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Van de bestuurs- en directietafel

Het carnaval barst los. Een feest dat voorafgaat aan
de 40-dagentijd van vasten en boetedoening. Ver-
geet niet het assenkruisje. Het wordt uitgedeeld in de
zondagmis van 5 maart om 11.00 uur.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Vasten en de weg naar het licht. Door Hans Jacobs

De aalmoezenier herinnert er ons fijntjes aan dat car-
naval de opmaat vormt voor de vastentijd. Maar vas-
ten daar voelen wij niet meer voor. Toch!
Hans denkt daar heel anders over.
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Carnaval barst los

Het komend weekend barst het carnaval los. Mocht u
denken dat dit alleen maar in het zuiden van ons land
gevierd wordt dan vergist u zich. Op steeds meer
plaatsen in Nederland doet dit feest zijn intrede.
Kijkt u maar eens bij Google: u vindt er een hele
reeks aan informatie, een heel pallet aan pro-
gramma’s en vermeldingen van optochten. Ook
worden er in diverse kerken Carnavalsmissen ge-
vierd.

In Nijmegen is de Carnavalsviering op zondag 26 februari om 11.00
uur in de Petrus Canisiuskerk of Molenstraatkerk, Molenstraat 37. Zang
muziek, de prinsen met hun kabinetten en heel veel mensen in car-
navalstenue in een zoals altijd prachtig versierde kerk: kortom hier en

ook elders wordt het een uitbundig feest.

Er worden ook steeds meer carnavalsparty’s gevierd door kinderen.
Zo was er 3 weken geleden een speciale carnaval happening voor
kinderen in Apeldoorn en zaterdag 18 februari in Bergen op Zoom.
Zouden de carnavalisten weten dat het een echt katholiek feest is?
Zouden ze weten dat het feest vooraf gaat aan de Veertigdagen-
tijd, een tijd van vasten en boetedoening? En dat dit weer verband
houdt met Pasen, het feest waarop gevierd wordt dat Christus is ver-
rezen nadat hij op Goede Vrijdag gevangen is genomen aan het
kruis is geslagen en ‘s-middags om 3 uur is gestorven?

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Orde op zaken

De administratie van de Christoffel Nieuwsbrief, de verzen-
ding van de flyers met de daarbij behorende informaties
worden gescheiden. Dit betekent dat er een tweedeling komt in de
adressenlijst. Er wordt een splitsing gemaakt tussen adressen die al-
léén de Christoffel Nieuwsbrief toegestuurd krijgen en adressen waar
de flyers én Christoffel Nieuwsbrief naar toe gaan.
Er wordt vaak een flyer gestuurd naar adressen die er geen belang
bij hebben. Dit zijn de adressen van ons plaatselijk regionaal, natio-
naal en internationaal sociaal maatschappelijk en pastoraat net-
werk. Zij zijn alleen maar geïnteresseerd in het nieuws van het KSCC
en het pastoraat.
De lijst wordt ook nagekeken op dubbele adressen en zal met nieu-
we aangevuld worden.

U bent gevraagd naar een reactie op het verschijnen van het Chris-
toffel nieuws bulletin.
Wij hebben hierop een reactie gekregen die wij graag met u willen
delen.

Geachte redactie,

De Volaan Vooruit wordt toch wel een beetje gemist, maar
 dit digitale platform geeft ook voldoende informatie. Het is
 mooi en overzichtelijk.

De oude rubrieken "jarigen", "zieken" en "borelingen etc." zijn mee
overgegaan. Daarnaast krijgen diverse andere onderwerpen
aandacht. Ik hoop dat de overgang een financiële besparing
heeft opgeleverd, zodat wij nog lang op de hoogte gesteld wor-
den van wetenswaardigheden vanuit de wereld van de varen-
den waarmee wij ons nog steeds verbonden voelen.

Met vriendelijk groet,
Gerda Zwaans
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Op Aswoensdag wordt het askruisje uitgedeeld. De
priester zegt wanneer hij wat as op het hoofd strooit of er

een kruisje mee maakt op het voorhoofd: mens denk dat je
van stof bent en tot stof zult wederkeren. Hiermee begint een tijd

van reflectie: wie ben ik in relatie tot de ander, wie mag ik zijn: de rela-
tie van de ander tot jou. De as is van de verbrande palmtakjes waar-
mee we in het verhaal vorig jaar Jezus hebben ingehaald.

As is niet dood, as wordt vruchtbaar: een zaadje een beetje water en
het zaadje krijgt volle wasdom.
In een crematieviering wordt vaak uitgelegd waarom we as in het te-
ken van een kruisje strooien over de kist waarin de overledene ligt op-
gebaard. Het lichaam is dood, maar de Geest wordt door God in
Leven gehouden en geleid naar een volmaakt leven.
We kunnen weer even tot ons zelf komen: er is meer tussen hemel en
aarde. In deze tijd waar we veelal gehaast leven, moeten wij eens aan
onthaasting doen. Dat betekent leven en werken in het teken van
ECHT LEVEN: onze plichten doen, genieten van de rijkdom die wij el-
kaar kunnen schenken, het DELEN VAN HET ECHTE LEVEN. En daar komt
de Veertigdagentijd om de hoek kijken. In de hoop leven dat we door
God bij de hand worden genomen om te leven in zijn RIJK waar geen
verdriet meer is, geen rouw, geen oorlog. Zaken waar we hier op aar-
de alleen maar van kunnen dromen.
Om de zelfreflectie niet alleen maar bij woorden te laten, wordt u uit-
genodigd ook anderen te laten delen in onze welvaart opdat ook hun
welzijn zou groeien.

35 jaar Vrouwenbond voor Kermisexploitanten

Dinsdag 21 februari was de jaarvergadering van de Kermis vrouwen-
bond in Zalencentrum Balk in Zuidhorn. Een sterk en jong bestuur zet
zich in voor het welzijn van de kermiswereld: de gezinnen, het sociale
leven, het onderwijs.  De vaste agendapunten zoals o.a. bestuursver-
kiezing, financiën, etc. werden behandeld.
Wij kregen ook de gelegenheid het woord te voeren. Het pastoraat is
ook een sterke speler in de organisatiewereld van de kermis. Het functi-
oneert als een brug tussen organisaties, overheden en mensen. We
proberen ouders en kinderen te motiveren onderwijs te volgen, een
vak te leren. Van een kermisexploitant wordt een veelzijdigheid aan
ontwikkeling gevraagd. Het zou de kermis ten goede komen wanneer
kermisexploitant een officieel gewaardeerd vak zou zijn. Het zou voor
de kermis naar mijn smaak een grote meerwaarde betekenen.

Zo versterken wij elkaar in de zorg, in het sociaal economische, maat-
schappelijke onderwijs en pastorale speelveld. Er komen zaken aan de
orde met betrekking tot onderwijs. Natuurlijk vertelde de directeur van
de Rijdende School Jan Roest dat deze onderwijsinstelling is uitgeroe-
pen tot een excellente school en hij vertelde daarbij dat deze instelling
gestart was in de jaren 50 en wel in het Noorden.

Er zijn nu 2 jonge mensen in het bestuur gekozen. Te weten: Fabina Vis-
ser en Thea Sipkema.
Van Tatiana Guikema werd afscheid genomen

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

Het nieuwe
bestuur van
het VBVK

Foto:
Atze Lubach
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20 februari: nieuwjaarsreceptie van de Europese schippersor-
ganisaties ESO in Brussel

Ondanks dat het aan de late kant was, werden toch de nodige
goede nieuwjaarswensen uitgesproken door Hester Duursema se-
cretaris van de ESO en directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer Zij stel-
den de sprekers voor en maakte een bruggetje tussen de spreker
op een hele fijne en deskundige wijze.

Als eerste werd aangekondigd de opvolger van mr. Rob van der
Werf: de nieuwe secretaris generaal, mr. Bruno Georges van de
CCR die kennis maakte met de ESO. Hij kreeg ruim podium om zijn
strijdplan voor de toekomst te ontvouwen. Hij deed dit hoofdzake-
lijk in het Frans. Omdat een aantal mensen het Frans niet verstond,
ging er het nodige van zijn tekst verloren.

Echt nieuws was niet te horen, maar wel was te merken zijn gedre-
venheid om samen de binnenvaart op eenwaardig level te plaat-
sen in het intermodale vervoer. Daarna speechte mrs. Daniela
Rosca het nieuwe hoofd van DG-MOVE’s Unit D3 Havens en bin-
nenvaart.
Tot slot de ESO voorzitter Christiaan van Lancker. Christiaan kennen
wij vele jaren: een zeer gedreven figuur in de organisatie binnen-
vaart en een grote steun voor het RK schipperspastoraat in Euro-
pa.
Onderwerpen als Wet-en regelgeving, vergroening, de marktstruc-
tuur, regelgeving bemanning en personeel, digitalisering, onont-
koombaar, en de eigen verantwoordelijkheid van de branche. Zij
kwamen allemaal uitvoerig aan de orde.
Het was ook een goede gelegenheid om kennis te maken met de
nieuwe secretaris generaal.
Een persoonlijk contact doet wonderen.

Vastenactie, vastenproject

Onze parochie heeft een aantal projectjes waar geld voor wordt ingeza-
meld.

● Het project van Pater W.Boksenbeld in Haïti. Hij zet zich met mede-
broeders, en zusters en vrijwilligers voor de armste van de armen: dat
ze een goede huisvesting en gezond te eten krijgen. De Salesianen
zetten zich in voor goed onderwijs: een belangrijke voorwaarde om
mens waardig te leven.

● Een 2de project is voor pater Johan Visser die het zelfde werk doet in
Cambodja.

● Als laatste willen we broeder Willy Leensen in Indonesië met wat geld
ondersteunen. Zijn core business is de jonge mens die op straat hangt
en geen werk heeft. Hij helpt ze aan werk en probeert mede structuur
in hun leven aan te leren.

In de aula van onze parochie aan boord van het KSCC Schipperscentrum
hangt een geld meter. Daarin kunt u precies aflezen wat de gemeenschap
voor het werk van deze paters en broeders over heeft.
In Christoffel
Nieuws houden
wij u op de hoog-
te van de finan-
ciële gang van
zaken.

Wij wensen u een
fijn Carnavals-
weekend en……
Gaat u fijn met
vakantie naar de
sneeuw: geniet
met volle teugen.
Zondag 5 maart 11.00 uur heilige Mis op het KSCC-Nijmegen en uitdelen van
het askruisje:
begin van de Veertigdagentijd. B.E.M. Van Welzenes sdb

Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier
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COLUMN
VAN
SINA

Het is de donderdag voor
dat het echte carnaval be-
gint en omdat de meeste
jongens en meisjes, het
weekend naar boord gaan,
wordt er op het internaat op
donderdag al carnaval ge-
vierd.

Het is, als de jongens en meisjes uit school zijn,
een drukte van belang, want voor je naar het
carnaval gaat dan moet je er na-
tuurlijk wel op zijn carnavals uitzien.
En wie er vanavond volgens de
raad van elf er het leukste uitziet
krijgt de grote carnavalsprijs.

Op de groepen wordt er op de
carnavalsavond niet gegeten, de
jongens en de meisjes krijgen bon-
netjes voor als ze op de carnavals-
avond iets willen eten en drinken.

Het carnaval is beneden in de zaal
en die is door de leiding omgeto-
verd als een echte carnavalszaal.
De kok heeft voor lekkere broodjes
en hapjes gezorgd en de draaita-
fel staat klaar om er een grandioze
avond van te maken.

Als om 6 uur de avond begint dan
zie je gelijk, dat alle jongens, meis-
jes en de leiding van plan zijn om

er met elkaar een geweldige avond van te
gaan maken. De diskjockey opent de avond
en iedereen gaat gelijk uit zijn dak. Er wordt ge-
host, geroeid, met zijn alle meegezongen, lim-
bo gedanst, polonaise gelopen, echt alles
wordt er gedaan wat je met zijn allen doet als
je carnaval viert, het is echt een knalavond.

En als later op de avond de diskjockey vraagt
of ze allemaal even willen luisteren, want dan
gaan ze van de raad van elf vertellen, wie er
deze carnavalsavond de winnaar is, dan duurt
het best wel even voor het stil is en iedereen

kan horen wie het geworden is. Het is natuurlijk
spannend, want zo vertelt mijnheer Ron van de
raad van elf, verdienen eigenlijk alle carnaval-
vierders een prijs, omdat ze er met zijn allen
zo’n geweldig carnavalsfeest van hebben ge-
maakt. Toch heeft de raad van elf dit jaar, zo
vertelt hij, besloten al was het niet gemakkelijk
omdat iedereen die hier vanavond carnaval
aan het vieren is er geweldig uitziet, om aan
Nikkie de prijs te geven.

Hij roept Nikkie, die sprakeloos naar hem toe-
loopt en geeft haar de grote carnavalsprijs en

dan barst er een groot applaus los
en wordt Nikkie op de schouders
genomen door meneer Ron en
meneer Gino, die beginnen het
internaatslied te zingen en ieder-
een zingt het zo hard als ze kun-
nen mee. Als Nikkie weer op de
grond staat, dan gaan ze weer
verder met carnaval vieren.

Maar aan alles komt een eind en
ook aan dit carnavalsfeest. Als
Nikkie op de groep is dan belt ze
gelijk naar boord en als ze haar
moeder aan de telefoon heeft en
het hele verhaal vertelt, loopt
haar moeder ondertussen naar de
stuurhut en geeft de telefoon door
aan Nikkie’s vader die zit te sturen
en ze zo ook kan feliciteren met
het winnen van de grote carna-
valsprijs op het internaat.

Het hele internaat bruist

Foto dient alleen ter illustratie
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Het bonkt nog na in het hoofd. De polonaise,
de enige file met lachende gezichten waar
niemand het erg vindt om in te staan, loopt
dood tegen de achterkant van de schedel en
verdrinkt in de volgende dag. Het is het feest
van plezier, van zotheid, gekheid, gein. De
waanzin staat op het dagmenu. “Nu met z’n
allen” is de nationale oproepkreet, de symfo-
nie van de verbroedering: “Allemáááál…..!
Over een week is het zo ver: carnaval. Het ei-
gen gezicht van het masker. De dagen waarin
rangen en standen prinsheerlijk worden gene-
geerd, eenvoud een medaille krijgt en mensen
zich onderscheiden door het steken van dra-
ken. Luim, plezier, lol, zotheid met als hoogte-
punt de optocht, een parade als rijdende
spiegel van de zotheid. Op de stoep kijken
naar je eigen verdwaasde levensbeeld.
Het ene gezicht.

Buikriem
Het andere: carna-
val als drie dagen
voorspel voor het
aanhalen van de
buikriem, Drie dagen
met uitspattingen
om te vergeten, om
daarna veertig da-
gen te vasten en te
onthouden. Drie da-
gen waarin de baas
met een gerust hart
knecht kan zijn, om-
dat hij weet dat het
aswoensdag weer
gewoon gehaktdag
is.

Carnaval mag dan weer in de mottenballen.
Nog even stroomt het lekbier door de aderen
en wordt de werkelijkheid wakker: vasten, be-
zinnen en zweten. Aswoensdag stond ooit in
de agenda als het begin van de lange weg
naar het feest van het licht: Pasen. In stilte me-
diteren, afsluiten van de buitenwereld, op zoek
naar jezelf. Een vastenmeditatie gedurende
de veertig dagen na Aswoensdag op weg Pa-
sen. Het is er nog wel, sporadisch in kerken.

BBB
En dan is er de andere tempel, die van van-
daag. De sportscholen. Mannen en vrouwen in
strakke kleding werken en kneden aan de heili-
gen van vandaag, de drie B’s: billen, borsten
en buik. Fitness, sporten, lijnen op weg ook
naar het feest van het licht: de eerste zonne-
stralen en het perfecte lijf voor de nakende
zonnige zomer.
Twee tempels in deze tijd: in de ene woont

God, in de andere het lichaam waar God van
zelfstandig naamwoord is veranderd in een
bijvoeglijk naamwoord. Niet werken aan God,
maar aan een goddelijk lichaam.
Vasten is in veel culturen een eeuwenoude
manier om je te reinigen van zonde en om tot
bezinning te komen, klaar te zijn voor het feest
van het Licht. Vastentrommetjes, karige maal-
tijden. Die vorm van vasten lijkt al lang aan
een hongersdood gestorven. Vroeger werd
gevast om zo, gereinigd, in aanmerking te ko-
men voor een plek in de hemel. Nu wordt ge-
vast om, die hemel zo gezond en zo lang
mogelijk uit te stellen. Woorden als zonde uit
de christelijke cultuur zijn weggevaagd en krij-
gen een andere rol in deze moderne wereld: ik
heb tijdens het lijnen gezondigd, ik heb ge-
snoept.

Bezinning
Een contrast? Het lijkt zo. Vasten is modern en
heet lijnen. De last na de lust. In het eigentijdse
christelijke vasten draait het niet om minder te
eten, maar om bezinning en ontzegging. Jezelf
iets ontzeggen, je bewust worden van wat je
allemaal hebt. Tijd om jezelf terug te vinden in
de tijd van overvloed. Daarvan geen speelbal
zijn. Jezelf vrijmaken van die stijl van leven.
Maar is het zoveel anders? Als je in de put zit
en gaat sporten, voel je je veel beter, zeggen
ze in de sportscholen, heb ik meer zelfvertrou-
wen. Je gooit ballast weg en je wordt je be-
wust van de dingen. Sporten om na te denken
over de dingen. Je sport met je lichaam, maar
het gebeurt in je kop. Vasten tegenover afzien.
Hij zweet en beult zichzelf af: “Vasten, waar
het eigenlijk om gaat, het is niet weg, alleen
de verpakking is anders.”

De strijd tussen carnaval en vasten (1559) Brueghel de Oude
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Maria, het meisje uit Nazareth en de
moeder van Jezus, is een fascineren-
de vrouw. Door de eeuwen heen ge-
schilderd op prachtige schilderijen en
gebeeldhouwd door de beroemdste
beeldhouwers. Weggemoffeld en aan-
beden, verheven en ontkend. Een
idool waar je niet omheen kunt, wat
voor achtergrond je ook hebt. Van 10
februari t/m 20 augustus straalt Maria
in Museum Catharijneconvent. Voor
het eerst in Nederland wordt er zo’n
grote tentoonstelling aan Maria gewijd
waarbij haar complete levensverhaal
aan bod komt, van oermoeder tot he-
melse koningin.

Maria als inspiratiebron
Maria is een reis langs zeven thema’s:

● ‘Oermoeders en godinnen’,
● ‘Oost en West’,
● ‘Het leven van Maria’,
● ‘Devotie’,
● ‘Processies en bedevaarten’,
● ‘Maria in de hedendaagse kunst’
● en ‘Moeders in andere religies’.

De tentoonstelling belicht Maria vanuit verschillen-
de culturele en religieuze perspectieven. Rode
draad is haar veelbewogen leven verbeeld door
beroemde kunstenaars als Joos van Cleve, Rubens,
Rembrandt, Jan Toorop en Bill Viola. De vertellin-
gen, legendes en volksverhalen over Maria vormen
een inspiratiebron voor kunstenaars door de eeu-
wen heen, van de tijd van het vroege christendom
tot het heden.

Maria: mondiaal symbool
De meest afgebeelde vrouw ter wereld is een feno-
meen met vele betekenissen. Mens, mythe, moe-
der. Voor sommigen is Maria een symbool, voor
anderen een vrouw van vlees en bloed. Ontmoet
Maria in al haar – wereldwijde - verschijningsvor-
men. Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemel-
opneming is ze in uitingen van kunst te volgen, met
werken uit o.a. de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Museum Boijmans Van Beunin-

gen, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en na-
tuurlijk uit Museum Catharijneconvent zelf.

Grootste tentoonstelling uit de geschiedenis
Maria is de grootste tentoonstelling uit de geschie-
denis van het museum. Bij de tentoonstelling komt
een uitgebreid randprogramma, met lezingen, Ma-
ria-mindfulness, wandelingen, en lazy Sundays met
Mariacocktails. Voor wie meer over Maria wil lezen,
verschijnt het boek Geen dag zonder Maria, met
voor elke kalenderdag weetjes, cartoons, recepten
en gedichten.

Catharijneconvent:
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur.
Website:
https://www.catharijneconvent.nl/Iedereen weet hoe Maria eruitziet

en zal haar beeltenis kunnen her-
kennen. Ook is bekend dat ze de
moeder van Jezus is. Maar over
haar leven weten we niet veel.
Waarom is ze al eeuwenlang zo

populair? Hoe doet ze dat? En wat
zegt dat over ons?

https://www.catharijneconvent.nl/
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Mensen uit de sleepvaart gezocht !!!

M. de Jongh wil graag in contact komen met mensen die vroeger op
sleepschepen en/of sleepboten in de Rijn- en binnenvaart hebben
gevaren. Hij is benieuwd naar hun verhalen voor een nieuw boek.

U kunt uw verhaal kwijt door middel van:
● een interview
● e-mail
● of gewoon op papier

Hebt u interesse neem dan contact met hem op via het e-mailadres:
m.de.jongh@hetnet.nl

De volledige oproep van M. de Jongh kunt u hieronder lezen:

Oproep

In 2011 heb ik mijn boek uitgegeven met
de titel “Sleepschepen”. Hierin beschrijf ik
op chronologische wijze mijn leven en we-
ken aan boord van sleepschepen in het
sleepvaarttijdperk.
Ik ben nu bezig met een vervolg maar
dan van anderen die ook hun verhaal wil-
len delen.

Daarvoor kom ik graag in contact met
mensen die op sleepschepen en/of sleep-
boten in de Rijn- en binnenvaart hebben
gevaren om uit hun mond, e-mail of van
papier, hun ervaringen en levensverhalen
uit genoemd tijdperk op te tekenen.

Als u daar aan mee zou willen doen en uw verhaal ook kan illustreren
met foto’s wordt het een mooi geheel.

Het is de bedoeling om het sleepvaarttijdperk, dat een ieder op zijn
eigen wijze beleefd heeft, te bundelen en als boek uit te geven.

M. De Jongh

Beste cursisten,
Een jaar vliegt voorbij!
Ik hoop dat je van de BHV-cursus niets hoefde te gebruiken het afge-
lopen jaar.
En mocht dat wel zo zijn dan hoop ik dat je gebruik kon maken van
de opgedane kennis.

Het is weer tijd om deze kennis op te frissen.

Hiervoor zijn de volgende data mogelijk:

Reguliere BHV BHV-binnenvaart BHV-binnenvaart
20 maart 17 maart 31 maart
Maasbracht “De Spil” Maasbracht “De Spil” Zwijndrecht BLN
09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur

Opgeven kan via e-mail: info@cuorereanimatie.nl of bezoek onze
website: www.cuorereanimatie.nl

Ik hoop je weer te zien in maart!

Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

mailto:m.de.jongh@hetnet.nl
mailto:mailto:m.de.jongh@hetnet.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
www.cuorereanimatie.nl
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Door Corvee

‘Ik heb liever een kerk die
kwetsbaar is en op straat vuile
handen maakt dan een kerk
die zich opsluit in een eigen
veilig wereldje. Ik wil geen kerk die alleen
maar bezig is met zichzelf en uiteindelijk ver-
strikt raakt in een web van obsessies en proce-
dures’.(Paus Franciscus)

Negatieve reacties op uitspraken van onze
Paus zetten je altijd aan tot nadenken omdat
ze meestal komen uit de meer behoudende
kring van onze Nederlandse Kerkprovincie.

Een vooraanstaand priester ging zelfs zover
dat hij van mening was dat de Paus zich maar
eens moest bekeren tot het ware geloof zoals
dat in een rechte lijn al 2000 jaar wordt ver-
kondigd en niet met verwarring scheppende
uitspraken moet komen. Nu heeft die zoge-
naamde ‘rechte lijn’ nogal wat kronkels ver-
toont in de loop der jaren maar daar zullen
we verder maar niet op in gaan.

Het gaat voor veel oudere katholieken, waar-
onder ook deze jongen, aan het hart dat zo-
veel gedoopte katholieken zo achteloos
staan tegenover hun religieuze roots en het
kerkbezoek tot een minimum beperken of he-
lemaal verstek laten gaan. Met het uit finan-
ciële noodzaak gedwongen sluiten van
kerken door het afnemend kerkbezoek wordt
het verloop nog versneld. Kon men in het ver-
leden de gelovigen, levend in een wereld
waar kennis nog op een laag pitje stond, nog
binnen de kerkmuren krijgen door hel en ver-

doemenis in het vooruitzicht te stellen als zij
zich niet aan de zondagsplicht hielden, in on-
ze over ontwikkelde maatschappij liggen de
kaarten anders.

De meeste mensen hebben geleerd hun ver-
stand te gebruiken en dan wordt het geloof
een vat vol bijkomende vragen. Meestal wor-
den die indringende vragen afwijkend of hele-
maal niet beantwoord en dan gaat men
zeggen: ‘Ze kunnen me nog meer vertellen en
wijs proberen te maken, ik geloof ze niet
meer’ Exit is het gevolg. Als nuchtere katholiek
zou ik zeggen, vanuit mijn eigen kleine denk-
raam, laten we het bovennatuurlijke en onver-
klaarbare nu eens rusten en ons primair
richten op de werkelijke boodschap van Chris-
tus; het vormen van een christelijke gemeen-
schap en de daaruit voortvloeiende zorg voor
de medemens. Dat kan binnen een kerk,
maar zeker ook daar buiten gestalte krijgen,
zoals onze Paus dat blijkbaar ook ziet.

Juist dit laatste tekent het verschil tussen de
meer modern denkende en de meer ortho-
doxe geloofsrichting. De laatste richting legt
de nadruk op het bovennatuurlijke, het onver-
klaarbare, het volgen van wetten en voor-
schriften, het bidden in of buiten de kerk en
legt haar achterban de plicht op, op de eer-
ste plaats daarin actief gelovig en gehoor-
zaam te zijn alvorens zich katholiek te mogen
noemen.

Namen noemen we niet maar er was een
pastoor met de boude verklaring dat de ‘zo-
genaamde’ katholieken die zich niet confor-
meren aan die orthodoxe stroming, niet in de
RK Kerk thuishoren maar gerangschikt moeten
worden onder de groep ‘cathechumenen’,

doopleerlingen die zich via godsdienstonder-
wijs voorbereiden op de doop. Deze goede
man ziet de toekomst meer in een kleine trou-
we groep gelovigen, een soort Gideonsben-
de, die de uitgestippelde orthodoxe rechte lijn
stevig vasthoudt tegen allerlei soorten niet ge-
wenste nieuwigheden in, in de cocon van een
veilig eigen wereldje.

Gelukkig mag dat, maar deze jongen, als
trouwe kerkganger, sluit zich toch liever aan
bij een meer moderne RK Kerk die niemand
uitsluit maar klaar staat voor alle mensen, on-
geacht hun afkomst, geloof of ongeloof, ras
of seksuele geaardheid.

WINDKANTER

Een prentje uit een kinderleesboekje anno 1912.
Als kind had ik meer sympathie voor Kaïn met
zijn groente en fruit dan voor Abel met zijn scha-
pen. Ik vond het schaap op het vuur zo zielig, ik
huilde er om. De tijden veranderen want nu
staan groente en fruit in de volle belangstelling
en is schapenvlees volgens de partij van de die-
ren ‘not done’.
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Beste wandelvriendinnen en –
vrienden en lezers van Christoffel

Nieuws,

Iemand die eind februari ’s morgens om half
acht wakker wordt, ziet tussen de gordijnen al
licht binnensluipen en als zij of hij lichamelijk tot
veel dingen in staat is, zal deze persoon niet
lang meer op bed zijn, omdat de dag uitno-
digt tot actie.

Rust is nodig, maar bewegen ook. Vergeten
mogen we niet dat in bijna alle hoofden wel
zo iets leeft van lekker met de fiets er op uit, of
een heerlijk partijtje voetballen, samen met de
kinderen door het bos rennen, maar dat het
lichaam protesteert.

Medische omstandigheden zijn altijd anders
en soms bepaalt de leeftijd de mogelijkheden
of de beperkingen. En als een chronische ziek-
te een mens parten speelt is dat evenmin fijn.
Maar er zijn altijd uitstapjes mogelijk, misschien
met hulp van een familielid of een vrijwilliger.

Diverse organisaties begeleiden activiteiten in
de buitenlucht. Laten we daar ook oog voor
hebben. Het hoeft niet altijd top(sport) te zijn.

Morgen, vrijdag 24.02.2017, eindigt de eerste
inschrijvingsronde van de 101ste 4Daagse van
Nijmegen en maandag, 27.02.2017 begint de
tweede ronde, zoals in de laatste twee edities
van het Christoffel Nieuws werd geschreven.

Inschrijven kan via www.4daagse.nl onder de
button ‘deelnemers’. En in de tweede ronde
kunnen alle belangstellenden zich opgeven
voor deelname. De kosten bedragen € 64,00
per persoon en indien de wandelaar lid is van
een wandelorganisatie die aangesloten is bij
de KWBN wordt de prijs € 59,00.

Aan het einde van de inschrijvingsperiodes
wordt bekend gemaakt of de limiet van 46.000
is overschreden.

Op het programma staat o.a.

5 maart 5e tocht 37e Winterwandelserie  in
  Wijchen

Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20-30 km
Startplaats:  jeugdhuis Woezik,
Woeziksestraat 334,
6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -13.00 uur
024-6416398
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Ede op 25
februari en in Bennekom op 4 maart 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDEL-
NIEUWS

www.4daagse.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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Nou, beste mensen

DE KOP IS ER AF
Geen IS-grap maar het nieuwe jaar is alweer een tijdje bezig.
Als uw trouwe Frans-Duitse viervoeter wil ik u graag al het goede voor in
het nieuwe jaar wensen.
Al het goede. Wat bedoel ik daarmee?
Kijk, dat is voor jullie mensen best wel ingewikkeld.
Wat voor de een goed is, is voor de ander slecht.
Wat de een lekker vindt, vindt een ander afschuwelijk.
Lekker bezig zijn versus zonde.
Ingewikkeld.
Als hond zijnde is het een stuk eenvoudiger.

Op het juiste moment even kwispelen.

Mensen in de waan laten dat je sommige ervan herkent in combinatie
met bovenstaand kwispelen.

Wat met je ogen rollen. Een beetje scheef aankijken.

Op je rug gaan liggen, poten omhoog en schattig kijken.

Even blaffen als de bel gaat. Hier waak ik!!! (maar niet echt)

That’s it. Ik ben goed bezig.
Moraal van dit alles.
Wéns niet alleen al het goede. Doe er ook een beetje moeite voor.
Een beetje faken, beetje inspelen op, soms een beetje voor de gek
houden. Maar alles voor het goede doel.

En goede voornemens?
Daar doen wij honden niet aan!

Wees gelukkig met elkaar in 2017

SAM
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24-02
25-02
26-02
27-02
28-02

29-02
01-03

02-03
03-03
04-03
05-03
06-03
07-03

08-03
09-03
10-03
11-03

12-03

Sander Bosman, m/s “ Tonny”.
Anja Meurs; Michelle Bruins; Frank Put; Sarah-Leigh Meijers.
Hans Paal; Remco Schelle.
Chris Meering sr.; Juriaan Verberck.
Birgit Wanders-van Beers, m/s “Thuvine”; Gerard Leensen; Herman
Rademaker; Lenie van Werkhoven; Sjaak Beyer; Vincent Sanders;
Daniel Peters.
Miranda de Vree; dhr. Jan Wennekes.
Dhr. Anton Wigman jr.; dhr. Jan Hoks; Piet Poppelier,
m/s Clamarant; Lobke Jonkman.
Anneke Nuy-Pruyn; mevr. Miep Hoks.
Mevr. Driessen uit Millingen.
Joeri van Megen.
Ruben Pols.
Myriam De Bot; Patrick Wanders; Jan Schimmel.
Dhr. Mark Joosten; dhr. Dennis Buil; dhr. Nick van Haag;
Jenthe de Jong.
Gerard Wanders.
Inge Brom.
Dhr. Frans Huibers; Doris Buil; Leon Berkers.
Beppie Leensen-Scheers; mevr. Wilma Bosman-van Hees; Peter
Poppelier; Erik Bosman, m/s “Tonny”.
Dhr. Wim de Grundt.

2017
MIS INTENTIES ZONDAG 5 MAART 2017

Mevr. Anita Martens-van Wijk, ouders de Jong- van den Berg "Stella
Maris", Cees de Jong en Jan Kersten, dhr. J. Groenewold, ouders Bur-
gers-Teuninssen, dhr. C. Nieuwenhuizen Aalmoezenier v.d. scheep-
vaart, pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier, ouders van
Oijen-van Meegen “Johanna-Maria”, dhr. Gerrie Bom, dhr. Toon Gi-
gengack, ouders van Meel-Flipsen en Kristen, dhr. J. Hommes, mw. G.
Hakkert-van der Hoeven (eerder weduwe van Jan Heijmen), ouders
Brom Cornelissen en Fred Brom, ouders Derksen-Straatman, mw. A.
Schüttler-van Wijck "Wormatia", mw. Paulina Wams-van Steen v/h ms
Dieu Donné, dhr. Alois Wendt en George Wendt.

VAKANTIEGROETEN VANUIT KLEINWALSERTAL OOSTENRIJK

Heel veel groetjes
van Thea, Corry,
Wim, Ben en Ria

MIS INTENTIES
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BINNENVAART

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?KERMIS

17-02-2017: QUINCY GERARDUS HERMAN VAN DUIN.
Zoontje van Martin en Jolanda van Duin en broertje van
Dilano.
Corr.adres: Plasweideweg 61, 7317 BN APELDOORN.

05-03-2017: wordt ANTONY FRANCISCUS BERNARDUS
BOSVELT gedoopt. Antony is het zoontje van Bennie en
Melissa Bosvelt en het jongere broertje van Fransino.
Corr.adres: Malkenschotenhof 27,
7333 NK APELDOORN.

03-03-2017: ontvangt TOON OTTEN zijn Eerste Heilige
Communie. Toon is de zoon van Jarno en
Claudia Otten - Poels.
Corr.adres: Brouwerijbaan 6, 4615 AA BERGEN OP
ZOOM.

11-03-2017: ontvangt JAYLI DE POORTER haar Eerste Heili-
ge Communie. Jayli is een dochter van Cindy de Poor-
ter

18-02-2017: LILLY DE NIES en DICKY VAN GRIENSVEN zijn 60 jaar ge-
trouwd.

Dhr. WIM VAN ALEM is verhuisd van Dr. Engelsoord 1, Maasbracht naar
K.S.W. Maasbracht, Kamer 1, Kruisweg 31, 6051 HL MAASBRACHT.

18-02-2017: ANITA ALLEGONDA PETRA JOHANNA VAN
WIJK. Echtgenote van Hubert Martens. In de leeftijd van
47 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op
23 februari in de Viscaliszaal van Crematorium Beuningen
te Beuningen.
Corr.adres: Putterstraat 18, 6601 AM WIJCHEN.

GEDOOPT:

EERSTE H. COMMUNIE:

VERHUISD:

OVERLEDEN:

JUBILEUM:
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Harry Broekmeulen (kamer 220).
NIJMEGEN, ST. JOZEF, KERKSTRAAT 65,
6543 KG.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten (Verpleeghuis
De Lingehof – kamer 5.5).
 BEMMEL, GOUDEN APPEL 122, 6681 WP.
* Dhr. van Griensven (7e Verdieping – ka-
mer 36).
APELDOORN, GELREZIEKENHUIS,
ALBERT SCHWEITZERLAAN 31, 7334 DZ.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Graat-Lutjes, (Verpleeghuis
Camillus).
ROERMOND, HEINSBERGERWEG 176,
6045 CK.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h
ms. Impala.
ROTTERDAM, DANIEL DEN HOED,
GROENE HILLEDIJK 301, 3075 EA.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Mevr. Annie Huibers-van Lent.
EWIJK, SCHOOLPAD 22, 6644 CP.
* Dhr. Herman v.d Brink (Stichting
Kalorama – Afd. 6).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* Dhr. Jan van Thiel.
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43,
6212 EK.

* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje
Nassau Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002,
6870 GC  RENKUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo -
Afd. Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN,
SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN,
SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Dhr. Wim Straatman in ’s-Hertogenbosch.

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een moment-
opname. Wijzigingen worden bijgewerkt
op onze website. Klik daarvoor op een
van de onderstaande buttons.

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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KOKEN MET
RIET

Zuurkoolstamppot met paddenstoelen

benodigdheden:

3 tenen knoflook, 1,2 kg kruimige aardappelen, 750 gr zuurkool, 4 ui-
en, 1 bakje verse dragon, 400 gr paddenstoelen voor pasta, 45 gr
boter, 100 ml melk, 2 el mosterd, 75 gr parmigiano reggianopoeder .

bereiding :

Pel de knoflook. Schil de aardappelen snijd in gelijke stukken en doe
in een pan met water. Kook samen met 2 tenen knoflook en eventu-
eel zout in 20 min.. gaar. Spoel ondertussen de zuurkool in een zeef
onder koud stromend water . Kook in 15 min. in een laagje water op
laag vuur. Snijd ondertussen de rest van de knoflook en de ui in halve
ringen. Snijd de blaadjes van de dragon fijn.

Halveer de paddenstoelenmix. Verhit 15 gr boter in een hapjespan
en bak de ui 3 min. op middelmatig vuur. Voeg de knoflook, de helft
van de dragon  en alle paddenstoelen toe en bak 5 min. op hoog
vuur. Breng op smaak met peper en
evt. zout. Verwarm de melk in een
steelpan. Giet de aardappelen met de
knoflook af, doe terug in de pan en
stamp fijn met de pureestamper. Giet
de zuurkool af en meng samen met de
melk, mosterd, parmigiano reggiano-
poeder de rest van de boter en de rest
van de dragon door de puree.

Serveer de zuurkoolstamppot met de
gebakken paddenstoelen.

Verneukte kip

benodigdheden :

400 gr kipfiletblokjes, 1 groene paprika, 1 rode paprika, 250 gr cham-
pignons, 1 prei, 2 grote uien, 1/2 flesje shaslicksaus, 1/2 fles tomaten-
ketchup, 1 lepel pindakaas, knoflookpoeder, 1 pak rijst naar eigen
smaak .

bereiding :

Groenten en kip klein snijden. Uien klein snijden en bakken, vervol-
gens kip meebakken, na 10 min. de rest van de groenten erbij. Ver-
volgens de shaslick en tomatensaus erbij. Ongeveer 30 min. laten
pruttelen. Dan de pindakaas en de knoflookpoeder erbij doen. Als
het te dik is afmaken met koffiemelk of crème fraîche.

Riet serveert twee maaltijden die (bijvoorbeeld) een goede bodem vormen voor een carnavalsavond.

Verneukte kip is Vlaams voor foute kip.
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Eigen bijdrage verpleegzorg op de
helling?

Sinds 2013 moeten hulpbehoevende ouderen die worden
verzorgd en verpleegd in een instelling, een eigen bijdrage
betalen die gebaseerd is op hun inkomsten én hun vermo-
gen.

De leidraad voor de berekening van dit vermogen is hetgeen jaarlijks in box 3
moet worden aangegeven. Bij opname in een dergelijke instelling wordt te-
ruggegrepen op inkomen én vermogen van 2 jaar daarvóór.
Dit houdt o.a. in dat mutaties op dit vermogen (opeten, schenken e.d.) tijdig
moeten worden ingezet om de eigen bijdrage, die kan oplopen tot maar
liefst ruim € 2.300,-- per maand, terug te brengen naar een lager niveau.
Een eventuele eigen woning gaat pas meespelen (bij de bepaling van het
vermogen) wanneer het verkocht is.

Het goede nieuws is dat een groot deel van de politiek nu vindt dat er sprake
is van onrechtvaardige gevolgen en uitwerkingen van onderhavige regeling.
Een Kamermeerderheid wil één en ander aanpassen. De verkiezingen van 15
maart 2017 zijn dus ook vanwege bovenstaande van groot belang.
Voorbeeld: bij een vermogen van € 100.000,-- is men na 10 jaar al de helft
kwijt als gevolg van de huidige regeling.

Als de reparatiewetgeving doorgaat, spreken we over een kostenpost van
156 miljoen euro. Overigens een “peulenschil” vergeleken met de miljarden
waarmee de politieke partijen strooien in deze verkiezing(s)st(r)ijd.
Bij de ouderenorganisatie ANBO regent het vanaf het begin al klachten. In
de praktijk gaat men (of de verantwoordelijke familie) pas rekenen en klagen
als het moment dáár is en niet meer tijdig kan  ingrijpen.
Er zijn notariskantoren die “roadshows” organiseren om de problemen en ge-
volgen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

Het zou natuurlijk fijn zijn als de volgende Tweede Kamer wederom een meer-
derheid heeft  om de reparatie daadwerkelijk te realise-
ren.
Stichting Abri
Wim Onderdelinden           klik hier voor de website →

FINANCIËN

Op de soos van 7 maart komt uit Druten van zorggroep
“ ’s Heeren Loo“  gehandicapten mensen.
Zij maken mooie  dingen zoals kaarsen, Zij willen graag wat ver-
kopen wat  hen lukte op de kerst en creatieve soos . De instel-
ling heeft ook een cadeauwinkel “ Uit de kunst”.  Er kunnen
leuke dingen gekocht worden voor weinig geld. Onder deze
mensen is een dochter van een onze gasten.
Zo kunnen wij op de  Binnenvaartsoos deze gehandicapte
mensen weer blij maken.

http://www.stichtingabri.nl/
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BUSREIS NAAR MAASBRACHT IN JUNI !!!

Beste “Binnenvaartsoos Vrienden”

Sinds 2014 heeft de “Binnenvaartsoos-Zwijndrecht” elk jaar in de
maand december een reisje georganiseerd naar Duitse Kerstmarkten.
Dit jaar hebben wij besloten een driedaags reisje te organiseren in de
zomermaanden, n.l. in de laatste week van de maand juni.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 24 juni:
● Om 8.30 uur vertrek per touringcar vanaf Zwijndrecht naar

Maasbracht (Havendagen).
● De opstapplaats is: de Westelijke Parallelweg achter het NS sta-

tion Zwijndrecht.
● Aankomst Maasbracht rond 10.30 uur. Wij zullen eerst het “Maas

en Scheepvaartmuseum” bezoeken. Hier krijgt u een lunch
aangeboden. Hierna kunt u de middag zelf indelen.

● Om 19.30 uur vertrekt de bus naar ons hotel, het Fletcher Land-
hotel Bosrijk Roermond.

Zondag 25 juni:
● 9.30 uur. Vertrek van het hotel naar Maastricht. Op zondagen

zijn hier de winkels open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Ook hier
kunt u  de middag zelf indelen.

● Om 17.30 uur verwachten wij u in een nog nader bekend te
maken restaurant, waar u een driegangen diner zal worden
aangeboden.

● Na afloop hiervan vertrekken we weer naar ons hotel en kunt u
de avond weer zelf indelen.

Maandag 26 juni:
● 8.30 uur. Vertrek van het hotel naar de “Drunense Duinen”. Aan-

komst rond 10.00 uur. Hier krijgt u koffie met gebak aangebo-
den.

● Daarna maken we een twee uur durende tocht met de “Duin-
express”. Tijdens deze tocht kunt u genieten van de zeer mooie
natuur van de Drunense Duinen.

● Rond 13.00 uur vertrekken wij naar Den Bosch. Hier heeft u dan
weer enkele vrije uren tot uw beschikking.

● Aan het eind van de middag rijden we richting Terheiden, waar
u een afscheidsdiner aangeboden wordt.

● Hiervandaan rijden we terug naar Zwijndrecht. De verwachte
aankomst is rond 19.00-20.00 uur.

De prijs van deze reis is € 230,- per persoon.
In verband met de hotelreservering, willen wij u bij deelname vragen
voor 30 april een aanbetaling van € 50,- per boeking over te maken.
Het resterende bedrag graag voor 1 juni a.s. te voldoen op rekening-
nummer: NL49 INGB 0793511615 onder omschrijving : Binvrtsoos Busreis
Maasbracht. Na betaling ontvangt u van ons een factuur.
Heeft u interesse?
U bent géén lid van de Binnenvaartsoos  Zwijndrecht?
Geen probleem, ook u kunt zich aanmelden en deze reis meemaken.

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT UITERLIJK 17 MAART.
Aanmelden kunt u zich bij:*
Gijsbert Reijmers
Reisorganisator  en Reisleider “Binnenvaartsoos Zwijndrecht”.
Mobiel:  06 10951090.
E-mail:  gijsbertus.ship@gmail.com
Bij aanmelden a.u.b. duidelijk vermelden: Aantal deelnemers, namen,
adressen, telefoonnummers en telefoonnummer van het thuisfront ver-
melden.

WIJ HOPEN U ALLEN IN DE BUS TE MOGEN VERWELKOMEN!!!

*Papieren aanmeldstrookjes zijn aanwezig op het KSCC Parochiecen-
trum Nijmegen

mailto:gijsbertus.ship@gmail.com
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT maart t/m juni 2017
Di 7 maart 14.00 uur Soosdag met zorggroep ‘s Heeren Loo. Julia Internaat
Do 16 maart 14.00 uur Klaverjasmiddag.

Di 21 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Di 16 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de zomer-
vakantie!

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail: Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize

Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

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

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari-maart 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering. Op 5 maart uitdeling van het assenkruisje!
Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zondag 26 februari 11.00 uur Wegens carnaval géén kerkdienst op het KSCC Schipperscentrum maar in de Petrus Canisiuskerk in de
Molenstraat te Nijmegen

Zaterdag 4 maart 10.00 uur Reünie van de vrijwilligers P.W.A. vaarvakantie
Zondag 5 maart 14.00 uur Doop Fabiënne van Fessem
Maandag 6 maart 10.30 uur Coördinatievergadering
Woensdag 15 maart 11.00 uur Bestuursvergadering
Donderdag 16 maart 19.30 uur Schuttevaervergadering Z O N
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN februari/maart 2017

Zondag 10.30
uur

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na
de dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00
uur

Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge-
opend.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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Verslag van een viering op de
derde zondag van de maand in
Huize Antonius Rotterdam

Zondag 19 februari 2017 is de derde zondag
van de maand en een mogelijkheid om in
Huize Antonius om 11.00 uur aan te schuiven
bij de eucharistieviering aldaar voor de men-
sen uit de regio Rotterdam.

Grote opkomst, zeker 55 mensen waren er in
de kleine en nu bomvolle kapel. De ‘drijven-
de kracht’ achter deze bijeenkomsten (Jan
Keller) had zijn best dus weer goed gedaan.
Een goed teken dat de mensen in Rotterdam
elkaar willen blijven ontmoeten. Pater Jan
Vijverberg had wederom een mooie, inspire-
rende viering met een schitterende preek,
daar kunnen alle aanwezigen weer even op
teren.
Na de viering een gezellig samenzijn met kof-
fie en voldoende tijd om met elkaar bij te
praten en zoals gewoonlijk was er ook veel
gespreksstof.

Het bestuur van de Rotterdamse stichting
was ook aanwezig. Om half drie ging ieder-
een weer huiswaarts.
Volgende maand weer een mogelijkheid in
Huize Antonius, wederom op de derde zon-
dag in maart (19 maart) en dan in april op de
derde zondag (16 april) is het Eerste Paas-
dag. Noteer het maar in uw agenda’s.

Karel Schreurs
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GEEN TIJD OM TE STEMMEN? REGEL NU
UW MACHTIGING

Het is belangrijk om te stemmen, want uw stem telt. Bent u niet in Nederland op 15
maart dan is het nu de tijd om een machtiging te regelen voor iemand om voor u
te stemmen.
Hieronder volgt in het kort de procedure die u kunt volgen.

Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?
Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buiten-
land? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle ver-
kiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier.
Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas
U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde
gemeente woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in.
U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de
stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of
zij, naast zij eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtig-
de moet ook zijn eigen ID-bewijs laten zien. De gemachtigde kan alleen gelijktijdig
met het uitbrengen van zijn eigen stem voor u een stem uitbrengen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier
Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk
verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Hiervoor zijn bij elke gemeente formu-
lieren verkrijgbaar. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formu-
lier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij
voor u kan stemmen.
U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is dit dus uiterlijk 10 maart 2017.
U kunt ook mondeling bij de balie van uw gemeente een verzoek doen om bij vol-
macht te stemmen. Dit kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur. Voor
de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is dit dus uiterlijk 14 maart 2017.

PARAMONT DANSAVOND IN ZWIJNDRECHT!

Eerst volgende Paramont dansavond is op zaterdag 4
maart 2017 in het Develpalviljoen.

In het voorjaar 2016  werd deze locatie door u als gast,
zeer gewaardeerd. Vandaar dat we weer terug zijn ge-
gaan. Het ligt gelegen naast het zwembad aan de De-
vel.
Aanvang 20 uur. Parklaan 1 Zwijndrecht.
Grote parkeermogelijkheid.

De muziek is van Mid-life.  De naam zegt het al. Speci-
aal aangepast voor ons 60 plussers.

Het volgende PM bal is na de zomervakantie. Waar-
schijnlijk eind september.
Wij hopen u weer te verwelkomen.

Foto dient alleen ter illustratie
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
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:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 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  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.juzt.nl
www.limena.nl


Christoffel Nieuws pagina 26← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:

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

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 5 verschijnt op 9 maart 2017.
Deadline: 2 maart.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Cor van der Veeken, John Verhees, Riet Pols,
Wim Onderdelinden, M de Jongh, Sina Leeuwestein, Hans Jacobs, Tes-
sa Zijlstra, Gijsbert Reijmers en Karel Schreurs.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

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

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

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

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij
de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van infor-
matie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.

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

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

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