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Van de bestuurs- en directietafel

Ik wens u voor het komend weekend een zalig Pink-
steren toe. We hebben op de Pinksterdagen twee
mooie eucharistieviering voor u, met optredens van
o.a. Diny Jacobs en Boy & Friends.
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Over een andere boeg

Marisha Maas houdt een computerdagboek (blog) bij
over haar ervaringen als deksvrouw. We publiceren
een deel uit haar blog waarin ze met veel enthousias-
me haar ervaringen deelt.
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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/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De tropische hitte is verdreven, maar dat betekent
nog geen einde aan het zomerse weer. Dat bericht
was te lezen op de radar app. In het afgelopen
weekend hebben we kunnen genieten van prachtig
weer. En ook van het strand, de zee, het water en de bossen. En na-
tuurlijk trokken mensen zich ook terug in hun huis, hun kamer wel of
niet voorzien van airco.
IJs en (fris)drank waren goed in trek. Kortom, genieten met volle teu-
gen was een slogan.

Hemelvaartsdag
’s-Morgens 07.00 uur: dauwtrappen bij st. Walrick. Een leuke groep
die de pas er goed inhield. Anderen die deze pas te snel vonden,
namen een kortere route en wij kwamen op dezelfde tijd bij de ruïne
en de lapjesboom. Daar hebben wij samen de h. Mis gevierd: samen
vormden we een koor en Gerard Verschuren speelde op zijn mond-
harmonica, een mooie muzikaal intermezzo.
Daarna de fel begeerde pannenkoeken met spek etc.

Feest van de 1ste communie, Hemelvaartsdag - Nijmegen

Het is met de inzet van velen een prachtig feest geworden.
Voor zo’n feest komt er veel kijken: de inhoudelijke en praktische
voorbereiding, door de ouders het pastoraal team en de werkgroep,
het klaarmaken van de aula, de bloemen het samenstellen van de
teksten en maken van de boekjes: het ontwerpen van de voorpagi-
na met de foto’s van de kinderen rond het altaar, typen, dupliceren,
vouwen en nieten. De muzikale begeleiding op het orgel, de gitaar.
Het werk van de fotografen.

En wat denkt u van de duiven die ter gelegenheid van dit feest door
de kinderen mochten worden opgelaten. Maar dan zijn we er nog
niet: ouders, familie en vrienden worden getrakteerd op een lekker
kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij.
Kortom, tientallen mensen zijn bij dit feest betrokken, direct of indi-
rect.

Foto: Gerus Brugman
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Dit jaar
waren de

ouders zeer goed
en creatief betrokken

bij de voorbereiding van
dit feest. Het bevalt goed
de ouders en de kinderen
samen voor te bereiden.
In een eerdere uitgave
van Christoffelnieuws heeft
u kunnen lezen dat wij de
opa’s en oma’s en peet-
ouders willen betrekken bij
de voorbereiding. Volgend
jaar zal daar nog eens extra aandacht aangegeven worden in de
uitnodiging.

In het communieproject werden de kinderen uitgenodigd een
spaarpotje te maken van papier: LEVEN IS GEVEN. Zie foto. Vaak ont-
vangen de kinderen geld. Ze maken een zelfgekozen deel besteden
aan de zorg voor de kinderen die het echt niet zo goed hebben als
zij (zie foto). De opbrengst gaat naar onze missionarissen.

Dank aan een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijdragen aan
het slagen van dit feest

De eerste keer van hopelijk
- hope en pray -vele keren.

Altijd welkom.

Verjaardag

Ten slotte viel 25 mei op deze mooie Hemelvaarts-
dag. Dat betekende dat alle voorafgaande sa-
menviel met mijn verjaardag. Schitterend.
Dank voor de vele en vele mails, sms’jes, berichtjes,
WhatsApps, Messenger, kaarten, brieven per post-
duif, persoonlijke felicitaties, telefoontjes, cadeautjes,
etc., etc.
Hartelijk dank. 76 jaar, eigenlijk een leeftijd om
‘pensionado’ te zijn.
Maar alle welgemeende felicitaties vormen vita-
minen om samen door te gaan en de schouders
te zetten onder de uitstraling van het evangelie in woord en daad in
de geest van don Bosco.

Hartstikke nieuw Circustheater 21 juni - 9 juli

Hoop! Circus de la Liberté belooft een fantas-
tisch circustheater show te worden met inter-
nationale artiesten uit de stal van Cirque du
Soleil. En vermeldenswaardig: er zijn professio-
nele muzikanten en de kostuums worden ge-
maakt door Arnhemse Mode ontwerpers.
Het circus vindt plaats in de ASM haven, Stads-
blokkenweg 25 te Arnhem.
Informatie vindt u op
http://hoop.cirquedelaliberte.nl/

Een fijn weekend

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier parochie kermis, circus en binnenvaart

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Foto: Gerus Brugman

http://hoop.cirquedelaliberte.nl/
http://hoop.cirquedelaliberte.nl/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Landelijke bestuursvergaderingen

Maandag 29 mei: het bestuur en de directie van het
landelijk KSCC en de Landelijke Parochie vergaderden in

het Julia internaat in Zwijndrecht. Gastvrouwen waren mevrouw
Karin van Berkel, directeur van het internaat, en mevrouw Jeanneke
Wijnen, lid van dit bestuur. Na genoten te hebben van een uitsteken-
de maaltijd moest er toch ook vergaderd worden. Zoals altijd was de
vergadering goed en degelijk voorbereid. Punten die belangrijk wa-
ren:
● Het werven van een 1ste penningmeester, die met de andere be-

stuursleden beleid maakt.
● Hoe gaan we de toekomst in. Er zijn zoveel veranderingen. Daar

moeten we op inspelen. Gezinsbedrijven verdwijnen, dat betekent
dat ma aan de wal gaat. Dat de systeemvaart groeit: een week
op een week af.

● Het naar de kerk gaat scoort niet meer, etc. Een commissie buigt
zich over dit onderwerp.

● Plannen ontwikkelen om geld te generen. Daarover later meer als
er duidelijkheid is.

Wij zijn blij dat het KSW-Rotterdam, het Landelijke KSCC en de Lande-
lijke Parochie voor een aantal uren per week Karel Schreurs ter be-
schikking stelt om samen met de bestuursmedewerkster Tonny van
der Veeken ideeën te ontwikkelen en mogelijkheden tot uitvoering
te bedenken.
Het punt financiën is altijd een vast item. Kortom een pittige verga-
dering, maar met de pas gedecoreerde Jeanneke Wessels-Wijnen
en Dick Wijte verliep alles zeer goed.

Pinksteren

Zondag 4 en maandag 5 juni vieren wij Pink-
sterfeest.
De heilige Geest daalde in vurige tongen neer
op de apostelen die na de dood van Jezus
zich in de luwte van de samenleving ophiel-
den. Rust is nodig om verdriet te verwerken en
om daarna open te staan voor simpele maar
wel indrukvolle dingen: een kind dat je groet,
bloemen die er staan en die je ineens weer
opvallen, iemand die je belt, de zon die
schijnt.
Mooie herinneringen aan een overledenen
die in je bolletje zeggen: meid, knul, maar zo
kun je niet verder gaan: aan de slag, rug
recht, vooruit is de weg.

De meeste mensen zijn niet in een verdrietige situatie: ze werken hun
alledaags programma af: werken, eten, drinken, varen, zitten achter
de kassa van hun attractie.
Toch is het goed te bidden om de goede Geest: om niet alleen de
dingen goed te doen, maar ook om de goede dingen te doen op de
weg waar we elkaar ontmoeten, de kruispunten van onze levensweg.
Om ‘s avonds even in stilte terug te kijken op de afgelopen dag, om te
danken en te vergeven en om de volgende dag weer positief aan de
gang te gaan.
Kom heilige Geest verlicht de harten van de gelovigen en ontsteek in
ons het vuur van uw Liefde.
Bidden voor mensen die in deze Boodschap mogen voorgaan: pasto-
rale priesters, diakens, pastoraal werkers, sociaal pastorale bisschop-
pen, mensen bezield door de oecumene. Bidden wij voor Paus
Franciscus: dat hij begeesterd door Gods Geest leeft en ons voorgaat
en de kerk tot een bron van diaconie maakt.

Namens de hele crew van het KSCC en de parochie wens ik u een za-
lig Pinksterfeest en fijne dagen.
B.E.M. van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Bezoek!

Mevrouw Birgit Oertel, tweede van links, directeur ministerie van Cul-
tuur in Onderwijs in Nord Rheinland Westfalen met vrienden op be-
zoek aan het KSCC en het Pastoraat. Zij is lid van de ENTE, de
Europese organisatie voor onderwijs aan kinderen van de trekkende
bevolking. Derde van links is de heer Jan Roest, president. Daarnaast
aalmoezenier Bernhard van Welzenes, bestuurslid.

Mevrouw Birgit Oertel wilde wel eens kennis maken met ons werk. Zij
verbleef met haar man en vrienden voor een fietsvakantie in de
buurt van Goch. Vanuit Elten kwamen zij met de fiets – geen elektri-
sche – naar Nijmegen.
Onderwerpen van dit informele gesprek: kennis maken met het inter-
nationale pastoraat en het KSCC-werk vanuit het KSCC schippers-
centrum; het wereldwijde brede netwerk op politiek, kerkelijk,
sociaal, maatschappelijk, cultureel en medisch gebied; en natuurlijk
de situatie van het onderwijs in Europa van de ker-
mis-, schippers- en circuskinderen; de vorderingen
die ENTE wel en niet heeft gemaakt; het opstarten
van de website.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Inzegening

Op dinsdag 9 mei werden twee St. Meanderhui-
zen aan de Simon Carmiggeltstraat ingezegend
door aalmoezenier Van Welzenes.

De dauwtrappers van Hemelvaartsdag Foto: Johan Wennekes
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Warmlopen voor het grote wandelevenement van Nijmegen in juli
kunnen we nu werkelijk dubbel opvatten. Het is belangrijk in ieder
goed voorbereid te zijn om te starten op dinsdag 18 juli aanstaande.
En of de opwarming van de aarde er mee te maken heeft, maar dit
jaar hebben de mensen in Den Helder ervaren hoe het is om in mei al
een tropische dag te kunnen optekenen. Nu is hieruit nog niet op te
maken of de editie van 2017 van de grote wandelevenementen in
Nederland een warme uitvoering krijgt, maar de kans er op is niet
klein. Zowel het lichaam als de geest moeten er op zijn berekend, zo-
wel vooraf qua kleding, schoeisel en diverse attributen, als op de wan-
deldag zelf met drank, hoofddeksel en huidbescherming. Er zal bij de
mensen van de organisatie van de wandeltochten ook veel aan-
dacht zijn voor een goede informatieverstrekking. Maar niemand kan
het lichaam zo goed aflezen als de wandelaar zelf.

Er is vernomen dat onlangs een topoverleg heeft plaatsgevonden van
mensen die gaan voor een wereldprestatie in de week van maandag
17 tot en met vrijdag 21 juli 2017. Het KSCC-verzorgingsteam wordt
langzamerhand vormgegeven en de aandacht gaat daarbij ook uit
naar de vertrouwde en nieuwe plekken langs de route voor de rust-
posten.

Als u (als wandelaar) zich voor de verzorging nog wilt aanmelden via
www.ksccvierdaagse.nl voor de 101e Nijmeegse 4Daagse dan mag u
de tijd in de gaten houden. In de regel geldt 15 juni als de einddatum,
zodat de mensen van de verzorging, die zich nu ook warmlopen, we-
ten waaraan zij toe zijn. Niet zo zeer voor hen, hoewel het voor verzor-
gers ook goed is de conditie op peil te houden, maar meer nog voor
de wandelliefhebbers die in juli 120, 160 of 200 km willen volbrengen
zijn hieronder enkele gegevens van georganiseerde wandeltochten:

4 juni   30e Grenslandtocht in Beek
Eerste Pinksterdag Wsv Mooi Nederland

Afstand: 10-15-20-30-40-50 km
Startplaats: clubhuis B.V.C.
Alde Weteringweg 1, 6573 AZ Beek
Starttijd: 07.00 -13.00 uur
024-6842623
www.mooinederland.wandelt.nl
mooinederland@wandelt.nl

4 juni   4e Elstars Pinkstertocht  in Elst
Eerste Pinksterdag Wandelsportvereniging Elstars

Afstand: 7,5-15-25-40 km
Startplaats:  Sportpark De Pas
De Pas 1-3, 6662 BK Elst
Starttijd: 07.00 -13.00 uur
06-13842325
www.elstars.org
info.elstars@gmail.com

10 en 11 juni  53e Michaelmars in Nijmegen
Stg. Michal
Afstand: 5-10-15-20-30-40-50 km
Startplaats: gebouw Roomsch Leven
Heyendaalseweg 239, 6525 SG Nijmegen
Starttijd: 06.00 -12.00 uur
024-3557227
www.michaelmars.nl
organisatie@michaelmars.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Groessen,
Huissen, Milsbeek, Pannerden, Mill, op 5 (Tweede Pinksterdag), 10 en
11 juni 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

www.mooinederland.wandelt.nl
www.mooinederland.wandelt.nl
mailto:mooinederland@wandelt.nl
www.elstars.org
mailto:info.elstars@gmail.com
www.michaelmars.nl
mailto:organisatie@michaelmars.nl
www.wandel.nl
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KOKEN MET
RIET

Torentje van krab en zalm

Benodigdheden:

2 blikjes krab (180 gr uitgelekt); halve rode ui; 1 el olijfolie; 1 handje
verse dille, grof gehakt; sap van een citroen; zeezout en zwarte pe-
per; 1 el sesamzaad, 450 gr verse zalm in blokjes of gerookte zalm; 1
avocado, geschild en ontpit; 2 lente-uitjes, fijngehakt; 150 gr groene
slablaadjes.

Bereiding:

Doe de krab samen met de ui, olijfolie, dille, en het citroensap in een
kom. Meng goed breng op smaak en zet opzij. Strooi in een andere
kom de sesamzaadjes over de zalmblokjes en schep goed door.
Prak in een derde kom de avocado met wat citroensap fijn. Breng
op smaak met zout en peper en meng de lente -ui door de avoca-
dopuree. Plaats een ronde koekjesvorm of een bakring in het mid-
den van een bord, schep er een kwart van het krabmengsel in en
druk aan. Breng hier een
laagje avocado op aan
en rond af met de zalm.
Druk goed aan, zodat het
torentje zijn vorm houdt als
je de ring weghaalt. Her-
haal dit voor elk bord. Ser-
veer met frisse groene
salade, een scheutje olijf-
olie en een snufje zout.

Zalm-macaronisalade

Benodigdheden:

300 gr macaroni; 2 eieren; 3 tomaten; 6 augurken; 3 bosuitjes; roze
zalm uit blik (418 gr uitlekgewicht), zonder graat en vel; 3 el mayonai-
se; 1 el yoghurt; 2 tl kerriepoeder; 5 el zilveruitjes; 6 radijsjes in vieren;
1 bakje tuinkers; 2 tl maggi.

Bereiding:

Kook de macaroni volgens de aanwijzing op de verpakking beet-
gaar. Kook ondertussen de eieren in 8 min hard. Laat ze schrikken
onder koud stromend water, pel ze en snijd ze in parten. Snijd de to-
maten in 8 parten en verwijder de zaadlijsten. Snijd de augurk in
plakjes en de bosui in ringentjes. Doe de zalm in een schaal en trek
los met een vork. Roer de mayonaise, yoghurt en kerriepoeder er-
door. Voeg de augurk, bosui en zilveruitjes toe.
Giet de macaroni af en schep erdoor. Breng op smaak met peper
en maggi.
Verdeel de eieren en
tomaten en garneer
met radijs en tuinkers.

Dit keer trakteert Riet ons op twee lekker lichte zomergerechten, ideaal voor deze warme dagen
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Sterreschans Doornenburg uitgangsdag 24-05-2017

Op 24 mei jl. zijn verschillende leden van de schippersvereniging Ster-
reschans uit Doornenburg een dagje uit geweest.
Deze keer ging de reis naar Duisburg-Ruhrort in het grootste Binnen-
vaartmuseum van Duitsland voor de historie  Binnenvaart in een ge-
restaureerd voormalig overdekt zwembad.

Centraal in de opstelling in het Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt staat de Friesje
tjalk "De Goede Verwachting" uit 1913.
Na de drie verdiepingen te hebben bekeken
werd besloten om de inwendige mens wat te
gaan versterken.
We reden naar het Vinckenkanaal en par-
keerden de auto’s in de omgeving van de ou-
de schippersbeurs.
Vanuit de kombuis In ‘Zum Anker’, werd een
lekkere lunch gebruikt.
Daarna naar het museum schip, een oude
radarsleepboot de ‘’Oscar Huber” van de
voormalige rederij Raab Karcher, de scheepvaarttak is intussen op-
geheven.
Hierna ging het gezelschap moe maar voldaan weer huiswaarts.
Een foto reportage kunt u binnenkort vinden op
www.schippersverenigingsterreschans.nl

J. Stienstra

www.schippersverenigingsterreschans.nl
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FINANCIËN

HOEZO SPAREN?

In de wandelgangen, gangboorden, op verjaardagen
wordt al jaren gesproken over die oneerlijke rente op
allerlei vormen van sparen.
Er zijn zelfs al voorbeelden gesignaleerd waarbij er helemaal geen
rente meer wordt vergoed op reguliere spaarrekeningen.
Enkele achtergronden:

● beleid van president Draghi van de Europese Centrale Bank
(E.C.B.).

● banken kunnen aan voldoende geldmiddelen komen tegen zelfs
0%. De E.C.B. stelt dit graag beschikbaar

Het wordt nog erger wanneer wordt bedacht dat onze Nederlandse
overheid er nog steeds vanuit gaat dat uw geld fors rendeert.
De, na jarenlang touwtrekken, veranderde percentage luiden vanaf
1 januari 2017.

Door de steeds lagere echte (spaar)rente wordt steeds meer nage-
dacht over :

● alternatieven richting vormen van beleggen
● beleggen in (recreatief) onroerend goed
● opbergen in een kluis
● schenkingen aan kinderen
● consumeren

Bijkomend probleem is dat de hoogte van de toekomstige zorgkos-
ten (verpleging) worden beïnvloed door de hoogte van de (belast-
bare) vermogens. Dit is het derde moment dat zwaar onrecht wordt
ervaren van de gevolgen van sparen.

Tot slot is er nog een vierde situatie: het toekomstige pensioen groeit
ook minder dan verwacht door……… inderdaad: diezelfde lage ren-
dementen.

Tijdens een recent bezoek van Draghi aan ons land bleek dat hij ze-
ker tot medio 2018 zijn/dit beleid wil voortzetten ……!

Het spaarvarken is het knorren verleerd.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nlTabel berekening rendement op vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage gemiddeld
rendement

1 Tot en met € 75.000 2,871 %

2 Vanaf € 75.001 t/m € 975.000 4,600 %

3 Vanaf € 975.001 5,39 %

Deze percentages moeten jaarlijks als (fictief) inkomen worden op-
gegeven als inkomen waarover maar liefst 30 % belasting is ver-
schuldigd.

Over de eerste € 25.000 vermogen is geen box 3-belasting verschul-
digd (dat was ruim € 21.000).

www.stichtingabri.nl
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Dinsdag 13 juni is de laatste KSCC Nijmegen
Soos met…  van het seizoen.

We hebben een mooie verrassing voor u in
petto! Wat het is willen wij nog niet vertellen.
We houden u nog even in spanning!

U dient zich wel aan te melden voor vrijdag 9
juni. Volgende week verzenden wij de flyer
met aanmeldingsstrook. Houd de website in
de gaten.

Maar houdt u deze dag vrij in uw agenda.
En… we beginnen weer in september.

Werkgroep Soos met…
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART KERMIS

OVERLEDEN:

23-05-2017: ALBERT KROON.
Echtgenoot van Lena Kroon. In de leeftijd van 89 jaar.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 29 mei in de zaal
van ‘De Witte Brug’ in Woltersum. Correspondentieadres:
Graauwedijk 4, 9625 PC OVERSCHILD.

OVERLEDEN:

20-05-2017: CORRIE SCHOENMAKERS-VAN DONGEN.
Echtgenote van Lau Schoenmakers. In de leeftijd van 87
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 26 mei
in de St. Bartholomeuskerk te Waspik. Correspondentie-
adres: Ambachtsherehlaan 4, 5165 CX WASPIK.

20-05-2017: GEORGETTE MARIE EDMOND VAN LAAK - VAN DYCK.
Weduwe van Henk van Laak, v/h Richard IV. In de leeftijd
van 98 jaar. De viering heeft plaatsgevonden op 26 mei in
Dussen. Correspondentieadres: Dussen Dijk 14,
4271 XL DUSSEN.

21-05-2017: FLORENTINE HUBERTA GERADA (FLOOR) HUIBERS -
VERMEEREN.
Echtgenote van Frans Huibers. In de leeftijd van 77 jaar. De
eucharistieviering heeft plaatsgevonden op 27 mei aan
boord van het K.S.C.C. Schipperscentrum te Nijmegen.
Correspondentieadres: Oostkanaaldijk 362,
6541 CD NIJMEGEN.
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1-6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os; Jens

Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen; Claudia

Peters; dhr. Koos Verhoef.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”; Joost van

Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
6-6 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
7-6 Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
8-6 Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;
 Bent Schleipfenbauer.
9-6 Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz; Rene

Driessen.
10-6 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-6 Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas; Lilianne

Tabbers; Tonny van Megen-Wissing; Luuk Janssen, m/s Sagittarius;
Marieke de Bot.

12-6 Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde; Theo Leen-
sen; Rosanna van der Klocht.

13-6 Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
14-6 Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard; T.

Rattink-van de Pluym; Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle Stravers.
15-6 Linde Janssen; dhr. Paul Leensen; dhr. Wilfried Peters; Jose Schitz-

Wickerman; Carolien van Duynen.
16-6 Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s “Jolanda”; dhr. Ad

Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek; Bastian Fendel; Ca-
rolien Suykerbuyk; mevr. Cora Peperkamp; Jens Thonissen.

17-6 Martijn van der Donk; mevr. Kerkhof-Sep; mevr. Riet Wendt-Ver-
meeren vh “Labor”.

MISINTENTIES ZONDAG 4 JUNI 2017

Eerste Pinksterdag
dhr. Alois van Megen m/s Furie, dhr. R. Roelants "Marina",
mw. E. van Ommen-Stelt  m/s ‘Oranda’, mw. E. van Oijen-Schulink,

MISINTENTIES MAANDAG 5 JUNI 2017

Tweede Pinksterdag
ouders van Laak-van Dyck, v/h ms Richard IV,
Floor Huibers Vermeeren, ms Florentine,
dhr. Toon en Maria Kersten-van Laak.

● Voor de overledenen van onze schippersgemeenschap.

● Om moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen.

MISINTENTIES ZONDAG 11 JUNI 2017

dhr. Toon Elsakkers sdb, ouders. A. Stravers en Gert Jan Stravers,
dhr. H. Appelboom, dhr. J. Post, dhr. P. Wanders v/h ms. Bernardus,

dhr. Philip Lischer, mw. Montserrat van Ooyen-Ribera Farras,
ouders de Bot-Neff, Nancy Rensen-van de Brink,

MIS INTENTIES
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ONZE ZIEKEN

* Dhr. Frans Huibers (Afd. Heelkunde route 751,
kamer 64).
NIJMEGEN, RADBOUD UMC, GEERT GROOTEPLEIN
ZUID 10, 6525 GA.
* Dhr. Toon Bosman sr. ( locatie Dordwijk ).
DORDRECHT, POSTBUS 444, 3300 AK.
* Mevr. Graat-Lutjes (Verpleeghuis URSULA).
ROERMOND, BEGIJNHOFSTRAAT 33, 6041 GW.
* Mevr. Jopie Kerkhof-Sep.
NIJMEGEN, DOMMER VAN POLDERS-
VELDTWEG 23c, 6521NC.
* Dhr. Jan Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 152, 6641 BG.
* Dhr. Gerard van Groningen.
NIJMEGEN, ZONSTRAAT 18, 6543 VP.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV
HEINEMANNSTRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.

* Mevr. Paula Vermaas en dhr. Ad Vermaas.
ZWIJNDRECHT, HILLERAAD 41, 3334 BK.
* 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 REN-
KUM.
* 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.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt 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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COLUMN
VAN
SINA

In de opvaart

Susan zit te sturen, ze hebben
vanmorgen geladen en nu is Alex aan het
douchen en de jongens zijn aan het boenen.
Vanochtend om 5 uur werden ze geroepen
en ze zijn, toen ze goed op hun plek lagen,
gelijk gaan laden. Susan hoeft dan nog niet
op te staan maar doordat ze steeds aan het
verhalen waren, kwam er toch niet veel meer
van slapen. Ze is toen voor Alex en de jongens
koffie gaan zetten en
later voor de boterham-
men gaan zorgen. Ze
waren vlot geladen en
om deze tijd van het
jaar is het al vroeg licht
en dat is ook best een
fijne tijd van het jaar om
te laden. Ze hebben ge-
laden voor Mannheim
en dan moet er op wa-
terstand geladen wor-
den, als de waterstand
van de Rijn aan het zakken is. Als Susan dan in
de stuurhut is, kan Alex buiten naar de eiken
kijken en kan Susan samen met de jongens
verhalen. Het is prachtig weer en Susan denkt
bij haar zelf, als ze onder de Brienenoordbrug
doorvaart, dat je voor je rust beter in de stuur-
hut onder de brug door kan varen als dat je
er in je auto overheen aan het rijden bent in
de file. Als ze bijna bij de Alblasserdamse brug
gevaren is, komt Alex naar boven in de stuur-

hut en neemt het sturen van Susan over.
Susan zegt tegen Alex: ‘We gaan toch in Pa-
pendrecht olie laden, of ga je in Hardinxveld
olie laden? Als je in Hardinxveld olie gaat la-
den dan bel ik even met je vader want dan
kan hij onze post komen brengen en als ma
dan ook mee komt dan kunnen wij ook nog
even gezellig kletsen.’ Alex: ‘Dan laden we
toch olie in Hardinxveld dan zien we pa en
moe ook even. Susan je hoeft echt niet bang
te zijn, dat ze er nog niet zijn als wij er aanko-
men en vast gaan maken. Als we in Papen-
drecht olie laden dan zijn we er zo vlug, dan
kunnen ze nog niet op het oliesteiger staan en
ons aan zien komen.’ ‘Ja Alex’, zegt Susan, ‘je
hebt gelijk ik ga bellen, dan hebben ze tijd

genoeg om naar ons te
rijden.’ Susan belt en ze
krijgt pa vlug aan de lijn
en ze hoeft echt geen
twee keer te vragen of
hij naar het oliesteiger
komt, want hij roept ge-
lijk ma, kom eens vlug
Alex en Susan zijn straks
op het oliesteiger en ze
vragen of wij er naar
toe komen. Alex zijn
moeder pakt de tele-

foon van pa af en vraagt gelijk als ze Susan
aan de lijn krijgt of ze nog iets nodig heeft en
zegt lachend dat als Susan de koffie bruin
heeft als ze op het oliesteiger liggen, ze ook
even langs Alex en Susans huis rijden om de
post op te halen. Zo gezegd, zo gedaan en
als ze bij het oliesteiger komen, staat hun pa
al klaar om een touwtje aan te pakken en zo-
dra het kan stapt ma achterop aan boord.
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Wie mijn blog “over een andere boeg”
(www.yabalworks.wordpress.com/blog) volgt,
zal onderstaand  verhaal bekend voorkomen.
Het is namelijk gebaseerd op de derde post
die ik over mijn binnenvaartavontuur schreef,
bijna een week nadat ik aan boord van de
Milan stapte. Bij gebrek aan tijd en, in alle
eerlijkheid, zin om mij nu met computerwerk
bezig te houden, grijp ik hierop terug. Want
nu, twee-en-halve week later, denk ik er nog
steeds hetzelfde over: ik zie een
(neven)bestaan in de binnenvaart best zitten!

12 mei

Het is half 6 ’s ochtends, we liggen in Delfzijl
haven. Ik zit in mijn ochtendjas op het achter-
dek, de lucht is bewolkt, er waait een aange-
naam windje. Meeuwen vliegen krijsend over
me heen. Voor me de flinke derriere van een
ander schip dat wacht op de volgende la-
ding. Rechts tientallen masten van plezier-
jachtjes. En links, aan de overkant van het
water, de containeropslag en overslagplaats;
twee enorme kranen zijn bezig twee vracht-
schepen te lossen. Als ik me niet vergis bij één
van de twee het beruchte Chinaklei dat wij

gisteren in Rotterdam haven laadden – be-
rucht vanwege het stof dat dit fijne goedje
doet opwaaien, letterlijk dus. De Milan moest
hiermee gisteren in Delfzijl aankomen en van-
wege vertraging de dag daarvoor startte Ro-
nald al om 4 uur de motoren vanaf ergens
aan het Prinses Margrietkanaal. Bij aankomst
bleek er evengoed niet gelost te kunnen wor-
den: de wind stond richting stad. En dus lig-
gen we hier sindsdien in afwachting van
beter losweer. De wind lijkt gunstiger van-
daag, maar ik voel wat voorzichtige regen-
druppels, en ook regen is geen weer waarbij
Chinaklei gelost kan worden. Afwachten dus
wanneer dat gaat gebeuren. Maar met deze
noodgedwongen stop staat ook de volgende
lading – zout voor Zwolle – onder druk, en ook
de daarop volgende tochten van Zwolle naar
Hengelo en van daar naar Antwerpen. Hoe
het reilt en zeilt binnen de binnenvaart laat
zich niet lang vooruit plannen.

Voorbijtrekkende levens

Ikzelf neem vandaag hoe dan ook voor twee
dagen afscheid van de binnenvaart; Tessa
gaat de kinderen van het internaat in Nijme-
gen ophalen en zet mij dan gelijk bij mijn huis-
je af. Om mij zondag, als zij de kinderen
teruggebracht heeft, weer op te halen voor
de tweede midweek als deskvrouw. Ik besef
me ineens het jammer te vinden voor het
weekend naar huis te gaan. Ik had best willen
blijven. Mogelijk omdat alles de afgelopen
dagen nog nieuw en spannend was, en om-
dat we bijna alleen mooi weer hebben ge-
had, maar tot op heden bevalt dit leven me

OVER EEN ANDERE BOEG:
Overpeinzingen van een beginnend deksvrouw

Door Marisha Maas

→

www.yabalworks.wordpress.com/blog
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wel. Misschien meer nog dan verwacht. De
relatieve eenvoud van het bestaan – het doel
is in ieder geval kraakhelder: vracht van A
naar B varen. Tegelijkertijd toch ook de onre-
gelmatig- en onvoorspelbaarheid, het niet
lang vooruit (kúnnen) plannen, de soms lange
dagen en dan weer onverwachte rustmo-
menten. De fysieke arbeid en buitenlucht, en
het daarop volgende moe-maar-voldane ge-
voel aan het einde van de dag.

Maar misschien wel het meest van alles: de
afwisseling onderweg. We doen havens aan
vol industriële bedrijvigheid, indrukwekkend
materieel, viezigheid, lawaai [noot vanuit het
heden, 29 mei: toen hadden we Antwerpen
nog niet eens aangedaan – wauw, wat een
máchtig gebeuren daar!]. We passeren ste-
den wier bestaan vanaf de betrekkelijke rust
op het water nog eens te meer jachtig over-
komt – auto’s, fietsen, bussen sjezen in colon-
ne, iedereen lijkt zo gauw mogelijk op werk of
thuis te willen zijn. Van die noodzaak of aan-
drang heb je als binnenvaartschipper alvast
geen last: je werk én je huis neem je overal
met je mee. We varen, met de motor op volle
toeren, over een winderig en wijds IJsselmeer.
En we glijden, bijna geruisloos, door waterwe-
gen met aan weerszijden uitgestrekte weiden,
bloemenvelden, akkers, hier en daar een
boerderijtje, schapen, een molen. Vogels flui-
ten, eenden kwetteren vanaf de oever, gan-
zen vliegen hysterisch gakkend voor het schip
langs. Alles binnen één dag tijd.

Alle soorten levens en omgevingen trekken
links en rechts aan ons gestaag voorttuffend
schip voorbij, wij zijn de “stille” toeschouwers

op ons eigen eilandje te midden van alles tus-
sen serene rust en hectiek. Heerlijk! En ik reali-
seer me ineens weer dat ik altijd al het reizen
zelf, het urenlange en oncomfortabele bus-
sen door Guatemala en de Filippijnen incluis,
leuker gevonden heb dan de bestemming –
mijn eigen verplaatsing die evenwel juist voelt

alsof “de rest” aan mij voorbijtrekt. Als een film
waar ik op mijn gemakje naar kan turen, glú-
ren misschien zelfs wel, bijna als een voyeur.

Uitersten gecombineerd

Ik bedenk dat het leven aan boord voor ie-
mand die van uitersten houdt – van drukte,
viezigheid, lawaai én van rust en natuur – mis-
schien wel dé oplossing is voor de uiteindelijk
toch maar beperkte huisvestingsmogelijkhe-
den die je aan land c.q. in je leven hebt. Ik
woon heerlijk waar ik woon, zonder meer.
Maar het grootstedelijke, zakelijke, stenen
Rotterdam heeft me ook altijd getrokken. In
groot contrast daarmee dito een huisje in de
Ooij, of op de hei. Maar aan land verhuis je
niet maar zo eventjes, en ook niet voor even-
tjes.

En zo vraag ik me aan het eind van de eerste
midweek serieus af of het zogenaamde “vrije-
tijdssysteem”, waarbij binnenvaartpersoneel
twee weken of een maand aan boord ver-
blijft en vervolgens eenzelfde periode vrij af
heeft, iets voor mij is. Dat zou me namelijk in
staat stellen ook die ándere twee uitersten
waar ik van houd te combineren: fysiek en
buitenwerk (voor, leuke en fijne bijkomstig-
heid, een vást loon) met, in die vrijaf-periode,
freelance digitaal en hoofdwerk. Want écht
vrijaf hebben, dát is hoe dan ook níks voor
mij.

Met voortvarende groet!
Marisha

Deksvrouw Marisha



Christoffel Nieuws pagina 18← terug naar pagina 1

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT juni 2017

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de
zomervakantie!

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 zon-
dag 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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN juni 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 geopend.

Extra:

Zondag 4 juni 10.30 uur Eerste Pinksterdag H. Mis.

Maandag 5 juni 14.00 uur Tweede Pinksterdag Fietstocht.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.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
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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Wist u dat…
...het per 15 juni 2017 voor alle
Europeanen mogelijk is zonder
extra kosten te bellen, sms´en
en mobiel te internetten
in heel de EU!
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN juni 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering.
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 4 juni 11.00 uur Eerste Pinksterdag. Viering met muziek van Diny Jacobs, fluittiste

en het KSCC Koor o.l.v. Gerard Verschuren.

Maandag 5 juni 11.00 uur Tweede Pinksterdag. Viering met samenzang en Martin Hoense-
laar, organist en met medewerking van Boy & Friends.

Dinsdag 13 juni Soos met… Afsluiting van het seizoen met een verrassing. Zie ook
pagina 11 van deze uitgave.

Vrijdag 23 juni
20.30 uur Traditionele tweejaarlijkse kerkennacht. Wandelpelgrimage

langs Nijmeegse kerken. De start van de pelgrimage vindt plaats
op het KSCC kerkschip.

Dinsdag 27 juni 10.00 uur Laatste KSCC gymnastiek van het seizoen.
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

KSCC Kantoor Nijmegen gesloten

Op de volgende datum is het kantoor op
het KSCC Schipperscentrum Nijmegen
Gesloten.

●Maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)

mailto:info@kscc.nl
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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
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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 12 verschijnt op 15 juni 2017.
Deadline: 8 juni.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Riet Pols, J. Stienstra, Wim Onderdelinden,
Sina Leeuwestein, Marisha Maas.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
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