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Van de bestuurs- en directietafel

26 mei Hemelvaartsdag beginnen we met dauwtrappen.
Daarna vieren wij een h. Mis bij de lapjesboom. Na de vie-
ring samen een pannenkoek eten. Twee jaar hebben wij
het niet kunnen doen.
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Communiefeest 2022

4 kinderen mogen voor het eerst aan de tafel van Jezus
zitten. Ouders hebben zich samen met het pastorale team
ingezet om de kinderen voor te bereiden. De aalmoezenier
en Jos van Dongen hebben het natuurlijk gestuurd.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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Ons gouden jubileumjaar
2021-2022
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het is belangrijk wie je bent, jazeker, maar nog meer wie je kent. Dat
blijkt maar weer eens uit de oplossing van onze problemen met de
RABO- en ING-bank. Wij hebben u hierover geïnformeerd. Maar nu
na persoonlijke bemiddeling van mensen die invloed uitoefenen zijn
ze opgelost.
Bij de ING is een medewerker dik anderhalf uur en bij de Rabobank
bijna twee uur bezig geweest om onze problemen op te lossen. Het
waren mensen met passie, oplossingsgericht en relationeel.
Er is in de voorbije jaren ooit wel een ander beleid ingevoerd. Tegen-
woordig laat men mensen lang aan de telefoon wachten, in de hoop
dat ze vanzelf via een website de problemen proberen op te lossen.
Misschien is dit wat gechargeerd uitgedrukt maar het komt er wel op
neer.
Theo Berens onze penningmeester en ondergetekende hebben dit
nu live mogen meemaken. Problemen digitaal oplossen is voor ge-
wone zielen zoals wij zijn bijna onmogelijk. Gelukkig hebben goede
relaties hierin bemiddeld en tot volle tevredenheid. Natuurlijk hebben
wij hen, maar ook de medewerkers van de ING en RABO dank je wel
gezegd.

Les Oekraïens Nederlands
De laatste weken kreeg een groepje vluchtelingen aan boord van de
twee cruiseschepen die in de Waalhaven liggen les in het Neder-
lands. De laatste weken kreeg een groepje vluchtelingen aan boord
van de twee cruiseschepen die in de Waalhaven liggen bij ons op het
schipperscentrum les in het Nederlands. Maar nu blijkt dat een aan-
tal vluchtelingen werk hebben. Voor hen zou zaterdagmiddag beter
uitkomen. De lesdatum is nu veranderd. Het is goed dit te doen om
zoveel mogelijk deze mensen van dienst te zijn, die hun mannen of
volwassen kinderen moeten missen en de hoop hebben hen gezond
en wel in Oekraïne terug te zien.

Ook de zondagse vieringen en het aansluitend kopje koffie stellen wij
voor hen open.
Een vraag. Een aantal mensen spreekt Engels, er zijn er onder hen
die ook een beetje Engels spreken: toon u een gastheer en gast-
vrouw. Geef hun een gevoel dat ze hier thuis mogen zijn. Nodig ze
bij u aan tafel uit. Stel jezelf de vraag: hoe zou ik me voelen in zo’n
situatie.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Volgende week 25 mei mijn verjaardag (81)

Voor de coronapandemie vierden wij dit op de avond van de 25ste
mei. Mijn 79ste en 80ste hebben wij dit niet kunnen doen. En ook dit
jaar wordt het anders.
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag vieren wij samen ‘ons jubileum’
in relatie met 50 jaar priester/directeur KSCC. Het leek me goed mijn
verjaardag te koppelen aan dit jubileumfeest.
U bent van harte welkom.

26 mei Hemelvaartsdag

DAUWTRAPPEN

Twee jaar hebben wij het niet kunnen doen. Nu gaan we wandelen
door het prachtige gebied van de Hatertse Vennen. De dag beginnen
we met een dauwtrap wandeling. Wij rekenen op goed weer. De start
is bij het restaurant st. Walrick, st. Walrickweg 5 in Overasselt. Om
7.00 uur. Rond 8.30 uur vieren wij een h. Mis bij de lapjesboom. Na
de viering samen een kopje koffie of thee (u aangeboden vanuit de
parochie en KSCC) en pannenkoek of iets anders (op eigen kosten)
in het gelijknamige restaurant.

COMMUNIEFEEST

4 kinderen mogen voor het eerst aan de tafel van Jezus zitten.
Maar 4????
Wanneer wij het doopboek van onze parochie openslaan zouden het
veel meer kinderen kunnen zijn. Maar ouders laten soms de kinderen
zelf kiezen. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Kinderen mogen niet
kiezen om met hun handen te eten of met mes en vork; wanneer ze
naar bed gaan of opstaan; of ze wel of niet naar school gaan. Hier-
voor krijgen ze van de ouders een verplichtend duwtje. Waarom als
het over de Eerste Communie gaat niet? Jammer, zo langzamerhand
slopen we al de christelijke normen en waarden en verdampt de ken-
nis van ons Christendom.
Maar altijd even goede vrienden. En altijd welkom.
Er moet niets, maar soms zou er wel een tandje bijgezet kunnen
worden. Maar goed ik ben heel blij met de kinderen die wél de Eerste
Communie mogen doen en waar de ouders natuurlijk in betrekkelijk-
heid een goed voorbeeld geven door zich in de voorbereidingstijd
zelf ook actief in te zetten. Chapeau.
Ouders, zusjes en broertjes, oma’s hebben zich samen met het pas-
torale team ingezet om de kinderen zo goed mogelijk voor te berei-
den. Hun inzet was zeer inspirerend. Vanuit het pastoraat hebben
ondergetekende en Jos van Dongen het natuurlijk gestuurd. Maar de
ouders, opa’s en oma’s doen het.

Lees verder 
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Is uw actuele e-mailadres

bij ons bekend?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
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Zoals het er nu uitziet wordt het een hele fijne viering. De ouders
hebben samen zelf de liedjes uitgekozen. (Natuurlijk allemaal beken-
de liedjes vanuit de tijd van het internaat: kent u ze nog: de wereld is
een toverbal. Wij zijn onderweg, geef mij kracht etc.). Er is ook een
hele bijzondere collage gemaakt: een hart met allemaal hartjes er-
omheen: ”het hart op de goede plek“.

Post NL maakt er een potje van
Wat voorafging: Onze postbus was opeens vanaf 14 april jl. niet
meer bereikbaar i.v.m. het faillissement van Office Centre. Onze
postbus (en ook die van vele andere bedrijven) was niet bereikbaar
tot 12 mei jl.  De nieuwe locatie is Schutkolk 4-G in Heumen. Dat is
een locatie van bijna 11 km van ons adres vandaan. We hebben
daarom een verzoek ingediend om de post te laten doorsturen naar
ons adres Waalhaven 1k. De eerst doorgestuurde post ontvingen wij
pas op 3 mei. Daarna ontvingen wij bericht dat vanaf 12 mei de post
niet meer zou worden doorgestuurd.
Na diverse telefoontjes en mails deelde een medewerker van Post.nl
mede dat onze post (met uitzondering van pakketten) wel doorge-
stuurd wordt tot 1 augustus 2022. Ze zijn naarstig op zoek naar een
andere locatie voor onze postbussen. Echter, op 16 mei ontvingen
wij weer een emailbericht dat de post niet meer doorgestuurd wordt.
Dus ook daar weer achteraan. We wachten op bericht van Post.nl.

Parkeren
Het gesprek met de ge-
meente over betaald par-
keren is nog niet ten
einde.
Op 10 mei jl. dit onder-
werp in de Nijmeegse
raad geweest. Wij wach-
ten nog op bericht hoe dit
afgelopen is.
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Nieuwe website ENTE

ENTE is de Europese organisatie die pleit voor onderwijs aan de kin-
deren van voor hun beroep de trekkende bevolking: binnenvaart, ker-
mis en circus.
Een website met veel en makkelijke bereikbare informatie is onont-
beerlijk. Er wordt nu een nieuwe website ontworpen door een bedrijf
uit Duiven.
Het presidium heeft een paar keer een kijkje in deze site mogen ne-
men. In juni verwachten we de definitieve versie. Als deze versie
door het presidium akkoord bevonden wordt, wordt de site getest
door een aantal gebruikers: voldoet de site, is alles makkelijk te vin-
den en is er ook een link gelegd naar facebook en Instagram dan
wordt de site op de jaarvergadering in september online gezet.

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Het is 24 graden, wolken zijn er nauwelijks en de wind-
kracht blijft onder drie: honderden mensen trekken langs de

Waalhaven, die het parcours van een van de keuzeafstanden van
een Nijmeegse wandeltocht afleggen. Dat ziet er weer vertrouwd uit.
Bij de stilte van de haven en van het water zijn stemmen te horen,
soms aangevuld met het geluid van een over de brug rijdende trein.
Is het een voorbereiding voor een grote meerdaagse wandeltocht of
wordt de georganiseerde wandeltocht aangegrepen om op een ont-
spannen manier de gezondheid op peil te houden? En wat bijna altijd
meespeelt is de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen. En dat kunnen ook levenslessen zijn, die
helemaal niets met wandelsport te maken hebben.

Niet alle belangstellenden voor de KSCC Vierdaagse verzorging zul-
len het hebben gemerkt, maar tijdelijk was de website voor een up-
date buiten gebruik. Ook kwam er een melding dat de verbinding niet
privé is. Verder kan het zijn geweest dat kwaadwillende gebruikers
probeerden gegevens te stelen. Omdat het vaak om wachtwoorden,
berichten of creditcards gaat is het gevaar niet groot. Bovendien
werkt www.ksccvierdaagse.nl met een versleuteling om de informatie
te beveiligen. De ongewenste verbinding wordt vrijwel altijd verbro-
ken voordat er gegevens worden uitgewisseld. Meestal is dit van kor-
te duur.

Als u heeft ingeschreven voor de 4Daagse en u wilt ook bij het
KSCC-verzorgingsteam van de diensten gebruik maken dan is het
de gewoonte om voor 15 juni via www.ksccvierdaagse.nl / home een
opgave te doen. Mocht u hierbij tegen problemen aanlopen dan kunt
u een e-mailbericht sturen naar Roel Mooren
(roloman89@hotmail.com) of naar Henry Mooren
(mooren.spesnova@vaart.net). Berichten die gaan over de verzor-
ging van het KSCC en binnenkomen via info@kscc.nl worden door-
gestuurd en daar waar het mogelijk is wordt er op gereageerd.

Van alle deelnemers aan de KSCC-verzorging met rustposten, voet-
behandeling en massage wordt dit jaar een bijdrage van € 40,00 per
persoon gevraagd. In principe wordt op maandag 18 juli 2022 op het
KSCC-Schipperscentrum tijdens de kennismakingsmeeting afgere-
kend. Dat gebeurt met harde munten of biljetten. Maar voor een an-
dere manier van afrekenen kunt u altijd met de schrijver van dit
artikel contact opnemen. (06-51439451)

Als het Nederlandse wandelprogramma wordt geopend dan komen
o.a. de volgende wandeltochten in beeld:

21 en 22 mei 2022
Kalorama Wandeltocht in Beek-Ubbergen
Afstanden: 5-10-12-20-30-35-40 km
Startpunt: Kulturhus Roerdompstraat 6 6573 BH Beek-Ubbergen
sjverriet@upcmail.nl
024-6632040

26 mei 2022
38e Kastelenwandeltocht in Wijchen
Afstanden: 5-10-20-30-40 km
Startpunt: zaal Sterrebosch Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
posthoornwijchen@ziggo.nl
06-27588185

Op 21 en 22 mei is er een wandeltocht in ‘s-Heerenberg, op 22 mei
zijn er wandeltochten in Hunsel (Limb) en een in Afferden (Gld).

Daar waar het kan, en de krachten nog voldoende aanwezig zijn,
houd het lichaam door beweging in conditie en verzorg daarmee een
betere weerstand.
En op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren

www.ksccvierdaagse.nl/home
mailto:roloman89@hotmail.com
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
mailto:sjverriet@upcmail.nl
mailto:posthoornwijchen@ziggo.nl
www.wandel.nl
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap. 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: 14 minuten en 3 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

https://youtu.be/D_A3nCbw8MQ
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Schipperspredikant Ds. Krüger neemt afscheid

Op 5 juni neemt de ge-
meente van de
Koningskerk in Rotterdam
Feyenoord afscheid van
hun voorganger Ds. Louis
Krüger vanwege het in-
gaan van zijn emeritaat.
De dienst start om 10.00
uur aan de Stieltjesstraat
30 te Rotterdam.

Dominee Krüger zette
zich in voor de oecumene
en onderhield een goede
relatie met de aalmoeze-
nier.

Louis Krüger is op 25 ok-
tober 1955 in Upington
(Zuid-Afrika), langs de
Oranjerivier, geboren. Hij
heeft Theologie en Afri-
kaans-Nederlands gestu-
deerd aan de Universiteit
van Stellenbosch.

In 1984 verhuisde hij naar Nederland, waar hij als predikant van de
Gereformeerde kerk in de gemeentes Nieuwlande en Sliedrecht
werkte. Sinds 1994 was hij als schipperspredikant verbonden aan de
Koningskerk in Rotterdam Feyenoord. Daarnaast was hij ook geeste-
lijk adviseur van de CBOB.

Vlnr: aalmoezenier, ds Louis Krüger en
Anja van Alphen op de Maritime beurs
 in Gorinchem.

Geen munten? Toch geven.

Collecte nieuwe stijl

Steeds meer mensen gaan zonder cash geld van huis.
Daarom overwegen wij van de parochie om een app te gaan gebrui-
ken die het mogelijk maakt om elektronisch te collecteren.
Met maar twee klikken geeft u snel en
effectief.

De app is absoluut veilig en het
geld wordt rechtstreeks van uw
bank overgemaakt naar de reke-
ning van de parochie. De app is
beveiligd door een extra pincode,
vingerafdruk of gezichtsherken-
ning.

We hebben nog geen beslis-
sing genomen over aan-
schaf van de nieuwe
app, maar we willen u
op de hoogte houden
van alle nieuwe ont-
wikkelingen.

Ook de parochie
gaat mee met waar
de nieuwste tech-
nologie ons brengt.

Tenslotte, we schrij-
ven ook geen brieven
meer op perkament of
vellum.
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Landelijke KSCC donatie brief

Het is weer die tijd van het jaar dat
we u benaderen met een brief voor
een Landelijke KSCC Donatie. U kunt de brief eind mei in uw brie-
venbus verwachten.

We vragen de donatie om het financieel reilen en zeilen van onze
parochie te bekostigen. Bij kosten moet u denken aan betalen van:

● Christoffel Nieuwsbrief en website
● Verzekeringen
● Loonkosten
● Onderhoud Jos Vranken
● Belastingen
● Vaarvakantie voor zieken- en ouderen in onze parochie

1971 2021

50 jaar sociaal-pastoraal werk

We beseffen heel goed dat we u vaker benaderen voor financiële
steun. Het kan niet anders willen wij de parochie en het KSCC in
stand houden.
Mocht u al op een andere manier (bijvoorbeeld een kleine vaste
maandelijkse bijdrage) bijdragen aan het bestaan van ons centrum
dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Aalmoezenier B. van Welzenes sdb
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21

MOP
Mam,

wat doet de ooievaar
als hij de baby

op de wereld heeft gezet?

Hij ligt op de bank,
drinkt bier,

kijkt tv,
boert en laat scheten.

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 21.
Wie herkent zichzelf op deze foto en waar is hij gemaakt?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding
van nummer 21. Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

WIE - WAT - WANNEER ?

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

Ha HaHa Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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KSCC Soos met…

Op donderdag 12 mei 2022 had KSCC Soos met... een middag georgani-
seerd met een demonstratie van Mia Janssen van beeden- en linnen-
goed.

Ongeveer 20 personen hingen aan de lippen van Mia.

Foto's: Gemma Raats.

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/fotos-soos-met-demonstratie-linnengoed-door-mia-janssen/
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GEBOREN
Op zaterdag 30 april is Maite Jacobs geboren. Dochtertje van Jippe
en Loes Jacobs.

OVERLEDEN
Op zondag 1 mei is, op de leeftijd van 79 jaar, Ingrid Greif –
Meeuwsen overleden. Weduwe van Jan Greif. De afscheidsdienst
was op zaterdag 7 mei in het crematorium Midden-Limburg te
Baxem.
Correspondentieadres: Piet Hynstraat 43, 6562 XC Groesbeek.

Op zondag 8 mei is, in de leeftijd van 96 jaar, Bertha (Betty) Visser
– Mink overleden. Weduwe van Wiebe Visser. Schoonmoeder van
onze koster Johan Peters.
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 12 mei in crematorium
‘HaskerPoort’ te Oudehaske plaatsgevonden.
Correspondentieadres: De Kampen 24, 9244 BJ Beetsterzwaag.
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20-5 Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”;
 mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
21-5     Floris en Joost Storm; Ben van Tol; Christy Bouman
 m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.
22-5 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-5 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den Haan;
 Eva van Klooster.
24-5 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins;
 Martin Oome; John Bosman.
25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan Roest,
 vh directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Juliette Wendt;
 Axel en Falco Helmink.
26-5 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
27-5 Dhr. Willy Verberck; Jan Suykerbuyk; Toine Willemsen;
 Erwin Bosman m/s “Ingona”.
28-5 Karin van Dongen, m/s “Najade”; Luuk Brandt.
29-5 Ria de Bot-Cornelissen; Delana Derksen.
30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen;
 mevr. Trudy v.d. Donk; Monique Wig¬man; Harry van Laak;
 mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”;
 Vincent de Rover; Jaap Brevoord.
31-5 Yvonne Keuvelaar, m/s “Adato”; Luuc Bourgonje.
1 -6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;
 Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
 Claudia Peters.

ZONDAG 22 MEI 2022

Ouders Herman van Laak,
ouders van Bon-Leygraf en overledenen familieleden,
ouders Pruyn-Reyman en Jan Pruyn,
ouders Frans en Floor Huibers-Vermeeren.

ZONDAG 29 MEI 2022

Mw. Ella Schimmel-Herts en familieleden,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek,
ouders van Angelen-van den Heuvel,
dhr. A. Vermeeren ms “Verti”,
ouders Jan en Truus Wissing-Berns,
ouders van der Made-Zwaans,
ouders Wendt v/h Fatima en overleden familieleden,
dhr. Frans Verstappen,
dhr. A. van Megen m/s Furie,
dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC,
mw. S. Gloudemans,
dhr. J. ouders Bemboom-de Boer,
br. Evatius van Herwaarden FIC,
mw. E. van Thiel en dhr. Jan van Thiel,
ouders Jan en Ella Schimmel-Herts,
dhr. H. Kruyt ‘ Cinderella’.



Christoffel Nieuws pagina 16← terug naar pagina 1

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

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

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

* 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.

* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.

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

* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

* Mevr. Riek Verberck.  (Afd. 2 – kamer 12).
EWIJK, VERPLEEGHUIS WAELWICK,
SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

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

rust willen hebben !

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

daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?



Christoffel Nieuws pagina 17← terug naar pagina 1

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

Zo. 22 mei 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 29 mei 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 5 juni 10.30 uur
Eerste Pinksterdag. Woord- en Communie-
dienst. Na de dienst is een bestuurslid aan-
wezig.

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.

Zo. 22 mei 11.00 uur Kapelviering met voorganger Remy Jacobs..
Na afloop is er koffie of thee

Zo. 5 juni 11.00 uur Pinksteren. Kapelviering met voorganger
Remy Jacobs.. Na afloop is er koffie of thee.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 16 juni 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2022
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 14 juni 13.30 uur Haringparty. Voor één keer op een dinsdag.
Laatste soos voor de zomerstop.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
Website: https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/

SV STERRESCHANS DOORNEBURG zijn aan hun zomerstop
begonnen. Zij organiseren op zondag 3 juli nog hun
traditionele schippersmis.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei/juni 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzij anders aangegeven. 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 dinsdag 18.15 uur KSCC Kerkkoor repetitie.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie van het koor De Waalkanters.

Zo. 22 mei 11.00 uur Woord- en gebedsdienst aan boord van het KSCC
Schipperscentrum met gebedsleider Theo Janssen.

Hemelvaartsdag
Do. 26 mei

Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is het KSCC
telefonisch bereikbaar.

7.00 uur Dauwtrappen en pannenkoeken eten bij St. Walrick. Vertrek
bij parkeerplaats restaurant St. Walrickweg 5, Overasselt.

8.30 uur H. Mis bij ruïne en lapjesboom in Overasselt.

11.00 uur H. Mis met kinderen die hun Eerste H. Communie ontvan-
gen. M.m.v. M. Hoenselaar (piano) en D. Jacobs (fluit).

Vr. 27 mei Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is het KSCC
telefonisch bereikbaar.

Zo. 29 mei 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

1ste Pinksterdag
Zo. 5 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv KSCC Kerkkoor olv Mia Janssen,

Martin Hoenselaar (orgel), Dinie Jacobs (fluit).

2de Pinksterdag
Ma. 6 juni

Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is het KSCC
telefonisch bereikbaar.

11.00 uur

Jubileum aalmoezenier en 50 jaar KSCC. Eucharistieviering
met celebranten aalmoezenier Van Welzenes sdb en bis-
schop Van Luyn sdb in de open lucht (op de kade) mmv
KSCC Kerkkoor olv Mia Janssen, Martin Hoenselaar (orgel),
Koor Quintessens & André Haverkort (piano) en Jacques
Verkerk (zang).
Aansluitend een receptie met koffie/thee en wat lekkers.

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

Het KSCC kantoor in Nijmegen is gesloten!

Op Hemelvaartdag 26 en op vrijdag 27 mei.
Eerste Pinksterdag 5 en Tweede Pinksterdag 6 juni.

Het KSCC blijft wel telefonisch bereikbaar voor
noodgevallen.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Kermis Mis Woerden zondag 24 april j.l.

Op 24 april 2022 was er weer voor het eerst in 2 jaar een mis en zegening van
de aalmoezenier. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb en pastoor Huub
Spaan van de parochie Pax Christi in Woerden gingen de H. Mis voor.

Copyright foto's: Paul Breuker   Bekijk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-in-woerden-op-zondag-24-april-2022/
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Radio Maria Nederland lanceert nieuwe website

Opgetogen presenteert Radio Maria Nederland haar nieuwe
website op het vertrouwde adres www.radiomaria.nl! Daarmee is
de wens naar een sterk verbeterde professionele website in ver-
vulling gegaan! Door deze nieuwe website hoopt het radiostati-
on de Blijde Boodschap van het katholieke geloof nog beter te
kunnen uitdragen.

Vanaf eind september
2021 is er door het team
hard gewerkt aan de
nieuwe website. De site
oogt fris en modern.
“Maar het belangrijkste is
dat de bezoeker van de
website heel intuïtief het
rijke aanbod van Radio
Maria kan ontdekken en
tot zich kan nemen”, zegt
projectleider en promo-
tiemedewerker Frank
Antonissen. Op de web-
site van Radio Maria
staat het live radioluiste-
ren centraal en krijgt ook
de podcast veel aan-
dacht. “Het beluisteren
van podcasts op je eigen
tijd is tegenwoordig voor
veel mensen een aange-

name manier om jezelf te informeren over interessante onderwerpen.
Inmiddels heeft Radio Maria ruim 10.000 uitzendingen die te beluis-
teren zijn en daar komen dagelijks nieuwe afleveringen bij.”

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7
dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en
de RM-app).

www.radiomaria.nl
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20 mei: start kaartverkoop rondvaarten

Van 19 juni t/m 28 augustus gaan we weer de Nieuwe Maas op met
de historische schepen vanuit de Maritiem Museum Haven. Varend
komen deze pareltjes pas echt tot hun recht. Ga mee met een unieke
rondvaart op een van deze historische topstukken van ruim anderhalf
uur. Ervaar de high-lights van Rotterdam vanaf het water en ontdek
alles over de bijzondere historie van de varende topstukken. Kosten
€15,- p.p. vanaf 16 jaar, kinderen 4-15 jaar €12,50 en 0-3 jaar €4,-.

Unieke manier om de haven
te ontdekken
We bieden de mogelijkheid
om een historisch museum-
schip te huren voor een ex-
clusieve rondvaart door de
Rotterdamse haven. Een
unieke beleving op een schip
met een verhaal, een varend
stukje geschiedenis met een
schipper die er vaak zelf nog
mee gevaren heeft, zoals een
van de stoomslepers of een
voormalig dienstschip uit de
haven. Vraag ook naar het
lunchpakket voor aan boord!

We bieden aan:

Motorsleepboten Haven-
dienst 2 en Havendienst 20
De Havendiensten deden
dienst als patrouillevaartuig,
blusboot en ijsbreker en be-
paalden tussen 1950 en 1990
het gezicht van de haven.

Dockyard V
Een van de vloot stoomsleepboten van de Rotterdamse Droogdok
Maatschappij (RDM). Stoere sterke stoomslepers, de werkpaarden
van de Rotterdamse haven anno 1950.

Pieter Boele
Een van onze topstukken. Het is de enige nog bestaande Rijnstoom-
sleper. Het prachtige schip maakt onderdeel uit van onze varende
collectie museumschepen, maar ligt meestal in Dordrecht.

Electrische rondvaarten door het Maritiem District
Ontdek de binnenhavens van het Maritiem District, de plek waar de
Rotterdamse haven begon, van de Leuvehaven, de Wijnhaven, Ou-
de Haven tot het Haringvliet.

Stoomsleper Volharding I
Eén van Nederlands laatste op kolen gestookte stoomsleepboten.
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Op 11 februari 1993 hebben we Sjef begra-
ven. Hij voelde zich al een tijdje niet goed en
heeft nog een paar weken in het ziekenhuis
gelegen. Hij zou in Maastricht weer geope-
reerd moeten worden. De dokters gaven hem
niet veel kans, maar hij had geen keus. Hij
viel telkens zo maar flauw, soms op straat. Hij
besloot om zich toch te laten helpen, maar
heeft het niet overleefd. Dat het niet goed met
hem ging hadden we tijdens de vakanties bij
ons ook al gemerkt. Maar zoiets komt toch
altijd nog onverwachts. Het zij zo. We zijn blij
dat we hem en zijn vrouw elk jaar een mooie
vakantie hebben bezorgd. Varen was zijn lust
en zijn leven.

Ik heb veel lief en leed met hem gedeeld. Zo
hebben we zestien maanden met het kleine
vletje van onze vader de pont heen en weer
getrokken van ‘s morgens vijf tot 's avonds elf
uur. Hij voor de middag en ik na de middag.
Ons bed was een strozak van maar een me-
ter breed. Als het stro te hard in onze donder
kietelde moesten we tegelijk omdraaien, an-
ders viel de buitenste uit het bed. We lagen
altijd banaantje banaantje, anders lukte het
niet. Net na de oorlog, in 1946 was de kempe-
naar van mijn vader helemaal uitgebrand. Die
heeft toen drie jaar aan de werf gelegen bij De

Pekker in Raamsdonksveer. Er moest brood
op de plank komen en zodoende hebben Sjef
en ik dit werk aangenomen. Het bootje bracht
f 25,- per dag op en ik kreeg als kapitein f 25,-
in de week. Dat moest ik met Sjef delen, want
die kreeg niets. Voor dat geld stond je acht-
tien uur op je benen en dat zeven dagen in de
week. Wat een leven was dat! Maar ja, je was
nog jong. Om de week mochten om de beurt
uitslapen. Maar dat stelde ook niet veel voor.
Tussen ons bed en de motor was nog geen
meter ruimte en er stond alleen een grenen
schot tussen met een deur. Je lag zowat op
de motor. Terwijl je de pont overtrok moest de
motor op volle toeren draaien, maar tegen dat
je aan de wal kwam deed je langzaamaan en
dan moest je de pont tegenhouden, zodat die
niet te hard tegen de kant liep. Het was
steeds maar langzaam en dan weer volaan.
Je begrijpt wel dat er van slapen niet veel
kwam. Maar je was zo moe dat je met je neus
aan een spijker nog zou slapen. Alles went,
zelfs hangen. Als het maar onder je armen is.
In de winter was het helemaal bar en boos.

Op de pont stond een hokje met een kachel
en daar bivakkeerden we de meeste tijd als
we vrij waren. Wat wij dan 'vrij' noemden. De
veerpont werd bediend door twee kerels van
de Rijkswaterstaat. Maar die maakten niet
zulke lange dagen als wij. Die werden steeds
afgelost. Het was een barre tijd en toch kon-
den we nog lachen, want we konden het goed
met elkaar vinden. Je wordt op die manier wel
gevormd en wij zagen nergens meer tegenop.
lk denk nog dikwijls aan die tijd terug. Wat
hebben we nu dan een goed leven! Ik kan

nog een stuk terug eer ik het zo slecht heb als
toen.
Sjef heeft door hard werken en nergens te-
genop te zien in 53 jaar heel wat bereikt. Hij
heeft een mooi vrijstaand huis laten bouwen
in Born toen hij vanwege zijn hart niet meer
mocht varen. Daar heeft hij gelukkig nog en-
kele jaren kunnen wonen. Hij is 66 jaar gewor-
den. Het was de broer waar ik het meest mee
samen ben geweest. Ik kan niet begrijpen dat
hij er niet meer is. Wat ik vertelde is maar een
kleine episode uit ons leven, maar toen het
schip van vader na drie jaar klaar was en
weer kon varen, is Sjef nog vier jaar bij mij
aan boord geweest. Alles verleden tijd. Es
kommt nie wieder!

Wordt vervolgd.

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

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Koninklijke Binnenvaart Nederland  078-782 05 65
Afd Schuttevaer Z O N 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Zwijndrecht  06-109 77 114
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

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

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

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

6500 AJ Nijmegen

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

NL47 INGB 0001 1623 01

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

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

NL25 INGB 0003 0468 25

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

NL34 RABO 0135 8743 27

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

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

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman

Vacature
Mia Janssen

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Win. en Ger. Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaijk

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor
Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
Livestream
—-------------------------------------------------------

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 11 verschijnt op donderdag 2 juni 2022.
Deadline: maandag 30 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Paul Breuker,
Gemma Raats.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.   B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC     Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier   Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
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Verantwoordelijkheid:
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aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel
Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel
of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75

Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster

Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Mieke Bosman  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
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