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Hoop overwint de dood

Allerzielen, herfst als de natuur langzaam sterft. De dood, het
afscheid zit in de maand. En staat centraal in een
tentoonstelling in Brugge. Het schilderĳ van de oude meester
Hugo van der Goes is 540 jaar oud en onlangs
gerestaureerd. Een contemplatie door Hans Jacobs.
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Allerheiligen Allerzielen

Zondag jl. zĳn de namen van de overledenen genoemd in
de allerzielenviering. Afscheid nemen is een hele moeilĳke
opgave. Voor de zieke en voor de familie en vriendenkring.
Allen die afscheid hadden moeten nemen van een geliefde
mocht een kaars meenemen en werd een roos aangereikt.
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Schok

Als een grote schok kwam het bericht dat Ad Bierens in
Best met een mes is neergestoken. Ad en zĳn
oliebollenkraam waren heel bekend in de omgeving van
Eindhoven. Goed dat er op de diverse kermissen 2
minuten stilte is gehouden uit respect voor zĳn overlĳden.
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Van de directietafel

De klok is zaterdag op zondag weer verzet. We konden allemaal, als
we dat wilden, een uur langer slapen. Er zĳn mensen die maar
moeilĳk kunnen wennen aan deze tĳdverandering. Zĳ moeten, zo
blĳkt uit de diverse verhalen, helemaal wennen aan de nieuwe tĳd.

De herfst laat zich nu op zĳn mooist zien. De bladeren vallen en
vormen weer energie voor het volgend jaar. Mensen hebben het
afgelopen weekend genoten van de natuur.

Foto:C
raig
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dderley

Als een grote schok
Als een grote schok kwam het bericht dat Ad Bierens in Best met een
mes is neergestoken. Ad en zĳn oliebollenkraam waren heel bekend
in de omgeving van Eindhoven. Velen wisten hem te vinden.
De media stonden direct vol met informatie van deze onbegrĳpelĳke
en onzinnige daad van geweld. De kermisexploitanten spraken hun
ontzetting en verdriet uit in Facebook, naar Trees zĳn echtgenote en
de kinderen. Condoleances stroomden binnen.
Berichten over dit soort onbegrĳpelĳke en zinloze geweld vind je
dagelĳks in de media. Je leest er overheen, maakt een opmerking,
maar dan gaat het leven verder. Het wordt echter anders als het
iemand is uit je eigen gezin of familie, je eigen kring, je eigen
collega’s.
Goed dat er op de diverse kermissen 2 minuten stilte is gehouden uit
respect voor het overlĳden van Ad en als steunbetuiging aan zĳn
gezin en familie.
De dader is opgepakt, krĳgt een straf opgelegd, maar Trees en haar
gezin zullen levenslang dit verdriet dragen.

Wat is er aan de hand in onze samenleving
Twee weken geleden, een bericht ’s morgens op de tv. Jongens,
pubers, gooien (zwaar) vuurwerk naar de kermisvierders tĳdens de
kermis in Osdorp. Wat gebeurt er? De politie komt zegt dat de kermis
dicht moet en de volgende dagen mag draaien tot ‘s avonds 19.00
uur. De jochies worden opgepakt – het zĳn nog kinderen – om even
later weer vrĳgelaten te worden. Wie stelt zich verantwoordelĳk voor
de gederfde inkomsten?
Dit gebeurde niet alleen in Amsterdam. Een paar dagen later
kwamen er berichten over zulk soort incidenten uit ander steden.
Wat moeten wĳ er mee?
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De voorzitters van de
sociaaleconomische organisaties
lieten weten dat, op de vraag wat
hiertegen te doen was, zĳ het ook

niet wisten. Ja preventie, zoals veiligheidsambtenaren lieten weten,
met hekken en camera’s.
Maar mensen, als dit de oplossing is, dan zĳn we ver van huis. De
Kermis (we hebben het pas gevierd in Weert) is immaterieel erfgoed.
Voor iedereen gewoon toegankelĳk, zonder hekjes en poortjes.
Zouden wĳ nu toch eens niet moeten kĳken naar het
opvoedingspatroon van de kinderen in Nederland. Zouden wĳ nu
toch ook eens niet de ouders ter verantwoording moeten roepen en
medeverantwoordelĳk moeten maken aan dit hele gebeuren. Een
heropvoedingscursus voor ouders lĳkt me een goed initiatief.
Misschien kan er op school en in de sportclubs ook een tandje
bĳgezet worden aan de zorg om normen en waarden. De pastores en
de Imans hebben mede hierin een vormende taak.
In een open democratie kan en mag veel, maar niet alles. Er zĳn
grenzen. Belangrĳk is dat wĳ deze in ons eigen kleine wereldje
trekken.
Het door bruut geweld overlĳden van Ad, mag ons niet onberoerd
laten, maar juist aanmoedigen in de wereld waarin jĳ en ik leven een
voorbeeld te stellen.

Van de directietafel
Ach neen hé. Weer een bedelbrief

Vooraf
Dat zou u denken wanneer de brief van het KSCC en de parochie bĳ
u op de mat ligt. Maar laat duidelĳk zĳn: U MOET NIETS, MAAR U
MAG als het kan.
Een aantal jaren geleden zĳn we met de sinterklaas- en kerstdonatie
actie begonnen. Natuurlĳk weten we dat wĳ u jaarlĳks een brief voor
de parochiebĳdrage en het landelĳk KSCC toesturen. Veel mensen
reageren positief: daarvoor onze oprechte dank.

Maar in deze brief, de vrĳwillige Sint-Nicolaas/Kerstbĳdrage ligt het
accent anders. December is de sinterklaas- en kerstmaand.
Sinterklaas zorgt voor kadootjes voor zĳn verjaardag en met kerstmis
geven mensen vaak een kadootje aan elkaar.
Het leek ons een goed idee u de gelegenheid te geven het KSCC en
de parochie een kadootje te geven voor zaken waar we anders niet
toe komen.
Waar denken wĳ aan:
De zorg voor de zieken en hen die een duwtje in de rug kunnen
gebruiken.
Extra kosten voor de KSCC-ziekenvaarvakantie met de Prins
Alexander
Een bescheiden kerst/sinterklaas presentje voor de Oekraïners op de
schepen die liggen in de Waalhaven in Nĳmegen (250).
Het zĳn maar enkele ideeën die met dat geld dat de actie opbrengt
kunnen worden verwezenlĳkt.
Dus nogmaals

U MOET NIETS, MAAR U MAG als het kan.

Het heerlijke avondje gaat weer komen. Op
zondag 27 november brengt de Sint een
bezoek aan het KSCC Parochiecentrum.

Het heerlĳke avondje gaat weer komen.
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Van de directietafel
Allerheiligen Allerzielen

Zondag jl. zĳn de namen van de
overledenen uit de binnenvaart,

kermis en circus genoemd in de allerzielenviering. Toon Hermans zei
het al: ‘je bent dood, als je naam niet meer wordt genoemd’. Aan de
lĳst hebben wĳ ook zuster Vincentia gevoegd en André Raaĳmakers.
Zuster Vincentia zou 3 november 96 jaar geworden zĳn. Zĳ wordt nog
steeds goed herinnerd en ook is André steeds een onderwerp van
gesprek.
De lĳst bekĳkend (u vindt hem na dit artikel in deze uitgave van het
Christoffelnieuws. Zie pag. 5) hebben heel veel mensen verdriet
gehad. Achter elke naam schuilt een leven van vreugde en verdriet.
Afscheid nemen is een hele moeilĳke opgave. Voor de zieke en voor
de familie en vriendenkring. In veel gevallen kun je er samen naar
toe groeien, maar in een aantal gevallen niet. Dan is het abrupt.
Daarom is het belangrĳk altĳd goed afscheid te nemen, wanneer men
weer naar boord gaat, of naar het werk, of terug naar de familie.
Er een bord in de vorm van een hart met alle namen die ons bekend
waren: overlĳdenskaarten,
bidprentjes en foto’s.
De doden her-inner-den
wĳ ons, pĳn, verdriet, en
ook dankbaarheid
wisselden elkaar af. Het is
gewoon dubbel.
Er werden mooie liedjes
door het koor gezongen
begeleid door orgel, piano
of dwarsfluit.

De last post gespeeld op
de trompet werd in doodse stilte beluisterd en leidde het noemen van
de namen van de overledenen in om met opnieuw de last post de lĳst
af te sluiten. Van maand tot maand. Tussen de maanden door een
stemmig couplet of refrein van een lied.
Allen die afscheid hadden moeten nemen van een geliefde mocht
een kaars meenemen en werd een roos aangereikt. Er was weer een
bĳzondere mooie bloemversiering aangebracht: herfst, maar toch
een teken van hoop.
Dank aan hen die deze viering mede vorm hebben gegeven.

Vergeten wĳ niet de familie P. Duyts-Eckelboom en de familie
Knubben-Duyts te bedanken voor de (inmiddels traditie) geschonken
oliebollen. Zĳ ging er weer in als, neen niet als koek, maar als een
overheerlĳke oliebol. Piet kwam de oliebollen zelf brengen. Gelukkig
dat Ria hem nog even kon bedanken. Met een bloemetje zullen wĳ
namens u onze dank betuigen.

Fam. Knubben
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November 2021
03-11-2021 Mevr. Wies Duĳts – van

Dooren
04-11-2021 Mevr. Francis van den

Hoek – Pruĳn
06-11-2021 Mevr. Riekie Schuman –
Dauphin
07-11-2021 Dhr. Eric Laeĳendecker-

Houben
10-11-2021 Dhr. Gĳs Duĳts
14-11-2021 Mevr. Veronica Poppelier –

Driessen
22-11-2021 Mevr. Anne Paul –

Willemsen
27-11-2021 Dhr. Piet Sep

December 2021
03-12-2021 Dhr. Henk Orth
07-12-2021 Dhr. Jan Wanningen
09-12-2021 Mevr. Corry van der Hoeven

– Janssen
10-12-2021 Mevr. Tiny Keĳzer –

Brouwer
17-12-2021 Dhr. Christ Geerts
18-12-2021 Mevr. Annie Veldman –

Lubbers
18-12-2021 Dhr. Jan Sipkema

Januari 2022
01-01-2022 Dhr. Maurice van der Tuin
05-01-2022 Mevr. Annie Huibers – van

Lent

12-01-2022 Dhr. Theo Peelen
14-01-2022 Mevr. Joke van Laak –

Reĳmers
17-01-2022 Dhr. Ad van de Sande
28-01-2022 Dhr. Co Lahnstein

Februari 2022
12-02-2022 Mevr. Hilda Wieringa

– van Exel
13-02-2022 Dhr. Gerrit van Wĳck
16-02-2022 Mevr. Anneke Olivier

Maart 2022
01-03-2022 Dhr. Gerard van der Marel
09-03-2022 Mevr. Betsy Thĳssen
16-03-2022 Mevr. Ria van Weel.
26-03-2022 Dhr. Henk Ockers

April 2022
02-04-2022 Dhr. Wim Wagemakers
06-04-2022 Dhr. Wim Arends
15-04-2022 Dhr. Gerard Bosman
22-04-2022 Mevr. Henny de Graauw –

Mutsaers
23-04-2022 Mevr. Ellen Minkjan -

Kruitbosch
24-04-2022 Mevr. Rieta Zĳlmans -

Bouwens
28-04-2022 Mevr. Liliane de Vroedt –

Vincent
28-04-2022 Dhr. Hans van der Spek

Mei 2022
01-05-2022 Dhr. Tom van Stokkom
08-05-2022 Mevr. Betty Visser – Mink
11-05-2022 Mevr. Nel Nas
18-05-2022 Dhr. Herman Heĳmen
23-05-2022 Dhr. Theo Roelofs
30-05-2022 Mevr. Netty Wĳs – Schapers

Juni 2022
05-06-2022 Mevr. Anneke Blokker –

Blokhuis
09-06-2022 Mevr. Truus Janssen
10-06-2022 Dhr. René Vos
12-06-2022 Mevr. Riek van Alen –

Janssen
15-06-2022 Mevr. Bep Hoefnagels –

Dekkers
17-06-2022 Dhr. Hans Josef

Sommerkamp
21-06-2022 Mevr. Mimi Jansen
23-06-2022 Dhr. Bert Rensen

Juli 2022
02-07-2022 Mevr. Gonny Janssen -

Kolvenbach
03-07-2022 Mevr. Thil Langens – Bosch
06-07-2022 Mevr. Wilhelmien Huĳgens
07-07-2022 Dhr. Huub Verweĳen
24-07-2022 Mevr. Sjaan Geeris –

Koning
25-07-2022 Dhr. Lokie Sterrenberg
30-07-2022 Dhr. Henk van Boekel

Augustus 2022
03-08-2022 Dhr. Wim Sakko
04-08-2022 Mevr. Evelien Messelink
05-08-2022 Dhr. Jozef Westenberg
11-08-2022 Mevr. Triena Geraats -

Stienen
14-08-2022 Mevr. Thea Bouwmeester -

Raben
24-08-2022 Dhr. Theo Driessen
24-08-2022 Dhr. Win Huibers
26-08-2022 Mevr. Vera Appelboom –

Speksnĳder
31-08-2022 Dhr. Jan van Aken SDB

September 2022
06-09-2022 Dhr. Huub van Ophuizen
07-09-2022 Dhr. Gerard van Groningen
12-09-2022 Dhr. Gerard Nuĳ
15-09-2022 Dhr. Jan Cordes
21-09-2022 Mevr. Nellie van den Hurk -

Buĳks
28-09-2022 Dhr. Johan van Weel

Oktober 2022
03-10-2022 Dhr. Joop van der Hoeven
04-10-2022 Dhr. Gerard Gerritsen
09-10-2022 Mevr. Nel Zĳlmans –

Schoenmakers
19-10-2022 Mevr. Miep Hoks – Wolters
25-10-2022 Dhr. Ties Venekamp
28-10-2022 Dhr. Ad Bierens
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Allerzielen, herfst als de natuur langzaam sterft. De dood, het afscheid zit in de maand. En staat centraal in een bĳzondere (hoopvolle)
tentoonstelling in Brugge.

Maria en oog in oog met de dood

Hoop overwint de dood
Door Hans Jacobs

De dood van Maria heeft ze aangegrepen. Twaalf apostelen rondom
het doodsbed van de moeder van Christus. Elk gezicht draagt een
andere, eigen verwerking van het verdriet dat ze samen voelen bĳ
haar dood. Zoveel verdriet in één beeld. Maar toch: het verdriet
rondom de dood van hun geliefde Maria wordt verslagen door de
hoop. Hoop op iets anders, hoop op een nieuwe toekomst, het
verlangen naar iets dat gaat komen even goed is als dat wat je
achterlaat.
Zoals Maria. Ze is haar lichaam al ontstegen en aangekomen bĳ haar
zoon, die in een wolk op haar wacht en haar opneemt in de hemel.
‘De dood van Maria’. Het schilderĳ van de oude meester schilder
Hugo van der Goes is 540 jaar oud en onlangs gerestaureerd. De
gele vernis van eeuwen is verdwenen, verborgen gordĳnen zĳn
tevoorschĳn gekomen. Het schilderĳ schittert alsof het vers uit het
atelier van deze uitzonderlĳke kunstenaar is gekomen. Het is een
topstuk uit de wereldberoemde collectie Vlaamse primitieven van
Musea Brugge.
Het werk raakt je, dwingt tot nadenken, inspireert en is het hart van
een bĳzondere tentoonstelling ‘Oog in oog met de dood’ in het
Brugse St. Janshospitaal. De dood van Maria is omsingelt door 70
topstukken uit de veertiende-, vĳftiende- en zestiende eeuw, die allen
de dood in hun hart hebben.

Lees verder →
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Geloof
Natuurlĳk is de Dood van Maria ontstaan uit een totaal ander
referentiekader dan de tĳd van nu. Vĳf eeuwen geleden was een
diepe religieuze overtuiging de inspiratiebron van Hugo van der
Goes. Maar het doek is niet dood. In de tentoonstelling zĳn vĳf
nieuwe meesters oog in oog met de dood in een dialoog gegaan met
de oude meesters waardoor blĳkt dat de Dood van Maria ook
vandaag een rol speelt: theaterman Ivo van Hove, kunstenaar
Berlinde De Bruyckere, danser Anne Teresa De Keersmaeker, de
Iraans Nederlandse schrĳfster Sholeh Rezazadeh en dichter en
acteur van bestsellers als Grand Hotel Europa: Ilja Leonard Pfeĳffer.
Afscheid, Zin, Maria icoon, Beleven en Virtuoos zĳn de hedendaagse
thema’s die in beeld en geluid het schilderĳ van Hugo van der Goes
deze tĳd in slepen. “We hebben de gordĳnen van De dood van Maria
open gedaan”, aldus de conservator Sybilla Goegebuer.”We laten
zien hoe de dood vroeger werd verwerkt.” In het tafereel zindert een
antwoord op een nieuwe manier van beleven en verwerken van de
dood, waar veel mensen in deze tĳd van individualisme zo
krampachtig naar op zoek zĳn, waarin het individu (door de favoriete
muziek bĳvoorbeeld) centraal staat en niet de gezamenlĳke beleving.

In Paradisum
Een antwoord gemarineerd door eeuwen waarin leven en dood hand
in hand gaan in rituelen en gebruiken. Rituelen die van generatie op
generatie worden doorgegeven en mensen vormen waardoor je het
samen beleeft. Het samen zingen tĳdens een begrafenis als de
geliefde wordt weggedragen: In Paradisum Deductant te Angeli,
moge de engelen je begeleiden in het paradĳs. Dát samen zingen is
troostend en schept een band.

Lees verder →
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Kĳk in de ogen van de apostelen en je ziet de intense, innerlĳke
bedroefdheid, zoals ook nu de dood van een innig geliefde wordt
verwerkt. Maar de schilder ziet meer dan de apostelen. Hĳ schildert
Maria zoals zĳ het beleeft. Ze gaat niet dood, Maria wordt
opgenomen door haar zoon.
Ilja Pfeĳffer ziet in het schilderĳ het belang van het geloof in de
wederopstanding. Het is een treurig beeld, zegt hĳ: iemand gaat
dood maar tegelĳkertĳd ligt de nadruk op de wederopstanding, op het
geloof in de wederopstanding en dat versterkt de hoop. Volgens Ilja
Pfeĳffer is Maria de machtigste vrouw, die al eeuwen vereerd wordt.
Maria is de ster in het werk van Van der Goes, de universele
vrouwenfiguur die symbool staat voor troost. Zĳ de bemiddelaarster
tussen de aarde en de hemel. “Haar taak is om voor ons stervelingen
voorspraak te doen in de hemel.”

Verlangen
Bĳ Ivo van Hove, die Lazares schreef over het einde van David
Bowie, staat de dood centraal in zĳn werk. En afscheid. Niet alleen
het afscheid van vrienden en geliefden, maar ook het moment
waarop je hoop probeert te pakken en vorm te geven.
Afscheid, zo zegt de Iraans Nederlandse schrĳfster, is het verlangen
naar iets anders. “Als ik naar Maria op het schilderĳ kĳk, voel je

verdriet, maar ook hoop en dat verlangen naar dat andere.” Zĳ
herkent in het visioen van Jezus boven Maria het eigen verlangen na
haar vlucht uit Iran naar een nieuw begin.
Het schilderĳ straalt in het midden van de tentoonstelling. De dood is
er niet dood. Door Maria is de angst voor de dood afwezig en ligt de
nadruk op het sterven als verlossing en de hoop op een hemelse
toekomst.

Herboren
Onderweg naar huis hoor ik Raymond van het Groenewoud met zĳn
krakende intense stem zingen. De vingers glĳden over de toetsen
van de piano:
“Als je sterft word je herboren.
Ik zal blĳ zĳn aan de meet.”

Oog in oog met de dood. Hugo van der Goes, oude meesters,
nieuwe blikken. Sint -Janshospitaal Brugge. Tot 02-02-2023.
www.museabrugge.be

https://www.museabrugge.be
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Video: The Letter
Op 4 oktober 2022 ging de nieuwe documentairefilm 'The Letter'
(‘De brief’) in première in het Vaticaan. Deze film waarin paus
Franciscus een prominente rol speelt, gaat over de kracht van de
mensheid om de ecologische crisis te stoppen. De film is gratis te
bekĳken op YouTube.

Het is geen toeval dat 'The Letter' op 4 oktober gelanceerd werd,
want deze dag is ook gekend als de feestdag van Sint-Franciscus
van Assisi: een beroemde heilige die leefde rond het jaar 1200.

Gratis te bekĳken op YouTube

De hoofdrolspelers van 'The Letter' zĳn paus Franciscus, een
inheemse leider uit de Amazone, een vluchteling uit Senegal, een
jonge Indiase activist en een Amerikaans wetenschapperskoppel dat
de vaak ongehoorde stemmen vertegenwoordigd in het wereldwĳde
gesprek over onze planeet.

Je kan de film hieronder bekĳken. Klik op de filmposter en je wordt
doorverwezen naar YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,
Onderliggend is het fantastische en voor de tĳd van het jaar veel te
warme weer dat het verblĳf buiten de deur heel aangenaam heeft
gemaakt. En wie weet wat november te bieden heeft. De opwarming
van de lucht rondom de aarde gaat alsmaar door. Klimaattop na
klimaattop worden telkens weer achterhaald en welke gevolgen
zullen er zĳn geweest als wereldwĳd niet miljoenen zonnepanelen en
tienduizenden windmolens op het elektriciteitsnetwerk waren
aangesloten? Maar goed, los van dit maatschappelĳk vraagstuk,
hebben we altĳd te maken met de weerstand, met de conditie van
ons lichaam. En wat belangrĳk is, op welke leeftĳd mag je beginnen
met de vele adviezen van de gezondheidsinstanties? In dit opzicht
mogen kinderen van hun ouder(s) iets verwachten. Snoepjes en
snacks hebben hun invloed, niet met de auto naar school gebracht of
van school gehaald worden, maar op de fiets, daar waar het kan
buiten spelen. Vrĳwel iedereen vindt dit soort zaken logisch en niet
alle goede suggesties geven een garantie, maar er niet aan werken
maakt de kans op bĳvoorbeeld overgewicht groter.

Nog steeds blĳft het wel of niet wandelen, het wel of niet fietsen, het
wel of niet met de lift een afweging. En vaak moeten er drempeltjes
worden overwonnen om letterlĳk en figuurlĳk die stap te zetten. Maar
houdt het klein, zoals een wandeling door het centrum van Maastricht
gekoppeld aan een ommetje langs en over de Maas. Bĳ goed zicht is
van de rechterrivieroever de St. Pietersberg te zien. Voor sommigen
ontstaat dan de uitdaging om die berg op te nemen in de wandeling
en uit te kĳken over het Mergelland en meer naar het zuiden het
plaatsje Visé in België. En gelukkig hoeven we geen uren te rĳden, of
nog erger, te vliegen om de spieren te laten werken en de ogen te
laten prikkelen.

Uit het programma kunnen de volgende wandelingen worden
gehaald:

6 november 2022
1e tocht 42e Winterwandelserie in Wĳchen
Afstanden: 5-10-20 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 6604 CC Wĳchen
www.wsv-paschalis.eu
06-44404672

13 november 2022
Winterserie in Escharen (bĳ Grave)
Afstanden: 6-10-15-20 km
Startpunt: ‘t Dôrpshuus Meester Bongaardsweg 2 5364 PM Escharen
www.dew-escharen.nl
0486-473527

Op 4 en 5 november is er en wandeltocht in Boxtel, op 5 november in
Rhoon en in Valkenswaard, op 6 november in Brummen, Rotterdam
en Lare, en op 13 november in Barchem.

Beweging zorgt niet alleen voor de opbouw van weerstand, maar kan
ook voor een voldaan gevoel zorgen.
Op www.wandel.nl zĳn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren

https://www.wsv-paschalis.eu
https://www.dew-escharen.nl
https://www.wandel.nl
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WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbĳe jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tĳden en
vormen ze een wezenlĳk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelĳk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.
Bĳ veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zĳn we op zoek naar gegevens bĳ de afgebeelde foto 30.
Wie is dit en wie weet wat er in die pan zit? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 30.
Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw reactie.

30
Wilt u de foto digitaal toegezonden
krĳgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wĳ sturen u per
omgaande de foto naar u toe.

Mop
Een man in de gevangenis krĳgt een brief

van zĳn vrouw:
"Ik heb besloten om wat sla te planten in de
achtertuin. Wanneer is het de beste tĳd?"
De gevangene weet dat de bewakers alle
post lezen en antwoordt in een brief:
"Lieve vrouw, blĳf van de achtertuin af!
Daar heb ik al het goud verstopt."

Een week later ontving hĳ weer een brief
van zĳn vrouw:

"Je kunt niet geloven wat er gebeurd is. De
politie heeft de hele achtertuin

opgegraven."
De gevangene schrĳft terug:

"Lieve vrouw,
NU is de beste tĳd om de sla te planten!"

Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Paul 40 jaar in dienst

Paul van Cleef was op 10 oktober
40 jaar in dienst bĳ het KSCC en de
parochie.

Wie kent Paul van Cleef niet?
In de video podcast donderdag 27
oktober was hĳ te gast. In een kort
overzicht gaf Paul aan hoe hĳ zich de
40 jaar herinnert. De
sollicitatiegesprekken met onder
andere broeder Gelasius, Henk van
Zwam en ondergetekende wist hĳ zich
nog als de dag van gisteren te
herinneren. Veel mensen heeft hĳ in de
staf en de groep vrĳwilligers
meegemaakt. Algauw wist hĳ een
goede, constructieve en collegiale
plaats in te nemen. Hĳ kan heel veel vertellen over de beginjaren in
het oude centrum en later in het centrum waarin wĳ nu verblĳven.
Heel veel mensen heeft hĳ zien gaan en komen.

Paul is een factotum: iemand die voor bĳna alles een oplossing weet.
De boekjes die hĳ gemaakt heeft voor liturgische bĳeenkomsten, de
bulletins die hĳ gedrukt heeft, eerst op folio en later op kleiner
formaat: zĳ zĳn ontelbaar.
De tĳd van plaatjes in stencils inbranden, typen op een IBM
elektrische typemachine liggen nog vers in zĳn geheugen. Vergeten
wĳ niet het Badmintonnen o.l.v. broeder Gelasius, het jaarlĳkse
voetbalfestĳn in Geertruidenberg.
Hĳ is nu ook belast met een deel van de financiële administratie.
Kortom iemand die op veel plaatsen inzetbaar is. Altĳd een goed
humeur en oplossingsgericht.

In zĳn vrĳe tĳd tankt hĳ zich op in het voetbal: trainen en
scheidsrechteren.
In 40 jaar is hĳ gegroeid tot degene die hĳ nu is. Voor ons werk een
onschatbare kracht in het team.
Paul, namens ons allen dank je welga door tot je……….
Blĳf gezond.
Volaan Vooruit In Gods en Don Bosco’s Naam.
Aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

Paul op zĳn voetbalclub SCE



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 14

Videobericht van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.

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: 15 minuten).

Dag van de Binnenvaart, 12 november 2022

Ontdek hoe fascinerend en verrassend anders Nederland eruitziet
vanaf het water. Stap aan boord en ervaar de sfeer van het varen.
Een unieke gelegenheid om te komen zien, voelen, ruiken en ervaren
wat er allemaal gebeurt op en rondom het water. Ontdek het zelf
tĳdens de Dag van de Binnenvaart. Dat moet je (er)varen!

Ga naar de website ’Dag van de binnenvaart’ voor een overzicht van
de activiteiten. Bĳna dagelĳks komen er nog nieuwe activiteiten bĳ!

Op onze website vindt u veel meer
informatie over het KSCC
en de Landelĳke Parochie.

Ga naar: www.kscc.nl

https://youtu.be/6oEzUvJorDQ
https://www.dagvandebinnenvaart.nl/
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DOOP
Op zondag 6 november wordt Donna Nouvelle
Teunissen gedoopt. Donna is het dochtertje van Stasiu
Teunissen en Annemarie Teunissen - Wagenaar.
Peetouders zĳn Martĳn van Summeren en Corina Albers
– Teunissen.
Donna wordt gedoopt door aalmoezenier B. van
Welzenes sdb om 14.00 uur in het Kerkje van Leur.
Wĳ wensen Donna een leven vol geluk en gezondheid en een fijne
doopdag!

OVERLEDEN
Op woensdag 19 oktober is, op de leeftĳd van 90 jaar,
Maria Mechtilda (Miep) Hoks – Wolters overleden.
Echtgenote van Jan Hoks.
De afscheidsdienst werd op donderdag 27 oktober
gehouden in de aula van crematorium Waalstede in
Nĳmegen.
Correspondentieadres: Ananasstraat 21, 6543 ZH Nĳmegen.

Op vrĳdag 28 oktober is, in de leeftĳd van 63 jaar,
Adrianus Johannes Theodorus (Ad) Bierens
overleden. Echtgenoot van Trees Bierens.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrĳdag 4
november om 15.15 uur in de Luxzaal van crematorium
Rĳtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Correspondentieadres: Alblasstraat 6, 5626 BJ Eindhoven.

Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt (in deze CN of
op onze website) geef dat aan bĳ het verzenden van de informatie.

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website.

Dinsdag 1 november

Onderhoud op de Jos
Vranken waar de Landelĳke
Parochie en KSCC
Nĳmegen zĳn gehuisvest,
gaat altĳd door. Meestal
uitgevoerd door onze
onvolprezen vrĳwilligers.
Maar soms moet het aan de
professional worden over
gelaten. Zoals de reparatie
aan de grote vouwdeur
achter in de kerk.

Medewerkers van de firma
Willemsen hebben de
vouwdeur innovatief
gemaakt. Waarvoor onze
dank.

https://kscc.nl/privacy/
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4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; Elly Lischer-Coenen.
6-11 Chris Meering jr.; Tessa Sep, m/s "Boris"; Ilja Joosten;

Tom van den Broek; Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.
7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;

Romique Kropman; Theo de Goey; Wiebe Peters;
mevr. Lenie Buil; Flora Stevens; Floor Verberck.

14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wĳte, landelĳk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Wesley Scholting.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strĳp;

Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Dhr. Ad Bierens uit Eindhoven,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy en familie van den Brink,
mevr. Mia Reĳmers -Janssen, dhr. Henk Reĳmers en Hetty van Bon,
ouders Beĳer-Joosten,
ouders Heĳmen-van Ophuizen en Herman Heĳmen,
overleden familie Pols-van Laack,
Francis van den Hoek – Pruĳn, Wim van den Hoek,
dhr. Leo van Giesen en Ferenc,
ouders Jan en Riek van der Donk-Reĳmers en Ference,
dhr. Gĳs Duĳts, mw. Wies Duĳts-van Dooren.

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

Dhr. Toon Brantenaar,
dhr. Peter de Louw en overleden familieleden,
mw. M. van Os-Appelboom, Henk en Vera Appelboom Speksnĳder,
dhr. C. Eĳsermans schippersaalmoezenier,
dhr. Bertus en Joke Kerkhof,
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Als u bĳ een zieke op
bezoek wilt gaan, neem
dan eerst contact op met
de familie. De zieke kan
even rust willen hebben!

Onze zieken

Een kaartje omdat je aan iemand denkt

* José Huibers-Kleipas.
OUD KARSPEL, ZWANEBLOEM 31, 1724 XX.
* Dhr. Gerard de Koning (man van Xenia).
FRANKRĲK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350 ESCASSEFORT.
* Dhr. Piet Herckenrath (St. Elisabeth zorgcentrum).
BENEDEN-LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658 WX.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).
* Joanita Klarenbeek-Huibers - (Anthonius).
NĲMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Dhr. Marc Bongers.

* Dhr. Andre Smeeman in het Radboudziekenhuis.
NĲMEGEN, GEERT GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* Antoine Kuenen.
NĲMEGEN, LUIPAARDSTRAAT 2, 6531 PS.
* Dhr. Ton Smits.
NĲMEGEN, WAALBANDĲK 203, 6541 AA.
* Zuster Laetitia-Goris, Huize Mater Misericordiae – Afd. Oost –
App. 87.
TILBURG, KLOOSTERSTRAAT 10, 5038 VP.
* 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.
* Dhr. Gerard Heĳmen (Lobede: locatie Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER, BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Gerus Brugman.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* Dhr. Ad Suĳkerbuĳk, woonlocatie Eikenhorst, (1e 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.
* Dhr. Wim van Beers, zorghotel Parkstaete.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 3, 3318 AS.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van Ede. PRINSES
MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Beppie Leensen en Piet Leensen.
WĲCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.
* Mevr. v/d Zee in het Hospice Malden.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Grote Clubactie 2022

Tot en met 5 december mogen er door het KSCC nog loten
worden verkocht van de Grote Clubactie van dit jaar. Het is de
bedoeling de opbrengst te gebruiken voor de Ziekenvaartocht
met de Prins Willem Alexander van volgend jaar (2023).
Het is belangrĳk om zo veel mogelĳk loten te verkopen. Van ieder lot
van € 3,00 is er minimaal gegarandeerd € 2,40 voor dit mooie doel.
Laat ons allemaal een stapje doen om zo veel mogelĳk loten te
kopen en te verkopen.
Hoe kunt u loten kopen?
● Schipperscentrum Nĳmegen bĳ Ria Lentjes 024-3777575
● Schipperscentrum Het Zuiden bĳ Jos van Dongen 06-53910154
of 0162-314569

● Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
● E-mail naar k.schreurs@kscc.nl
● Of e-mail naar info@kscc.nl.
Het is de bedoeling dat de loten die u koopt op het schipperscentrum
in Nĳmegen komt ophalen. Maar kunt u dat niet, dan kunt u ook
gewoon telefonisch of via de mail loten bestellen en via IBAN:
NL42 ABNA 0500244324 t.n.v. Katholiek Schipperswerk, betalen.
Het is dan echter wel belangrĳk om bĳ de omschrĳving van uw
bankoverschrĳving een adres op te geven waar wĳ de loten
naar toe kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in
de bankoverschrĳving.
Als de betaling op onze rekening staat krĳgt u de loten thuis
gestuurd.
Het kopen van superloten doen wĳ dit jaar ook weer. Superloten zĳn
door de Grote Clubactie in het leven geroepen voor ‘groot afnemers’.
Het is een lot dat kost € 150,00 en dus is de opbrengst voor ons
direct € 120,00. Zo’n lot bestaat feitelĳk uit 50 gewone loten.
Help ons mee om van de Grote Clubactie 2022 weer een succes te
maken.
Karel Schreurs.

mailto:%20k.schreurs@kscc.nl
mailto:%20info@kscc.nl
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AGENDA KSCC NĲMEGEN november 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.

Elke dinsdag 18.15 uur Repetitie KSCC Kerkkoor.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie koor De Waalkanters

Zo. 6 nov. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Ma. 7 nov. 10.30 uur Coördinatieraad vergadering.

Do. 10 nov. 14.00 uur KSCC Soos met... Bingo met herfstproducten.

Za. 12 nov. 10.00 uur Dag van de Binnenvaart. Binnenvaartmuseum
en KSCC Nĳmegen zĳn gratis te bezoeken.

Zo. 13 nov. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Do. 17 nov. 12.00 uur ENTE bestuursvergadering (via zoom).

Vr. 18 nov. 19.00 uur KSCC Vrĳwilligersavond. Alleen voor
genodigden.

Za. 19 nov. 11.00 uur Reunie van de PWA vrĳwilligers.

Zo. 20 nov. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Zo. 27 nov. 11.00 uur Eerste Adventzondag. H. Mis met celebrant
aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

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

Noteert u alvast in uw agenda!
Op zondag 27 november na de H. Mis, brengt Sint
Nicolaas een bezoek aan het Schipperscentrum in
Nĳmegen.

ALLE KINDEREN ZĲN WELKOM!

mailto:info@kscc.nl
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AGENDA SV ST. NICOLAAS MILLINGEN AAN DE RĲN 2022

Alle activiteiten van sv St. Nicolaas vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119 in Millingen aan de Rĳn.

Do. 17 nov. 14.00 uur Gezellige soosmiddag

Contactpersoon voor sv 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 in Zwĳndrecht.

Do. 10 nov. 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Vanaf 12.30 uur is er tĳd voor
een kopje koffie/thee. We beginnen om 13.30 uur.
Entree: € 3,50 incl. koffie of thee.

Di. 15 nov. 13.30 uur

Binnenvaartsoos met creatieve handwerkende
binnenvaartdames. Gebreide en genaaide dingen,
schilderwerk, kaarten. Handdoekjes geborduurd
met leuke dingen erop. Dit alles wordt tevens te
koop aangeboden.

Do. 24 nov. 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Vanaf 12.30 uur is er tĳd voor
een kopje koffie/thee. We beginnen om 13.30 uur.
Entree: € 3,50 incl. koffie of thee.

Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoosnl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022

Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het
Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Vrĳ. 25 nov. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten vam ket KSCC Het Zuiden vinden plaats

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

Wo. 2 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 6 nov. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 9 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 13 nov. 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
Wo. 16 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 20 nov. 10.30 uur Woord en Communieviering.
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. 27 nov. 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

mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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Binnenvaartsoos Zwĳndrecht

18 oktober was op de soos ons jaarlĳks bierfeest met braadworst.
Altĳd heel gezellig en iedereen liet zich de worst goed smaken met
daarbĳ biertje, wĳntje en frisdrank. Er waren rond de 100 bezoekers
aanwezig wat wĳ een mooi aantal vinden. Het weer werkte ook goed
mee zodat het ook heerlĳk was om buiten te zĳn en zich naar de
soos te begeven. De worsten worden in de keuken door de kok van
het internaat gebakken en Nel Timmer had de verantwoording dat de
bezoekers de worst verkregen tegen betaling van een muntje, even
door het snĳmachientje en een schepje mosterd.

15 november is er weer de creatieve soos. De dames van al dat
handwerk maken de mooiste dingen. We verheugen ons er al op.

Ina Feenstra
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Busreis Kerstmarkt Essen - 7 december
Hallo allemaal,

Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben organiseren wĳ vanuit het
KSCC Nĳmegen weer een dagtocht naar de kerstmarkt in Essen.

Woensdag 7 december 2022 vertrekt de bus om 8.45 uur vanaf het
schipperscentrum aan de Waalhaven te Nĳmegen en we zĳn om
19.45 uur weer terug bĳ het schipperscentrum.
U kunt zich hier voor opgeven door een mailtje te sturen naar
m.bosman@kscc.nl , even te bellen naar 024-3777575 of mondeling
aan één van ons door te geven.

De kosten voor deze dagtocht zĳn € 25,00 per persoon en wanneer
gewenst kunt u zélf een reis- en of een annuleringsverzekering
afsluiten dit wordt niet in groepsverband gedaan.
De prĳs is inclusief een kopje koffie op het schipperscentrum voordat
de bus vertrekt.
Wanneer u zich opgeeft zorg dan dat u op tĳd aanwezig bent de bus
kan helaas niet wachten.
Zoals u wel zult begrĳpen is dit allemaal met inachtneming van de
dan geldende coronaregels en onder voorbehoud dat het dan ook
toegestaan is om met een grote groep in de bus te gaan.

Er is nu nog plaats in de bus maar wacht niet te lang met u aan
te melden!
We hopen dat we er
samen een leuk dagje uit
van kunnen maken.

Houd er rekening mee dat
er ‘betaald parkeren’ is bij
de Waalhaven.

Tot dan.

Mieke Bosman
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.

mailto:m.bosman@kscc.nl
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Zeemanskoor Schip Ahoy bĳ SV Sterreschans

Het optreden van zeemanskoor Schip Ahoy bĳ Schippersvereniging ‘Sterreschans’ in
Doornenburg was een succes. De Schippersvereniging had het zeemanskoor uit
Angeren, voor de coronapandemie gecontracteerd voor een optreden in 2020. Maar
na vier keer uitstellen vanwege de corona, kon het vrĳdag 28 oktober jl., eindelĳk
doorgaan.
De voorzitter van ‘Sterreschans’ heette de meer dan honderd publieke
belangstellenden en de circa vĳftig ‘zeemannen’ waaronder één vrouwelĳke matroos,
hartelĳk welkom.
Hĳ bedankte de aanwezigen voor de
LingewaardDoet actie, voor de vele tientjes en
de Rabo Club Support actie die hun stem
hadden gegeven aan ‘Sterreschans’ om de
Schippersmast te verrĳken met een
bloemenperk en verlichting voor het aanstralen
van de mast aan de Sterreschans.
Hierna, onder leiding van de rasechte
Doornenburgse dirigent Gert Huting, werden er
drie setjes liedjes ten gehore gebracht. Na het
optreden werd het publiek, het koor, combo,
geluidsman en de dirigent bedankt voor de
geslaagde avond.
Hierna was er nog gelegenheid om aan de bar
een ‘oorlam’ te nuttigen, waarna een ieder
voldaan huiswaarts keerde.

Jaap Stienstra
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De donderdagmiddag met 'Soos met' was een succes. Er was
een lezing gepland waarin apotheker Claudia van Megen uitleg
gaf over het gebruik van medicĳnen. In de zaal werd aandachtig
geluisterd en ook af en toe een vraag gesteld.
Na de lezing werd er nog een rondje bingo gespeeld. Claudia
was zo vriendelĳk om Gemma te assisteren.

Foto's: aalmoezenier Van Welzenes, Paul Leensen.

Bekĳk meer foto’s van deze Soosmiddag op onze website.

KSCC Soos met... apotheker Claudia

https://kscc.nl/fotos-kscc-soos-met-apotheker-en-bingo/


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 25

Van Luik gaat het naar Hoei, waar we ook
graag nog eens rondlopen. Van Hoei naar
Namen en die stad vaar je ook niet gauw
voorbĳ. Je kunt er prachtig wandelen. Er ligt
een goede kennis voor ons. Daar gaan we
zondagmiddag mee de Citadel op. Boven in
het restaurant wordt gedanst en aangezien
onze spieren die beweging wel kunnen
gebruiken, besluiten die sport maar eens te
gaan beoefenen. Ze spelen mooie muziek en
we hebben het reuze naar de zin. 's Avonds
kun je goed voelen dat de oude vastgeroeste
spieren weer losgekomen zĳn. We hebben
een fijne dag gehad.
De andere dag varen we samen met onze
kennissen naar Dinant. Daar is het ook goed
uit te houden. We gaan met zĳn allen de
grotten van Dinant bezoeken. Die zĳn heel
mooi. De druipstenen zĳn mooi verlicht en het
is er lekker koel. Buiten is het erg warm. We
proberen of we al de trapjes naar de Citadel
op kunnen komen. Het lukt nog aardig. We
zĳn dan wel oud (75 plus), maar nog niet
versleten.
Op een dag stappen we op de fiets om naar
de Lesse te rĳden. Dat is een riviertje dat
ongeveer 25 kilometer hoger ontspringt en
zich hier in de Maas stort. Je kunt je met een
kano van boven naar beneden op de stroom
laten meedrĳven. Dat hebben we niet gedaan,
maar we hebben wel een plaatsje ontdekt
waar een kleine waterval te zien is. Zo
ongeveer anderhalve meter hoog. Je kon er

op een muurtje gaan zitten en daar hebben
wat afgelachen. De kano's moesten namelĳk
van dat watervalletje af duiken. Degenen die
een beetje verstand van varen hadden, wisten
dat je recht met de kop voor er af moest
duiken. Dan ging alles goed. Maar de
meesten hadden dat niet door en gingen met
de roeispaan tegen de stroom is strĳken. Met
het gevolg dat ze dwars kwamen te liggen en
van de waterval af kukelden. Ze sloegen om
en moesten gaan zwemmen. We hebben er
een hele tĳd zitten kĳken en naar het gegil van
de meiden geluisterd die hoestend en
proestend weer bovenkwamen. Leedvermaak
is een leuk vermaak, tenminste, als het zo
vrĳwillig gebeurt. Het was weer een leuke
middag geweest.

Toen we alles weer gezien hadden zĳn we de
Maas verder afgezakt richting Hasselt. Bels
Hasselt blĳft bĳ ons altĳd in trek. Het is geen
probleem om daar enkele dagen te liggen. We
hebben er nog een familielid wonen. Die man
is zelf een jacht aan het betimmeren. We
gaan eens kĳken of er al vooruitgang valt te
bespeuren, sinds we de laatste keer hier
waren. De klus was hem vies tegengevallen.
Vooral omdat hĳ dacht: dat fiks ik wel even. Je
zaagt een plank soms wel drie keer op maat
en dan is ie ineens te kort. Timmeren is toch
een vak apart. Het grondhout zat er zowat in,
maar er moest nog heel wat gebeuren. Ik
bewonderde zĳn moed om een jacht van
twaalf meter zelf te gaan betimmeren. Allee,
Harrie, een mens moet toch wat te doen
hebben, hè. Kik heb er nog altĳd goesting in.

Zondag na de middag fietsen we naar Bokrĳk.
We wandelen er in de bossen en komen bĳ
een mooi kasteel waar ze een restaurant van
gemaakt hebben. Op het terras eten we een
coupe de Swing. Dat is ĳs met slagroom. Dat

is goed om je figuur wat bĳ te werken. Je
moet de boel een beetje strak zien te houden,
anders krĳg je rimpels. Ik denk altĳd: beter
kort en goed dan lang en slecht geleefd. Het
zal je maar gebeuren dat je je hele leven alles
ontzegd hebt en dat je dan op je vĳftigste het
loodje legt. Dan is alle versterving voor niets
geweest. Ik heb er op gelet: dikke mensen
gaan dood en magere ook. Zolang doodgaan
in de mode blĳft, ben je je leven niet zeker. Ik
zing altĳd: als ik doodga zonder pĳn, zullen
mĳn laatste woorden zĳn, een citroentje
brandewĳn. Dat is mĳn favoriete drankje. Daar
kun je oud mee worden en ik geloof, dat ik het
ga bewĳzen ook.

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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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties binnenvaart EXTERNE LINKS
VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

https://www.bln.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://binnenvaart.org/
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/
https://www.ivr-eu.com/
https://www.ebu-uenf.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/
https://www.debinnenvaart.nl/
https://www.dewandelgang.nl/
https://www.marineclubrotterdam.nl/home
https://binnenvaartpastoraat.nl/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
https://stc-group.nl/
https://stc-group.nl/
http://www.vaart.nl/
https://binnenvaartkrant.nl/
https://www.scheepvaartkrant.nl/
https://www.schuttevaer.nl/
https://www.dekermiscarrousel.nl/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/index.html
https://kermis.nu/
http://www.bovak.nl/de-kermisgids-2/
https://circusweb.nl/
https://www.circusvrienden.nl/
https://www.komet-pirmasens.de/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/
http://www.bovak.nl/
http://www.bovak.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.circuspunt.nl/
https://www.europeancircus.eu/
http://www.circusfederation.org/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
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GEZONDHEIDSZORG

Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
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

Radboudumc Geert Grooteplein zuid 10 024-361 11 11
CWZ Weg door Jonkerbos 100 024-365 76 57
Sint Maartenkliniek Hengstdal 3 Ubbergen 024-365 99 11

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48

CIRCUS

VNCO 06-39 82 71 86
Ned. Cen. v Volkscultuur en Immatrieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association +49 2133 26645 80

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende 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
Afdeling 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

BELANGRĲKE TELFOONNUMMERS EN WEBSITES

Foto
doorR

on
Lach

https://www.thuisarts.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://www.apotheek.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/;jsessionid=D24B59C2E0EB8D34005FF8947A8BB2AC
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
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Landelĳke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus-
en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal
Cultureel Centrum (KSCC).

Bezoek- en postadres: Waalhaven 1k, 6541 AG 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 Cleef 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

Kerkkoor
Waalkanters
Ziekenzorg
Soos met …

P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
Vacature
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
M. Bosman-Nuĳ

Kosters-ploeg
Onderhoud
Kerkbalans /

Gezinsbĳdrage
Livestream

B. Derksen
P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON
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