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Toch Kerstavondviering KSCC ‘Het Zuiden’

Kritische geluiden van de jongere generatie
waren er, toen besloten werd op Kerstavond
geen speciale kerkdienst meer te houden op
ons centrum, vooral om de geboden kans om
oud-medeleerlingen van het internaat daarbij
weer eens te ontmoeten. Begrip voor de be-
slissing die in eerste instantie werd genomen
om op Kerstavond geen late dienst meer te
houden moet men echter wel op kunnen
brengen.

De vaste bezoekers van ons centrum worden
immers steeds ouder, de meeste naderen of
zijn de tachtig al gepasseerd, ze zien er te-
genop om op een donkere avond met mo-
gelijke gladheid door sneeuw of vorst nog
met de auto op pad te gaan of op een glib-
berig voetpad te belanden. Maar er is een
oplossing geboden voor dit jaar. Op Kerst-
avond om 17.00 uur zal pastor Bert Grotaers
de H. Mis opdragen en zal er op 1ste Kerstdag
geen dienst zijn omdat pastor Bert op die dag
andere verplichtingen heeft. Laten we hopen
dat de jongeren nu van deze gelegenheid
gebruik maken om toch op ons centrum aan-
wezig te zijn. Kerstmis zonder kerkgang is im-
mers geen echte familiefeestdag maar,
helaas, in onze zo seculiere samenleving raakt
kerkgang steeds verder uit beeld.

Door kerksluiting in het eigen dorp of directe
omgeving en het nijpend priestertekort, is de
mogelijkheid om Kerstavond in een kerk te
vieren ook sterk afgenomen want ook naar
een kerk elders met wel een celebrant moet
de auto uitkomst bieden en parkeerplaatsen
zijn vaak schaars.

Toch zie je dat actieve gelovigen de gele-
genheid aangrijpen om een nieuwe koers te
gaan varen en in een andere ruimte in het
eigen dorp een bijeenkomst te houden De
toeloop is hoopgevend en voor de bewoners
van een wat afgelegen dorp de kans om sa-
men met familie en vrienden toch Kerstavond
te vieren op een wat andere wijze. Hieruit kun
je afleiden dat de kerk in het verleden te wei-
nig heeft gedaan om kerkbezoek te stimule-
ren door initiatieven van leken te
ondersteunen en wat meer zeggenschap te
geven,

Een kerk werd en wordt ook nu nog bestem-
peld als het 'Het Huis van God' waar alleen
de priester het voor het zeggen had en heeft,
niet als een wat gezelliger aandoend ge-
meenschappelijk gebeuren. Een kerk waar je
bij regen of sneeuw je natte regenkleding
aan moest en moet houden omdat er geen
kapstokken waren of zijn. 'Eerbied in Gods
Huis' stond op de sjerp van de Swiss in het ver-
leden en dat betekende dat je heel stil moest
zijn anders tikte die hellebaardier je op de vin-
gers. Elkaar begroeten in de kerk mocht niet,

het opdragen van
de H.Mis voltrok zich vaak uit het zicht van
kleinere mensen en kinderen achter de ho-
gere ruggen vóór hen van de notabelen
en deftige, beter gesitueerden die meer
geld afdroegen om de voorste, (duurdere)
stoelen te pachten. De naamplaatjes op de
stoelen wezen je dan op dat voorrecht. In het
midden van de kerk namen de goedgeklede
burgers plaats. Het 'klootjesvolk' zat helemaal
achteraan en na een aantal keren opstaan
en knielen en een preek die ze totaal ontging,
konden deze weer naar huis.

Van een echte gemeenschap was geen
sprake en kom nu eens op ons centrum voor-
dat de Dienst begint. Het lijkt wel een familie-
reünie en dat schept een menselijk gebeuren
die in zo'n zwijgzame kerk nooit een kans
heeft gekregen.

In Guatemala heb ik het ook anders beleefd
en dat maakte me blij. Midden in de kerk,
met Maya-indianen uit de omringende ber-
gen als kerkgangers, stond een forse barbe-
cue. Na de H. Mis werden de meegebrachte
tassen geopend en kippen, bananen, brood
en drank kwamen te voorschijn. Samen nut-
tigden ze druk kletsend de middagmaaltijd en
kinderen liepen zonder angst door het kerkge-
bouw. Nee, bij ons kan dat niet, maar het
doet deugd om zo'n oorspronkelijke en hech-
te gemeenschap te ervaren. En zo zal het bij
het begin van onze jaartelling ook bij het
vroege Christendom gegaan zijn, dicht bij de
mensen!

Corvee

Kerstavondviering: zondag 24 december
Aanvang: 17.00 uur.
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Door en Voor elkaar – Samen Sterk

Voor families die rondreizen en –trek-
ken is informatie en communicatie
heel belangrijk. Deze afwisselende
nieuwsbrief voor de landelijke Binnen-
vaart-, Circus- en Kermisgemeen-
schap gaat alweer bijna zijn 3e
jaargang in en voorziet duidelijk in een
behoefte.

Jullie gaan met de tijd mee en het overgrote deel van de lezers is blij
is met de digitale uitgave op de website. Via twitter en facebook zijn
jullie ook te vinden en weten op die manieren nog meer mensen te
bereiken.
‘Door en Voor elkaar – Samen Sterk’. Deze prachtige zin staat bo-
venaan op jullie briefpapier. Eigenlijk staat in een notendop in die
ene zin alles waar het  K.S.C.C. Schipperscentrum aan de Waalha-
ven al 41 jaar voor staat. Schippers, kermis- en circusexploitanten
kunnen ongeacht hun levensovertuiging al sinds jaar en dag bij het
K.S.C.C. Schipperscentrum terecht. Het Schipperscenturm is een veili-
ge haven waar de loopplank altijd klaarligt, weet ik uit eigen erva-
ring.
Het K.S.C.C. en het landelijke parochiecentrum drijft al jaren op een
groot aantal vrijwilligers die de schouders eronder zetten. Dankzij de-
ze vele vrijwilligers zijn er vieringen, feesten en allerlei culturele activi-
teiten met voor elk wat wils en natuurlijk om de 14 dagen een
uitgave van het Christoffel Nieuws.

December staat in het teken van gezelligheid, warmte en een fij-
ne sfeer. Geniet van deze speciale kerstuitgave, maar vooral van
elkaar in deze bijzondere tijd.

Ik wens u een zalig kerstmis en een voorspoedig nieuwjaar!

Drs. H.M.F. Bruls
Burgemeester van Nijmegen

VAN ZUSTER VINCENTIA

Lieve Medemensen

Advent is ons bezinnen,
Wetend dat God komen gaat.
‘t Is een milde blik van binnen
Waar de Heer zich vinden laat.

Advent is ons bekleden
Met een gewaad van dienstbaarheid
‘t Is onze gaven goed besteden
Handen vol ontvankelijkheid.

Advent is luisteren naar zieke mensen.
Soms getroffen door een slecht bericht
Bij hen zijn met al hun wensen
steeds vertrouwen op Zijn licht.

Advent is ons verblijden,
Ingetogen zijn en stil
‘t Is Zijn rechte weg bereiden
Effenen zoals God het wil.

Advent weer geloven
Na her zwerven lange tijd
‘t is ons eigen licht te doven
Om te zien naar Gods Heerlijkheid.

In deze geest wil ik U allen
mooie,
warme Kerstdagen en
een in alle opzichten
voorspoedig 2018
toewensen.

Zr. Vincentia.  (Bep)
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Voor alle vrienden en be-
kenden, fijne kerstdagen

en een gezond en liefdevol
2018.

Lies Brevoord

Voor alle vrienden en be-
kenden, fijne kerstdagen

en een voorspoedig, geluk-
kig en gezond 2018.

Cora PeperkampWij wensen familie,
vrienden en bekenden
fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig

2018.

Henk en Annie Lischer

Familie Wanders-San-
ders uit Dordrecht wenst

familie, vrienden en kennis-
sen fijne kerstdagen en een

goed Nieuwjaar in 2018.

Fam. Wanders-Sanders

Kees wenst alle vrien-
den, kennissen en beken-
den, prettige feestdagen

en een gelukkig en gezond
2018.

Kees Lagarde

Riek wenst alle vrienden
en bekenden, fijne feestda-

gen en een goed en ge-
zond 2018.

Riek Kuijten-Joosten

Wij wensen familie,
vrienden en bekenden

een gelukkig Kerstfeest en
een fijne jaarwisseling.

Henk en Hennie Wigman

Gerard en Wineke
wensen alle vrienden en

bekenden een zalige Kerst
en een heel gezond en ge-

lukkig 2018.

Gerard en Wineke
Leensen
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St. Nicolaas internaat Meander Nijmegen

En dan is het alweer bijna kerstmis. Wat vliegt de
tijd! Afgelopen jaar was het kerst-thema “Samen
verbonden”. Vorig jaar hebben we daar aan
het einde van 2016 samen bij stil gestaan.

En aan het begin van het nieuwe schooljaar
hebben we daar weer op een fijne manier vorm
aan kunnen geven. Allemaal samen hebben we
geschilderd aan een kunstwerk dat we buiten
op het internaat gaan ophangen. Ouders, jongeren, kinderen en lei-
ding waren samen buiten aan het werk.

Het thema van de kerstviering st. Nicolaas 2017 is: “het licht dat kerst
heet” Onze viering staat dit jaar in het teken van licht in de duisternis.
Op 17 december komen we allemaal samen en zullen we op een
bijzondere manier vorm geven aan dit thema. Buiten en binnen, seri-
eus en vrolijk, alles zal aan bod komen. We zullen samen zingen en
stilstaan bij het afgelopen jaar, dat geen gemakkelijk jaar was. Een
aantal mensen hebben een zeer, zeer, dierbaar familielid verloren.
Dat heeft ons allen erg geraakt.
Wij op het internaat gaan met elkaar kerstvieren en beseffen dat het
niet vanzelfsprekend is om samen te kunnen
zijn.    We ontsteken lichtjes en kijken vooruit
naar 2018.

Vanuit het St. Nicolaas internaat Meander
Nijmegen wensen we iedereen heel fijne
feestdagen en een gelukkig 2018.

GEWOON

Kunt U zich nog de tijd van gewoon herinneren, dat was de tijd
dat je nog iemand een hand of een schouderklopje kon geven
zonder angst dat je met ME-TOO te maken ging krijgen, of dat je on-
gestoord in de stad kon lopen zonder door een groep telefoon sta-
rende meiden ondersteboven te worden gelopen (mij overkomen)
en nog toegevoegd krijgt, kijk uit sukkel. Ik schrijf dit omdat ik pas
geleden in een column las van een oude vriend (Rene Diekstra) dat
je het geven van een hand e.d. het beste maar kon vermijden.
Kent u nog de tijd van gewoon, dat je mocht eten wat je kreeg of
wat je lekker vond zonder er bij na te denken hoe fout je bezig bent.
Wij kregen vroeger in de winter een pan spek voor we naar school
gingen, totaal fout nu. Wat wisten wij van links of rechts draaiende
yoghurt, wij kregen gewoon wat iedereen kreeg en in de oorlog was
je blij met wat je kreeg.
We worden nu bedolven onder de kookboeken en dan vooral ge-
schreven door zichzelf tot expert benoemde actrices en acteurs, die
dan in praatprogramma’s verschijnen om te vertellen hoe fout wij
bezig zijn met ons eetpatroon en dan (het is bewezen) te weten dat
80 procent van wat er in staat gejat is uit andere boeken.
Daarbij komt nog dat de geleerden zich ook nog tegenspreken. Ik
zie me al in een restaurant zitten en dat ik de ober vraag om een sa-
lade van klaver, paardenbloem en weegbree en dat in de winter.
Hoe ver zijn we doorgeschoten.
Ik weet dat ik nu wat chargeer. Maar om mensen nu een gewetens-
complex aan te praten gaat mij toch
wat te ver. Iedereen met een gezond
verstand moet zelf kunnen bepalen
wat hij of zij wil eten. Mag er nog iets
te genieten zijn? Laat je niet betutte-
len door anderen.

Alle leden van de gym-club wensen
iedereen fijne feestdagen en een ge-
zond nieuwjaar.

Jan Hoks
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KSCC Nijmegen Soos met ……..

Kerstmis staat alweer voor de deur en dat betekent dat we ons als
KSCC onderdeel weer even mogen profileren.

De Soos met….. is een groep vrijwilligers, die zowel voor de zieke me-
demens onder ons klaarstaat en die ook voor de nodige ontspan-
ning zorgt.

Voorheen de Bezoekersdienst en het Dien-
stencentrum, deze combinatie gaat nu al
een paar jaar goed samen, in de vorm
van Soos met..… We doen zoveel mo-
gelijk samen, maar de Bezoekersdienst,
blijft de zieke bezoeken.

Hoe gaat Soos met…. , nu verder. Ge-
woon, gezellig de bingo middagen en
de ontmoetingsdagen samen verzorgen.
We willen ook wat meer informatief gaan
werken, we denken b.v. aan een middag met
informatie over beveiliging op de sociale media, internetbankieren,
enz.

Voor de excursie naar de Breierij was een goede belangstelling, het
werd een gezellige middag en …. er werd ook het nodige aange-
schaft. De volgende excursie is naar de Tinnegieterij in Alphen aan
de Maas, natuurlijk hopen we weer op een grote opkomst.

Vervelend blijft altijd het geld. Aan alles hangt een prijskaartje. Ge-
lukkig wordt er altijd gul gegeven bij de vrijwillige bijdrage en ook de
bingo is zelfreddend.
De belangstelling bij de bingo, maar ook bij de ontmoetingsdagen,
neemt langzaam af, en de gemiddelde leeftijd blijft maar oplopen.

Wij zijn naarstig op zoek naar de “nieuwe” generatie. 80+ is natuurlijk
van harte welkom, maar begint toch af te nemen.
Waar blijft 50+ en 60+ ? Het KSCC is gewoon gezellig, dus kom.

Op 17 december is er weer de Kerstmarkt met soep, broodjes worst
en cake. Niet te vergeten de Kerstloterij, deze is ten bate van de
Bezoekersdienst.
Hiervan worden cadeautjes betaald, die we een zieke brengen.
De cadeautjes voor de kerstloterij zijn allemaal geschonken, dus ie-
der lot komt ten goede van onze zieken.

Wat ons rest is u allemaal een Zalig Kerstmis en
een goed uiteinde te wensen en een geweldig
2018, vooral in een goede gezondheid.
Alle nog varende, goede reis en een succesvol
2018.

Namens alle vrijwilligers van SOOS MET…..

Kerstmarkt 2016
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Ik wens alle familie, vrien-
den en kennissen, fijne

Kerstdagen en een goed en
gezond 2018.

Jan Derksen

Annie Derksen wenst
vrienden, kennissen en

bekenden fijne feestdagen
en een heel gelukkig en ge-

zond 2018.

Annie Derksen-
Bishchops

Wij wensen onze fami-
lie, vrienden en kennis-

sen, gezellige Kerstdagen
en een goed, gelukkig en

gezond 2018.

Frank Put en
Ria Lentjes

Nelly Mooren wenst
iedereen hele fijne en

sfeervolle Feestdagen en
alle goeds voor 2018.

Nelly Mooren-van Vliet
en Marcel

Mooie warme en ge-
zellige feestdagen en

een voorspoedig 2018 aan
alle familieleden, vrienden

en bekenden van

Johanna Strijp en John
van Oijen

Van harte wens ik fa-
milie, vrienden en beken-

den een zalig kerstfeest en
een voorspoedig, gezond

en vredig nieuwjaar.

Riek Verberck

Ik wens familie, vrienden
en bekenden een gelukkig

Kerstfeest en een heel goed
nieuwjaar.

Ria Vermeeren

Johan Wams wenst
iedereen een zalig Kerst-

feest, een prettige jaarwis-
seling en een gelukkig en

gezond 2018.

Johan Wams
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De Rijdende School in winterstand

Het reisseizoen is ten einde en langzaam bereiden
we ons voor op de Kerstactiviteiten, de oliebollen
spetteren al op diverse plaatsen in het hete vet en
de wintercircussen staan klaar om te starten.

We kijken even terug op het reisseizoen en we zien dat er hard is ge-
werkt om goed onderwijs te verzorgen. Onderwijsvernieuwing gaat er
om de kwaliteit van het leren te verhogen. We zijn dit gestart met het
werken met  twee kernconcepten, Macht & Regels en Groei & Leven.
Alle leerlingen op alle Rijdende scholen en binnen het afstandsonder-
wijs hebben aan deze thema’s gewerkt. De vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, Engels, expressie en techniek worden hierdoor
in samenhang, doelgericht aangeboden. De thema’s spreken de kin-
deren aan en er is ruimte voor de leerkrachten om de actualiteit en
zaken uit de directe omgeving van de schoollocatie mee te nemen.
Het vraagt veel voorbe-
reiding van de leerkrach-
ten, maar het zorgt voor
gemotiveerde leerlin-
gen, die veel leren. Het
komend jaar ontwikkelen
we dit verder door. Mo-
menteel zijn de leer-
krachten reeds de
thema’s voor het ko-
mend schooljaar aan
het voorbereiden.

Ook de week waarin alle kinderen met programmeren aan de slag
zijn geweest, was een succes. Kinderen wilden graag thuis verder
gaan en vonden het “kei leuk” om op afstand instructies te krijgen.
Programmeren krijgt eveneens een vaste plek in het jaarrooster van
de Rijdende School.

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Nora Booij aangenomen als
nieuwe directeur bestuurder. Jan Roest neemt eind januari afscheid
en zal tot eind maart zorgen voor een goede overdracht. Per april
neemt Nora het stokje definitief over.

Er wordt geen nieuwe directeur onderwijs benoemd. De ruimte in de
personeelsbegroting gaan we aanvullen met leerkrachten. Enkele ta-
ken die Jan en Nora vervulden zullen door leerkrachten uit het team
worden overgenomen. We hebben een enthousiast team met vele
talenten, waarbinnen we de taken goed kunnen verdelen. Hiervoor is
uiteraard wel tijd nodig en voor zover het taken betreft die in het reis-
seizoen uitgevoerd moeten worden, kunnen deze collega’s dan geen
onderwijs geven. Dit vangen we op met de nieuwe collega’s, die we
momenteel aan
het werven zijn.

 Het is positief als een team meer betrokken wordt bij het onderwijsbe-
leid en het management van een organisatie. Het stimuleert de sa-
menwerking aan ons gemeenschappelijke doel: het best mogelijke
onderwijs voor uw kind waar maken. Daar draait het om!

Fijne Kerstdagen en
een goed draaiend
2018 toegewenst
namens de Rijden-
de School.

Jan Roest

Directeur
bestuurder.



Christoffel Nieuws pagina 9← terug naar pagina 1

De vrijwilligers van de PWA-vakantiereizen

Er is al bijna weer een jaar voorbij, dus tijd om weer eens iets van ons
te laten horen.

Wij, dat zijn alle vrijwilligers van de PWA vakantie-reizen.
Zoals u misschien al weet, gaan we eind april  2018 weer een reis
met de Prins-Willem-Alexander maken.
De laatste reis was in oktober 2016 en omdat we nu eens in het voor-
jaar wilde, moesten we een jaar overslaan, anders kwam het wel erg
kort na elkaar.
We zijn inmiddels al volop met de voorbereiding bezig en de werving
van vrijwilligers is al gestart.
We kunnen, met name vrijwilligers met een medische achtergrond,
nog prima gebruiken.
Ook het werven van gasten is gestart, dus mocht u nog familie of
kennissen hebben,

die een reis met een ziekenboot wel fijn zouden vinden, via Lea
Bom, op het KSCC zijn inschrijfformulieren te verkrijgen.

We zijn met een grote groep vrijwilligers, die allemaal, alles willen
geven, om onze gasten een onvergetelijke week te bezorgen.

Onze vaste kok, heeft aangegeven niet meer mee te gaan. Hij is
ook al 74 en vindt het te zwaar worden. Gelukkig heeft zijn
maatje, die ook altijd mee ging, direct gezegt, dat hij het wel
ging doen.

Zo is het gewaarborgd, dat er weer fantas-
tisch eten op tafel komt.
De voorbereidingen lopen ook al goed. Er moet toch meer ge-
daan worden, als dat je zo bedenkt.
Gelukkig hebben we dit jaar versterking van Paul en Henriette.
Dat is best wel fijn. Kunnen we ook eens overleggen, hoe we be-
paalde dingen zullen aanpakken.
Wat ons betreft, kan het eind april worden en gaan we aan de reis
beginnen.
Dit keer gaan we in Nijmegen aan boord en varen maandag naar
Gorkum. Dinsdag gaat het naar Gouda en woensdag varen we
naar Maassluis. Donderdag naar Wijk bij Duurstede en vrijdag naar
Arnhem, waar de reis helaas al weer eindigt en iedereen weer naar
zijn of haar eigen stekje gaat en ook alle vrijwilligers weer, moe maar
voldaan naar huis of naar boord gaan.

Namens al deze vrijwilligers wensen wij iedereen een gezegend
Kerstfeest en een  goed uit einde en een voorspoedig 2018.

Gerard Leensen

De vrijwilligers uit 2016
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Voor alle familie,
vrienden en bekenden
fijne kerstdagen en een
goed en gezond 2018.

Riet Wendt, Nijmegen

Voor u en uw
dierbare naasten,

hartverwarmende en
sfeervolle Kerstdagen. Mo-
gen in 2018 goede gezond-
heid en vreugde met zich

meebrengen.

John Schüttler

Iedereen wens ik hele
fijne Kerstdagen en een

gezond en gelukkig 2018.

Tonny van Megen

Michel en Geertje
wensen iedereen hele

fijne Kerstdagen en een
gezond 2018.

Michel Savelkoul en
Geertje Barelds

Fijne Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar

voor familie, vrienden en
kennissen.

Lies Wanders - Stenssen

Ik wil iedereen fijne feest-
dagen toewensen en een
gezond en gelukkig 2018.

Riet Pols

Willy en Gonny,
voorheen m/s Alle-

gonda, wensen familie,
vrienden en bekenden za-

lig kerstfeest en gelukkig
nieuwjaar

Willy en Gonny Joosten-
Verschuren

Wij wen-
sen directie en be-
stuur, de vrijwilligers,

alle bezoekers van het
KSCC, vrienden en familie
een zalig kerstfeest en een
gelukkig en gezond 2018.

De staf van KSCC
Nijmegen
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Alweer kerstfeest met erg veel kerst-
circussen.

Dit jaar zal er op veel plaatsen in Ne-
derland weer een kerstcircus spelen.
Maar ook in andere Europese landen,
zoals Zwitserland, Duitsland en Frankrijk
wordt dit fenomeen steeds belangrij-
ker.
Voor circusdirecties en artiesten biedt
dat een extra financiële impuls. Maar
voor circusdirecties en producenten
betekent dat ook extra financiële risi-
co’s en heel veel werk en stress. Dus
niet echt in overeenstemming met de
‘vrede op aarde’, die de kerstbood-
schap verkondigt. Maar voor heel veel
mensen in Nederland en ver daar bui-
ten brengt het Kerstcircus een uitgele-
zen kans om met familie en vrienden
te genieten van een buitengewoon
spektakel. Knus in de kleinere circus-
sen, waar kinderen heel dicht bij de
ring kunnen zitten en daarmee bijna
onderdeel van het circusspel worden.
Fantastisch in de grote zaken, met het
Wereldkerstcircus in Carré als de abso-
lute top op circusgebied. Zo kan ie-

dereen zijn eigen traditie bouwen
en voortzetten.
En over traditie gesproken. Circus
herdenkt in 2018 het feit dat die
traditie dan 250 jaar bestaat. Be-

gonnen met het initiatief van Phillip
Ashley in 1768 om de demon-
straties van de paardrijkunst uit
te breiden met artistieke num-

mers en

ze in een piste vorm te geven. Door de
jaren heen heeft de vorm waarin het
circus zich presenteert aangepast.
Grappig om te constateren dat er
steeds opnieuw sprake was van ‘Nou-
veau Circque’ of ‘New Circus’. Goed
ook om te zien dat meer landen in Eu-
ropa de circuscultuur plaatsen op de
inventaris van immaterieel cultureel
erfgoed. Na Nederland en Duitsland is
dat nu ook in Finland het geval.
De Fédération Mondiale du Cirque,
waar ook het International Pastoral
Council for Circus and Carnival Wor-
kers al van de start geassocieerd lid
van is, stimuleert deze activiteiten.
Ook besteed de Fédération komend
jaar veel aandacht aan de viering
van de 250ste verjaardag van het cir-
cus. Ze doen dat onder meer door de
organisatie van de ‘2018 World Circus
Day Juggling Tour’.  In Nederland doet
ACAPA – de Fontys circusopleiding in
Tilburg daar aan mee.

De Fédération Mondiale du Cirque
wenst u allen gezegende kerstdagen
met mogelijk wat prachtig circus er in.
En alle artiesten, die zich voor ons allen
inzetten behouden reis naar bestem-
ming soms ver weg en veel werkplezier
bij hun optredens.

Arie Oudenes

Adviseur Fédération
Mondiale du Cirque

De hemel raakt de aarde aan
en even wordt het licht.
De nacht verdwijnt een droom verschijnt
- een hemels vergezicht

Een engel geeft er woorden aan,
spreekt van een kind dat redt.
Dat zet de toon er wordt een lied
van vrede ingezet.

Dan trekt het wolkendek weer dicht,
het hemels koor verstomt.
Geen engel meer, maar wel een Kind
als teken van wat komt.

Het teken van een nieuw begin,
een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
van wanhoop en verdriet.

Waar mensen uitzien naar dat Kind
en omzien naar elkaar,
Daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar.

Daar kan een mens een engel zijn,
een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
- de droom krijgt een gezicht.

Dit gedicht is een uitnodiging aan u voor een Eucharistievie-
ring op zondagmorgen 24 december in Antonius aan de Bin-
nenweg. Aanvang 11.00 uur.

Voor zal gaan Jan Vijverberg O.P.
Organist Marcel Nijs. Koster is Ton de Man.
Na de viering is er op de eerste etage een kopje koffie plus.

Dat het licht u mogen inspireren.



Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

Wervelingen in de binnenvaart

Hoe lang en hoe ver moet je terugkijken om de
veranderingen te kunnen begrijpen en hoe ge-
bruik je deze kennis voor de nabije toekomst?
Want onmiskenbaar zijn de ontwikkelingen te
zien die het doen en laten van mensen beinvl-
oeden en dat heeft ook in de binnenvaart zijn
effecten niet gemist. Grotere schepen met een
exploitatiewijze van 24 uur per etmaal, scheeps-
eigenaren die minder of niet meer aan boord
zijn, een complexe technische uitrusting die het
bedrijf robuustheid biedt en waarbij de mobiele
telefoon een onmisbare schakel is geworden.
Deze bescheiden samenvatting legt ook een
aantal zaken bloot, zoals de sluiting van bedrij-
ven aan kleine vaarwegen en zelfs buiten ge-
bruik stellen van havens en vaarwegen, maar
ook een verder dalend aantal opgroeiende kin-
deren aan boord van schepen.

En er gebeurt nog veel meer, dat direct of indi-
rect de schipper of de ondernemer zal raken.
Hoe gaan beheerders van havens en vaarwe-
gen om met de natte infrastructuur of welk be-
lang zal worden toegekend aan openbare
wateren? Milieuzaken en waterbeschikbaarheid
lijken vaag, maar beheersen volop de politieke

agenda. En juist nu, terwijl we denken dat er
een alleenrecht is op ‘vaarwater’, staan
heel veel zaken ter discussie. En daar komt
bij dat er enorme verschillen zijn in de Euro-
pese landen. Op het gebied van goederen-

vervoer over water is Frankrijk bijvoorbeeld
nog maar weinig geïnspireerd echte in-
vesteringen te doen in vaarwegen. En
hoe lang kunnen Duitsland, België, maar

ook Nederland een op

de toekomst gericht netwerk aanbieden?
Een ding is in ieder geval duidelijk: de onderne-
mers in de binnenvaart, maar ook de mensen
aan boord van schepen, zullen hun deelname
aan elke discussie niet kunnen wegduwen of
veronachtzamen. De stem van de binnenvaart
is heel vaak bepalend voor een gepast resul-
taat. En dat kan variëren van de renovatie van
ligplaatsen tot de optuiging van een handzame
milieuwetgeving. Daarvoor is een grote waak-
zaamheid voor nodig, maar ook een grote ver-
tegenwoordiging. En dat laatste is en blijft een
punt van zorg. Binnen Europa zijn er nog veel
ondernemers, die van een afstand aanzien hoe
enorme bedragen worden geïnvesteerd in we-
gen en spoorlijnen, hoe de milieueisen van ver-
brandingsmotoren worden gerelateerd aan die
van vrachtwagens. Maar kunnen we echt aan
de knoppen draaien? En welke zaken kan een
brancheorganisatie oppakken om de exploita-
tie van binnenvaartbedrijven leuk en rendabel
te houden en om voldoende mensen naar die
binnenvaart te laten stromen? En houden we,
net als die in het water, de wervelingen in de
binnenvaart in de gaten?

Inspelen op de actualiteit is een van de krach-
ten van Koninklijke BLN-Schuttevaer, maar het
vraagt ook vaak om souplesse. Op de juiste wij-
ze de mensen benaderen die zeggenschap
hebben over de echte binnenvaartzaken hoort
daar bij. Maar de trends en ontwikkelingen
goed inschalen bij het werk is een andere op-
gave. Bijna altijd leert de ervaring dat het om
mensen gaat en dat heel veel lijnen bepaald
zijn. Maar mensen zijn beïnvloedbaar, zoals we
dat ook zien bij de geboorte van een kind of bij
sterke veranderingen in de thuissituatie. Het is
ongemerkt belangrijk om ook dan de grote lij-
nen te blijven zien. Het roer om klinkt dan hoop-

vol, maar veel
omstandigheden blijven de dingen van de
dag bepalen.

Bestuursleden van afdeling Schuttevaer Z O N
hebben na het analyseren van diverse interne
veranderingen gekozen voor een andere loca-
tie van de Jaarvergadering (van der Valk Hotel
Cuijk-Nijmegen) en een heel andere invulling
van het aansluitende informele avonddeel. Er is
afscheid genomen van de traditionele feest-
avond en de leden en aanwezigen wordt een
diner aangeboden. De laatstgenoemde activi-
teit is een mooi moment om elkaar te ontmoe-
ten. Om een redelijk betrouwbare inschatting te
hebben van het aantal tafelgenoten is een vrij-
willige aanmelding niet verboden. En om de
kosten niet al te ver uit de hand te laten lopen
zal er een loterij worden gehouden met enkele
prachtige prijzen. De Jaarvergadering wordt
gehouden op woensdag 27 december 2017 om
15.30 uur en de sluiting wordt verwacht om
19.30 uur. Daarna is er dus nog volop gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten.

Namens de collega bestuursleden heet ik u /
jullie welkom, wens ik allen fijne Kerstdagen voor
2018 veel geluk in goede gezondheid,

Henry Mooren

secretaris Koninklijke BLN-Schuttevaer
afd Schuttevaer Z O N
+ 31 6 51439451 /  +31 6 26458919
+ 31 78 7820565
schuttevaerzon@bln.nl
Postbus 390
6500 AJ Nijmegen

mailto:schuttevaerzon@bln.nl
mailto:schuttevaerzon@bln.nl
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Het is zomer 2013 als wij met de aalmoe-
zenier om tafel zitten. De voorbereidin-
gen voor het eerste digitale
kermisvakblad “De Kermis Carrousel” zijn
dan al in vergevorderd stadium en daar-
in is ook een plaatsje gereserveerd voor
de KSCC Dhr. van Welzenes ziet de grote
voordelen van digitale nieuwsverschaf-
fing en maakt duidelijk met zijn tijd mee
te (willen) gaan. Reden waarom de
KSCC er met een eigen platform al vanaf
de eerste editie bij is.
In het zojuist aangehaalde gesprek, dat
bijzonder hartelijk en constructief ver-
loopt, wordt duidelijk dat er best wel veel
raakvlakken zijn tussen ons voornemen
en de dagelijkse inspanningen die de
KSCC pleegt. Immers, het breed samen-
brengen van kermis en kermis gerela-
teerd nieuws vanuit de intentie de lezer
zo volledig mogelijk te informeren, waar-
door hij/zij er maximaal zijn/haar voor-
deel mee kan doen is vanuit bepaalde
insteek ook de hoofdtaak van de KSCC.
Zij brengen mensen, instanties en infor-
matie bijeen om voor een ander/elkaar
iets te kunnen betekenen en ook hier is
het uiteindelijke doel progressie. En is het
in het eerste verhaal wellicht allemaal
net wat meer gefocust op materialisti-
sche voorspoed, zo gaat het in het ver-
haal van de KSCC dan toch vooral om
de menselijke (hart en geest) rijkdom.

Dat deze aanpak ook werkelijk vruchten
kan afwerpen blijkt als onze samenwer-
king de ontwikkeling van het Digitale
Christoffelnieuws een zetje “in de goede
richting” weet te geven. Daar waar de
Kermis Carrousel aan haar vijfde jaar-
gang is begonnen timmert het digitale
Christoffelnieuws ondertussen ook al
weer eventjes aan de weg en is een
tweede jaargang reeds aangevangen.
Daarmee staat de KSCC qua nieuwsver-
schaffing met beide benen in de 21e

eeuw en lijkt ze klaar voor de toekomst.

Aan de vooravond van de jaarlijkse kerst-
viering kijken we juist terug in de tijd en
wordt stilgestaan bij gebeurtenissen uit
het verleden. Een ieder vult dat op ge-
heel eigen wijze in maar, ook hier staat
het samenkomen om er met elkaar iets
moois van te maken centraal.
Wij hopen dat u als lezers van het Chris-
toffelnieuws daar maximaal in zult sla-
gen.

Fijne feestdagen en alle goeds voor het
nieuwe jaar,
Namens de Kermis Carrousel

Justin Groot en Frank Veldkamp.

Verbinding als sleutelwoord
Ode aan de Waalhaven

Vanaf mijn uitkijkpunt zie ik wel tien, nee, vijftien, nee,
twintig aalscholvers op het water dobberen. Zodra ze mij
in de gaten hebben gaan ze op de wieken. Al eerder
deze zomer hebben we een bever gespot, drukdoende
met het afknabbelen van jonge boompjes en slepen
van takken. En vliegt daar niet razendsnel een ijsvogeltje
voorbij? Heen en weer! Dan boven m’n hoofd, al in het
schemer, krijst één keer een vogel, een donkere scha-
duw zoeft over het water. En de eenden, daar zwem-
men er wel tien van langszij. Zes mannetjes en vier
vrouwtjes. Dat wordt wat komend voorjaar……

Waar zijn we? In de Ooijpolder?  In de Biesbosch? Nee,
dames en heren, gewoon in de Waalhaven! Is het om-
dat het water steeds schoner wordt, de vissen er goed
gedijen?  Dat zou toch mooi zijn in tijden waarin we
steeds meer horen over het verdwijnen van diersoorten,
kusten die worden volgebouwd, oceanen vol met plas-
tic soep……  Daarom deze ode aan de Waalhaven, het
water waarop we drijven en het dierenleven daar. En
hoe wij daar als mens van kunnen genieten.

Wij, leden van Nieuw Nijmeegs Peil, onze vereniging van
woonschepen in de Waalhaven, wensen u fijne feestda-
gen toe en een voorspoedige vaart in 2018!
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Er hebben dit jaar op het Schipperscentrum  weer verschillende ver-
meldenswaardige gebeurtenissen plaats gevonden. Ik heb ze even
nageteld en dan kom ik tot nu toe (3/12/2017) op twaalf  evene-
menten die onze speciale aandacht verdienden.
Deze prachtige en belangrijke dagen heb ik proberen vast te leg-
gen d.m.v.  foto’s die telkens een verhaal moeten vertellen over de
gebeurtenissen van die dag, zodat  de andere bekenden en familie,
die hierbij niet aanwezig konden zijn, toch een indruk kunnen krijgen
wat er  heeft plaats gevonden.
Deze “Plaatjes” moeten ook boeiend zijn om te bekijken zodat men
deze dagen als het ware toch mee kan beleven.  Dus niet teveel fo-
to’s maar… wel interessante foto’s!
Natuurlijk maak ik telkens van al deze gebeurtenissen veel meer fo-
to’s dan dat ik op de website laat zetten. Ik probeer een interessante
selectie te maken en deze geselecteerde foto’s ga ik allemaal be-
werken zoals; rode ogen verwijderen, bijsnijden, belichting aanpas-

sen en op volgorde plaatsen zodat deze foto’s ook iets vertellen.
Zo heb ik over 2017, van de activiteiten op het KSCC,  241 foto’s
overgehouden en de rest van de gemaakt foto’s gaan ‘in de
prullenbak’.
Ik hoop dat jullie ook een beetje genoten hebben en ‘het ver-

haal van die dag’ ook goed hebben kunnen volgen.

Voor de maand december staan er weer verschillende activi-
teiten op het programma dus er is weer van alles te doen. Ook

is het heel mooi en spannend dat de

Heilige Mis op Eerste Kerstdag, weer in het
circus Freiwald zal plaats vinden. Dat is een heel aparte gebeurte-
nis die door veel mensen gewaardeerd wordt.

Ook de Telematicadag op 28 december zit weer vol leven en dyna-
miek die zeker waard is om mee te beleven en waar natuurlijk ook
weer de nodige foto’s gemaakt moeten worden.
Al met al wordt het weer een drukke tijd en ik hoop maar dat heel
veel mensen hier ook op een rustige en vredige manier van zullen
kunnen genieten. Dan kan Kerstmis weer een mooie
tijd worden van samen zijn en samen beleven.

Ik wens iedereen ‘n rustige en ‘bezinnende’ kersttijd
toe en voor straks, een gezond en gelukkig 2018.

Gerus Brugman

DE ‘PLAATJES’ OVER HET JAAR 2017

Beste allemaal,

Hier ben ik alweer met een verhaaltje.
Vindt u ook dat het jaar zo snel voorbij is
gegaan? Nu ik wel.
Er zijn weer allerlei evenementen geweest,
en dat is meestal op ons KSCC Schippers-
centrum in Nijmegen. Dan doen de vrijwil-
ligers weer goed hun werk.
Hierbij wil ik dan ook iedereen hartelijk
danken voor wat ze ook doen. Speciaal
de mensen die het centrum draaiende
gehouden hebben, omdat ik er een tijdje
tussenuit ben geweest.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een
goed en vooral gezond 2018 toe.

Hartelijke groeten van Ria Lentjes.

Ria met vrijwilliger Henk
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Geachte Lezers.

Terugkijkend op het afgelopen jaar dan is dat een  periode met heel
veel ellende wereldwijd. Ongeloof, wantrouwen, verbazing en veel
verdriet en onmenselijkheden!

Ik hoef dat eigenlijk niet op te noemen want radio en tv staan er bol
van en het meeste is dagelijkse kost geworden, waardoor we mis-
schien ook wel wat ongevoelig zijn voor al wat er om ons heen ge-
beurd. Min of meer machteloos voor al dit gebeuren, ver weg en
ook dicht bij soms.

Hoe fijn is het dan om ons gelukkig te weten met onze eigen mooie
woon-en leefomgeving en zeker ook met het kerkschip in de haven.
Want al loopt het aantal bezoekers niet echt omhoog, dan is er toch
nog altijd nog een onverminderd aanbod van gezelligheid en ook
geestelijke leiding en een luisterend oor!

En in alle bescheidenheid…tevens een goed kerkkoor en een leuk
gezelligheid-koor! Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en sa-
men iets kunnen bijdragen aan amusante en…  ook zinvolle dingen.
We moeten niet onderschatten wat een KSCC voor ons betekend.
Alleen maar eens je eigen voorstellen dat het er niet meer zal zijn en
hoeveel mensen je dan niet of nauwelijks meer zult ontmoetten.

Daarbij de wetenswaardigheden die via het Christoffel Nieuws ver-
spreid worden,.. te moeten missen!!! Of zijn we daar misschien ook
net zo ongevoelig voor geworden! Het zal niet voor iedereen hetzelf-
de zijn, maar in grote lijnen toch wel belangrijk genoeg om met zijn
allen zorg te blijven dragen voor dit mooie bezit en dit zeker nog
lang vol proberen te houden.

Dat is een wens die ik wil uitspreken voor het
komende jaar en tevens wil ik ook iedereen een hele fijne en ge-
zegende Kerstmis toewensen en ook alle goeds voor het nieuwe
jaar!

met vriendelijke groet,
Gerard Verschuren.

Een kerstgroet van de bloemschikgroep

Hierbij wil ik ook dit jaar weer het bloemenclubje bedanken voor het
verzorgen van de aula in de kerk, die er iedere week weer mooi
uitziet.
Ik bedank tevens alle sponsors voor het geven van de mooie
kerstboom(en), amaryllissen en groen, zij zorgen er ieder jaar mede
voor dat de Kerstdagen feestelijk en sfeervol zijn aan boord van het
KSCC Schipperscentrum in Nijmegen.

Namens ons clubje wens ik iedereen een gezegend kerstfeest en de
beste wensen voor het nieuwe jaar 2018.

Riek Kuijten, bloemschikgroep


