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Van de bestuurs- en directietafel
Zondag 25 maart begint de goede week die eindigt
met het feest van Pasen. Pasen is het belangrijkste
feest in onze kerkgemeenschap: wij geloven dat de
lichamelijke dood niet het einde is, maar een door-
gang naar nieuw leven.
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Vastenactie 2018

In het kader van de Vastenactie 2018 bren-
gen wij enkele projecten die door de actie
ondersteund worden voor het voetlicht.
Deze keer: Port au Prince, Haïti
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The Passion 2018 gaat naar De Bijlmer

De achtste editie van The Passion vindt op 29
maart 2018 plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit
jaar heeft The Passion het thema ‘ik zie jou’.
De uitzending start om 20.30 uur op NPO 1.
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Waar blijft de lente

Tijdens het schrijven van deze bijdrage aan het Paasnummer
van Christoffel Nieuwsbrief waait er met de zon hoog aan de
hemel een stevige vrieskoude wind over het land. Mochten we
een aantal weken gedacht hebben: de winter is voorbij, nou
mooi niet. We zullen nog ‘even ‘moeten wachten op een lek-
ker voorjaarszonnetje. In de diverse media is te lezen dat dit
type weer zelden rond 19 maart voorgekomen is. Maar hoe we
het draaien en keren: het overkomt ons en we moeten er of
we willen of niet doorheen.
Aan het einde van de tunnel komt er altijd een lichtpuntje.

Over anderhalve week is het Paasfeest
Zondag 25 maart begint de goede week of de lijdensweek die
eindigt met het feest van Pasen.
Pasen is het belangrijkste feest in onze kerkgemeenschap: wij
geloven dat de lichamelijke dood niet het einde is, maar een
doorgang naar nieuw leven. Deze zin is snel opgeschreven,
maar de inhoud ervan is niet te begrijpen. We moeten er in le-
ren geloven. Het resultaat komt niet van vandaag op morgen.
Het is een leer-/groeiproces dat tijd en bezinning vraagt. De
gezamenlijke vieringen op zondag of op andere momenten
zijn ons daarbij tot hulp. Met gebed, een lied, een lezing en
meditatie uit de heilige Schrift, het gezamenlijk vieren van de
Eucharistie trekken wij ons aan elkaar op. Palmzondag zet ons
op de weg die Jezus is gegaan: niet die van bellen en toeters
en allerlei ander uiterlijk machtsvertoon, maar de weg van
eenvoud, bescheidenheid, zoals Jezus die gegaan is op een
ezel tijdens zijn intocht op Palmzondag in Jeruzalem.

In deze tijd van verkiezingen - en als u het Paasnummer van de
Christoffel Nieuwsbrief ontvangt, liggen de gemeenteraadsver-
kiezingen al achter ons - hebben de politieke partijen die de C
hoog in het vaandel hebben staan een unieke kans gehad om
deze christelijke boodschap uit te dragen? De
veertigdagen/lijdens tijd was een enorme kans geweest.

Zondag Palmzondag: we zegenen de palmtakjes
en vertellen het verhaal van de intocht van Jezus
in Jeruzalem en het ‘enthousiasme ‘van de om-
staanders.
De kinderen zijn welkom met een Palmpasenstok.
Maar ze mogen ook een mooie tekening meene-
men.
Oude palmtakjes kunt u op het centrum afgeven.
Zij worden op Paaszaterdag tijdens de Paaswake
verbrand en met het vuur van deze takjes ontste-
ken we het vuur van de paaskaars.

Witte Donderdag: we herdenken dat Jezus met zijn 12 leerlin-
gen het Paasfeest heeft gevierd. Nadat Hij het Brood en de
Beker had rond gedeeld, zeggende dit is mijn Lichaam dit is
Mijn Bloed sloot Hij met de woorden: doe dit tot mijn Gedach-
tenis. Het is goed om te overwegen wat deze oproep voor ons
te betekenen heeft. Hij zei dit tot zijn leerlingen en in de oproep
ligt besloten dit gezamenlijk te doen. Een appèl om de zon-
dagse heilige Mis toch weer een plekje op onze agenda te
zetten.
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Goede Vrijdag: een vasten en onthoudingsdag. Om 15.00 uur
gaat de vlag halfstok. Wij gedenken het lijden en sterven van
Jezus aan het kruis. Een verschrikkelijke dood aan een ver-
schrikkelijk martelwerktuig. Het verschrikkelijke dringt niet tot ons
door omdat het Feest van Pasen, het feest van Verrijzenis er
aan is vastgekoppeld: na de dood aan het kruis, het neerleg-
gen in het graf verrijst Jezus: staat Hij op en Leeft. Hij overwint
de dood en bevestigt de doorgang naar nieuw leven. Nu dit is
het meest moeilijke punt van ons geloof. Natuurlijk kunnen we
er alle zaken bij halen om dit moeilijke moment tot onze ver-
beelding te laten spreken: de seizoen van lente, zomer, herfst,
winter en dan weer de lente. Of dat wanneer een dierbare is
overleden hij of zij ons met de neus op de feiten drukt en
zijn/haar dood ons achterblijvers inspireert om anders te leven.
En natuurlijk ook wanneer mensen ruzie met elkaar maken, het
weer goed maken en als vriend/vriendin verder leven.

En wat te denken van het feit dat u met een financiële bijdra-
ge, mensen ver weg in de projecten van broeder Cees Smee-
le, Willy Leensen, pater Wim Boksebeld, de mensen in het
project van Herman Steur een min of meer menswaardig leven
kunnen laten leiden. Deze voorbeelden kunnen in ons gedach-
ten van Verrijzenis opwekken, maar dat wij na onze dood
doorgaan naar een nieuw leven blijft toch een punt van ge-
loof.

Speciale uitnodiging

De kinderen die dit jaar
de eerste heilige Com-
munie doen zijn met
hun ouders peetouders
en opa’s en oma’s spe-
ciaal voor deze Witte
Donderdag viering uitgenodigd.
Ook de kinderen die dit feest vorig jaar vierden zijn
met hun ouders, peetouders, opa’s en oma’s wel-
kom. Zij krijgen het hartje met hun naam als herin-
nering aan dit grote feest.
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In ons parochiecentrum aan boord is alles goed
voorbereid voor deze vieringen.
Het Kerkkoor is druk bezig met oefenen o.l.v. Martien.

Voor de Paaswake en Tweede Paasdag hebben wij een muzikaal
extra in de persoon van Perry Stekhuizen en Eerste Paasdag komen
Silvia Greve en Ingeborg Hubens.

Op Tweede Paasdag een gastpredikant: Hans Jacobs.

Op deze dag wordt de Vastenactie 2018 afgesloten. Hans
Jacobs houdt de overweging. Hans kennende denk ik dat het een
hele goede overweging wordt.
Na de viering op deze dag bent u allemaal uitgenodigd voor koffie
thee en de kinderen limonade en een gezellig samenzijn.

Als het goed is krijgt het centrum
volgende week buiten een goede
buurt. Vuil in de lucht vervuilt het
centrum. Na een goede boenbeurt
is het weer spic en span voorbereid
op het feest van Pasen.
De vrijwilligers, de staf en de mede-
werkers doen er alles aan om u
gastvrij te ontvangen.

Dus van harte welkom.

Vrijwilligers, medewerkers  directie
pastoraal team en bestuur wensen
u van harte een zalig Paasfeest en
hele fijne dagen:

‘Door en voor elkaar- samen sterke”
het motto om Pasen te vieren.Schoonmaak 2017
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25 mei: de privacyverordening wordt van kracht

(AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In het Engels GDPR: General Data Protection Regulation)

U heeft er al veel over kunnen
lezen en horen in de media.
De KSCC en parochiemedewer-
kers bestuderen wat deze veror-
dening voor onze parochie en
KSCC betekent. Er is al wat on-
derzoek gedaan. Wij hebben al
een privacy beleid: adressen en telefoonnummers worden zon-
der toestemming niet aan derden gegeven. Wanneer iemand
een telefoonnummer vraagt wordt degene van wie het num-
mer gevraagd wordt, gebeld door ons en kan hij/zij zelf wel of
geen toestemming geven het adres te gebruiken.
Het personeelsdossier is alleen toegankelijk voor directie en be-
stuurslid die de portefeuille personeel heeft.
Namen en adressen van zieken worden gepubliceerd in de
Christoffel Nieuwsbrief met toestemming als ook informatie van
huwelijk, jubilea en overlijden gericht aan het KSCC of paro-
chie.
Informatie gestuurd op naam van de aalmoezenier wordt in
overleg met degene die dit gestuurd heeft, wel of niet ge-
plaatst. Wij houden u op de hoogte.

Jaarvergadering ARGE, zaterdag 24 maart

Verzameling van besturen
schippersverenigingen Nie-
derrhein en West Duitse ka-
nalen in Grieth op zaterdag
24 maart.
Centraal in deze vergadering
staat: ontmoeting. Besturen
van de verenigingen van
Duisburg, Keulen, Grieth, Mil-
lingen aan de Rijn, Bonn,
Beuel, Bergeshovede en Minden treffen elkaar en informeren
elkaar over het wel en wee in de binnenvaart. De groep wordt
kleiner: de verenigingen in Emmelsum, Dattlen, Vynen zijn op-
gehouden te bestaan wegens gebrek aan leden.
De schippersvereniging in Millingen aan de Rijn heeft een klei-
ne 100 leden. Ook Doornenburg kent een springlevende schip-
persvereniging. Maar zij neemt geen deel aan de ARGE
jaarvergadering.

Wat staat er op het graf van een wiskundig
genie? - Uitgeteld.

Waarom ik niet begraven wil worden?
- Omdat ik nog niet dood ben!

ARGE 2017

MOP
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Fijn te horen dat jullie aan mij gedacht hebben! Dat heb ik
waarschijnlijk te danken aan Bernhard van Welzenes, die ik
nog goed ken van mijn seminarie tijd.

Sinds 18 november woon en werk ik op Haïti in diverse functies.
Als missionaris stel je je in dienst van een andere provincie en je
hebt niet voor niets geloften van gehoorzaamheid afgelegd.
Gelukkig kan ik zeggen dat ik overal waar ik gewerkt heb ge-
lukkig geworden ben.
Nu woon en werk ik al 5 jaar in Port au Prince. Eerst als directeur
financier van de OPEPB = Oeuvre des Petites Ecoles de Pere
Bohnen en nu als aalmoezenier van de Salesiaanse zusters
naast ons en als broker voor de congregatie. Uit de douane
halen van containers, vrachtpost zendingen en administratieve
activiteiten met de regering= legalisering van diploma's. Brie-
ven aan ambassades voor jonge medebroeders die in het bui-
tenland gaan studeren etc.

Gelukkig geniet ik nog steeds van een goede gezondheid. Ik
kan nog gaan en staan waar ik wil, maar je merkt wel dat je
een dagje ouder wordt.

Ik heb altijd met plezier op Haïti gewerkt en dat doe ik nog
steeds. Het is een land van tegenstrijdigheden. Ik denk dat de
rijkste op Haïti rijker is dan de rijkste in Nederland, maar dat de

In het kader van de Vastenactie 2018 brengen wij enkele projecten
die door de actie ondersteund worden voor het voetlicht.

Deze keer: Port au Prince, Haïti

armste op Haïti 1.000 keer armer is dan de armste in Nederland
en je hebt de indruk dat dat verschil steeds groter wordt. Haïti
is het land van voetbal en carnaval. Voor carnaval wordt mil-
joenen uitgegeven terwijl scholen en ziekenhuizen staken om-
dat het personeel al maanden niet betaald is.
Onlangs zijn er 2 markten in vlammen opgegaan; honderden
mensen zijn alles kwijt. De brandweer van Raalte = mijn ge-
boorteplaats is nog beter uitgerust dan de brandweer van Port
au Prince.

Geld komt altijd terug, maar je kunt het maar 1 keer uitgeven.
De nood hier is zo groot dat je keuzes moet maken. Soms den-
ken de Haïtianen dat in Europa of Amerika het geld aan de
bomen groeit. Zoveel geld heb ik niet meer te besteden: de
meeste weldoeners zijn gestorven. Wat nog binnen komt geef
ik aan schoolgeld voor kinderen van de basisschool. De ande-
ren zijn al bevoorrecht omdat ze in ieder geval basisonderwijs
gehad hebben. De OPEPB heeft meer dan 10.000 kinderen.
Elke dag worden er in onze bakkerij 8.000 broodjes gebakken.
De allerkleinsten, dat zijn er zo'n 2.000 ontvangen elke dag sa-
men met het broodje een beker melk en s ‘middags nog een
bordje rijst met bonen in de kantine.

Bijna alle scholen op Haïti zijn privéscholen = 80 %. Daar zijn he-
le goede onder, maar ook hele slechte. Voor dezelfde officiële
staatsexamens zijn er scholen die 100 % geslaagden hebben,
maar ook die 0% geslaagden hebben. De regering kan daar
niets tegen doen omdat er veel te weinig scholen zijn. Nu heb-
ben de ouders wel begrepen dat ze hun kinderen naar school
moeten sturen als ze hoger op willen komen. Vroeger moest je
ze naar school lokken met melk en kantine, maar nu gaan bij-
na alle kinderen naar school, een grote vooruitgang.
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Het schoolgeld is voor veel ouders een probleem. Het leven
wordt steeds duurder: inflatie van 14% en ontwaarding van de
Gourde, de munteenheid van Haïti. Lang was ze gekoppeld
aan de dollar: 1 $US = 5 Gourdes. Die koppeling is eind jaren 70
losgelaten en nu heb je 65 Gourdes nodig voor 1 $US. De lonen
zijn niet meegestegen en 70% van de mensen is werkloos. Elke
dag vertrekken er ruim 100 jongeren naar Chili en nu heeft Ar-
gentinië ook aangekondigd dat je geen visum nodig hebt om
naar Argentinië te gaan.

Om concreet te zijn een beurs voor een leerling van een privé
Basisschool (ook onze scholen zijn privéscholen) varieert tussen
de 150 en 200 $US en een beurs voor een leerling van een
technische school tussen 250 en 350 $US.

De grootste bron van inkomsten van Haïti is het geld dat wordt
overgemaakt door Haïtianen in het buitenland. Vorig jaar ruim
2 miljard dollar!

Hier wil ik het bij laten. Een fijne zondag en een hartelijke groet
natuurlijk ook aan Bernhard en tot een volgende mail.

Wim Boksebeld sdb
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Inspiratie en bewustwording zijn van die woorden die
op een eigen manier ingevuld kunnen worden, want ab-

stract zijn ze, maar ook open. En open wil zeggen dat de om-
geving of de omstandigheden kunnen bepalen hoe de inspiratie

wordt gevormd. Misschien is het wel de gezelligheid, maar een
andere keer het weer of een nieuwe ontmoeting. En wat be-
weegt de mens om er op een zaterdag of zondag even op uit te
gaan, een uitgezette wandeltocht te lopen of er met de fiets op
uit te trekken. Het is misschien wel dat bewustzijn om het lichaam
op conditie te houden of om te genieten van prachtige verge-
zichten. En wat dacht je van een mooie beloning of die verdien-
de felicitatie. Het kan ook zijn dat het stofzuigen even niet hoeft
en wandelen veel leuker is, maar ja, bekend is ook dat huishoude-
lijke taken daarmee niet verdwijnen. En dat is ook bewustzijn.

Nog enkele uren staat mensen ter beschikking om zich voor de
102e Nijmeegse Vierdaagse in te schrijven. Op vrijdag 23 maart
om 24.00 uur eindigt de mogelijkheid om een deelname op te ge-
ven. Ruim 46.000 mensen waren op vrijdag 16 maart 2018 al inge-
schreven en als de limiet van 47.000 wordt overschreden zal er
een loting zijn.
Verzekerd van deelname zijn zij die in 2006 zijn geboren, zij die mi-
nimaal een maal de Vierdaagse succesvol hebben volbracht, zij
die het trainingsprogramma van Via Vierdaagse volgen en zij die
zowel in 2016 als in 2017 werden uitgeloot.
Uiteraard is er op de website van de stichting De 4DAAGSE
(www.4daagse.nl) heel veel informatie te vinden.

Sinds kort is ook de website van de KSCC-verzorging weer in de
lucht met de aanmeldingsmogelijkheden:
www.ksccvierdaagse.nl. En, ondanks dat er enkele kosten aan
verbonden zijn, is er al veertig jaar een breed pakket aan dien-
sten om het de vierdaagseloper uit de binnenvaartwereld nog

beter mogelijk te maken succesvol deel te nemen. Ook hier aan-
melding mogelijk. Dat mag ook via 024-3777575.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltoch-
ten op het programma:

24 en 25 maart
Lentewandeltocht in Nijmegen
Wsv Zwanenveld i.s.m. zv de Batavieren
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: bestuursbureau Conexus
Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
024-3442374
I: www.lentewandeltocht.nl
E: l.thomassen@chello.nl

31 maart en 1 april
Kasteeltocht in Doornenburg
paasweekend sv Olympia
Afstand: 5-10-15-20-25-30-35-42 km
Startplaats: kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27 6686 BS LB Doornenburg
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
0481-424127
I: www.sv-olympia.nl
E: postmaster@sv-olympia.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Kla-
renbeek op 23 en 24 maart, in Apeldoorn en Winterswijk op 24 en
25 maart, in Herwen op 31 maart en 1 april 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
http://www.ksccvierdaagse.nl/
www.lentewandeltocht.nl
www.lentewandeltocht.nl
mailto:l.thomassen@chello.nl
www.sv-olympia.nl
www.sv-olympia.nl
www.sv-olympia.nl
mailto:postmaster@sv-olympia.nl
www.wandel.nl
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U kunt de vele verzoeken om stichtingen
te steunen, geld te geven aan hulporgani-
saties en bijdragen te leveren aan ‘het
goede doel’ niet ontlopen. Dat is niet altijd
leuk, maar weet dat de behoefte aan
hulp wereldwijd en ook dichtbij zeer groot
kan zijn. In dit artikel probeer ik weer te
geven hoe uw gift, uw bijdrage fiscaal
kan worden verwerkt.

Als iemand zegt: ‘de belasting betaalt
mee’, dan zeg ik: ‘helaas, de belasting
doet niets’. Maar laten we bij het begin
beginnen.
U besluit een stichting, een vereniging of
een organisatie met een financiële bijdra-
ge te steunen. U vindt de doelstelling
goed, bijvoorbeeld het sociale en pasto-
rale werk van het Katholiek Schipperswerk
of het werk van mensen in het buitenland
zoals in Indonesië. Er wordt in 2017
€ 250,00 overgemaakt en uw gevoel is
goed. De belastingambtenaar weet hier
nog niets van, omdat u uw belastingaan-
gifte van 2017 pas afhan-
delt in het voorjaar van
2018. Dan ziet u pas of u
die € 250,00 kunt aftrek-
ken van uw verzamelinko-
men.

Dat het aftrekken van gif-
ten niet zomaar gaat, zal

dan snel blijken. Indien de
ontvangende instelling of
stichting (bijvoorbeeld het
KSW) een ANBI-verklaring
heeft dan geldt het overge-
maakte bedrag als aftrek-
post. ANBI staat overigens
voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Afhankelijk van de hoogte van het inko-
men zijn er verschillende schijven met per-
centages. Stel dat het verzamelinkomen
€ 25.000,00 is dan betaalt u ongeveer
€ 4.100,00 belasting (inkomstenbelasting
en premies volksverzekeringen). Dat is
16,5 % en van de € 250,00 aan het KSW
kan € 41,00 met de inkomstenbelasting
worden verrekend.

Samengevat is het zo dat u in bovenge-
noemd geval € 250,00 aan het KSW do-
neert en dat u € 41,00 minder aan
belasting betaalt.

Als de ontvangende instelling geen ANBI
of SBBI (Sociaal Belang Behartigende In-

stelling) verklaring heeft kan het
bedrag door de gever niet wor-
den verrekend met de Belasting-
dienst.

Als het verzamelinkomen hoger is
dan de genoemde € 25.000,00 zal
het voordeel voor de belastingbe-
taler iets hoger uitvallen. Maar

omdat het totaal van de giften
per jaar minimaal 1 % van het
jaarlijkse verzamelinkomen
moet zijn, zal de bijdrage dus
navenant ook hoger moeten
zijn dan € 250,00. Als u perio-
diek schenkt vervalt deze norm

van 1 %, maar moet er een schriftelijke
overeenkomst zijn die minstens voor vijf
jaar vaststaat.

Geld geven is altijd goed en het kan u
belastingvoordeel opleveren.

Henry Mooren

Noot redactie:
u kunt bij het secretariaat van onze paro-
chie een overeenkomst van een periodie-
ke gift aanvragen.

Geld geven en hoe de Belastingdienst kan helpen
Onze Landelijke

Parochie en onze
stichtingen zijn
aangemerkt als
ANBI instelling
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Persbericht

Maandag 9 april open dag bij Internaat De Singel in Dordrecht

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om op maandag
9 april van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen bij In-
ternaat De Singel aan de Burgemeester de Raadtsingel 93A in
Dordrecht.

De aanwezige medewerkers van het internaat, dat afgelopen
jaar haar 70-jarig jubileum vierde, staan klaar om u en uw
kind(eren) te ontvangen. De Singel werkt volgens de volgende
speerpunten: christelijke normen en waarden, veel activiteiten
en recreatiemogelijkheden en educatie en structurele studie-
begeleiding.

Op 9 april zetten we bij Internaat De Singel de deuren open en
kunt u op uw gemak rondkijken op onze unieke en ruime loca-
tie. Tijdens deze open dag kunt u kennis maken met de dage-
lijkse gang van zaken op ons internaat.

Afhankelijk van het tijdstip dat u komt, kunt u zien hoe het gaat
als de kinderen bij De Singel gaan eten, wanneer ze van
school worden gehaald of wanneer ze worden opgehaald
door ouders. Op deze manier krijgt u een bijzondere inkijk in het
leven van kinderen op het internaat.

Daarnaast openen het op de locatie aanwezige kinderdag-
verblijf en de BSO van Stichting Prokino ook haar deuren.

De open dag is vrij te bezoeken. Wij zien uit naar uw komst!

De Singel, onderdeel van Stichting Meander, is een internaat
voor schipperskinderen in Dordrecht. Bij De Singel verblijven kin-
deren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, waar naast huis-
vesting ook opvoeding, begeleiding en recreatie aan de
kinderen wordt aangeboden. Internaat De Singel biedt een
veilige, open en stimulerende omgeving, waar kinderen ruimte
en aandacht krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Op het inter-
naat zijn meerdere leeftijdsgroepen, waaronder een begeleid
wonen traject.



Christoffel Nieuws pagina 11← terug naar pagina 1

WINDKANTER

Pasen - Opstanding

Het is ontzettend moeilijk iets nieuws op
papier te zetten als het gaat om de Goe-
de Week en het  Paasfeest zelf. Het Lij-
densverhaal is al zo vaak voorgelezen en
nagespeeld dat iedereen het wel zal ken-
nen of herkennen. Niemand hoeft te twij-
felen aan het waarheidsgehalte ervan,
het is immers een menselijk gebeuren ge-
weest.
Bij de Opstanding van Jezus uit de doden
krijgt het Geloof een grote betekenis want
voor veel mensen blijft dit een onbegrijpe-
lijk religieus gebeuren waarin de Hand van
God wel een grote rol moet hebben ge-
speeld. Het verhaal overstijgt het menselijk
verstand en veel mensen hebben zich
hierover, tot hoofdbrekens toe, hun ge-
dachten laten gaan. 'Opstaan uit de do-
den kan niet,' wordt dan gezegd, 'of Jezus
moet schijndood zijn geweest.'
Dat Jezus volgens de Evangelisten zich na
zijn Opstanding nog vertoonde aan de
Emmausgangers en zijn discipelen, ook
aan de ongelovige Thomas, moet hij in
welke vorm dan ook nog geleefd hebben.
Maar veel mensen zijn begrijpelijk hierin
twijfelaars of volstrekt ongevoelig, geloof
hierin is strikt persoonlijk want het bewijs
over de Opstanding is moeilijk, zo niet on-
mogelijk te leveren. We moeten afgaan
op wat de Evangelisten hierover hebben

geschreven. 'Maar,' kun je je afvragen,
'hebben onze Kerkvaders en kerkleiders, te
goeder trouw misschien, bij de verkondi-
ging van het christelijk geloof zich niet te-
veel gefocust op dergelijke
bovennatuurlijk zaken waardoor de echte
Boodschap van Jezus door hen teveel
naar de achtergrond werd gedrukt.

Het is toch niet te vergeven dat na bijna
2000 jaar christendom er een socialistische
stroming op gang moest komen om het lot
van veel armen, verdrukten en slaven te
verbeteren, ook in ons koninkrijk. Ja, op de
werkvloer was het christendom volop aan-
wezig want tienduizenden religieuzen wa-
ren werkzaam in de zieken- en armenzorg,
stichten ziekenhuizen en scholen om goed
onderwijs te geven, ook in de tropen, om
melaatsen en andere sukkelaars te helpen

tot op de dag
van vandaag.
Daar spreekt
niemand meer
over, veel dank
is er niet naar
toe gegaan en
zijn de blikken
nu uitsluitend
gericht op wat
er misging op
seksueel ge-
bied.
Onze kerklei-
ders waren
blijkbaar verge-

ten de nadruk te leggen op de werken
van barmhartigheid om zich vooral bezig
te houden met het bouwen van grote en
dure kathedralen, paleizen en kerkgebou-
wen om te kunnen doen wat zij het be-
langrijkst vonden; Erediensten. Daarbij
mocht de angst voor het hellevuur vooral
niet doven en werd de Zondagse kerk-
gang verplicht voorgeschreven om de
mensen binnen de kerkmuren te krijgen of
te houden.
Anderen gingen intussen met Jezus Bood-
schap aan de haal en werd het een poli-
tiek issue. Gelukkig zijn ze er nog, de vele
vrijwilligers en vrijwilligsters in de zieken- en
bejaardenzorg, de daklozenzorg, in diver-
se sport- en muziekverenigingen etc. en
vooral niet te vergeten onze werkers in de
Derde Wereldlanden. En of ze nu gelovig
of niet gelovig zijn, kerkgangers of niet, de
Boodschap van Jezus hebben ze wel be-
grepen en daar gaat het op de eerste
plaats om. Dat op zich is al een wonder,
ook bijna bovennatuurlijk, maar daar hoeft
niemand aan te twijfelen.
Hopelijk zullen onze moslimvrienden en -
vriendinnen en andersdenkenden die sim-
pele Boodschap van Jezus ook overne-
men; 'Naastenliefde'.

Pasen, de opstanding, ook van de gewo-
ne mens en dan zullen veel nu nog politie-
ke problemen vanzelf tot een oplossing
komen. Zalig Pasen.

Corvee

80 jaar terug. Uw redacteur met
Grote broer Jan op weg naar de
Hoogmis van Pasen
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KOKEN MET
RIET

Pastinaakstamppot met peer, witlof en blauwe kaas

Benodigdheden:

750 gr aardappels geschild en in stukken, 400 gr pastinaak, in
stukken, 50 gr boter, 400 gr witlof, in reepjes, 2 peren geschild
en in partjes, 150 ml melk, 150 gr blauwe kaas, verkruimeld, 75
gr walnoten grof gehakt.

Bereiding:

Kook de aardappels met de pastinaak in circa 20 min gaar in
water met zout. Verhit de boter in een wok en roerbak hierin
de reepjes witlof 2-3 min. Schep de peer erdoor en bak 2 min
mee. Giet de aardappels en pastinaak af en stamp tot een
mooie puree met de warme melk en boter evt. peper en zout
toevoegen. Schep de witlof, peer en kaas erdoor bestrooi de
stamppot voor het serveren met de walnoten.

Spruitjes-veldslastamppot met krokante kalkoenschnitzel

Benodigdheden:

1 kg kruimige aardappelen geschild, 350 gr pastinaak, 700gr
schoongemaakte spruitjes, 4 el bloem, 1 ei, 50 gr paneermeel,
4 kalkoenschnitzels, 75 gr roomboter, 150 ml melk, 1 zakje jonge
bladsla met veldsla (75 gr ).

Bereiding:

Snijd de aardappelen en pastinaak in gelijke stukken. Kook ze
in 20 min. gaar. Voeg na 10 min. de spruitjes toe. Verdeel de
bloem, het ei en paneermeel over 3 aparte borden. Bestrooi
het vlees met peper. Bedek de schnitzels achtereenvolgens
met de bloem, het ei en paneermeel. Smelt in een koekenpan
50 gr boter. Bak de schnitzels in 4-5 min per kant goudbruin en
gaar. Giet de aardappelen en groenten af en stamp met de
warm gemaakte melk en de laatste 25 gr boter tot een lekkere
puree. Schep de sla erdoor en breng op smaak met peper.
schep op de borden en leg er de schnitzel bij.

Twee heerlijke voorjaarsstampotjes
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OVERLEDEN

Op maandag 19 maart is, in de leeftijd van 93 jaar,
Petrus Hendrikus (Piet) Sanders overleden. Sinds 28 november
2003 weduwnaar van Anneke Sanders - Janssen.
De Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 24 maart
om 11.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk, Sint Antonius-
plein 1 te Millingen aan de Rijn. Samenkomst in de kerk, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Karel Doormanstraat 41, 6566 XP Millin-
gen aan de Rijn.

VERHUISD

Pieke en Wilhelmien Willems – Viegers zijn verhuisd van Postbus
390, Nijmegen naar Tipstraat 23, 6051 CV Maasbracht
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24-3 Mevr. Kelly Leensen; Ilona Brands, m/s “Narvik”.
25-3 Dhr. Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren;
 Mark Peters; Abel Schuiling.
26-3 Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;

Maarten v.d. Donk.
27-3 Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder;
 Maarten v.d Broek.
28-3 Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
29-3 Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;
 Boaz Poppelier.
30-3 Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
31-3 Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders

m/s “Torrent”.

1-4 Mevr. Peters; Ruben Janssen.
2-4 Dhr. Johan Wams; Kim van Berlo; Simone van de Donk;
 Paul van Meegen; Remon Spiegels.
3-4 Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;
 Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
4-4 Dhr. Peter Peters vh m/s “Timshel”; Daisy van de Elshout;
 Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.
5-4 Derek Hoogenboom; dhr. Stan Wennekes, v/h "Mego";
 Karin van Bremen.
6-4 Dhr. Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen;
 Yvonne Kieboom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.

7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;
 Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.
9-4 Dhr. Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
10-4 Richard Stegers; mevr. Greet Heymen-Span;

Valentijn Broeken.

W.LA. De Bot & Dtr
Beëdigd scheepsmakelaar & Taxateur
EMCI REGISTERED SHIPBROKER ®

T: +31(0)10 - 466 71 06 E: info@debotshipbrokers.nl I: www.debotshipbrokers.nl

Te koop
woon/werkschip “DE WATERBOOT” Beneden
Leeuwen op de Waal km 910 linker oever ligplaats
vergunning en mogelijkheid  om 3 vaartuigen van ca.
50 m. langszij te leggen – Verhuur van
kantoor/opslagruimte mogelijk – afm. ca. 37.00 x
8.00 m. Spudpalen: aan voor- en achterzijde van het
vaartuig. De spudpalen hebben een lengte van ca. 20 m. en kunnen hierme-
de de waterniveau verschillen op de Waal opvangen. Vaartuig voorzien
van camera’s / alarmering. Volledige info/video op onze website.

Zaterdag 7 april van 11.00 - 15.00 uur vindt Openhuizendag plaats.

Meer weten over dit of andere schepen die te koop staan. Klik op de advertentie.

http://www.debotshipbrokers.nl/index.html
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MISINTENTIES ZONDAG 25 MAART 2018

Voor dhr. Piet Sanders en Anneke, Willie Sanders-Janssen,
Dhr. Jack van Nuland,
Mw. V. Steentjes-van Welzenes en overleden familieleden familie
Van Welzenes-Klarenaar,
Ouders Brom-Cornelissen,en Fred Brom,
Ouders  Tinus en Lies Graat-Lutgens,
Ouders A. Burgers, Dekker,
Ouders Straatman-Derksen,
Dhr. Arie Wennekes,
Dhr. Arie Geeris,

-Mevr. Riek Verberck uit dankbaarheid,

Voor ouders en alle overledenen van familie Verberck-Wanders en
uit dankbaarheid.

MISINTENTIES ZATERDAG 31 MAART 2018: Paaswake

Mw. M. Smits-Slokkers "Cornelia",
Mw. E. van Ommen-Stelt   m/s ‘Oranda’,
Ouders van Steen,
Mw. Mieke Zandee - van den Oever,
Dhr. Aloys van Megen m/s Furie,

MISINTENTIES ZONDAG 1 APRIL 2018:  1e Paasdag

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
Mw. Miek Broekmeulen – Tonissen,
Mw. Truus Bluemer – Leensen en overleden familie Leensen,
Ouders Wennekes - van Oijen en overledenen uit familie Wennekes ,
Elisa Wennekes en John Wennekes en overleden familie
Wennekes - Heijmen,

MISINTENTIES MAANDAG 2 APRIL 2018:  2e Paasdag

Mw. W. Slokkers-Meijer,
Robert de Boer,
Dhr. P. Kruijt,
Ouders Buil-Wanders,
Mw. F. Valk-Peters, en overleden familieleden,
Dhr. Jan en mw. Riet Timmermans,
Ouders Peters - Wanders,
Dhr. J. Pruyn Oranje B, Jan en Thé Pruyn,

-voor de overleden grondleggers van het KSCC en het pastoraat.

-Zegen over onze parochie
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* Mevr. Nellie Mooren-van Vliet.
NIJMEGEN, HOSPICE BETHLEHEM, SINT ANTHO-
NIUSPLAATS 10, 6511 TR.
* Dhr. Wim Wanders, m/s Torrent, herstellend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Randerode
(3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10, 7334
DV.
* Mevr. Sipkema en dhr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA, ANKLAARSEWEG
91, 7316 MC.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia Mer-
kelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Dhr. Jan Heijmen (v/h Stoomerette) en mevr.
Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.

* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* 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.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo – Afd.
Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.

ONZE ZIEKEN

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 button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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FINANCIËN

Belasting over vermogen in 2017, per persoon

Vermogen boven de vrijstelling
(€ 25.000)

Verondersteld spaardeel (ren-
dement = 1,63%)

Verondersteld beleggingsdeel
(rendement = 5,39%)

Fictief rendement 2017 en ef-
fectief belasting na 30% heffing

t/m € 75.000 67% 33% 2,8% (0,86%)

€ 75.001 - € 975.000 21% 79% 4,60 % (1,38%)

vanaf € 975.001 0% 100% 5,39 % (1,62 %)

Lage spaarrente nu wel gecompenseerd door
lagere belastingdruk

Sinds belastingplichtigen geen circa 4% rente meer ontvangen op hun
spaarrekening (en dat is al heel lang!) zijn de frustraties hoog opgelopen.

Immers, er moet wel 4% fictief rendement in de belastingaangifte worden aan-
gegeven alwaar 30% belasting over is verschuldigd.
Na lange en zware druk uit te oefenen, is vanaf 2017 hier enige fiscale verlichting in geko-
men.
De overheid gaat er overigens vanuit dat, hoe hoger het (belastbaar) vermogen is, hoe
méér er wordt belegd (en dus niet gespaard).
Over de eerste € 30.000 (in 2017 € 25.000) wordt er geen vermogen belast.
Als er wordt belegd in door de overheid erkende fondsen/groenprojecten, bestaat er een
extra vrijstelling van € 57.845 (in 2017 € 57.385) alsmede 0,7% heffingskorting in box 1.
Voor 2018 gaat de overheid uit van een verondersteld rendement op sparen van 0,36%
(i.p.v. de oude 4% t/m 2016) en op beleggen van 5,38% (i.p.v. de oude 4% t/m 2016).

Belasting over vermogen in 2018, per persoon

Vermogen boven de vrijstelling
(€ 30.000)

Verondersteld spaardeel (ren-
dement = 0,36%)

Verondersteld beleggingsdeel
(rendement = 5,38%)

Fictief rendement 2018 en ef-
fectief belasting na 30% heffing

t/m € 70.800 67% 33% 2,02% (0,61%)

€ 70.801 - € 978.000 21% 79% 4,33 % (1,30%)

vanaf € 978.001 0% 100% 5,38 % (1,61 %)

De in de rechterkolom tussen haakjes geplaatste percentages betreft de nieuwe belas-
tingdruk op (belastbaar) vermogen.
Veel sterkte met de nieuwe vermogens-omgangsregeling.

Wim Onderdelinden      www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018

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: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste vrijdag
van de maand 19.30 uur Gezellige vrijdagavond

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Elke laatste donder-
dag van de maand 14.00 uur Soosmiddag

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT maart/april 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 03-4 13.30 uur Binnenvaartsoos

Za. 24-3 20.00 uur
Paramont dansavond in Restaurant Paviljoen
Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangs-
prijs € 10,-.

Volgende Paramont dansavond is op zaterdag 27 oktober.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart/april 2018

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 Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zo. 25-3
02.00 uur
11.00 uur

Begin zomertijd. Zet de klok een uur vooruit naar 3.00 u
Palmzondag. Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor. Kinderen
mogen een palmpasenstok meenemen

Ma. 26-3 13.30 uur Workshop ‘paasstukje maken’ van Crea-Doe o.l.v. Yvonne
Meering

Do. 29-3
09.00 uur
19.00 uur

Vergadering Wijgula op het KSCC Schipperscentrum
Witte Donderdag. Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor

Vr. 30-3 19.00 uur Goede Vrijdag. Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor

Za. 31-3 19.00 uur Paaswake. Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor en Perry Stek-
huizen (zang).

Zo. 1-4 11.00 uur Eerste Paasdag. Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor en Sylvia
Greve (zang en fluit) en Ingeborg Hubens (piano).

Ma. 2-4 11.00 uur
Tweede Paasdag. Eucharistieviering m.m.v. Perry Stekhuizen
(zang) en Hans Jacobs (overweging).
Afsluiting Vastenactie 2018

Wo. 4-4 20.00 uur Denktank Havenconcert op het KSCC Schipperscentrum
Za. 7-4 16.00 uur Inzegening en doop mts Barones. Maasboulevard Zwijndrecht.

Do 12 -4 09.15 uur
Eerste dag. Internationale binnenvaartconferentie ‘Port and
the City’. De Lindenberg Ridderstr. 23 Nijmegen.
Zie ook pag. 21

Vr. 13-4 08.45 uur Tweede dag. Internationale conferentie ‘Port and the City’
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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De toekomst van de binnenvaart begint hier

Op donderdag en vrijdag 12-13 april 2018 wordt door de Ge-
meente Nijmegen een internationale conferentie georganiseerd.
Aanvang: 09.15 uur. Locatie: De Lindenberg, Ridderstraat 23,
Nijmegen.

Deze conferentie zal u informeren en inspireren om de binnen-
vaarthavens en omstreken gezond, leefbaar, duurzaam en slim te
maken. Het zal ook onze gemeenschappelijke ambitie stimuleren
om tegen 2050 de uitstoot van de binnenvaart tot nul te reduce-
ren en klimaatneutraal te maken.
Dat kan Nederland niet alleen. Internationale samenwerking is
vereist met in dit geval samenwerking tussen de naburige landen
binnen de stroomgebieden van Rijn, Maas en Schelde.

Het tweedaagse gratis internationale conferentieprogramma be-
staat uit plenaire vergaderingen, workshops, debatten en presen-
taties. U heeft ook ruimschoots de gelegenheid om problemen
met andere deelnemers aan te pakken, ideeën uit te wisselen en
uw (internationale) netwerk uit te breiden.

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van Nijmegen
Green Capital 2018 en het Programma Slimme en Gezonde Stad
van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u het complete programma bekijken ga dan naar de (En-
gelstalige) website van de conferentie. Op die plek kunt u zich
ook laten registreren voor deelname aan de diverse workshops
op de conferentie. Ga naar:
http://www.portsandthecity.nl/home

http://www.portsandthecity.nl/home
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Open Scheepvaartdagen Antwerpen 2018

Wanneer: 23, 24 en 25 maart.
Waar:  Waagnatie Hangar 29

Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Openingstijden: 14.00 uur – 20.00 uur

De Open Scheepvaartdagen is een jaarlijkse vakbeurs voor de
binnenvaart die ongeveer 5000 bezoekers aantrekt. Ongeveer
150 binnenvaart gespecialiseerde bedrijven presenteren er
hun producten of diensten. Ook scholing, opleiding en werkge-
legenheid krijgen ruim aandacht op onze beurs. Onderhoud,
scheepsreparatie, nieuwbouw of carrière. Iedereen uit de bin-
nenvaart kan op de Open Scheepvaartdagen offertes laten
opmaken, nieuwe ideeën opdoen, oplossingen zoeken voor
problemen met de nieuwe regelgeving of gewoonweg nieu-
we contacten leggen.
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De zonnepanelen op museumschip René Siegfried in
Dordrecht worden opgeleverd door Lerta Techniek, Wijchen.

De 24 panelen gaan in totaal 7040 Wp leveren.

Op zaterdag 7 april is de inzegening en doop van mts Barones in
Zwijndrecht. Vooraf aan de overdracht is het schip te bezichtigen.

WAAR:
● Ligplaats Maasboulevard 134, Zwijndrecht.

PROGRAMMA:
● 14.30 tot 16.00 uur - Bezichtiging van het schip
● 16.00 uur - Inzegening door aalmoezenier Van Welzenes, de

doop wordt gedaan door Tilly Hoefnagels.

MTS BARONES, doop en inzegening op 7 april 2018
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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
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.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 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 7 verschijnt op 5 april 2018.
Deadline: 2 april.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Wim Boksebeld, Riet Pols, Cor van der Veeken,
Wim Onderdelinden
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
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E: redactie@kscc.nl
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Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
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Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
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