt niet vermeld. Het
FORUM, de oecumenische diaconale zorg voor de mensen onderweg is benieuwd wie de nieuwe minister zal worden.

Op dinsdag 27 december vond de jaarvergadering van BLN Schuttevaer ZON plaats aan boord van het KSCC-schipperscentrum.
Buiten de financiën stond op de agenda de beoogde fusie van BLN
Schuttevaer en het CBRB.
Er ontstond een levendige discussie over het stemrecht, over een
status van de B-leden. Veel verhalen deden de ronde. Het bestuur
gaf over deze onderwerpen een duidelijke informatie.
Over het proces van dit fusieproces werd terecht opgemerkt: Bestuur, houd je bezig met hoofdzaken. De fusie moet tot stand komen
en wel zo snel mogelijk. De bijzaken zijn punten voor later.
De vergadering vond live en met videoverbinding plaats: zeer interactief.

27 november 2018. De aalmoezenier op bezoek bij zijne eminentie kardinaal Turkson.
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VAN DE BESTUURSPersconferentie
EN DIRECTIETAFEL
Vrijdag 14 januari is de persconferentie over de stand

van zaken m.b.t. corona. Daarin zullen minister-president Marc Rutte en minister Ernst Kuipers ons bijpraten over de
stand van zaken m.b.t. corona en hoe het beleid er uit zal zien. Coronabeleid is belangrijk, maar ook een communicatiebeleid is even belangrijk.
Er komen verwijten uit de samenleving aan de leden van het OMT.
Velen zitten in een talkshow, praatprogramma’s op radio en tv. Meningen worden geventileerd en van eigen commentaren met de nodige speculaties etc. Dat begint in de samenleving op te breken.
Wij hopen maar dat de heilige Mis in Rotterdam voor de oud schippers in huize Antonius, de Soos in Zwijndrecht, Nijmegen, Raamsdonksveer, Millingen en Doornenburg en alle andere activiteiten
weer opgestart kunnen worden.

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Tot slot: lees op de volgende pagina de brief die ik op Driekoningen
aan de leden van FORUM heb gestuurd.
Van harte wens ik u namens de crew van het KSCC en het pastoraat
een fijn weekend.
Blijf gezond, ook wanneer u nog niet gevaccineerd bent.
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

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 47 seconden).

← terug naar pagina 1
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Driekoningenbrief aan de leden van FORUM
Driekoningen 2022

Beste collega's in het FORUM,
en alle mensen van goede wil die aangesloten zijn bij FORUM, de sociaaloecumenische Mondiale Pastorale Zorg voor Kermissen en Circussen. Wij wensen u een inspirerend en gezegend 2022. Wij hopen van harte dat het u allen
goed gaat en goed blijft.
Het zijn nog steeds zeer moeilijke tijden voor onze kermis- en circusactiviteiten
en voor de cruisemaatschappij. We hebben u al eerder geschreven: niet alleen
economisch, maar ook sociaal. Hoe gaan we verder? Wat is de toekomst van
onze industrie? We zijn gewend om de hele dag samen te zijn, maar dit samenzijn is anders. Gelukkig zijn velen creatief en vinden altijd wel iets te doen om
geld te verdienen.
De pastoor heeft een zeer belangrijke functie in deze tijd, om een teken van
hoop uit te stralen, in de viering van de H. Mis, de Communie, onze gebeden,
maar ook wanneer wij een kopje koffie/thee, een glaasje frisdrank of wijn drinken. We begrijpen dat mensen ontmoedigd raken. Daarom is het zo belangrijk
om er live bij te zijn. Zoals de pandemie geen grenzen kent, zo moeten wij als
voorgangers samenwerken in een echte diaconale context.
God laat ons nooit in de steek: hoe ver we ook vallen, er is altijd een hand om
ons op te vangen. En wees eerlijk. Als je om je heen kijkt, zul je zien dat er veel
goede dingen gebeuren. Jonge mensen zijn er voor oudere mensen: zij doen de
boodschappen, repareren het huis, sluiten het water aan, enz. Maar de ouderen
zijn er ook voor de jongeren. Door hun ervaringen te vertellen. Tekenen van
hoop, tekenen van nieuw leven, het kerstverhaal, een aanmoediging dat wij
ambassadeurs van hoop zijn zoals de drie wijzen uit het oosten.
We zijn tevreden met het internet. Videoberichten, WhatsApp, livestreamuitzendingen, podcasts, enz.: unieke manieren om in contact te blijven.
Zoals de leerlingen van Emmaüs blijven wij met onze mensen meereizen, over
de grenzen van kerken, landen, provincies en steden heen.
Kardinaal Peter Turksons van Ghana, kardinaal van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, heeft zijn ontslagbrief aan
de paus aangeboden.

Onder zijn verantwoordelijkheid werd, na een drastische herstructurering van de Curie, het rooms-katholieke pastoraat opgericht
voor de reizende en rondtrekkende bevolking.
De reden hiervoor is niet duidelijk. Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de weg die paus Franciscus is ingeslagen om de Curie, het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk, te hervormen.
Een paar jaar geleden had ik een zeer uitvoerig gesprek met de Eminentie in zijn
kantoor in Rome. Het was een echte oecumenische dialoog, een gesprek op
ooghoogte met warmte en begrip en de wil om er te zijn voor onze mis- en circusgemeenschap.
Voor zover ik weet, heeft de Paus het ontslag nog niet bevestigd.
U hebt ook een brief ontvangen van onze plaatsvervangend algemeen secretaris
a.i., ds. Torsten Heinrich, waarin hij om hulp vraagt voor de voortzetting van het
protestantse kermis- en circuswerk in Duitsland.
Hopelijk heeft u hem een bemoedigend antwoord gestuurd.
En u weet: U kunt altijd terugvallen op de steun van de sociaal-economische en
educatieve organisaties: ECA FMS ENTE ESU en natuurlijk uw collega's van het
FORUM in uw land en over de grenzen heen.
Als u deze e-mail goed vindt, laat het ons dan weten.
Wij wensen u Gods zegen toe
Plezier in je werk,
vreugde in het delen van de boodschap van hoop met elkaar.
Laten we in contact blijven!

B.E.M. van Welzenes sdb

Torsten Heinrich

Algemeen secretaris FORUM
Nijmegen NL
+31655356666
b.vanwelzenes@kscc.nl

Plaatsvervangend algemeen secretaris a.i.
65719 Hofheim D
+491715858425
ev-css-leiter@ekd.de
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Jubileumviering aalmoezenier op Tweede Kerstdag
Tweede Kerstdag, de start van het gouden jubileumjaar was met het voorgaan
van aalmoezenier Benhard van Welzenes sdb en bisschop Ad van Luyn sdb
een inspirerend gebeuren. De muziek werd verzorgd door Martin Hoenselaar
(orgel), Jeroen en Phillip van de Ven (trompet en hoorn), Dinie Jacobs (fluit),
Sylvia Greve (zang), Ingeborg Hubens (piano) en het KSCC Kerkkoor.
De aalmoezenier werd nog toegesproken door Tonny van der Veeken, namens de staf van het KSCC en heer Jos Rouw namens het bestuur van het
KSCC en Landelijke Parochie, namens de familie nichtje Lieke Beijer en Bert
van Balkom sdb namens de medebroeders.
De aalmoezenier bedankt iedereen voor de felicitaties en blijken van waardering.
Binnekort hopen wij u te kunnen melden wat de jubileumactie heeft opgebracht. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Foto's: Michiel Jacobs.
Bekijk meer foto’s op onze website.

← terug naar pagina 1
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Ongeveer twee weken is 2022 oud en de wereldsamenleving
heeft nog steeds volop te maken met een pandemie, die de sporen
achterlaat. Alles wat met ontmoeten te maken heeft is aan regels gebonden, waarbij juist het niet ontmoeten op een hogere trede staat
dan het bij elkaar zijn. Om de sociale schade niet nog groter te laten
worden zullen zij die de coronamaatregelen uitvaardigen de kar moeten keren. Het is niet eenvoudig om op dit gebied een nieuw evenwicht te vinden, maar het is te hopen dat het wordt opgepakt, waarbij
de reguliere zorg, waarnaar zoveel vraag is, en het maatschappelijke
leven weer tot rust komen.
Steeds meer op individuele basis moet er een weg worden gevonden
om het geestelijke en lichamelijke welzijn op een aanvaardbaar niveau te houden. En wandelen is dan een mooi hulpmiddel. Diverse
geluiden geven weer dat het bewustzijn om er lopend op uit te trekken groeiende is. En ook zij die wandelend zijn gaan werken aan een
grotere weerstand en aan een betere conditie kan worden geadviseerd om vol te houden.
Wie de wandelagenda van bijvoorbeeld de KWbN bekijkt ziet dat er
door de lockdown veel afgelastingen zijn van georganiseerde wandeltochten. Maar er is hoop, want via de website van stichting De
4Daagse kan worden opgemaakt dat het voorbereidingspatroon voor
de 104e Nijmeegse Vierdaagse een vertrouwd beeld geeft. Over enkele dagen zullen er overigens belangrijke mededelingen komen
over dit internationale sportgebeuren. De ambitie om na twee jaren
zonder grote wandelevenementen mensen te willen ontvangen en
hen in groten getale te laten deelnemen aan een meerdaagse wandelmars is heel groot. En mogelijk wordt ook het gebeuren van Via
Vierdaagse, het voorbereidingsprogramma voor de mensen die voor
de eerste keer willen deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
Over twee weken zou er meer zekerheid kunnen zijn.

Daar waar het kan, en de krachten nog een uitdaging aankunnen,
houd het lichaam door beweging in conditie.
En op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen.
Een waardevol Kerstfeest en een doorlopend voorspoedig 2022
Henry Mooren
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WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en
vormen ze een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelijk te beschermen en uit te dragen.
Dat doen we onder meer door het publiceren van oude foto's.
Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 12.
Waar is het en wie herkent zichzelf of een ander? Gegevens
graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van
nummer 12. Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Ha
Ha Ha
Ha Ha

MOP

Ha Ha

Ik zag laatst twee mannen van de
plantsoenendienst in het park.
De een groef een gat waarnaar
de andere het weer opvulde
en de grond goed aanstampte.
Dit herhaalde ze om de twee meter.
Nieuwsgierig geworden,
vroeg ik waarom ze dat deden.

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

12

Ha Ha

Ze antwoordden:
‘Normaal gezien zijn we met z’n drieën.
Maar de collega die het boompje
erin moet steken is ziek vandaag.’

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ
Kerst- en nieuwjaarswensen
Het KSCC en Pastoraat hebben veel kerst- en nieuwjaarswensen
mogen ontvangen per e-mail, kaart, WhatsApp, sms-berichtjes, telefoon etc. Wij zouden graag deze wensen persoonlijk willen beantwoorden. Daarvoor ontbreekt de tijd. Daarom een woord van dank
aan allen die ons het beste hebben toegewenst.

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.

Wij hopen dat u het nieuwe jaar goed begonnen bent.
In de heilige Mis van 1 januari is extra gebeden om Gods zegen die
wij samen in de goede Geest met elkaar mogen delen.
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Uitstel Ad limina in verband met huidige coronasituatie

500 Jaar geleden werd enige Nederlandse paus gekozen

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, die eind januari 2022 op Ad limina bezoek
zouden gaan naar Rome, hebben
gevraagd om uitstel in verband
met de coronasituatie in Nederland. Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over de
ontwikkeling van de omikron virusvariant, vinden de bisschoppen het
niet verantwoord om als groep
naar Rome te reizen en daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te
hebben.

Adrianus VI was de enige Nederlandse paus uit de geschiedenis.
Afgelopen weekeinde (9 januari) is het precies 500 jaar geleden dat
hij werd gekozen. Dit wordt later dit jaar in Rome en Utrecht op diverse manieren herdacht.

Kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, heeft laten weten akkoord te gaan met het verzoek om
uitstel. Hij begrijpt en onderschrijft de redenen die de Nederlandse
bisschoppen hiervoor hebben aangegeven. Hij laat weten dat er
naar een nieuwe datum zal worden gezocht in overleg met de Nederlandse bisschoppen.

Na Adrianus VI duurde het tot aan de komst van de Poolse paus Johannes Pauulus II voordat er weer een niet-Italiaan tot paus werd gekozen.
Omdat de lage landen in de 16e eeuw deels tot het Heilige Roomse Rijk
behoorden, wordt Adrianus VI ook als Duitse paus gezien. Hij ligt begraven in de basiliek Santa Maria dell Anima in Rome, die als Duits-Nederlandse kerk wordt gezien.

De bisschoppen betreuren het dat het Ad limina opnieuw moet
worden uitgesteld. Een eerdere datum in 2021 werd door het Vaticaan afgezegd. Nu zijn het de Nederlandse bisschoppen die aangeven dat onder de huidige omstandigheden de reis en het
bezoek niet goed door kunnen gaan

Eind april wordt de 500e verjaardag van de verkiezing van de enige paus uit de Lage Landen in
Rome herdacht met een symposium, dat mede door de ambassadeurs van Nederland en België bij
de Heilige Stoel wordt aangeboden. Later dit jaar is er ook in de
Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling over paus Adrianus
VI. Het Aartsbisdom Utrecht staat
komende zomer stil bij het jubileum met een viering en een symposium.

‘Wij hebben helaas deze beslissing moeten nemen. Maar we houden goede moed dat het op een later moment wel door kan gaan
als de omstandigheden in verband met corona gunstiger zijn, zowel in Italië als in Nederland. Hopelijk kunnen we dan wel als
groep met minder risico’s samen naar Rome reizen en op verantwoorde wijze vergaderingen en ontmoetingen hebben’, zegt de
voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschop J. van den
Hende.

De in Utrecht geboren kardinaal Adriaan Floriszoon Boeyens werkte op
het moment van zijn uitverkiezing in Spanje, nadat hij voorheen vele jaren in Leuven actief was geweest. Als paus Adrianus VI werd hij bekend
als iemand die uitwassen in de Kerk bestreed en het Vaticaan wilde hervormen. Hij was overigens maar heel kort paus: van 9 januari 1522 tot
zijn dood op 14 september 1523. Zijn pauskroning vond pas een half
jaar na zijn verkiezing plaats, onder meer omdat het lange tijd duurde
voordat hij vanuit Spanje naar Rome kon reizen. In Utrecht werd indertijd
een huis voor hem gebouwd, dat nu bekend staat als het Paushuize.

← terug naar pagina 1
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kleinkinderen en om hen steun te geven. Vanaf 2002 is deze gebedsbeweging in ons land. Er zijn vele moeders geroepen om op
deze manier te bidden voor hun kinderen. Alle dankbaarheid en zorgen rondom de kinderen worden voor onze lieve Heer gebracht vertrouwend op Zijn woord: “vraag en gij zult ontvangen.” - Matheus 7:7
Biddende Moeders wil u graag uitnodigen om kennis te maken met
dit gebed om uw gezin en kinderen bij God te brengen.

Het gebed tussen luiers, huiswerk en het drukke gezinsleven in!
Overschaduwt de hectiek van het drukke gezinsleven ook bij u
het gebed voor de kinderen? Het gebed wat juist daarin hét verschil kan maken… dat wilt u toch juist inbedden. In het nieuwe
jaar 2022 brengt Radio Maria Nederland een nieuwe impuls in het
gebed voor vaders en moeders. Elke 2e dinsdag van de maand
gaat Radio Maria het gebed uitzenden van Biddende Moeders.
Elke 4e dinsdag van de maand bidt u mee met de Biddende Vaders.
Biddende Vaders – Wie bidt die leeft
Wereldwijd is de aandacht voor het gebed onder mannen aan het
toenemen. Dit is niet verwonderlijk aangezien het in deze tijd belangrijker is dan ooit om met en voor elkaar te bidden. Biddende Vaders
voorziet in een groeiende behoefte onder mannen om hierin meer
verantwoordelijkheid te nemen. Deze beweging is ontstaan in navolging van Biddende Moeders en ook verspreid over de hele wereld.
Biddende Moeders – Bidden in overgave
Het is ontstaan in Engeland en heeft zich gedurende 25 jaar verspreid over de hele wereld. Biddende Moeders is ontstaan om moeders te helpen die samen willen bidden voor hun kinderen en

Bid mee met Radio Maria Nederland via DAB+,
www.radiomaria.nl en de app.
1e uitzending Biddende Moeders: Dinsdag 11 januari om 14:00 uur
- elke 2e dinsdag van de maand.
1e uitzending Biddende Vaders: Dinsdag 26 januari om 14:00 uur elke 4e dinsdag van de maand.
Herhalingen: op dinsdagen om 22:45 uur en op woensdagen om
04:30 uur.

← terug naar pagina 1
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Koninklijke Binnenvaart Nederland:
nieuwe naam na fusie BLN-Schuttevaer en CBRB
Koninklijke Binnenvaart Nederland. Dat is de nieuwe naam die de besturen van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en het Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) willen voeren na hun fusie. Donderdag hebben de twee binnenvaartorganisaties hun voorstel tot fusie
naar hun leden gestuurd.
Begin volgend jaar worden de leden van beide verenigingen gevraagd om
zich uit te spreken over de fusie. Als de leden instemmen, dan kan de fusievereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland eind maart 2022 van start
gaan.
Beide vereniging vinden het noodzakelijk om de krachten te bundelen. In
juli 2018 zijn de verenigingen begonnen met het verkennen van de mogelijkheden tot een fusie. Samen willen ze naar de buitenwereld een robuuste
vereniging zijn met eenduidige standpunten.
Krachtenbundeling
De nieuwe vereniging gaat zich vooral richten op: vergroening, digitalisering
en veiligheid en de uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstromen en infrastructuur. ‘Een krachtenbundeling komt ten goede aan de
effectiviteit van het lobbywerk, meer invloed nationaal en internationaal,
een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis
en knowhow en meer ondersteuning voor leden’, laten ze weten in een
statement.

← terug naar pagina 1
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Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.
In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de
Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang
van het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

OVERLEDEN
Op zaterdag 1 januari 2022 is, op de leeftijd van 59 jaar,
Maurice Henri Alexander Peter Melchior (Maurice) van
der Tuin overleden. De afscheidsdienst heeft op dinsdag
11 januari in de aula Brabant van SBC Zuylen te Breda
plaatsgevonden. Aansluitend werd Maurice begraven op
de r.k. begraafplaats Zuylen.
Correspondentieadres: Meidoornstraat 70, 4814 KE Breda.
Op woensdag 5 januari is, in de leeftijd van 84 jaar,
Annie Huibers – van Lent overleden. 60 jaar liefdevolle
echtgenote van Wim Huibers.
De afscheidsviering heeft op donderdag 13 januari in crematorium Beuningen in Beuningen plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Geison 4, 6641 NX Beuningen.
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15-01 Dhr. Anton Arntz; Winand Sep m/s “Boris”; mevr. Wil Kreuze;
Laurens de Reuver; Samantha Smit.
16-01 Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
17-01 Dhr. Bas Brom; Marijke van de Donk; Lieke Beijer;
mevr. Trudie Roos; Milan Verlaan.
18-01 Dhr. Theo van Ophuizen; mevr. Miep Willems-Schüttler;
Kiki van Dongen; dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen;
Sander Mooren “Prudentia”.
19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren m/s “Prudentia”;
Noud Johan Geutjes; Liesbeth Jansen-Seijsener.
20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer.
21-01 William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert v/d Donk en Christien v/d Donk-Wanders;
dhr. Joeri van Thiel; Jan Willem Heijmen.
23-01 Mevr. Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke DeenWendt; mevr. Roos Montens-Wigman; Lise Sofie Broeders.
24-01 Idara Laeijendecker.
25-01 Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;
Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-01 Marjolijn Lentjes-Beer; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;
Ingrid Schipperheijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.
27-01 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen; Dirk de Jong.
28-01 Mevr. L. Wanders-Stenssen; Momo Pols.

ZONDAG 16 JANUARI 2022
mw. Annie Huibers-van Lent,
mevr. Jacqueline van Ophuizen-Pisas,
dhr. Maurice van der Tuin,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf en Jack,
ouders Hanegraaf-Stensen,
Corry en Frans Dirkse,
Cor en Eugenie Oosterwaal-Stravers,
dhr. Antoon Wanders en mevr. Marie Wanders-Sanders,
ouders J. Bos "Ando" en kleinzoon,
Marijke van Loon-Moonen, Willem van Loon,
dhr. Theo Strijp,
Sieta Wegkamp.

ZONDAG 23 JANUARI 2022
dhr. Paulus (Paultje) Paul,
ouders Truus van Lammeren-van Meegen,
ouders Harry en Nelly Mooren.

← terug naar pagina 1
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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. Annie Derksen.
BEUNINGEN, JULIANAPLEIN 99b, 6641 CS.
* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* 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.

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. Xenia Merkelbach en
dhr. Gerard de Koning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT,
47350 ESCASSEFORT.
* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.
* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd. De Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT,
KLEINE WAAL 6, 3353 BT.
* Dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.
* Dhr. Gerard Heijmen
(Lobede: locatie Dijkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Leo Kartner, van m/s Reimar.
ARNHEM, RIDDERHOF 53, 6834 EL.
* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch,
BOVAK directiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133, 7312 LW.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN 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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Woord- en Communiedienst. Na de
Zo. 16 jan.
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.

Elke dinsdag en
zaterdag

Binnenvaartmuseum Nijmegen blijft tot nader bericht
i.v.m. corona gesloten.

Zo. 23 jan.

10.30 uur

Elke woensdag

De Waalkanters repetitie tot tegenbericht afgelast.

Zo. 30 jan.

10.30 uur

(Mini-) KSCC Kerkkoor repetitie.

Zo. 6 febr.

Elke donderdag

14.30 uur

Zo. 16 januari

11.00 uur

Zo. 23 januari

11.00 uur

Zo. 30 januari

11.00 uur

Zo 6 februari

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Don Bosco-viering aan boord van ons kerkschip.
31 januari is de sterfdag van de heilige Johannes
Bosco, in de volksmond Don Bosco genoemd. Ook
te volgen via livestream.
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

Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig
Woord- en Communiedienst. Na de
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Tot nader bericht GEEN vieringen in
Huize Antonius.
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Alle activiteiten voorlopig afgelast.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Alle activiteiten voorlopig afgelast.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

← terug naar pagina 1
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Beste mensen,
Wat gaat de tijd toch snel, alweer een jaar voorbij en het Steunpunt
heeft niet stilgezeten.
Voor mij persoonlijk heb ik het Steunpunt op eigen wijze vorm kunnen geven en veel mensen heb ik kunnen steunen of helpen.
De hulpvragen waren zeer verschillend van aard, problematiek of
informatie rondom stoppen met varen, mee uitzoeken van financiële
mogelijkheden, ik kijk mee en bied hulp daar waar mogelijk. Ook bemiddeling in conflicten, ook in relationele sfeer, problemen met kinderen, hulp na een ongeval of bij ziekte, half havengeld bij ziekte, het
zoeken naar woonruimte zijn een greep uit de hulpvragen van afgelopen jaar.
Iedereen heeft het in zijn of haar leven wel eens moeilijk en dan kan
het fijn zijn met iemand te praten die uw omstandigheden begrijpt en
met u kan onderzoeken hoe die problemen aangepakt kunnen worden.
Het Steunpunt biedt een luisterend oor en is er voor alle voorkomende problemen die gebeuren voor u als binnenvaartondernemer, de
schipper en zijn gezin of personeel in de binnenvaart.
Naast dit alles kunt u, als varende, ook de parkeervergunning in Rotterdam via het Steunpunt regelen.
LET OP! Per direct is het telefoonnummer van het Steunpunt
gewijzigd in: 06-38885359
Nog een verandering: het Steunpunt heeft naast Jikke een back-up /
vervanger gevonden en dat is Jenny Klein. Mocht ik (Jikke) op vakantie zijn, een vrije dag of ziek, dan wordt de telefoon doorgeschakeld naar Jenny en zij zal dan verder helpen. Ook de e-mail zal dan
worden doorgestuurd. Belangrijk is dat ook zij op de hoogte is. Hulpvragen zullen zoveel mogelijk door mij afgehandeld worden maar in

noodgevallen overgedragen worden aan Jenny en dit altijd in overleg
met de hulpvrager. Uiteraard met uiterste discretie voor iedereen.
Jenny Klein is al jaren lang bekend met de binnenvaart, zij heeft zelf
ook jaren gevaren en is nu alweer meer dan 12 jaar vertrouwenspersoon bij Stichting Meander-Prokino waar de schippersinternaten onder vallen. Ook zij weet hoe belangrijk het is om mensen te kunnen
helpen zodat u er niet alleen voor staat.
We zien de samenwerking dan ook als positief en met vertrouwen
tegemoet.
Ons Motto voor het komende jaar is:
"Eén stapje eerder hulp sragen, biedt vaak twee stappen sneller
vooruit.
Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen!
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2022!
Hartelijke groet, ook namens het bestuur,
Jikke van Terwisga

← terug naar pagina 1
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gevonden. Geen reisverslagen, maar korte anekdotische verhalen,
uit het leven gegrepen. Zijn wekelijks columns in het maritieme weekblad Schuttevaer zijn populair onder zeevarenden.

Binnenvaart 2022
In Binnenvaart 2022 worden op 520 pagina's alle Nederlandse
motorvracht-, beun-, passagiers- en tankschepen vermeld. Alle ruim
5.500 binnenvaartschepen zijn alfabetisch gerangschikt met technische details. De schepen zijn ook te vinden op registratienummer.
Ook vindt u een handig overzicht van werven, reparatiebedrijven,
bevrachters, machinefabrieken, toeleveranciers, makelaars,
scheepshandelaren, schippersbeurzen en verenigingen en bonden.
Geïllustreerd met 150 foto's in kleur.
ISBN: 9789059612525
Afmeting: 15 x 21 cm
Uitvoering: ingenaaid
Omvang: 520 pagina's
Auteur: A.M. van Zanten
Prijs: € 29,90

Zware Kees wanneer ga je weer weg?
Wereldberoemd in kleine kring
Zware Kees is wereldberoemd in de zeevaart. Het is het pseudoniem
van de Noord-Hollandse kapitein Kees Wiersum, gezagvoerder van
een Nederlands zware-ladingschip, dat wereldwijd wordt ingezet
voor het vervoer van projectlading. En wie verre reizen doet, kan
veel verhalen. Kees heeft er een bijzondere literaire vorm voor

Zware Kees voert ons via het alledaagse mee over de wereld, van
de Zuid-Chinese Zee tot diep in het Amazonegebied en het onafzienbare drijfijs boven Siberië. Daarbij is ook dit vierde boek van Zware
Kees prachtig geïllustreerd met foto’s uit alle windstreken.
Een absolute aanrader voor varenden en iedereen
die kennis wil maken met het leven op zee.
Boekinformatie:
ISBN: 9789059612389
Afmeting: 17 x 24 cm
Omvang: 176 pagina's
Auteur: Kees Wiersum
Prijs: € 32,50
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Heropening Taverne “’t Kerkschip”
Op donderdag 6 januari is de Taverne ’t Kerkschip weer opnieuw
geopend.
In de taverne kunt u terecht voor een hapje en een drankje, maar een
uitgebreide maaltijd kan ook. Zij serveren ook over een dagschotel
(groepen vanaf 8 personen gelieve te reserveren i.v.m. een vlotte
bediening).
De taverne is op alle dagen open van 10.00 tot 21.00 uur (keuken open
vanaf 11.30 uur). Op zondag gaan ze om 9.00 uur open en op
maandag is de taverne gesloten.
Reserveren kan via mobiel: +32(0)485 64 50 18 of +32(0)476 35 19 65.
E-mail: feestzaalkerkschip@gmail.com
Adres:
Houtdok kaai 25, 2050 Antwerpen (B).

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.

← terug naar pagina 1
Harry Broekmeulen schreef zijn
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Achter ons ligt een café met winkel, waar we
inkopen doen. De mensen zijn heel vriendelijk
en vertellen ons waar het mooi is om naar toe
te fietsen. Na drie dagen besluiten we naar
Munster te varen. Daar zijn we al enkele jaren
niet meer geweest en het is altijd leuk om terug te komen waar je vroeger ook geweest
bent. Munster is niets veranderd. We mogen
van het Hafenamt achter in de hoek van de
haven gaan liggen. Dat moet ik de Duitsers
nageven: ze doen nooit moeilijk als je ergens
wilt gaan liggen met je jacht. En betalen hoef
je ook niet: 'alles ist umsonst". Dat is in Holland wel anders. Je hebt je touwtjes nauwelijks vast of er staat zo'n grapjas voor je neus
of hij even kan vangen. We blijven twee dagen
in Munster en dan hebben we de hele stad
weer uitgekamd.

want ze kan niet meer lopen. Volgens haar
reed ik te dicht langs de stoeprand. Je had ze
moeten horen! Volgens mij wilde ze nog lang
niet dood. Vanuit Arnhem varen we naar
Vreeswijk om onze kennissen op te zoeken.
Als alle vriendschapsbanden weer wat zijn
aangehaald, gaan we weer richting Gouda via
Jutphaas, IJsselstein, Oudewater en
Haastrecht. Die plaatsjes liggen allemaal aan
de Oude Rijn. Dat stuk is heel mooi om te bevaren. Oudewater is ook heel mooi, maar jammer dat je er met een groter schip slecht kunt
liggen. Het ligt aan alle kanten vol met jachten
en als je dan langer en breder bent, lig je al
gauw in de weg voor de beroepsvaart. Daar is
het niet zo druk mee, maar soms komt er toch
wel eens een door.
Gouda aandoen vinden we ook altijd de moeite waard. Dat is een gezellige stad om een
paar dagen te blijven en dat doen we dan ook.
We bezoeken de Reewijkse Plassen en nog
wat familie die daar in de buurt woont. Verder
gaan we met de fiets naar Moordrecht en Zevenhuizen. Dat zijn mooie uitstapjes. Als we
dat allemaal afgewerkt hebben, varen we naar
Katwijk aan Zee.

We gaan weer richting Nederland. Het varen
gaat voorspoedig. De tweede dag liggen we al
in Arnhem. Daar stappen we op de trein om
oma, Thea en de kleinkindertjes te bezoeken.
Dat is wel nodig na enkele weken weg te zijn
geweest. De tweeling is goed gegroeid en
Raisa is heel blij als ze ons ziet. En oma ook.
Die zit in Ewijk in een verzorgingshuis. Daar
kun je je lol ook wel op. Ze roept telkens: ik
zou een gelukkige dode zijn! 's Middags gaan
we met haar wandelen. Ze zit in een rolstoel,

Het is inmiddels 5 september en iedere dag
nog mooi weer. Katwijk verveelt ook nooit. De
eerste dag gaan we natuurlijk de zee opzoeken en duiken we even in de golven om wat af
te koelen. lk ben geen zeeduiker. Het is me
allemaal veel te nat en ik proef niets dan zout.
Miek zegt dat ik mijn mond niet goed afsluit.
Het zou kunnen dat de scharnieren niet meer
zo goed werken na al die jaren. En als ik al dat
bloot zie, begin ik een hekel aan vlees te krijgen. Maar er lopen wel wat prachtfiguren rond.

herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na het
overlijden van Harry in oktober 2020 hebben
wij besloten met deze feuilleton door te
gaan. Zijn herinneringen hebben iets extra’s
gekregen.

Het liefst lopen we langs het strand met de
sokken en schoenen uit. Zo zijn we een keer
naar Noordwijk gelopen en terug. Dat was een
mooi uitstapje. Dan voel ik me een stuk beter
dan wanneer ik met mijn luie kont de hele middag in het zand had gelegen. Miek is het daar
gelukkig mee eens. Je ziet: ons huwelijk is
prima! Zo nu en dan stuiven de haren wel
eens rond, maar dat komt in de beste huwelijken voor. Niet verder vertellen, alstublieft.
Op een mooie zonnige dag fietsen we door de
duinen naar Scheveningen. Het is wel bergje
op, bergje af, maar mirakels mooi om te doen.
Scheveningen is een plaats waar we ons hele
leven nog nooit geweest zijn. De vissershaven
is ons eerste doel.
Wordt vervolgd.
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KERSTWOORDZOEKER 2021
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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
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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
Directeur:
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
Internet:
www.kscc.nl
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+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
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Ria Lentjes
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Hans Wester Kantoormedewerker
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