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Van de bestuurs- en directietafel

De maand juni loopt ten einde. Het is de tijd van de nieuwe
haring. Diverse haringparty’s zijn georganiseerd. En na-
tuurlijk volle bak. Donderdag 23 juni organiseerde de
”Soos-met” een haringhap activiteit.
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Onderweg in de toekomst

Het jubileumboek ‘Onderweg in de toekomst’
is nog steeds te bestellen. Lees hoe 50 jaar
sociaal-pastoraal werk handen en voeten
kreeg. Het boek is rijkelijk geïllustreerd.
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Videobericht van de aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 6.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De maand juni loopt ten einde. De aspergetijd is gesloten op 24 juni.
Nu is het de tijd van de nieuwe haring. Diverse haringparty’s zijn ge-
organiseerd. En natuurlijk volle bak.
Donderdag 23 juni organiseerde de ”Soos-met” een haringhap activi-
teit. Naar ik begrepen heb liet men zich de haring goed smaken.

Ook het concert aan boord van het KSCC-schipperscentrum dat voor
de Oekraïense vluchtelingen werd gegeven op woensdag 22 juni is
geslaagd. De sfeer was uitstekend en de mensen hebben genoten
de sfeer was ontspannen en het klikt tussen musici, zelf zo dat er
enkele danspasjes werden gemaakt.
Het KSCC en de parochie proberen op hun vraag hulp te verleden.
Zo wordt het geven van Nederlandse les aan Oekraïners uitgebreid.
Niet alleen op zaterdag wordt lesgegeven, maar nu ook op woens-
dagochtend.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Voorbereiding Vierdaagse en
Vierdaagse feesten 2022

Na 2 jaar zijn er in Nijmegen weer Zomerfeesten en
de Vierdaagse Wandeltocht van 30, 40 en 50 km. Het
comité Vierdaagse en zomerfeesten is druk bezig een goed
en aantrekkelijk en veilig programma op te zetten. Men
verwacht een groot aantal bezoekers.
Uit informatiebronnen van RIVM blijkt dat corona de wereld nog niet
verlaten heeft. Dus er zal grote zorg besteed worden om alles zo veilig en
gezond mogelijk te organiseren.
Ook op onze schipperscentra, tijdens KSCC en parochiebijeenkomsten is
het goed zorg te besteden aan de hygiëne: handen cleanen, handen
schudden etc. zoveel mogelijk te vermijden.
Een Duits spreekwoord zegt Der kluger Mann baut vor.

Naar ik begrepen heb is de werkgroep KSCC-Vierdaagse Verzorging druk
bezig met de voorbereiding. Er is geïnventariseerd welke materialen er
zijn en wat er nieuw aangeschaft moet worden. Natuurlijk houden wij de
knip in de gaten, de ‘knip’, maar geven uit waar nodig is.
Er zijn tot op vandaag ruim 80 aanmeldingen voor de verzorging. Hopelijk
wordt het een fijne en ontspannen tijd: een tijd van ontmoeting en vriend-
schap.
Alvast een dankje wel aan Roel Mooren en zijn team.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Ligplaats in de Waalhaven en omgeving van
Nijmegen

Wanneer u met uw plezierjacht een ligplaats wil kiezen (dit geldt
allen voor hen die bij de binnenvaart betrokken zijn) neem dan tijdig
contact op met de Havendienst via telefoonnummer 024 329 9700.
Ik had maandag 27 juni een overleg met de havenmeester Gerard
Hendriks hierover.
Hij verwerkt alle aanmeldingen in een plan. Dus meldt u zo snel mo-
gelijk aan, zodat de schepen zo goed mogelijk in een ligplaatsenplan
gepast kunnen worden.

Afscheid van ds. Louis Krüger

18 juni jl. heeft ds. Louis Krüger afscheid ge-
nomen van het CBOB. Het was een hele fij-
ne bijeenkomst in de Koningskerk in
Rotterdam Feyenoord. Natuurlijk kon een
dankwoord aan Louis vanuit het KSCC en
parochie niet ontbreken. Het jubileumboek
‘Onderweg in de toekomst’ was een cadeau
voor hem.
Zo’n afscheid biedt ook de mogelijkheid een
blik de toekomst in te werpen. Een goede
oecumenische samenwerking met ds. Dirk
Meijvogel, die de plaats van ds. Kruger in het
bestuur van het CBOB heeft ingenomen. Maar ook een goede infor-
matieve lijn met Koninklijke Binnenvaart Nederland.
We hebben een voorstel gelanceerd om met een of twee pastores
van katholieke en protestantse huize; de sociale werken van het
KSCC en Steunpuntbinnenvaart en met het bestuur van de KBN van
gedachten te wisselen over het welzijn van de binnenschippers en
hun gezinnen. U en ik weten dat de economie hoog in het vaandel
staat, welzijn komt dan vaak op de tweede plaats.
Het is goed op dit vlak de vinger aan de pols te houden.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
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Maandag 3 juli vergadering Coördinatieraad

Het is goed dat de verantwoordelijkheden met betrek-
king tot de activiteiten van het KSCC en parochie gedeeld wor-

den met de coördinatoren van de activiteiten. Ons werk wordt
gedragen door vele vrijwilligers die in werkgroepen aangestuurd wor-
den door een coördinator. Delen van verantwoordelijkheden is be-
langrijk; vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Ook van de kant van
bestuur en directie is het goed de verantwoordelijkheid waar mogelijk
te delen.

Daarom worden op gezette tijd de coördinatieraad voor een vergade-
ring uitgenodigd. Op het programma staat een terugblik, maar ook
hoe we de toekomst ingaan. Wanneer informatie met elkaar gedeeld
wordt biedt dat de mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen; om
deze met elkaar vorm te geven.

Symposium: de rol van de vrijwilliger, draagvlak van het sociaal
pastorale werk

In oktober hopen wij een symposium over dit belangrijke thema te
organiseren. Niet alleen bestuur, directie of medewerkers moeten
gevoed worden, ook de vrijwilliger. Waar staan we voor? Bereiken
wij on ze doelgroep? Leunen wij niet te veel achterover met het ‘zo
doen wij het altijd’? Krijgen nieuwe vrijwilligers kansen om hun idee-
en vorm te geven? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. De beste
reclame is de reclame van mond op mond. De boodschap komt live
beter over.
In de komende vergadering komen hopelijk nieuwe ideeën en plan-
nen voor het komende activiteitenjaar 2022-2023 op tafel. Door met
elkaar te praten komen er ontstaan vaak nieuwe ideeën.
De financiën komen ook aan de orde.

Een aantal keren hebben wij u geïnformeerd dat wij op zoek zijn naar
een vrijwilliger coördinator. Een persoon die de vrijwilligers begeleid
en ideeën aandraagt en vorm geeft.
Rita Vermeltfoort helpt ons op deze weg. Zij is een sterke inspireren-
de medewerker van de Salesianen van don Bosco.

Beeld van symposium KSCC uit 2016
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Videobericht van de aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap. In dit videobericht wordt speciaal stilgestaan bij
het feit dat in 2023 de kermis duizend jaar bestaat!
(Zie het blauwe kader hiernaast).

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: 13 minuten en 37 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag 3 juli Schippers mis in Doornenburg 15.00 uur

Na 2 jaar corona wordt er weer een schippersmis georganiseerd
door de schippersvereniging Sterreschans in Doornenburg. De Mis
vindt plaats tegenover het restaurant Rijnzicht en begint om 15.00.
Uur Het koor Jubilate zal de muzikale omlijsting verzorgen.
We rekenen op goed weer, maar mocht het onverhoopt slecht weer
worden dan zal de viering plaatsvinden in de parochiekerk van Door-
nenburg.
U bent van harte uitgenodigd. Welkom.

De crew van het KSCC en de Parochie wensen u een fijn weekend

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

De kermis bestaat 1000 jaar in 2023!
De kermis bestaat al heel lang. Ongeveer duizend jaar gele-
den hielden de mensen kerkmissen. Dat waren feestelijke ge-
beurtenissen. Van heinde en ver kwamen de mensen om erbij
te kunnen zijn. Bij een feest hoort lekker eten en drinken. Dus
waren er kraampjes waar de mensen
na de mis allerlei lekkere dingen kon-
den kopen. De bezoekers van de
kerkmis moesten het natuurlijk naar
hun zin hebben. Voor het amusement
zorgden goochelaars, artiesten en
dierentemmers. De activiteiten rond-
om de kerkmissen gingen steeds
meer op jaarmarkten lijken. Die jaar-
markten hadden het karakter van de
kermissen van nu. Alleen zijn de at-
tracties tegenwoordig veel sneller
dan vroeger!

https://youtu.be/xjmy1IVMv3s
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Het boek kost € 15,--

Zelf ophalen
Als u het boek ophaalt op het KSCC Centrum Nijmegen zijn de
kosten € 15,-- en kunt u dit contant betalen.

Per post
Voor verzendkosten en verpakkingsmateriaal moeten wij echter
€ 5,-- berekenen, zodat dit op € 20,-- totaal komt.
Dit kunt u dan overmaken op onderstaand bankrekeningnummer
onder vermelding van Jubileumboek met uw naam, adres en
woonplaats gegevens.

Landelijke Parochie B.C.K.: NL21 RABO 0314 9086 25
BIC: RABONL2U

Stuur tevens een mail naar: info@kscc.nl waarin u uw bestelling
plaatst.

mailto:info@kscc.nl
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Gefeliciteerd!

Afgelopen zondag 26 juni heeft Marie Mooren - Broekmeulen de
gezegende leeftijd van 99 jaar bereikt.

Aalmoezenier Van Welzenes bracht haar een bezoek om haar
met deze bijzondere leeftijd te feliciteren.

Kinderbijslag per 1 juli met 20 euro verhoogd

Nieuws van de overheid - 23-06-2022

Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20 extra voor
ieder kind. De kinderbijslag wordt jaarlijks in januari en juli verhoogd
op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie).

Het kabinet maakt eerder deze maand bekend een wetsvoorstel om
de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) – vanwe-
ge de huidige inflatie – in te trekken. Daarom wordt de kinderbijslag
ook dit jaar  ‘gewoon’ tweemaal verhoogd.
Kinderbijslag per 1 juli 2022

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kin-
derbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag is per 1 juli 2022 aange-
past in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs. De
bedragen per 1 juli 2022 zijn:
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022
Per kind 0 t/m 5 jaar € 249,31
Per kind 6 t/m 11 jaar € 302,74
Per kind 12 t/m 17 jaar € 356,16
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KSCC Nijmegen Soos met… haringparty

Donderdag, 23 juni 2022 was de traditionele haringparty als afsluiting van het
Soos met… seizoen.
Er waren ongeveer 40 personen aanwezig, waaronder ook de Waalkanters,
die voor de gezellige muzikale omlijsting hebben gezorgd.
De sfeer was gezellig, de haring heerlijk, zo ook de broodjes met kaas en
ham en de salade.
Met grote dank aan de sponsor voor de lekkere haring.
We beginnen nu aan de zomerstop in verband met de zomervakantie,
maar komen in september weer terug voor een nieuw seizoen van Soos
met…
Veel vakantieplezier. Namens soos met…

Groetjes, Gemma Raats

Foto’s: Gemma Raats, Paul Leensen. Bekijk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/fotos-kscc-nijmegen-soos-met-haringparty/
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Haringparty Binnenvaart-
soos Zwijndrecht

De Binnenvaartsoos sloot
op dinsdag 14 juni het sei-
zoen af met de jaarlijkse
haringparty. Het was een
super gezellige middag met
veel bezoekers. De muzi-
kale bijdragen van het Dor-
drechts Visserskoor bracht
de sfeer er ook goed in. De
haring smaakte dit jaar we-
derom lekker. De Binnen-
vaartsoos wenst iedereen
een fijne zomer.

Ina Feenstra

van de
Binnenvaartsoos

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,

Niet onbekend is het dat we vertoeven in een wereld die gemid-
deld twee graden warmer is dan zo’n dertig jaar geleden. Echte koe-

le ochtenden en koude periodes zijn er in grote delen van Europa
nog maar weinig. De temperatuur van het water is daarvoor ook zeer
bepalend. Nu kan het zijn dat het menselijk lichaam gemakkelijk mee
schakelt in deze omgevingsverandering, maar wat betekent dat voor
bewegen en sporten in de buitenlucht? Zeker in de zomermaanden
moet dan het lichaam goed worden verzorgd. En dat heeft te maken
met bescherming van de huid, maar zeker ook met het eten en drin-
ken. Vooral bij grote prestaties of langdurig verblijf in de open lucht
moet de zogenaamde lichamelijke huishouding op orde zijn, dus een
extra gevuld flesje water meenemen wordt aanbevolen. Uiteraard
mag er ook veel aandacht worden besteed aan de kleding en het
schoeisel. Nut en comfort spelen hierbij een grote rol en als deze al
enige keren gedragen zijn, is er nauwelijks sprake van verrassingen.

Morgen, vandaag is het 30 juni, lopen we juli in en dit jaar heeft dat
een grote betekenis voor de wandelwereld. Na 2019 wordt er alles
aan gedaan om in Nijmegen weer een Vierdaagse te organiseren en
het op terrein van Covid-19 aantal al dan niet geregistreerde positie-
ve testresultaten is aanzienlijk en laat dat de komende weken geen
spelbreker zijn. Van de ongeveer 43.000 ingeschreven wandelaars
hebben zich ruim 80 aangemeld om de verzorgingsdiensten van het
KSCC zich te laten welgevallen. Het gaat om de rustposten met de
stoel, de deken, het drankje, de hartige hap, de versnapering, de
schaduw, de verkoeling, de aandacht en de ontmoeting. Hier en daar
en zeker in de middag op het KSCC-Schipperscentrum zijn er de
voetverzorging en de massage.

Wie nog enkele kilometers ter voorbereiding van een meerdaags
wandelevenement wil afleggen kan uit het Nederlandse wandelpro-
gramma de volgende mogelijkheden in beeld krijgen:

3 juli 2022
59e Maas en Viltmars in Oeffelt
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-40-50 km
Startpunt: café-zaal Die 2 Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt
www.maasenviltmars.nl
06-26566160

9 en 10 juli 2022
40e 1- en 2-daagse Kerkendorpentocht in Wijchen
Afstanden: 5-10-20-30-40 km
Startpunt: zaal Sterrebosch Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
posthoornwijchen@ziggo.nl
06-27588185 Lees verder 

www.maasenviltmars.nl
mailto:posthoornwijchen@ziggo.nl
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Ook in 2022 wordt er een digitale Alternatieve Vierdaagse aangebo-
den. Vorig jaar waren er zo’n 20.000 mensen die op een individuele
manier vier dagen achter elkaar in juli gewandeld hebben. Die vier-
daagse zal dit jaar zijn van dinsdag 19 juli tot en met vrijdag 22 juli,
dus op dezelfde dagen als de Nijmeegse Vierdaagse. Start en finish
mogen door de wandelaar zelf worden bepaald. Van te voren moet
worden aangegeven welke afstand per dag wordt gelopen. Die keuze
is vrij en varieert van 5 tot 50 kilometer per dag. Het volgen van de
wandelroute en afstand gebeurt via een app op de smartphone en
met ondersteuning van internet. Bij een succesvol resultaat volgt er
een beloning. Meer informatie is te vinden op www.wandel.nl. het
e-mailadres is info@kwbn.nl.

Op 2 juli zijn er wandeltochten in Renswoude en Rhenen, en van 12
tot en met 15 juli wordt de Apeldoornse Vierdaagse gehouden..

Indien de krachten nog voldoende aanwezig zijn, probeer het
lichaam door beweging in conditie te houden.
Op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog nieuw-
tjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren

SV Sterreschans op bezoek bij Binnenvaartmuseum Nijmegen

Op vrijdag 10 juni jl. heeft schippersvereniging Sterreschans uit
Doornenburg een bezoek gebracht aan het Binnenvaartmuseum op
de Jos Franken.

We werden door de vrijwilligers
van museum, John, Bert en
Gerard en bij de horeca, Ria en
Jenny hartelijk ontvangen met
een echt ‘schippersbakkie’, Aal-
moezenier Bernhard van Welze-
nes heette ons hartelijk welkom
en memoreerde dat het schip-
persvolk een hecht sociaal volk
is. Hierna was het de beurt aan
de vrijwilligers van het museum
om ons een rondleiding te ge-
ven. We waren met 18 leden
naar Nijmegen gekomen, de
groep werd in tweeën gesplitst,
de ene groep ging naar boven
en de andere groep naar bene-
den.

We keken onze ogen uit, wat hebben ze daar een mooi binnenvaart-
museum gecreëerd. Alles netjes schoon en overzichtelijk met veel
informatie bij de objecten. Hierna werden we uitgenodigd om deel te
nemen aan de lunch. Eerst een lekkere soep vooraf, heerlijke goed
belegde broodjes met koffie verzorgt. Daarna werd er nog een con-
sumptie genuttigd met een gezellige nazit.

Rond 15.00 uur gingen de leden, met een stapel folders onder de
arm om verder uit te delen, na de vrijwilligers op de Jos Vranken be-
dankt te hebben, voldaan naar huis.

Jaap Stienstra

Vlnr: ondergetekende, aalmoezenier
Van Welzenes en Peter van Megen.

www.wandel.nl
mailto:info@kwbn.nl
www.wandel.nl
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24

MOP
Mijn vrouw en ik

zijn al heel wat jaren getrouwd.
Mijn vrouw stelde voor dat ik wat pillen zou

slikken die ervoor zouden zorgen dat ik
weer tot wat actie kwam in de slaapkamer.

Ik ging ermee akkoord.
Daarop kwam ze met dieetpillen thuis.

Dat was niet wat ik bedoelde.

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 24.
Wie hebben hier een gezellige avond en wanneer? Gegevens
graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van
nummer 24. 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 Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl


Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1

Op vrijdag 17 juni is, op de leeftijd van 78 jaar, Hans-Josef
Sommerkamp overleden. Voorzitter van Schifferverein
Bergeshövede und Umg. Deutschland.
De bijzetting van de urn heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 juni
vanuit de Friedhofskapelle te Riesenbeck. Daarna volgde de
eucharistieviering in de kerk van de H. Kalixtus in Riesenbeck.
Correspondentieadres: Nienkamp 119, 48477 Hörstel-
Bergeshövede, Duitsland.

Op dinsdag 21 juni is, in de leeftijd van 95 jaar, Wilhelmina Hélèna
Joséphina (Mimi) Jansen overleden.
De eucharistieviering heeft plaatsgevonden op woensdag 29 juni in
de H.H. Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam-West.
Aansluitend had de begrafenis plaats op de R.K. Begraafplaats “St.
Laurentius” te Rotterdam-Crooswijk.
Correspondentieadres: Heilige Stoel 62-32, 6601 TK Wijchen.

Op donderdag 23 juni is, in de leeftijd van 82 jaar,
Lambertus Adrianus Gerardus (Bert) Rensen
overleden. Echtgenoot van Anneke Rensen.
De begrafenis heeft op woensdag 29 juni in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Slobbengors 142, 3351 LH
Papendrecht.

HUWELIJK

Op vrijdag 24 juni zijn Gerrit Wierdsma en Patricia van de Wijgaart
getrouwd. Zij gaven elkaar het ja-woord op het strand van Rockanje.
Het kerkelijke huwelijk werd door aalmoezenier B. van Welzenes sdb
ingezegend.

OVERLEDEN

Op donderdag 9 juni is, op de leeftijd van 72 jaar, Truus Janssen
overleden. Weduwe van Willem Buil.
Na een informeel afscheid op vrijdag 17 juni in Uitvaartcentrum
Rustoord Nijmegen heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Grondmolen 66, 3352 CC Papendrecht en/of
Van Egmondstraat 10-a, 6566 BA Millingen aan de Rijn.

Op woensdag 15 juni is, in de leeftijd 76 jaar, Gijsberdina
Johanna Maria (Bep) Hoefnagels - Dekkers overleden.
Echtgenote van Peer Hoefnagels.
Op wens van de overledene heeft het officiële afscheid in
besloten kring plaatsgevonden op donderdag 23 juni.
Correspondentieadres is: Dorpstraat 59a, 6102 TS Echt.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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1-7 Ilona van Lammeren.
2-7 Michel Hompus; Roland van der Staay; Lucia Zijlmans;
 Eline Bosman, m/s ‘Vigila’; Gabriëlla Wams, m/s ‘Erculano’.
3-7 Cora Baijens-Bosman.
4-7 José Wennekes; Marc van Lent; Elisa Janssen.
5-7
6-7  Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,
 v/h “Bellona-V”.
7-7 Wim Wanders; Ria Robben-Repkes; Angela van der Staay;
 mevr. Annie Lischer.
8-7 Gerard jr. Verstappen.
9-7 Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; dhr. Piet Schwering;
 Demy Janssen; dhr. Johnny Wessels; Ria Martens-Lischer;
 Laura Steegmans.
10-7 Dhr. Jeroen Leensen; M. Oomens; Williane Vissers.
11-7 Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita Klarenbeek-Huibers;
 Jan van de Wijgaart.
12-7 Dhr. Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
13-7 Marianne van Lent; mevr. Ria Lentjes (gastvrouw);
 Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
14-7 Marlies van Megen; Wilma Wennekes.
15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.

ZONDAG 3 JULI
Voor Wil de Korte en overleden familie,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
Mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen en dhr. Harry Broekmeulen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff, Dhr. Bert Rensen,
Mevr. Mimi Jansen, dhr. Johan Wennekes en John,
dhr. J. Joosten "Constantine", ouders van der Zande-Kessel,
dhr. Piet van Megen en overleden familieleden,
dhr. W. Buil ms “Panorama” en Truus Buil-Jansen,
Patrick Verlaan, v/h ms ‘ Francisca’, Nico en Jenny Verlaan.

- Doornenburgse Schippersvereniging Sterreschans.

ZONDAG 10 JULI
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, dhr. Piet Vermeulen v/h ms. Gerardus,
mw. Ella Schimmel-Herts en dhr. Jan Schimmel,
ouders Rigter-van Steenwijk,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Johan van Zijl, dhr. Alois Wendt en George,
mw. J. de Beijer-Franssen, ouders Bemboom-de Boer,
ouders Rensen en Bert Rensen, ouders van Kessel-van Laak,
ouders Janssen-van Meegen en overleden uit de
fam. Janssen-van Meegen, Mw. Betsy Leensen-Huibers,
ouders de Raad-Meeuwsen Deo Volente en Tonny,
dhr. Jan van Strien.
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*  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.

* Dhr. Theo Driessen.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 45, 3332 VG.

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

* Dhr. Ad Suijkerbuijk, Huize Bosrand
woonzorgcomplex.
BERG EN DAL, JOHANNAWEG 65, 6571 GE.

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

* Dhr. Tom Meeuwsen.
NIJMEGEN, JOACHIM EN ANNA. GROES-
BEEKSEWEG 327, 6523 PA.

*Mevr. V. Appelboom.
ARNHEM, RIJNSTATE, WAGNERLAAN 55,
6815 AD.

*Dhr. Wim Stenssen
DORDRECHT.

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.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

Zo. 3 juli 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

Zo. 10 juli 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 17 juli 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

Zo. 24 juli 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de 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.

Zo. 24 juli 11.00 uur 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 KSCC  NIJMEGEN juli 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzij anders aangegeven. uitzen-

ding 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 stopt ivm vakantie. De
repetities beginnen weer op di. 6 september.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie van het koor De Waalkanters.

Zo. 3 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

15.00 uur Schippersmis Doornenburg. Voor details zie p. 19.

Ma. 4 juli 10.30 uur Coördinatievergadering.

Zo. 10 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

Za. 16 juli Opening van de Vierdaagse feesten in Nijmegen

Zo. 17 juli
11.00 uur Vierdaagse Mis Muzikaal omlijst door Dinie Jacobs

(fluit).
22.30 uur Waal in vlammen - vuurwerkshow

Ma. 18 juli 16.00 uur Welkom en informatiemiddag KSCC Vierdaagse
wandelaars.

Di. 19 juli 04.00 uur Start Vierdaagse wandelaars.

Vr. 22 juli

Intocht Vierdaagse op Via Gladiola

19.00 uur
Huldiging KSCC Vierdaagse wandelaars aan boord
van Schipperscentrum en uitreiking KSCC Vier-
daagse medailles.

Zo. 24 juli
10.30 uur

Kermis mis in de autoscooter van de fam. Eckel-
boom in Tilburg. Celebrant: aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum
met vervangend celebrant pastoor T. van Balveren.

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

Het Koor De Waalkanters onder leiding van Gerard Verschuren
gaat vanaf 13 juli stoppen met repeteren tijdens de zomer.

Het KSCC Kerkkoor onder leiding van Mia Janssen is nu
gestopt met de repetitie.

Het Kerkkoor begint weer op dinsdag 6 september.
De Waalkanters beginnen weer op woensdag 7 september.

Het Kerkkoor blijft wel zingen tijdens de zondagsmis!

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Traditionele Schippersmis Doornenburg

De traditionele Schippersmis van schippersvereniging
,,Sterreschans” uit Doornenburg wordt dit jaar op zondag 3 juli
gevierd. Dit jaar zal de viering buiten worden gehouden worden
op de Sterreschans naast Restaurant Rijnzicht in Doornenburg.

De viering begint om 15.00 uur. De muzikale omlijsting zal dit keer
worden verzorgd door het gemengd koor Jubilate uit Gendt.
Celebrant is, uiteraard, onze aalmoezenier Bernhard Van Welzenes
sdb.
We hopen u allen te ontmoeten op zondag 3 juli, naast Restaurant
Rijnzicht in Doornenburg.

Peter van Megen

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?
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Van 22 mei t/m 30 oktober in de H. Antonius van Paduakerk in
Millingen te zien:
de “expositie over bedrijvigheid op en aan het water”.
Van harte welkom op dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00 –
17.00 uur.

De expositie is samengesteld door het Cultuurhistorisch
Informatiecentrum ’t Laag te Millingen aan de Rijn.
Op deze expositie is info te vinden over de volgende vijf
onderwerpen:
Voetveren, scheepswerven, parlevinkers, bunkerschepen-
binnenvaart, steenfabrieken en visserij.
Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een
beeld gegeven van de bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van
water.

Expositie over bedrijvigheid op en aan het water in de Paduakerk in Millingen aan de Rijn

Er is ook aan de kinderen gedacht: een fotospeurtocht van de
tentoonstelling, uit welk land komt een schip? Zoek de vlag – kies
een kleurplaat uit voor thuis en welke vracht nemen schepen zoal
mee? En wat denk je van oefenen met het maken van
scheepsknopen? Kom het proberen…

Al heel wat inwoners van ’t Laag, maar ook van ver daarbuiten
hebben de tentoonstelling bezocht en hun verhalen gedeeld met de
gastheren en -vrouwen van het Cultuurhistorisch informatiecentrum.
Graag horen we nog meer verhalen…komt u ook kijken en uw
verhalen delen?

Naast de expositie is tevens het prachtig interieur van de H. Antonius
van Paduakerk te bezichtigen. In de kerk zijn boekjes aanwezig met
een rondleiding zodat iedereen kan lezen wat er allemaal te zien is.
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De nieuwste LOVK Langszij is uit

Thema van Langszij nr. 28 is ‘Malle Getallen’.
Kinderen leren al vroeg tellen. Wat is meer, wat is minder? Doe eens
met uw kind een rekenspelletje.
Dit, en nog meer over rekenen en tellen.

Wilt u Langszij lezen? Ga dan naar de website van het LOVK.
Of klik hieronder op de foto van de voorkant van Langszij.

Op vrijdag 17 juni vertrokken we rich-
ting Frankrijk. Na een weekje in de
Morvan-streek zijn we naar de vol-
gende camping bij het plaatsje Bous-
sac gegaan. We bezochten
Montlucon een middeleeuws stadje.
De meeste vakwerkhuizen dateren
uit de 15e en 16e eeuw.
We hebben geprobeerd een foto van
ons beide te maken, echter onze ar-
men zijn te kort.
In de eglise Saint Pierre (1475-1525)
heeft Hans een kaarsje opgestoken.
Het glas in lood raam is erg mooi.

Groetjes uit een zonnig Frankrijk.

Hans en Tonny
Jacobs-van der Veeken

Groetjes uit Boussac (F)

https://www.lovk.nl/media/3268/def_langszij_juni_2022.pdf
www.lovk.nl
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INTERNJET!

Wat zien de Russen nog op internet?

Het internet in Rusland ziet er nu anders uit dan bij ons. De Russi-
sche bevolking is verstoken van veel ‘westerse’ bronnen. Maar wat
als hij of zij probeert om toch te zoeken naar westers nieuws?

De NOS laat op een website zien wat een Rus dan wél ziet als hij op
zijn telefoon naar nieuws zoekt.

Ga naar de volgende webpagina van de NOS en probeer het zelf uit.

https://app.nos.nl/op3/russisch-internet/#/
https://app.nos.nl/op3/russisch-internet/#/
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lk zeg: dat dacht ik al toen ik uzelf zag optui-
gen. Hij kon er niet om lachen. Hij zei: mijn-
heer, is het uw bedoeling om hier vast te
maken? Ja, mijnheer de havenmeester. lk
dacht: laat ik netjes blijven en met twee woor-
den spreken. Hier vastmaken is ten strengste
verboden. Deze plaatsen zijn voor de be-
roepsvaart als de brug gesloten is. U moet in
de jachthaven gaan liggen. Maar alles ligt
daar mudvol. We maken wel plaats voor u.
Wat gaat me dat kosten? Hoe lang en breed
is uw tjalk? 24 bij 5 meter. Dat komt dan op f
35,- per 24 uur. Ik zeg: doe uw baas maar de
groeten en zeg maar dat de ontvangst in Giet-
hoorn formidabel is. Wat was ik kwaad. Geef
mij België, Duitsland of Frankrijk maar. Daar
kun je haast overal gaan liggen. Het kost je
daar geen cent. Door de brug was het gratis
en dan hebben ze gelijk een smoesje dat het
voor de beroepsvaart is. Er is haast nooit een
schip te zien. Een enkele keer wat schepen
die naar Steenwijk gaan en die blijven heus
niet voor de brug liggen. Maar ja, dan vangen
ze niets. We zijn maar weer terug naar de
sluis gevaren. Daar mogen we voor de sluis
liggen. We zetten de fietsen aan de wal en
zijn zo in Giethoorn. Giethoorn is wel aardig
metal die slootjes waar je met een punter
doorheen kunt varen. Maar het plaatsje zelf
heb je zo gezien.

Van Giethoorn varen we naar Dieverbrug.
Ook daar ligt alles vol met jachten, maar in
het kanaal is nog plaats genoeg. Cor Sep ligt
ook weer bij ons. We liggen hier tussen de
bossen. Puur natuur! We fietsen door de bos-
sen naar Dwingelo. Het is een levendig dorpje
met een sterrenwacht. Als we alles gezien
hebben, varen we naar Vries. Daar komt de
familie Huisman weer op visite. Die zijn altijd
blij als ze ons weer eens zien. We leggen ook
nog een paar dagen aan in Haren. Daar is
een mooi kaaimuurtje, waar we net met zijn
tweeën kunnen liggen. Onze nicht woont hier
nog steeds en die kunnen we niet voorbijva-
ren zonder een bezoek te brengen. We fiet-
sen gezamenlijk naar het Paterswoldermeer
en het vliegveld van Eelde is hier ook niet ver
vandaan.
Na Haren blijven we nog een dag in Gronin-
gen en dan gaan we via Zoutkamp naar Dok-
kum. Het is al weer wat jaartjes geleden dat
we hier waren. We maken een flinke fietstocht
naar Lauwersoog. 's Avonds hing onze tong
op onze schoenen. Er stond die dag een stij-
ve bries en die heb je altijd op kop, welke kant
je ook uit gaat (lijkt wel).
Als we al dat moois hebben gezien varen we
naar Leeuwarden en blijven daar ook een
dag. Het kanaal van Dokkum naar Leeuwar-
den is mooi om te varen. Van Leeuwarden
gaan we naar Lemmer en daar is het best een
dagje uit te houden. Het is daar ook altijd een
gezellige drukte met jachten. Dan varen we
binnendoor naar Emmeloord. Daar zijn we
nog nooit geweest. 's Middags gaan we op de
fiets naar Urk. Cor en Sybilla zijn daar nog
nooit geweest. We hebben er een lekker
scholletje gegeten en zijn toen langs de ha-

ven gelopen om de vissersboten te
bekijken.We hebben ook de plaquette gezien
met de namen van de vissers die in al die ja-
ren op zee gebleven zijn in stormweer. Er zijn
ook hele jonge jongens bij. Toen Urk nog een
eiland was leefden de mensen hoofdzakelijk
van de visvangst. De vissersboten van nu en
die van toen verschillen als dag en nacht. Die
van nu kunnen wel een flinke storm door-
staan, maar dat was vroeger wel anders. Als
de vrouwen hun man uitzwaaiden als hij naar
zee ging, wisten ze niet of ze hem nog wel
zouden terugzien. De zonen van de vissers
gingen met 14 jaar ook al mee naar zee. Dat
waren barre tijden. Toen we weer aan boord
waren, vonden we dat we de dag goed be-
steed hadden.

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 14 verschijnt op donderdag 14 juli 2022.
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Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Peter van Megen,
Jaap Stienstra, Ina Feenstra, Paul Leensen, 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.
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