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Verkondiging aan de Herders.
Uit Lukas 2:10. De herders lagen 'bĳ nachte' in het veld, toen de engelen
verschenen en hen over de geboorte van Jezus vertelden.

Verlucht manuscript (24 × 17 cm) uit 1408-09 door de Gebroeders Van Limburg.
(1375 – 1416)
Metropolitan Museum of Art, New York.

Broeder ezel droeg de Verlosser

Onlangs werd ik gevraagd om voor een boek over Advent en
Kerstmis iet te schrĳven over mĳn favoriete figuur in de kerststal. Ik
heb gekozen voor de ezel. Ik zal u uitleggen waarom juist dat dier
mĳn bĳzondere sympathie heeft. Hĳ heeft – zo zegt ons het
kerstverhaal – Maria met haar ongeboren Kind op zĳn rug gedragen.
Hĳ bepaalde niet zĳn eigen route, maar ging de weg die hem
gewezen werd. Rustig voortgaand, stap voor stap, werkte hĳ op z’n
eigen wĳze mee aan de menswording van de Messias. Zo’n 800
jaar nadat Sint-Franciscus het kerstverhaal in de eerste kerststal tot
leven bracht, heeft de ezel daar nog steeds zĳn vaste plek.

Diezelfde Franciscus noemde in zĳn Zonnelied alle schepselen
‘broeders en zusters’. De ezel uit de kerststal mogen we dus best
‘broeder ezel’ noemen, want als gehoorzaam lastdier droeg hĳ de
Verlosser op zĳn rug. Niet in een gouden koets of in een luxe auto,
maar op de rug van een ezel werd God op de weg van Nazareth
naar Bethlehem mens. Eenvoud brengt de Goddelĳke Liefde tot bĳ
de eenvoudige mens.

Broeder ezel,
Je hebt je tocht volbracht,
je plaats in de stal gevonden,
dicht bĳ de kribbe;
je warmte nog gevend aan de Verlosser
en tegelĳk warmte ontvangend van Hem,
van Wiens schepping jĳ deel uitmaakt.
Je hebt onze Verlosser
en zĳn Moeder
tot in ons midden gebracht,
om voor altĳd bĳ ons te blĳven.
Rust nu maar uit, broeder ezel.
Dank voor je eenvoudige en trouwe dienst.
Het is goed zo. Zalig Kerstmis.

Harrie Smeets
Bisschop van Roermond
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Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar

Het is weer bĳna Kerstmis en Oud en Nieuw. De tĳd van het jaar die
we graag gebruiken om samen te zĳn met familie, vrienden en
bekenden. Gelukkig kan het dit jaar weer.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen we nog midden in de
coronapandemie zaten en elkaar in het echt ontmoeten beperkt
mogelĳk was.

Dat maakt het samenzĳn dit jaar extra bĳzonder. Dat was het
natuurlĳk al voor alle families die het hele jaar door rondreizen en –
trekken en die elkaar door het jaar heen maar sporadisch zien. Zĳ
genieten extra van alle feestelĳke momenten die de vrĳwilligers van
het K.S.C.C. elk jaar met veel zorg en aandacht organiseren.
Hier in het schipperscentrum ontmoet u elkaar weer. U wisselt de
laatste nieuwtjes uit en praat bĳ over wat u het afgelopen jaar heeft
meegemaakt. Dat zĳn belangrĳke momenten omdat u normaal
gesproken maar weinig tĳd heeft om samen door te brengen.
Dat samenzĳn staat al tientallen jaren centraal in alle activiteiten die
het K.S.C.C, onderneemt. En waar iemand vandaan komt of wat
diens levensovertuiging is, maakt niet uit. Iedereen is altĳd welkom.
Een mooie traditie die houvast geeft en voor verbondenheid zorgt. Ik
hoop dat u samen nog vele mooie herinneringen mag maken.
Voor nu wens ik u een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

Hubert Bruls
Burgemeester van Nĳmegen

Kerst- en nieuwjaarswensen burgemeester Bruls van Nĳmegen

Kerstgroeten van KSCC/KSW

Beste mensen, iedereen die op een of andere manier verbonden is
aan ons centrum,

Ondertussen is er het afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. De
wereld is volop in beweging en lang niet altĳd positief. Maar op ons
centrum heeft iedereen zich geweldig ingezet om het centrum te
laten functioneren voor wat het is: een ontmoetingsplaats met heel
veel activiteiten, een plaats voor hulp voor iedereen die het nodig
heeft, een plaats voor veel gewone en feestelĳke vieringen en dan
met name met Pinsteren rondom de verschillende jubilea, maar ook
een gelegenheid voor de gezelligheid.
Vanuit het bestuur wil ik ook op deze plaats graag mĳn grote
waardering uitspreken voor alle vrĳwilligers die zich actief hebben
ingezet en die wĳ zo hard nodig hebben. En natuurlĳk voor de vaste
krachten die iedere dag met grote inzet zoveel doen onder leiding
van de aalmoezenier: Tonny, Hans, Paul, Gwendy, Mieke en Ria.
Het komend jaar gaan we er weer tegen aan. We hebben een
uitgebreid activiteitenpakket. Ook wĳ hebben natuurlĳk last van de
verschillende crises, die wĳ om ons heen zien. Maar met een
positieve instelling en gezonde energie lukt het best om die het
hoofd te bieden. Hopelĳk kunnen we het komend jaar ook iets doen
aan de ondersteuning voor de mensen die op ons centrum werken
en dan met name de aalmoezenier. Dat is hard nodig. Hoe dat
moet, is een zorg maar ook een uitdaging. Bĳ het bestuur staat dat
hoog op de agenda.
Voor ons liggen feestelĳke en hoopvolle weken rondom Kerstmis en
de jaarwisseling. Samen in gezinsverband of anderszins kunnen wĳ
die vieren. Maar we moeten ook oog hebben voor de mensen die
alleen zĳn en ook verlangen naar gezelligheid, samenzĳn en
aandacht. Misschien kunnen wĳ ook aan hen denken en hartelĳke
aandacht geven.
Ik wens iedereen graag fijne feestdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. En niet te vergeten: dank
voor ieders inzet het afgelopen jaar en hopelĳk ook in
de toekomst.

Jos Rouw, voorzitter KSCC/KSW Nĳmegen
Nĳmegen, 13 december 2022
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Eigenlĳk moeten ze in de tĳd van het kerstverhaal helemaal niets
van herders hebben. Het is maar uitschot, een stelletje stinkende
kerels die zo ver mogelĳk buiten de bewoonde wereld in het veld
moeten blĳven. Nomaden zĳn het, onrein zelfs omdat ze de hele
dag met dieren omgaan. Cham ha eretz, zeggen ze in het
Hebreeuws, de onwaardige van het land, zeg maar gewoon vuile
boeren kinkels.
Daar zit je dan als outcast, als herder, ver weg van de bewoonde
wereld midden in het land tussen de schapen. Je houdt de wacht en
dan plotseling staat er in engel voor je neus. Veel pracht en praal in
fel licht. Dus vrees je met grote vreze. Maar dan zegt die engel:
"Vreest niet, zie immers ik breng jullie een blĳde boodschap."
Er is een kind geboren, zegt de engel en een heel hemels heir van
engelen daalt neer op het rotsachtige landschap. En wat doen die
herders als de engelen eenmaal vertrokken zĳn. Geen spat angst
staat er op hun gezicht: "Kom laten we het kind gaan bezoeken."

Toffe jongens
Toffe jongens dus die herders, die in het kerstverhaal van Lucas als
eerste de nieuwgeboren koning mogen bezoeken. Een uitzonderlĳk
grote eer. Niet de groten der aarde, maar het minste van het minste
in de ogen van de Joden mag het kind in de kribje bezoeken. Zet de
evangelist Lucas de Joden nu even een hak? Nee: want voor Lucas
de Griek die zĳn kerstverhaal niet voor de Joden schreef, maar voor
de Grieken en de Romeinen, zĳn de herders de grote helden van
het kerstverhaal. Absoluut geen stinkers, maar kanjers. Lucas geeft
de eenvoudige herders de hoofdrol, om zo te ontdekken dat het
kerstverhaal niet alleen iets van 'ons' is, maar een eigen traditie
heeft in alle culturen. Dat mensen die in het verhaal voorkomen
dezelfde betekenis hebben in diverse religies en culturen.
Zoals de herder. Geen stinkers, maar helden. Stoere vriendelĳke
kerels en in de rĳke Griekse en Romeinse traditie waren de herders
de symbolen van zuiverheid en eerlĳkheid. Het zĳn de mannen die
zo dicht bĳ de natuur leven dat ze zuiver zĳn en het beste het
onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.

Harmonie
De herder het symbool van een oer motief uit onze cultuur: van de
natuur als inspiratiebron, als schatkamer van rust en harmonie. De
herder als synoniem voor de natuur. Vandaag in landen als Turkĳe,
Jordanië, Marokko of in de tĳd toen de dichter Horatius de
tegenhanger van de drukke stad omschreef: "Wel zalig duizendmaal
is hĳ, die afstand houdt van het jachtig leven en gaat leven in de
natuur."
De herder, die nergens bang voor is, die kou en gevaar trotseert en
zĳn kudde verdedigt tegen wolven en slangen. Geen wonder dat
Jezus door de evangelisten graag met een herder wordt vergeleken
zoals in Johannes (10,11) "Ik ben de goede herder. De goede
herder geeft zĳn leven voor de schapen."
De herder met het lam, het zwakste dier op de schouder is een van
de oudste beelden in de christelĳke kunst.

De herders: de échte helden
Door: HANS JACOBS

Lees verder →
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De grot
En waar kwam de grondlegger van het Boeddisme Siddharta
Gautama tot inzicht en wĳsheid? Niet in de drukke stad, maar buiten
in de wĳde wereld. 's Nachts zwierf hĳ rond en bereikte hĳ de
volmaakte meditatie, alles werd licht en werd hĳ de verlichte,
Boeddha.
Herders en de grot en niet de stal waarin volgens de kerstverhalen
in de derde eeuw Jezus werd geboren. De grot als anker in het
kerstverhaal, de plek in de natuur waar goden worden geboren.
Zeus in een grot op Kreta, Mithras in een spelonk en Boeddha die
zich in een grot terugtrok.

En Mohammed die zĳn eerste openbaringen net buiten Mekka in
een donkere grot heeft ontvangen. Alles heeft verbanden, alles heeft
verbindingen in alle culturen en alle religies. Was niet Mohammed in
610 herder in de stam van de Koeraisjiten toen hĳ de eerste
openbaringen van Allah ontving? Eeuwenlang hebben herders in de
schilderkunst, literatuur (herdersroman) en muziek (de Pastorale
van Beethoven) een rol gespeeld. Tot de films van Peter und Heidi
toe. En trekken we ons in de bedrĳfscultuur bĳ problemen niet
terug op de hei?
Eén worden met de natuur en met het beeld van de herder.

De Binnenvaartsoos Zwĳndrecht

Twee jaar lang kon er door het coronavirus veel sociale dingen niet
plaatsvinden, zo ook de Binnenvaartsoos. Na twee jaar konden we
op 3 mei dit jaar weer beginnen. Om goed uit te pakken de eerste
keer en er veel mensen werden verwacht na zo’n lange periode zĳn
we niet op het Julia-internaat gestart maar in Partycentrum
‘Spektakel’ in Zwĳndrecht. Onze bezoekers hadden er weer veel zin
in en was aan het groot aantal bezoekers wel te zien. De afsluiting
van het seizoen kwam al snel op 7 juni met de haringparty wat ook
weer heel gezellig was.
Op 20 december is de laatste soos van het jaar, de ‘Kerstsoos’ en
als speciale gast de burgemeester en een wethouder. We rekenen
op veel bezoekers.
Tevens aan het eind van deze soos bedanken we vrĳwilligers met
een bloemetje die stoppen met het vrĳwilligerswerk. Een paar willen
er zelf mee stoppen, maar er zĳn er ook die om
gezondheidsredenen het niet verder kunnen voortzetten. We
herdenken onze vrĳwilliger Wim Smits die overleden is. Een aantal
nieuwe vrĳwilligers draaien al weer een poosje mee.
De Nieuwjaarsoos op is 17 januari met de jaarlĳkse appelflappen en
bubbelwĳn.
De soos is nu één keer in de maand op de 3e dinsdag van de
maand. De bedoeling is,
als het lukt, elke soos een thema. Er is een vaste ploeg die altĳd het
laatste weggaat terwĳl we de zaal al opruimen maar zĳ hebben het
naar hun zin en wĳ als vrĳwilligers ook.
De Binnenvaartsoos wenst iedereen een heel fijne kerst en
een voorspoedig 2023.
Ina Feenstra
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Vrede op aarde aan de mensen van goede wil
Door: aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb

Kĳkend, luisterend de media lezend, zou je haast de indruk hebben
dat er in de wereld maar weinig mensen van goede wil zĳn:
oorlogen, ruzies vetes, maar ook politici die niet meer weten dat zĳ
er voor de mensen zĳn. En wat te denken van de platte stĳl van
communicatie, alles moet maar kunnen. De vrĳheid van
meningsuiting staat als een paal boven water in onze
gemeenschap. Dat is ook goed, maar de indruk ontstaat dat kleine
groepen steeds meer podium krĳgen. Het lĳkt er wel op dat iedereen
van alles en nog wat verstand heeft en zĳn/haar mening moet uiten.
De politiek geeft hiervan het bewĳs. 20 partĳen en meningen: daar
kan geen chocola van gebakken worden.
Het lĳkt alsof de overheid geen oog heeft voor wat in de
samenleving gebeurt, de tweedeling wordt steeds groter. Het is
daarom niet gek dat de mensen geen vertrouwen in de politiek
hebben.
Hoe verder?

Wakker

De oorlog in Oekraïne heeft veel mensen wakker gemaakt.
In vrede leven, zoals Europa dat meer dan 75 jaar heeft gekend, is
blĳkbaar niet meer vanzelfsprekend.
Grootheidswaan, macht en zucht naar steeds meer zĳn vaak
oorzaken van oorlog. Maar ook de band tussen de Europese staten
is sterker geworden dan ooit.
Natuurlĳk denken wĳ aan ons eigen hachje: een paar uur vliegen
van hier woedt de oorlog. De media houden ons op de hoogte van
alle ontwikkelingen. Er zĳn veel deskundigen die hun licht laten
schĳnen op dit gebeuren. Naar mĳn mening blĳft het bĳ analyseren
en speculeren. Op internationaal Europees niveau, vaak achter de
schermen wordt gewerkt aan op zĳn minst een staakt het vuur in
Oekraïne om hopelĳk uiteindelĳk vrede te bewerkstellingen.
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Vluchtelingen

In Nederland wordt alles uit de kast gehaald om de Oekraïense
vluchtelingen op te vangen en hen een menswaardig bestaan te
bieden. Veel particulieren steken een helpende hand toe door hen
de Nederlandse taal te leren, te leren fietsen, of aan een baan te
helpen, maar ook door huisvesting te bieden en te zorgen voor
werk.
Het KSCC en pastoraat stellen het centrum ter beschikking voor
taallessen Oekraïens-Nederlands, Oekraïens-Engels, kindermiddag
etc. In de zondags vieringen zĳn ze hartelĳk welkom.
Een paar weken geleden kwam een Oekraïens stel op bezoek. Zĳ
werden vergezeld van een tolk [-mĳn Oekraïense taal is niet zo
best} met de vraag of hun huwelĳk kon worden ingezegend.
Oekraïners zĳn over het algemeen Orthodox. Op 15 november vond
de ceremonie plaats, een klein groepje mensen bestaande uit
Oekraïense en Nederlands vrienden/vriendinnen waren getuigen
Het werd een hele bĳzonder huwelĳks: Enerzĳds hing er een
dubbele sfeer: de feestvreugde van het huwelĳk, maar anderzĳds
ook de gedachten aan de ellende in hun thuisland.
Vrede op aarde aan mensen van goede wil.
Deze ervaringen geven een extra dimensie aan: Vrede op aarde
aan mensen van goede wil. Hier wordt de tekst zichtbaar in twee
mensen die met elkaar in vreugd en verdriet samen het levenspad
opgaan.

Fusie

Vrede op aarde aan mensen van goede wil.
We hebben nog zoveel andere ervaringen om samen te delen: de
vele vrĳwilligers die zich pro deo inzetten om het KSCC en pastorale
gedachten goed breed uit te stralen.
Het feit dat er nu eindelĳk een fusie is tussen Koninklĳke BLN
Schuttevaer, en het CBRB.
Er is hard aan getrokken. Er lagen veel takkenbossen op de weg,
maar uiteindelĳk was het in april zover: Koninklĳke Binnenvaart
Nederland was geboren.
Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
De fusie is geboren, er zĳn veel gesprekken geweest, notities
gemaakt, beleid geformuleerd.
Vele vergaderingen zĳn eraan gewĳd. Het is allemaal niet
zonder slag of stoot gegaan.

Omdat besturen, directies, werkgroepen en het overgrote
deel van de binnenvaart in de fusie geloofden is deze tot
stand gekomen.
Het was een kwestie van loslaten en opbouwen, de vuist voor een
krachtige, duurzame ecologisch verantwoorde en groene
binnenvaart versterken in de intermodale vervoersketen.

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
De goede wil is nodig om de fusie verder vorm te geven: De
verhuizing van het kantoor, het integreren en samensmelten van
werkgroepen, het met elkaar vertrouwen hebben in de transitie,
interactief leidinggeven vanuit de basis. Maar er wordt meer
gevraagd: de wil om bruggenbouwer, verbindend te zĳn, met elkaar
het gezamenlĳke doel voor ogen houden. Goed dat wĳ twee oren
hebben om te luisteren, een eigenschap van ons hart. Horen is een
zintuig.
Contact tussen bestuur, directie en medewerkers en de basis: de
scheepvaart moet top zĳn
Op papier klopt alles tot in de puntjes, maar het doorlĳnen naar de
achterban en anders om: daar kan nog een tandje bĳ.
In de op vrĳdag 25 november gehouden AL vergadering werd dit
door bestuur en directie bevestigd.
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Symposium

Vrede op aarde aan mensen van goede wil.
Wat denkt u van de Soos in Zwĳndrecht, de maandelĳkse vieringen
in Rotterdam, de activiteiten in het schipperscentrum het Zuiden, de
maandelĳkse soos van de schippersvereniging in Millingen aan de
Rĳn en de maandelĳkse activiteiten van de schippersvereniging
Sterreschans in Doornenburg, de activiteiten aan boord van het
KSCC en parochiecentrum in Nĳmegen.
Tel de uren eens samen die
deze vrĳwilligers besteden aan
ons KSCC sociaal
maatschappelĳk en pastoraal
werk: niet te tellen.
In dit kader past de
aankondiging van een
symposium met als titel:
vrĳwilligers energietransmissie
naar een goede samenleving.
Het symposium is gepland in
maart of april in het teken van
het dan achter ons liggen het
jubileumjaar van ons 50-jarig
priester- en directeurs
jubileum.

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Tĳdens ons jubileum, u hebt er in de diverse media over kunnen
lezen, is veelvuldig teruggeblikt. Er is ook gekeken naar de stand
van zaken van het nu en gedacht aan de weg die wĳ samen moeten
gaan.
Terugkĳkend is er veel veranderd in de afgelopen 50 jaar.
Niet alleen maatschappelĳk, ook op kerkelĳk gebied.
De corona periode heeft als versnellend gewerkt: het samen live
vieren is nog meer naar de achtergrond geraakt.
Daar tegenover staat dat we de huidige communicatiemiddelen ten
volle gebruiken. Via de livestream wordt op zondag en hoogtĳdagen
de H. Mis uitgezonden en via het podcast videoprogramma op de
donderdag wordt de boodschap van het KSCC en parochie
uitgedragen.
Het persoonlĳk contact blĳft van vitaal belang.

Kerstverhaal

Vrede op aarde aan de menen van goede wil
De vieringen op Kerstavond worden goed bezocht. Er blĳkt toch iets
te zĳn dat ons zegt: ja dat verhaal van de geboorte van Jezus is
toch een ander verhaal dan het Jip en Janneke verhaal.
Of dat nu komt door de donkere dagen, of door het licht van de
kerstversiering in de winkelstraten en thuis; de Kerstboodschap die
uitgesproken wordt door de koning en door de paus: iets in het
kerstverhaal trekt.
Het KSCC en de parochie zĳn blĳ dat wĳ op onze centra mensen in
de kerstviering mogen begroeten. Zĳ bemoedigen ons om een
boodschap van Hoop uit te spreken waarin duidelĳk wordt dat er
meer is dan tussen hemel en aarde.

Boodschap

De verjaardag van de
geboorte van Jezus,
dat kleine kind brengt
ons bĳ onszelf.
Het stelt u en mĳ de
vraag: vrede op
aarde aan de mensen
van goede wil: wat
betekent deze
boodschap voor mĳ?
Welkom in de
kerstviering aan
boord van het
schipperscentrum het Zuiden.
Welkom aan boord van het KSCC en pastoraal centrum in
Nĳmegen.
Welkom in de kerstviering Eerste Kerstdag in het circus Freiwald.
Welkom aan alle mensen van Goede Wil.
Van harte wens ik u namens het KSCC en RK pastoraat een zalig,
inspirerend verbindend kerstfeest.
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s naam.

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC/Landelĳk aalmoezenier.
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Thuis komen
Door: Henry Mooren
Op verschillende plekken in Nederland, maar zeker aan of bĳ de
Waalhaven van Nĳmegen, bestaat de mogelĳkheid dat er een
begroeting is tussen twee of meer mensen die elkaars taal niet
verstaan, maar met gebaren, gezichtsuitdrukkingen of enkele
woorden Engels proberen een beetje steun te geven of te
ontvangen. Het zal geen verrassing zĳn dat het kan gaan om een
persoon of meerdere personen die door een onveilige thuissituatie
het vaderland hebben moeten verlaten en tĳdelĳk worden
gehuisvest in een land op ruim 2000 km afstand.

Daar waar mensen aandacht hebben voor elkaar kan er bĳna altĳd
worden gesproken van een luisterend oor en mogelĳk een helpende
hand. Er moet andersom ook een gevoel van dankbaarheid zĳn om
een stukje vertrouwen of geborgenheid te ervaren en op andere
momenten er ook weer te zĳn. Als een kind zelfstandigheid zoekt en
ontdekt, moet het toch een gerust gevoel geven dat je weet dat
ouders, een broer of zus je telkens weer welkom heten als die
schouders hard nodig zĳn, want niet altĳd is het pad geplaveid en
kan na een breuk van een werkkring, van een relatie of van een
studietraject een warm thuis meer dan nodig zĳn.

Hoe is het om een welkom te bieden aan hen die juist
zoekende zĳn, vanwege een ongemakkelĳke omstandigheid?
Oorlogsgeweld, een dringende medische behandeling, onveilige
omstandigheden op de werkvloer of een gespannen atmosfeer binnen
een huishouden zĳn van alle tĳden en niet alleen het toenemende
aantal inwoners vormt een oorzaak van de stĳgende vraag, maar ook
veel veranderingen in de samenleving. Veel gezinssituaties zĳn
gecompliceerd, de druk op school, in de middelbare en hoge opleiding
en ook in de werkkring is vaak zo hoog dat het niet meevalt om de
spanning te vereffenen. Het geheel vraagt om een plek waar rust en
harmonie de bodem vormen voor herstel, voor een nieuwe stap, voor
een verdere ontplooiing.
In hoeverre zĳn mensen in staat om anderen thuis te laten komen?
Kan er voor het hoge aantal hulpvragen voldoende stabiliteit worden
geboden? De uitdaging is om op veel gebieden de deur open te
maken en een plekje te geven. Laten we niet vergeten dat honderden,
ja zelfs duizenden mensen een stukje van hun comfort aan de kant
zetten om behulpzaam te zĳn. Als een overheid, een vereniging, een
stichting, een partner of familielid daarin kunnen bĳstaan is dat van
enorm belang.
In het afgelopen jaar is ook binnen het pastoraat voor schippers,
kermis- en circusmensen gedacht en gewerkt aan een plekje voor een
ieder die daar behoefte aan heeft. In Raamsdonksveer, Rotterdam,
Millingen aan de Rĳn, Doornenburg en zeker in Nĳmegen is er ruimte
voor een lach, voor een traan, voor een steuntje in de rug bĳ
onverwachtse medische behandelingen, bĳ het wegvallen van
personen, maar ook bĳ een jubileum, bĳ een inzegening van een schip
of attractie, maar ook voor die vluchteling, uit Oekraïne of uit een
ander land. Het K.S.C.C. Nĳmegen en het pastoraat blĳven zich
inzetten om mensen het gevoel van ‘thuis komen’ te geven.
Uiteraard is er veel waardering voor de vrĳwillige inzet en zeker ook
voor de financiële steun om ‘het pastoraat en het centrum’ vorm te
geven en in stand te houden. En via deze weg wil ik u namens alle
betrokken personen uitnodigen ook in 2023 een kleine bĳdrage te
leveren.
Bankrekening: NL25INGB0003046825 t.n.v. Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nĳmegen kunt u hiervoor gebruiken.
Een vredig en waardig Kerstfeest en voor 2023 veel geluk gewenst
Henry Mooren
werkgroep Gezinsbĳdrage / Kerkbalans
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Bezoekersdienst

Het is voor velen een bewogen jaar geweest met up en
down’s. De tĳden zĳn veranderd voor velen. Maar
gelukkig kunnen we weer op bezoek bĳ de zieken. En
sturen we af en toe een kaart. Maar we kĳken uit naar de
toekomst zodat we deze Corona jaren weer achter ons kunnen
laten. Wĳ wensen U veel vrede en vooral ook gezondheid voor het
nieuwe jaar.

Namens de vrĳwilligers van de bezoekers dienst KSCC Nĳmegen

Henriëtte Leensen

Soos met…

Het afgelopen jaar hebben we verschillende activiteiten
georganiseerd voor de Soos natuurlĳk de goed bezochte bingo’s.
De modeshow van De Haas. Maar ook de dagtocht met de boot van
Millingen naar Emmerich dat was een succes. Er waren veel
aanmeldingen. De weergoden werkten goed mee en het werd een
prachtige dag met gezelligheid en een heerlĳk buffet. Ook de
openings-bbq was weer gezellig en er werd goed gegeten. Met een
goede accordeonist. En natuurlĳk de goede uitleg van de apotheek
was heel interessant. En natuurlĳk de Kerst Soos, de stemming zat
er goed in. Er staan voor het nieuwe jaar nog leuke activiteiten
gepland.

En wĳ hopen U alle weer te kunnen begroeten in het nieuwe jaar en
wensen U een goed en gezond 2023.

Werkgroep Soos met...

KSCC Rotterdam

De KSCC gemeenschap Rotterdam is blĳ dat na de coronatĳd de
maandelĳkse vieringen weer van start zĳn gegaan in Huize
Antonius. Fĳn dat de directie van Huize Antonius de schippers-
gemeenschap een warm hart toedraagt en het mogelĳk maakt om
samen te vieren. Op die zondagen zĳn er dan toch tussen de
vĳfentwintig en vĳfenveertig mensen van ons aanwezig. Worden er
wel steeds minder, want er vallen mensen weg en/of zĳn niet meer
in staat om te komen.
Door veranderingen in Huize Antonius is het rooster wat moeilĳker
geworden en wordt er noodgedwongen op een andere zondag
bĳeen gekomen. De voorgangers wisselen daardoor, maar onze
mensen genieten weer van de vieringen en vinden het heerlĳk om
dit samen te kunnen beleven.
Fĳn dat Diny Hofman ook nog steeds de kracht en inspiratie heeft
om iedere maand de vieringen met de mensen van Huize Antonius
voor te bereiden en onze gemeenschap te informeren over alle wel
en wee. Tĳdens de ‘corona tĳd’ ging dat enkel via de post en
telefoon en nu gelukkig weer door echt samen te komen.
Met Kerstmis, op 25 december, is er ook weer een viering in Huize
Antonius waar onze schippersgemeenschap welkom is. Gelukkig
kan dat en zal er op een mooie manier Kerstmis gevierd kunnen
worden.

Iedereen mooie dagen, zalig Kerstmis, een goed uiteinde en
een geZONd nieuwjaar wordt u toegewenst vanuit de
schippers- gemeenschap Rotterdam.

Namens vrĳwilligers en bestuur KSCC Rotterdam,
Karel Schreurs
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De geur

Voor mĳ is het de geur. De geur van Kerstmis. De geur die
bedwelmt, je meeneemt naar warme sferen, geborgenheid,
vriendschap, naar een gelukzalig gevoel.
Het is een mengeling van zaagsel, dieren, dat licht zoete van
popcorn. De herdersmis bĳ het Wintercircus van de familie Freiwald
op Eerste Kerstdagmorgen.
“Alle Jahren wieder”, zo zingt een Duits kerstlied door mĳn hoofd,
“kommt die Weihnachtszeit.”
Ik kan me er al weken van te voren op verheugen, het brengt mĳ in
kerstsferen.

Het is ook zo’n moment dat je voor jezelf de tĳd neemt om al die
andere dagen in aanloop naar deze feestdag door te nemen. Dagen
thuis, bĳ mĳn familie, bĳ de vrienden, collega’s bĳ het KSCC.
Natuurlĳk was het weer m’n jaartje wel, met de gebruikelĳke
hoog- en dieptepunten. Maar dat is ook een spiegel van het
normale leven. Alle ellende van een drukke dag laat ik thuis

met een sigaar en mĳn dagelĳkse puzzel van me afglĳden. Mĳn man
Hans staat al te koken en brengt mĳ een glas wĳn. “Wie heb je
vandaag weer de huid volgescholden?”, vraagt hĳ standaard met
een dikke glimlach op zĳn lippen. Het laatste vleugje vermoeidheid
van de dag neemt afscheid met een slokje wĳn.

Een jaar KSCC voelt dan vertrouwd en verheug ik me weer de
volgende dag naar het schip te gaan, de loopplank op en Eerste
Kerstdag is weer een stapje dichterbĳ gekomen.
Ik dank jullie vrĳwilligers, collega’s, aalmoezenier en bestuur voor
dat samen zĳn dit jaar en als ik straks op Eerste Kerstdag in de
warme circustent zit en geniet van de circusfamilie, de ambiance, de
muziek, de dieren, de acts en de mis van de aal zweef ik in een
wolk van die speciale geur door de circustent. Iets wat iedereen
mee zou moeten maken.
Dus kom, en vier met ons, met mĳ een Zalig Kerstfeest.

Zalig Kerstfeest u allen.

Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker

Eerste Kerstdag Kerstcircus Familie Freiwald om 10.30 uur in de
circustent op de Goffertwei, Slotemaker de Bruïneweg 268, 6532 AD
Nĳmegen.

Kerstgroet van onze

Kerstgroet ECA

Bestuur en leden van de European Circus Association (ECA)
wensen alle lezers uit de wereld van kermis, scheepvaart en circus,
fijne Kerstdagen en een gelukkig en vredig Nieuwjaar.
Dat 2023 een succesvol jaar voor u mag worden.

Namens de ECA,
Frans Cuĳpers
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De droom van vrede

Door: Jos van Dongen

U hebt, denk ik, allemaal wel eens gehoord van de droom van Dr.
Martin Luther King. Zĳn droom is wereldberoemd geworden. “Ik heb
een droom”, zei hĳ, “Ik heb een droom dat de zonen van de
vroegere slavenhouders samen met de zonen van vroegere slaven
aan een tafel in broederschap zullen aanzitten.”
Die droom van Martin Luther King
sluit helemaal aan bĳ de teksten van
Jesaja in de lezingen van de advent.
Jesaja droomt van mensen die zich
niet langer gedragen als wilde
beesten, maar in vrede met elkaar
optrekken.
Advent is een tĳd van dromen, niet
van een witte kerst, of zoiets maar
vooral dromen van een wereld waarin
mensen niet langer vĳanden zĳn van
elkaar maar bondgenoten. Heel veel mensen zetten zich in om iets
van die droom waar te maken, want die droom is nog lang niet
verwerkelĳkt. Maar toch is en blĳft die droom belangrĳk, ook voor
onze tĳd. Die droom verwoordt de hoop van alle mensen van goed
wil. Dat was ook de motivatie van Jesaja in zĳn droom van een
vreedzame samenleving.
En Johannes de Doper doet het in wat gespierde taal, maar het gaat
om hetzelfde ideaal. Hĳ probeert mensen in beweging te krĳgen en
nieuwe wegen te laten gaan, wegen die leiden tot vrede en
gerechtigheid.
Jezus van Nazareth heeft die droom nieuw leven ingeblazen. Hĳ
bood ons een Nieuwe Weg om te gaan. De vraag die we in de
advent onszelf kunnen stellen is: Hebben wĳ ook die droom? En zet
die droom ons in beweging?

Geloven in die boodschap heeft zin als we ons laten motiveren door
de idealen verwoord door Jesaja, door Johannes de Doper, door
Jezus. Mensen verlangen naar vrede en geluk, en ze hopen dat
iemand hen daarbĳ kan helpen of de weg kan wĳzen. Iemand
naar wie ze kunnen opkĳken en die ze willen volgen.
Maar wie is die iemand in een tĳd zoals de onze?

Er zĳn heel veel zelfverklaarde afgoden met miljoenen
likes op twitter, Facebook, Tik Tok en nog zoveel andere social
media.
Vandaag zĳn er misdadige
machthebbers die niets geven om
vrede en geluk, die oorlog voeren
en streven naar nog meer macht.
Het gevolg van dat alles is dat veel
mensen niet meer weten voor wie
of voor wat ze moeten kiezen.
Maar dat is precies wat we elke
dag moeten doen: keuzes maken,
of we dat nu willen of niet. Wat
gaan we doen? Waarvoor gaan we
ons inzetten? Wat motiveert ons?
Zeggen woorden van Jesaja,
Johannes de Doper en Jezus van Nazareth ons nog iets? Of de
woorden van mensen die je in heel de geschiedenis van de
mensheid tegen komt. zoals Dr. Martin Luther King. Of van Greta
Thunberg die ons vandaag waarschuwt voor het afschuwelĳke
schrikbeeld van de klimaatverandering.
Als je de droom dat verandering mogelĳk is in je hart meedraagt,
dan is dat een voortdurende prikkel om in beweging te komen om er
iets van waar te maken. Het vraagt dikwĳls dat je tegen de stroom
durft ingaan en dat je volhoudt ook als je weinig resultaat ziet.
Een wonder verwachten dat morgen de wereld heel anders zal zĳn,
is niet realistisch want de droom van een betere wereld is iets van
een heel lange adem, maar als we niets doen, als we passief
afwachten, betekent dat in feite achteruitgang en geen vooruitgang.
Alles wat we kunnen doen, ook al is het nog zo'n klein beetje dat we
kunnen doen, het is altĳd de moeite waard.

Ik wens u allen een vreedzame voorbereiding op het
feest van de vrede, kerstmis.

Namens bestuur en medewerkers van Kerkschip
“Het Zuiden” wensen wĳ u een Zalig Kerstfeest.

Jos van Dongen, gebedsleider.

Kerstwensen van KSCC Het
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Afdeling Schuttevaer Z O N van SchippersVereniging Schuttevaer

Dekt de vlag de lading?

Hoe boeiend is het te omschrĳven in welke omstandigheden we
vertoeven? En als je in de binnenvaart werkzaam bent, heb je de
mogelĳkheid de wereld van twee kanten te bekĳken: vanaf het
water, varend of stilliggend of vanaf een plek met vaste grond onder
de voeten.
In de stuurhut, denkend aan de eerstvolgende sluis, vraag je je af of
het een beetje vlot functioneert. Dat maken
de beheerders je namelĳk vaak wĳs. Politici
en topambtenaren kunnen er ook wel wat
van: we moeten de binnenvaart goed
faciliteren en ook stimuleren. En dan krĳg je
te horen: ‘schipper, morgen om zeven uur
bent u de eerste’. Ja maar, wacht eens, het
is nu zes uur en ik word morgen in de
ochtend op de losplaats verwacht, hoe
moet ik dit uitleggen? Geen goed beeld via
de camera’s, onvoldoende mensen
beschikbaar, is dit verzonnen of is dit
realiteit? Helaas, het is de werkelĳkheid, en
niet in een land in Zuid-Amerika (niets ten
nadele van dit werelddeel), maar bĳ ons, in
Nederland, in België, in Duitsland en in
Frankrĳk. En dat terwĳl de vlag van de
beheerder op het complex fier wappert.
Een vlag blĳft een symbool, bĳvoorbeeld van trouw, van
vastberadenheid, van verbondenheid en van houvast. Is een vlag
ook een baken? Is het kenmerk van een vlag iets dat aandacht trekt,
vergelĳkbaar met een lichtboei waarmee de scheepvaart vaak van
doen heeft? En toch kan het een eigen weg gaan, als de eigenaar
er anders dan gebruikelĳk inhoud aan geeft.
Maar terug naar de omgeving gezien door de ogen van een
schipper of binnenvaartondernemer. Geconstateerd werden een
doorgaande verandering van het klimaat met lage waterstanden in
belangrĳke rivieren, aangescherpte veiligheidseisen aan het schip of
duwbak, een zoektocht naar voldoende gekwalificeerd personeel,
maar ook een enorme vraag naar schepen, een grote handel in
vaartuigen, een hoge inflatie en wachttĳden bĳ
reparatiebedrĳven. En alles krĳgt een plek, waarbĳ sommige

Afdeling Schuttevaer Z O N

ondernemers en schippers steun vinden bĳ een
vereniging, zoals die in de wereld van de binnenvaart
bestaan. En daar hoort een vlag bĳ, die van verbondenheid met een
signaal naar binnen en naar buiten.
En hoe kĳkt de mens aan de wal naar de schepen? Deze vervoeren
grote hoeveelheden, maar zĳn ze ook schoon? Kunnen er niet meer
goederen over het water, dan is er meer ruimte op de wegen. Hoe
zouden de mensen aan boord van die schepen de dag doorkomen?
Die schipper heeft wel veel auto’s aan boord, en welke plaatsen zou
het schip kunnen aandoen? Er zĳn vragen uit onbekendheid, maar ook

uit verbazing. Antwoorden zĳn te verkrĳgen
via een persoonlĳk gesprek met een
deskundige of via de websites van instanties
en organisaties. En het gaat juist om die
wisselwerking als de binnenvaart in beeld wil
blĳven. Daarvoor zĳn inspanningen nodig,
gesprekken met mensen van instanties, van
onderwĳsinstellingen. Maar vooral van
mensen uit de praktĳk, die het juiste verhaal
kunnen duiden. SchippersVereniging
Schuttevaer heeft in het hele land afdelingen
met vrĳwilligers die de ambassadeurs zĳn van
die bedrĳfstak, die blĳft presteren om
personen en goederen op de bestemming te
brengen, en van de mensen, aan boord en
aan de wal, die kampioen zĳn in het ‘omzeilen
van diverse ongemakken’. Daarvoor mag de
vlag best in top!

Op dinsdag 27 december 2022 vindt op het KSCC-
Schipperscentrum de Jaarvergadering van afdeling Schuttevaer Z
O N plaats. De inloop is om 14.30 uur en het officiële gedeelte begint
om 15.00 uur. De deur staat voor iedere belangstellende open, waarbĳ
een vooraanmelding gewenst is, ook in verband met het buffet dat na
de sluiting kan worden aangeboden.
Namens alle bestuursleden en de betrokken regiocoördinatoren wens
ik de lezeressen en lezers van het Christoffel Nieuws een
hartverwarmend zalig Kerstfeest en veel geluk en behouden vaart in
2023.

Henry Mooren
afdeling Schuttevaer Z O N
SchippersVereniging Schuttevaer
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Namens het LOVT blikken we terug op het afgelopen jaar. Een
bewogen jaar. In februari brak er een oorlog uit in Oekraïne. Hoge
inflatie, energieprĳzen die door het plafond schieten. Een kostenpost
die de internaten, het bakhuis en gastgezinnen merken. Kinderen
worden gevraagd korter te douchen en de verwarming gaat een
graadje minder. Maatregelen die voor ons al een impact hebben,
maar laten we ook stil staan bĳ de kinderen in de oorlog. Families
die hun huis achterlaten en toch ook weer terugkeren naar hun
verwoeste stad of dorp.
Al jaren spreken we van een teruglopend kinderaantal en binnen
Meander heeft dat ook gevolgen gehad afgelopen schooljaar. In
februari is er een voorgenomen besluit aan de ouders
medegedeeld. Hierin stond dat er 4 internaten in 2024 haar deuren
zouden sluiten, en 4 internaten open zouden blĳven. Internaat de
Meerpaal te Capelle aan de Ĳssel moest zĳn deuren sluiten in
augustus. Een ingrĳpend besluit waarbĳ kinderen gedwongen
worden het internaat en school te verlaten. Er zĳn veel gesprekken
geweest tussen bestuur en ouders. Dit waren emotionele maar ook
constructieve gesprekken. Het voorgenomen besluit staat nog
steeds. Meerdere organisaties binnen de binnenvaartbranche
hebben zich gebundeld en hebben regelmatig overleg met het
bestuur van Meander.
In mei mochten we samen met LOVK de stand op de Maritime
Industry beurs bemannen. Als LOVT dragen we een positief beeld
uit als het gaat om de huisvesting van schipperskinderen en leggen
we het belang van onze vereniging uit. Met trots hebben we de
CBOB wisseltrofee getoond tĳdens de jaarvergadering en op de
beurs.
In onze jaarvergadering afgelopen november heb ik na vier jaar de
voorzittershamer overgedragen aan Andrea de Waardt. Ik blĳf nog
een jaar betrokken bĳ het bestuur.
Het LOVT wenst iedereen warme feestdagen
en een gezond 2023.
Patricia Rutjes

Kerstgroet van het LOVT

Kerstgroet namens PWA-vaarvakantie

Na een aantal jaren waarin er geen vaarvakantie met de Prins
Willem Alexander is geweest, komt er in 2023 weer een reis. We
gaan in samenwerking met vrĳwilligers van de PWA en van het
KSCC van 25 juni tot en met 30 juni 2023 weer een KSCC reis
organiseren.
We hebben in november een reünie gehad voor de vrĳwilligers. Het
was goed elkaar weer even te zien en er hebben zich
weer veel vrĳwilligers aangemeld om mee te gaan.
We zien uit naar een goed 2023 en een mooie reis.

Mieke Bosman

Kerstgroet LKSCC en Landelĳke Parochie

Langs deze weg wens ik alle lezers van Christoffel een Zalig
Kerstmis en Nieuwjaar 2023. Dat we samen mogen blĳven bouwen
aan onze mooie gemeenschappen en daarbĳ de steun van ons allen
mogen ervaren.
Samen staan we sterk in een wereld vol individualisme en eigen
baat.
Kerstmis moge ons vreugde brengen en vooral VREDE voor alle
mensen van goede wil! Laten we genieten van deze bĳzondere
dagen en elkaar blĳven bemoedigen het leven te leiden zoals het
zich voordoet: in voor- en tegenspoed, maar allen samen in
het LKSCC en de parochie. Samen Volaan vooruit!

Dick Wĳte, voorzitter LKSCC en vice-voorzitter parochie.

Foto:Jerem
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Kerstgroet van Ria

Beste allemaal,

Alweer een jaar om. Wat vliegt de tĳd toch. Het was hollen of
stilstaan. De ene keer – in het begin van 2022 - is het stil aan boord

en de andere keer – vooral na de zomervakantie –
gebeurde er weer van alles. Gelukkig zien wĳ elkaar
weer vaker dan voor de corona.

Hierbĳ wil ik iedereen bedanken voor alle
werkzaamheden op het KSCC Schipperscentrum.

Hopelĳk wordt volgend jaar eindelĳk weer
een normaal jaar waar we weer alle
activiteiten mogen organiseren en dan
het hele jaar door.
En kunnen en mogen we dan weer een
beroep op u/jullie doen?

Voor 2023 wens ik iedereen een goede, maar
vooral veel gezondheid toe.

Door jullie Ria Lentjes

Kerstgroeten van het Binnenvaartmuseum Nĳmegen

Toen mĳ gevraagd werd om een stukje te schrĳven voor de
kerstbĳlage ga je nadenken wat er het afgelopen jaar allemaal
gebeurd is.
Als je de cruiseschepen achter in de Waalhaven ziet liggen en je
bedenkt wat die mensen allemaal door moeten maken en ook hun
geliefden in hun vaderland vind ik het een beetje moeilĳk om een
mooi kerstverhaal te maken.
Toch gebeuren er gelukkig ook nog een hoop mooie dingen op deze
wereld en in onze gemeenschap.
Vooral als je de inzet van alle mensen en sponsoren alleen al van
het schipperscentrum en het museum ziet wordt je daar wel weer
optimistisch van en geeft het, althans mĳ, heel veel energie. Niet
alleen bĳ ons maar in heel veel gemeenschappen werken zo
ontzettend veel vrĳwilligers die geheel belangeloos de boel aan het
draaien houden. Dat is iets waar we trots en zuinig op moeten zĳn
Hebben we toch weer een reden voor een mooie kerstgedachte.

Ik wens u namens alle vrĳwilligers en bestuur van het
Binnenvaartmuseum Nĳmegen een mooi kerstfeest en een gelukkig
en gezond 2023 toe.

Voorzitter van Stichting Binnenvaartmuseum Nĳmegen
Henk Nuĳ
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Kerstgroet Schippersvereniging Sterreschans Doornenburg

Na alle corona ellende was 2022 een mooi jaar voor
onze verenging. We hebben onze trots, de mast aan de
Sterreschans in Doornenburg, verder kunnen verfraaien.
Hĳ staat nu vol in het licht en bovendien wordt hĳ
omzoomd door een groenstrook. Zeker een (extra)
moeite waard om het mooie Doornenburg eens te bezoeken.
Op de laatste vrĳdagen van de maanden januari, februari, maart,
september oktober en november komen we altĳd bĳ elkaar in het
Ontmoetingscentrum in Doornenburg, voor een gezellig samenzĳn.
Kom gerust eens een keer aan, ’s avonds vanaf half acht, u bent
van harte welkom.

Rest ons u allen een
Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig en
Gezond Nieuwjaar te
wensen.

Namens leden en
bestuur van
Schippersvereniging
Sterreschans,
Peter van Megen,
secretaris

Kerstgroet MSV St. Nicolaas

2022 was wederom een bewogen jaar in het kader van
de Coronapandemie, die gelukkig niet lang in ernstige
vorm stand heeft gehouden, maar waar voorzichtigheid
nog wel de boventoon voerde. Zo ook voor de Millingse
Schippersvereniging St. Nicolaas.

Elke maand hield de vereniging een Soosmiddag voor de leden, die
steeds druk bezocht zĳn. In oktober is tĳdens één van deze
Soosmiddagen een aantal films over de binnenvaart in het verleden
getoond. Onder het genot van een hapje en drankje konden de
leden hiervan kennis nemen. Een geplande grote ARGE kon in
oktober helaas niet doorgaan, vanwege een aantal afmeldingen.
Deze staat inmiddels wel gepland in het voorjaar van 2023.
Onze voorzitter, Aalmoezenier van Welzenes, vierde op 6 juni zĳn
50 jaar Priesterjubileum en tevens 50 jaar Directeur KSCC. Hier is
de vereniging uiteraard bĳ
aanwezig geweest. Chapeau is
op zĳn plaats voor deze man, die
het kennelĳk nog steeds een
uitdaging vindt om betrokken te
blĳven bĳ de verenigingen, die
onder zĳn parochie vallen.

De Millingse Schippersvereniging
St Nicolaas hoopt dat 2023 niet
alleen voor hun vereniging, maar
zeker ook voor iedereen weer een
normaal jaar gaat worden, waarin
van alles voor de leden
georganiseerd kan worden zonder
beperkingen. Dat geldt uiteraard
ook voor alle betrokkenen binnen
de parochie. Hopelĳk kunnen wĳ
elkaar weer in goede gezondheid
kunnen blĳven ontmoeten.

Het bestuur van MSV St Nicolaas wenst iedereen fijne feestdagen
en voor 2023 een gelukkig en vooral gezond jaar toe.
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Paus Franciscus heeft in 2019 de Apostolische brief Admirabile
signum over de betekenis en de waarde van de kerststal
ondertekend, waarin hĳ vraagt dat de praktĳk van het opzetten
van de kerststal met Kerstmis "nooit mag verzwakken" en dat
"waar hĳ in onbruik is geraakt, hĳ mag worden herontdekt en
nieuw leven ingeblazen".

De paus ondertekende deze apostolische brief
in ons Franciscaanse heiligdom van Greccio,
Italië, waar Franciscus van Assisi in 1223 de
traditie van de kerststal met Kerstmis begon.

In de Apostolische brief legt de Paus uit dat "de
kribbe deel uitmaakt van het zachte en
veeleisende proces van geloofsoverdracht.
Vanaf de kindertĳd en vervolgens in elke
levensfase leert het ons Jezus te
aanschouwen, Gods liefde voor ons te voelen,
te voelen en te geloven dat God met ons is en
dat wĳ met Hem zĳn, alle kinderen en broeders
en zusters dankzĳ dat Kindje, Zoon van God en
van de Maagd Maria. En te voelen dat hier het
geluk ligt".

Hĳ wĳst erop dat "de uitbeelding van de
gebeurtenis van de geboorte van Jezus gelĳk
staat aan het met eenvoud en vreugde
verkondigen van het mysterie van de
menswording van de Zoon van God.
De kribbe is in feite als een levend
Evangelie, voortkomend uit de bladzĳden van
de Heilige Schrift".

"De beschouwing van het kersttafereel
nodigt ons uit om geestelĳk op reis te

Lees verder →

Door: Paul Renders minderbroeder ofm. Aalmoezenier Rĳn- & Binnenvaart Antwerpen

gaan, aangetrokken door de nederigheid van Hem die mens werd
om ieder mens te ontmoeten. En we ontdekken dat Hĳ ons zozeer
liefheeft dat Hĳ zich met ons verenigt, zodat ook wĳ met Hem
verenigd worden".

Bovendien onderstreept hĳ dat hĳ met deze
brief "de mooie traditie van onze families die
in de dagen voor Kerstmis de kerststal
voorbereiden, wil aanmoedigen, evenals de
gewoonte om deze op te hangen op
werkplekken, scholen, ziekenhuizen,
gevangenissen, pleinen...".

Hĳ vraagt ook: "Waarom wekt de kribbe
zoveel verbazing en ontroert ze ons?
Allereerst omdat het de tederheid van God
laat zien".

In antwoord daarop wĳst hĳ erop dat "voor de
kribbe de geest spontaan teruggaat naar toen
men een kind was en ongeduldig wachtte op
de tĳd om te beginnen met bouwen. Deze
herinneringen maken ons opnieuw bewust
van het grote geschenk dat ons is gegeven
door het geloof door te geven; en tegelĳkertĳd
doen zĳ ons de plicht en de vreugde voelen
om dezelfde ervaring door te geven aan onze
kinderen en kleinkinderen".

"Het is niet belangrĳk hoe de kerststal wordt
opgemaakt, hĳ kan altĳd hetzelfde zĳn of elk
jaar worden aangepast; wat telt is dat hĳ tot
ons leven spreekt. Op elke plaats en op elke
manier spreekt de kribbe van Gods liefde, de

KERSTMIS 2022

Foto:R
yan

K
laus

Kerstmis 2022 door Paul Renders aalmoezenier Antwerpen
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God die een kind werd om ons te vertellen hoe dicht hĳ bĳ ieder
mens staat, ongeacht zĳn toestand".

De oorsprong van de kribbe

Anderzĳds vertelt paus Franciscus verder over de oorsprong van
de christelĳke traditie van de kerststal en de relatie met
Franciscus van Assisi en het Italiaanse stadje Greccio.
"Daar hield Franciscus halt, waarschĳnlĳk komende van Rome, waar
hĳ op 29 november 1223 van paus Honorius III de bevestiging van
zĳn regel had ontvangen. Na zĳn reis naar het Heilige Land deden
die grotten hem op een bĳzondere manier denken aan het
landschap van Bethlehem".

"Het is mogelĳk dat de Poverello in Rome onder de indruk was van
de mozaïeken in de basiliek van Santa Maria Maggiore waarop de
geboorte van Jezus is afgebeeld, vlak naast de plaats waar volgens
een oude traditie de tafels van de kribbe werden bewaard".

De paus legt uit dat "de Franciscaanse bronnen in detail
vertellen wat er in Greccio is gebeurd. Twee weken voor

Kerstmis belde Franciscus een plaatselĳke man, Jan
genaamd, en vroeg hem te helpen een wens te vervullen:
"Ik wil de herinnering vieren aan het Kind dat in Bethlehem is
geboren en ik wil op een of andere manier met mĳn ogen
overdenken wat hĳ heeft geleden als zuigeling, hoe hĳ in de kribbe
werd gelegd en hoe hĳ op hooi werd gelegd tussen de os en de
ezel".

"Zodra hĳ het hoorde, ging die goede en trouwe man snel en
maakte op de aangewezen plaats klaar wat de heilige hem had
aangewezen. Op 25 december kwamen vele broeders uit
verschillende plaatsen in Greccio aan, evenals mannen en vrouwen
van de boerderĳen uit de regio, die bloemen en fakkels
meebrachten om die heilige nacht te verlichten.

Toen Franciscus aankwam, "vond hĳ de kribbe met het hooi, de
os en de ezel. De mensen die aankwamen toonden een
onbeschrĳfelĳke vreugde voor het kersttafereel, zoals ze nog
nooit hadden meegemaakt".
(Bron: AciPrensa)

Een heerlĳke Kerstmis en een jaar 2023 met vrede in het hart!

Overgenomen uit: ONS ROER – SCHIPPERSBODE editie 10
december 2022 jg. 4.
Lees Ons Roer op de website van Kerkschip St. Jozef Antwerpen
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Een moeilĳk jaar voor de kermisbranche licht achter ons

Nog even het jaar 2022 is voorbĳ en vol enthousiasme wordt al
gekeken naar komend jaar. Hoe de kermisbranche zich zal
ontwikkelen weet nog niemand. Wel dat het enthousiasme voor een
bezoek aan de kermis. Of het nu een dorp is of een traditionele
kermis in het centrum van een stad één ding staat vast. Kermis zal
nooit verloren gaan. Niet voor niets, want al het begin van de
jaartelling was er al een vorm van kermis. Niet zoals wĳ die kennen,
maar uiteindelĳk tot in een vorm van kermis zoals wĳ die nu ook
kennen.
Positief was in elk geval dat de kermissen in dit jaar druk bezocht
werden. Maar ook zal gekeken worden naar hoe de maatschappĳ
zich verder ontwikkeld. Wie om zich heen kĳkt zal ervaren dat de
kermis ook te maken krĳgt met een stĳging van de kosten op velerlei
gebied. Daarnaast zĳn er plannen van de overheid om ook niet
terug te deinzen voor de kosten die hieraan zĳn verbonden. Enige
tĳd geleden heb ik met enkele kermisexploitanten gesproken en hen
gevraagd hoe zĳ denken over hun toekomst en die van de kinderen.
De meningen waren afwisselend, maar steeds kwam wel naar voren
dat zĳ graag zouden zien dat hun kinderen de kermis voor de
toekomst zouden behouden. Dat
betekent onder meer investeren in
de komende jaren.
Vraag was dan wel steeds hoe de
toekomst is. Ik had graag gezien hen
een positief antwoord te geven. Kĳk
eens om u heen. Wat denken van
het transportmateriaal dat nodig is
om van de ene naar de andere
kermis te gaan. Wie heeft er
voldoende personeel. Niet alleen
voor enkele maanden, maar ook
voor de rest van het kermisseizoen.
Het is slechts het begin. Hierna komt
het van de ene naar de andere
kermis gaan. Daar blĳkt plotseling
een stĳging van de externe kosten.
Vervolgens het statiegeld van 15
cent per blikje. Tot op heden is
de regeling uitgesteld tot na 31

december 2022. Hoe dit uitpakt weet nog niemand, maar
voorlopig hangt het wel boven ons hoofd. Want het gaat
niet alleen om de blikjes e.d. Probleem wordt natuurlĳk wel het
terugbrengen bĳ de horeca. Door drukte kan dit niet altĳd
plaatsvinden en betekent voor de kermisexploitant een verlies.
Vanaf 1 juli a.s. geldt ook het verbod op het gratis meegeven van
plastic bekers etc. Het blĳkt dat het
kabinet zelfs een richtlĳn er voor heeft
gegeven. Voor koffiecups, suikerzakjes
enzovoort heeft met een richtlĳn: € 0,25
voor een beker, € 0,50 voor een
maaltĳd en € 0,05 voor verpakt fruit
enzovoort. En vanaf 2024 mogen ook
geen wegwerpverpakkingen meer
gebruikt worden voor consumptie ter
plaatse. Tot zover dit probleem.

Ander probleem is de bereikbaarheid van
kermisvoertuigen in de centra van steden. De normen
wĳzigen voortdurend met als mogelĳk resultaat dat de kermis
verdwĳnt naar andere locaties. Bovendien is er pak weg drie
jaar geleden een overleg geweest met de gemeente Doesburg.
Toen speelde al wat er in het centrum en dat is nu realiteit
geworden. Geen kermis meer in het centrum, maar aan de rand. Zo
lĳkt het erop dat uw brancheorganisatie De Nederlandse
Kermisbond N.K.B. voortdurend attent moet zĳn. Dat zullen wĳ
zeker doen in uw aller belang. Er zou nog veel meer geschreven
kunnen worden, maar daarvoor is ook ons eigen kermisvak- en
nieuwsblad "De Komeet".
Rest mĳ u mede namens het bestuur prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar te wensen.

Directeur "De Nederlandse Kermisbond N.K.B."

Jan Boots
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Kerst- en Nieuwjaarswensen van Sint Nicolaas Nĳmegen

Dit jaar is de ID commissie weer vol enthousiasme aan de slag
gegaan voor de kerst. Kerst staat bĳ Meander Nĳmegen dit jaar in
het teken van “Licht in de toekomst”.
Zondag 18 december a.s. houden
wĳ voor genodigden een
kleinschalig kerstfestĳn met wat
kraampjes met zelfgemaakt
spulletjes, hapjes en ’n drankje.
Kortom een gezellig samenzĳn. De
opbrengst van de avond wordt
gedoneerd aan Stichting jarige Job.
Ieder kind verdient immers een
verjaardag.

Vanuit Meander Nĳmegen wensen
we iedereen een hele fijne kerst en
een gezond en blĳ 2023 met veel
tĳd en aandacht voor elkaar!

Kerstgroet namens Circuspunt

Deze Kerstperiode wordt het weer als vanouds aanpakken geblazen
voor de Nederlandse circussen. Het kan weer. De tenten staan al en
er wordt flink gewerkt aan alle voorbereidingen. Met meer dan 25
verschillende producties en meer dan 700 voorstellingen over het
hele land is het een groot circusfeest.

Mensen op zoek zĳn naar sfeer, gezelligheid en vermaak en het
circus is
in de kerstperiode een mooie plek om samen te zĳn met familie en
vrienden. In de circustenten en theaters komt de “hele wereld”
samen voor spectaculaire acts en bĳzondere kunsten van
acrobaten, jongleurs en clowns. Zeker in een tĳd van globalisering
en onderlinge spanningen, is juist zo’n veilige plek als het circus een
welkome afleiding.

En laten we hopen dat de kracht van het circus ons blĳft inspireren
ook na de kerstperiode.

Patrick Cramers
Voorzitter Circuspunt

Kerstgroet Rĳdende School
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OPLOSSING

KERSTWOORDZOEKER 2022
Om zelf te printen. Veel plezier!

Oplossing in Christoffel Nieuwsbrief nr. 1
van 12 januari 2023.

ADVENTWATER
BETHLEHEM
CONCERT
DECEMBER
DINER
DONKER
ENGELEN
FAMILIE
GABRIEL
GEBOORTE
GEZELLIGHEID
GOUD
HERDERS
HERODES
JERUZALEM
JOZEF
KAARS
KALKOEN

KERSTBOOM
KERSTCIRCUS
KERSTLIED
KERSTMIS
KERSTSTOL
KLOK
KONINGEN
KRIBBE
LICHTJES
MARIA
OLIEBOLLEN
OPTUIGEN
POOLSTER
SLEE
SNEEUW
STER
WIEROOK
WINTERSPORT

Kerstwoordzoeker 2022


