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Wĳ willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschĳnt nu deze zomereditie. Op donderdag 8 september verschĳnt weer een reguliere editie.

Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 15 zomereditie - 28 juli 2022 - Jaargang 7

Waarschĳnlĳk zullen steeds meer hoge Vaticaanse posities
toegankelĳk worden voor vrouwen. In een recent interview met
Reuters onthulde paus Franciscus zĳn plannen om een aantal
vrouwen te benoemen in het Dicasterie voor de Bisschoppen,
vandaag onthulde hĳ ook hun drie namen.

Op 2 juli 2022 zei paus Franciscus in een interview met Reuters dat
hĳ ook vrouwen wilde benoemen in het Dicasterie voor de
Bisschoppen, het orgaan dat de paus helpt bĳ het kiezen van nieuwe
bisschoppen. Het zou de eerste keer zĳn dat vrouwen worden
benoemd in dit dicasterie. “Op deze manier gaan de zaken een
beetje open”, zei de paus toen.

Yvonne Reungoat
Vandaag maakte paus Franciscus de drie namen bekend met
daarbĳ: zuster Yvonne Reungoat, voormalig Algemeen Overste
van de Zusters van Don Bosco. De andere twee vrouwen die
benoemd worden in het Dicasterie voor de Bisschoppen zĳn zuster
Raffaella Petrini, secretaris-generaal van de Pauselĳke Commissie
voor de Staat Vaticaanstad en Maria Lia Zervino, voorzitter van de
Wereld-unie van Katholieke Vrouwenorganisaties. De benoeming
van Maria Lia Zervino is ook de eerste benoeming ooit van een
lekenvrouw in het Vaticaanse Dicasterium.

Zuster van Don Bosco krĳgt belangrĳke rol bĳ bisschoppenselectie

Benoeming
Aan de benoeming van een bisschop gaat een heel proces vooraf.
Meestal bespreekt de bisschoppenconferentie van een kerkprovincie
eens per jaar de lĳst met door lokale bisschoppen voorgedragen
priesters. De conferentie doet vervolgens aanbevelingen bĳ de
nuntius, die na uitvoerig onderzoek een namenlĳst doorgeeft aan het
Dicasterie voor de Bisschoppen. Pas hierna wordt beslist wie
bischop zal worden.
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,
Drie jaar geleden de laatste versie en dit jaar drie dagen Nĳmeegse
Vierdaagse, hoe ongewoon wil je het hebben? De 29e week van
2022 liet zich qua weertypes van diverse kanten zien: hitte met ruim
35° Celsius, een tropische nacht voorafgaande aan de eerste
wandeldag, respectabele neerslag op donderdag en een feestelĳke
afsluiting op 22 juli met wisselende bewolking en een mooie 24°
Celsius.
Zĳ die zich op 17 tot en met 19 juli hebben aangemeld én de laatste
meters van de Via Gladiola hebben beleefd, maakten er een feestje
van. En daar waren heel veel mensen aan toe, niet alleen
wandelaars. De 104e Nĳmeegse Vierdaagse zal dan voor altĳd als
onvolledige in de boeken verdwĳnen, maar de overwinning is ook
tekenend.
.
Laten we terugkĳken op een mooie periode, waarin niet alleen een
prachtig wandelevenement werd gehouden, maar ook de stad
Nĳmegen en rondom liggende plaatsen de draad van 2019 weer
oppakten. Er waren vlaggen, podia, kunstwerken, allerlei terrassen,
vuurwerk en heel veel mensen die aanmoedigden en gastvrĳheid
boden. Uit zeker vierenzeventig landen waren vertegenwoordigers
op het parcours. En mooi is om te zien hoe mensen van de, vaak
hernieuwde, ontmoetingen genoten. Want het gaat om het afleggen
van de voorgeschreven of gewenste afstand.

Toch is het gesprek, de nieuwe afspraak en de wens om elkaar in
2023 weer te treffen een goede motivator. 38.455 mensen
vertrokken op woensdag 20 juli van de Wedren of van Heumensoord
om twee dagen later de verdiende beloning in ontvangst te nemen.
Voor 3551 was deze opdracht te zwaar.

Op het KSCC-Schipperscentrum bruiste het vanaf maandag 18 juli
van de activiteiten. Ongeveer vĳftien personen, later in de week
aangevuld met nog ruim vĳf mensen, maakten alles klaar om het de
wandelaars comfortabel te maken. Honderden artikelen zĳn door de
handen gegaan, van tafels en stoelen tot matrassen, van jerrycans
tot pakjes soep en van tapemateriaal tot bureaustoelen. De vĳf
bussen werden gehaald en gevuld. ’s Middags was er de
gebruikelĳke meeting van wandelaars en verzorgers, en coördinator
Roel Mooren legde allen uit welke wisselwerking er zal zĳn tussen
de lopers en zĳ die de rustposten inrichten of de voeten verzorgen.
Velen kwamen naar de Waalhaven om op vrĳdag de slotceremonie
bĳ te wonen. De wens om volgend jaar veel mensen uit de
binnenvaart te ontmoeten werd meer dan eens uitgesproken. Ruim
tachtig wandelaars waren het dit jaar, en uiteraard zĳn veel ogen van
hen gericht op dinsdag 18 juli 2023.

Henry Mooren
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Dit jaar drie dagen Nĳmeegse Vierdaagse. Laten we terugkĳken op
een mooie periode, waarin niet alleen een prachtig
wandelevenement werd gehouden, maar ook de stad Nĳmegen en
rondom liggende plaatsen de draad van 2019 weer oppakten.

Op het KSCC-Schipperscentrum bruiste het van de activiteiten. De
verzorging is een succes gebleken. Ruim tachtig wandelaars
hebben er gebruik van gemaakt dit jaar. Uiteraard zĳn veel ogen van
hen gericht op dinsdag 18 juli 2023.

Foto's: aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb en
Henry Mooren.

Bekĳk alle foto’s op onze website.

Nijmeegse Vierdaagse 2022

https://kscc.nl/fotos-nijmeegse-vierdaagse-en-kscc-verzorging/
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Mop
De protestantse en katholieke kerk in de

stad hadden ineens last van een
eekhoornplaag.

De protestantse kerk kwam na veel gepraat
en gebed tot de conclusie dat de

eekhoorns voorbestemd waren om daar te
zĳn, en dat zĳ zich niet moest bemoeien

met Gods wil.

Maar de katholieke kerk kwam met een
creatievere strategie!

Ze doopten alle eekhoorns en maakten hen
lid van de kerk.

Nu zien ze de eekhoorns alleen nog maar
met Kerstmis en Pasen.

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

Zusters Mathea, Adriënne en Laetitia jarig
Afgelopen vrĳdag, 15 juli, konden de drie zusters vroeger uit
Rotterdam, maar nu woonachtig in Tilburg, hun gezamenlĳke
verjaardagen vieren samen met familie en vrienden.

Zuster Mathea is 93 jaar geworden, zuster Adriënne is op vrĳdag
22 juli 90 jaar geworden en zuster Laetitia op maandag 25 juli,
93 jaar.
Het was een gezellige dag samen en fijn dat het na die ‘corona-
jaren’ een feestje weer mogelĳk was.

Groetjes,

Karel Schreurs
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29-7 Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;
Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.

30-7 Dhr. David Peters; John Paal; Riet van Thiel-van
Steen; Erik Danser, m/s “Antonia”;
Thea Derksen-van Oĳen.

31-7 Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans;
dhr. Kevin Keller; dhr. Marco Heĳmen.

AUGUSTUS

1-8 Wim Derksen.
2-8 Lucinda Biemans; Hans van Meegen en

Ton van Meegen.
3-8 Siebren Mooren; Beate Kropman.
4-8 Carin Wams; Cécile Janssen.
5-8 Theo v/d Berg; Marten Blom.
6-8 Sylvia van Emmerloot; Seline van Hesse;

dhr. Hans Smits; mevr. Tiny Beukers-van der Laan;
Elle Blom.

7-8 Mevr. José Driessen-v.d Donk; Monique Sep-Reymers;
Elin Verlaan; mevr. P. Vranken-Thonissen;
dhr. Adrie Janssen.

8-8 Mevr. Truus Corbeek; Alexandra Lischer.
9-8 Leonieke Wanders-Peters; Georges van de Runstraat;

Aniek Basten; dhr. Henk Arends.
10-8 Mgr. A.H. van Luĳn, sdb.
11-8 Dhr. Jos van Dongen, v/h "Najade".
12-8 Aalmoezenier J. Jehaes uit Luik; mevr. Angelique

Oome; Astrid van Oyen, “Calcit 12”.

ZONDAG 31 JULI 2022
ouders George en An Dakriet-van Welzenes,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
mw. Betsy Leensen-Huibers,
dhr. Wĳnand Beukers,
dhr. Jan en Greet Heĳmen (Stoom),
ouders Rob en Bep van der Werf,
ouders van Angelen-van den Heuvel,
Gerard van de Runstraat,
de zus van Pater Jehaes uit Belgie.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022
Zr. Marie Thérèse – mevr. Geertruida van Laak,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Frans en Miep Buĳks-Ludewigs,
Herr Gustav Pooth,
mw. W. Janssen-de Bot ms. “Jabo”, Gerard en Gonny Janssen-
Kolvenbach,
mevr. Maria Boeĳmeer-Snĳders, Johan Boeĳmeer,
dhr. B. Stevens en dhr. G. Stevens,
ouders Straatman-Derksen,
dhr. Rikus Henderikus Duursma,
Jeroen Suĳkerbuĳk en ouders Suĳkerbuĳk en Tonny Suĳkerbuĳk,
ouders van Bon-Leygraf “Wacht am Rhein”,
ouders Derksen-Bakker v/h ms “Pax”.



Christoffel Nieuwsbrief pagina 6

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.

* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van
Ede.
PRINSES MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.

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

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove 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
Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.

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

* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).

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

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

* Dhr. Ad Suĳkerbuĳk, woonlocatie Eikenhorst
(eerste verdieping- kamer 173).
GROESBEEK, PARKLAAN 21, 6561 LA.

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

* Dhr. Tom Meeuwsen.
NĲMEGEN, JOACHIM EN ANNA.
GROESBEEKSEWEG 327, 6523 PA.

* Mevrouw Vera Appelboom-Speksnĳders.
ELST, HAYDNSTRAAT 27, 6661 BS.

* Dhr. Wim van Beers, zorghotel Parkstaete.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 3,
3318 AS.

* Mevr. Nel van ’t Hooft.
C.W.Z. NĲMEGEN, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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HUWELĲK
Op zaterdag 30 juli zal het kerkelĳke huwelĳkssluiting van Frederik
Terwindt en Maureen Wouters plaatsvinden in de kerk Chieso di San
Giovenale van Orvieto, Italië. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes
sdb zal het huwelĳk voltrekken.

OVERLEDEN

Op donderdag 30 juni is Yasmine Fĳneman (ouders Vincent en Nora
Fĳneman van ms Tiesto. Oma en opa Rian & Peter Fĳneman)
overleden. Zĳ was sinds kerst gediagnosticeerd met zeldzame kanker.
Zĳ mocht maar 11 jaar worden (op woensdag 6 juli zou zĳ 12 worden).
Correspondentieadres: Kwadeveldenplein 4. Bus 9, 2170 Merksem
België.

Op zondag 24 juli is, in de leeftĳd van 79 jaar, Jeanne (Sjaan) Geeris
– Koning overleden. Echtgenote van Peet Geeris.
De crematiedienst heeft op donderdag 28 juli in de aula van
crematorium Zaanstad te Zaandam plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Oostzanerdĳk 169, 1025 EX Amsterdam.

Op maandag 25 juli is, op de leeftĳd van 75 jaar, Lodewĳk
(Lokie) Sterrenberg overleden. Weduwnaar van
Sjoerdsje Boersma.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
zaterdag 30 juli van 18.30 tot 19.30 uur in Rouwcentrum
Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 1
augustus om 10.30 uur in de aula van Crematorium Heidehof,
Engelanderholt 95 te Ugchelen.
Correspondentieadres: Veenweg 41, 7336 AE Apeldoorn

Videobericht 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: 16 minuten en 57 seconden).

https://youtu.be/rUN4tahrzgU
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten vam ket KSCC Het Zuiden vinden plaats

op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 31 juli 10.30 uur Woord en Communiedienst. Na de dienst is er
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 7 aug. 10.30 uur Woord en Communiedienst. Na de dienst is er
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 14 aug. 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant Ad
BlommerdeNa de dienst is er een bestuurslid
aanwezig.

Zo. 21 aug. 10.30 uur Woord en Communiedienst. Na de dienst is er
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 in Rotterdam.

Zo. 28 aug. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Remy Jacobs. Na de
viering elkaar weer fijn ontmoeten met een bakkie
koffie of thee.

Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
telefoon: 06 - 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

AGENDA KSCC NĲMEGEN juli/augustus 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzĳ anders aangegeven.

Na de H. Mis is er een (telefonisch) spreekuur van aalmoezenier
B. van Welzenes sdb op het KSCC Nĳmegen. Tel. 06 - 55 35 66 66.

Elke maandag 10.30 uur Stafvergadering.
Elke dinsdag en
zaterdag

12.00 -
16.00 uur Binnenvaartmuseum Nĳmegen open.

Zo. 31 juli 11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum met vervangend celebrant
pastoorT. Van Balveren.

Wo. 3 aug. 14.00 uur Workshop voor Oekraiense kinderen.

Zo. 7 aug.
11.00 uur

Kermis mis in de autoscooter van Fam. Kars
aan de Gedempte Turfhaven in Hoorn.
Celebrant: aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

11.00 uur
Gebedsdienst aan boord van het KSCC
Schipperscentrum.
Gebedsleider: Theo Janssen.

Ma. 8 aug. 10.00 uur Taalles Oekraïense Bindkracht 10.

Wo. 10 aug. 14.00 uur Workshop voor Oekraiense kinderen.

Zo. 14 aug. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum.

Zo. 21 aug. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum.

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

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 geïllusttreerd. Lees hier hoe te bestellen.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@kscc.nl
https://kscc.nl/Onderweg%20in%20de%20toekomst/
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De vierdaagse van Nĳmegen

Vrĳdag de laatste dag van de vierdaagse zĳn wĳ, (man, dochter en
zoon) naar Nĳmegen gegaan. We hebben eerst de stad zelf
bekeken, we komen er anders nooit, een heel gezellig centrum met
sfeer. Onze jongste dochter Marion liep voor het eerst de vierdaagse
in de groep van de douane én uitgelopen met als resultaat de
begeerde medaille gehaald zonder blaren. Ze weet nu al dat ze ‘m
volgend jaar weer loopt. De organisatie verdiend een pluim. Heel
veel werk is er verricht om alles goed te laten verlopen, dat zie je als
leek nog wel. Alles vroeg in de weer, lopers om 3 uur in de nacht
opstaan om vervolgens om half 5 te starten. Vrĳwilligers die klaar
staan zoals EHBO, de catering en de muziek. Na iedere dag 40km.

lang klonk het weekend
dochter de muziek nog in de
oren van o.a. de
Snollebollekes. Het was wel
een belevenis zeker de eerste
keer. De toeschouwers onder
weg stimuleerden de
wandelaars met applaus en
etenswaar zoals watermeloen,
zoute stengels en al wat nodig
is om op kracht te blĳven. Veel
waardering voor deze mensen

die je moed geven om door te gaan. Wĳ stonden natuurlĳk met
gladiolen op de Via Gladiola. We stonden er al om 14 uur waar na
later bleek dat ze om 15 uur vertrokken vanaf sportpark De Kluis
waar de groep van de douane zich om moesten kleden om
vervolgens in kostuum aan te komen bĳ de finish en het orkest er
onderweg voor kwam. Om 15.45 kwam ze langs de plek waar wĳ
stonden, 1,5 km. voor de finish. Sta je 2 uur te wachten en zĳn ze in
en halve minuut voorbĳ en snel een bos gladiolen aangeven. In de
groep moet je doorlopen en kun je niet even blĳven staan. Maar leuk
om het allemaal aan te zien. Wandelaars van de KSCC liepen
eveneens langs. Mooi was de aankomst van de politie met voorop
de paarden.
De meest komische uitdossingen komen voorbĳ en iedereen is
uitgelaten. Wat een geweldige sfeer.
Chapeau Nĳmegen !

Ina Feenstra.
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Ook in Tilburg kon na jaren van corona de kermis mis weer doorgaan in
de autoscooter van de familie De Voer. De goed bezochte kermis mis
werd muzikaal ondersteund door STEM Entertainment. Na de mis kreeg
de aalmoezenier voor zĳn 50 jarig jubileum van de gemeente Tilburg een
cheque van € 500,- aangeboden uit handen van evenementenwethouder
Maarten van Asten.

De laatste groepsfoto is nogal uniek omdat er tĳdens de viering maar liefst
4 (ex) Kermiswethouders aanwezig waren: vlnr Erik de Ridder, Hans
Janssen, Rolph Dols & Maarten van Asten (nieuw miv 2022). In het
midden staat de kermiscoördinator van Tilburg, Jet van Baast.

Foto's: Atze Lubach-Koers.

Bekĳk alle foto’s op onze website.

Kermis mis in Tilburg zondag 24 juli

https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-tilburg-2022/
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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 I: www.kscc.nl

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM NĲMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes sdb
Noodgeval Mobiel +31 (0)6 – 55 35 6666

Stafleden:
Tonny van der Veeken Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaĳ Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Paul van Kleef Kantoormedewerker
Hans Wester Kantoormedewerker

KSCC:
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

Bloemschikken
Reisjes

Fotografie
Kerkkoor

Waalkanters
Ziekenzorg
Soos met …

P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
G. Brugman
Vacature
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
Win. & Ger.Leensen

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud

Kerkbalans /
Gezinsbĳdrage

Livestream

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren
R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 16 verschĳnt op donderdag 11 augustus 2022.
Deadline: maandag 8 augustus.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Ina Feenstra, Karel Schreurs, Atze J. Lubach-Koers.

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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Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlĳke gegevens. De gegevens, die in de administratie zĳn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de
tweewekelĳkse notificatie dat er een nieuw Christoffel Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelĳk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing.
Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelĳke toestemming van de
uitgever.
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