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Welkom lezers,
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Audiëntie bij Paus voor
circus- en kermisgemeenschap op 16 juni
a.s. te Rome.
Bij voldoende deelname
Wordt een groepsreis
georganiseerd.
Zie website www.kscc.nl/nieuws
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Inschrijving voor PWA-KSCC vaarvakantie
voor zieken 2016 open.
Van 16 t/m 21 oktober
Voor nadere informatie en
aanmeldingsformulier klikt op
onderstaande link
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Christoffels Nieuws is een digitale
uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en
kermisgemeenschap en verschijnt zes
keer per jaar in uitgebreide vorm en
tweewekelijks in verkorte vorm..
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zijn voor de trekkende bevolking.
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Welzenes sdb.
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Advertentie
KSCC Nijmegen
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u
toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffels Nieuws heeft een
advertentiebeleid.
De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties
berust echter bij de adverteerder.

Afscheid van de zusters. 10 juli
laatste viering KSCC-Rotterdam
Lees verder pagina 7.

http://www.kscc.nl/inschrijving-voor-pwakscc-vaarvakantie-voor-zieken-2016open/

Verantwoordelijkheid
Aan de inhoud van Christoffels Nieuws
wordt veel zorg besteed. Er kan echter
geen verantwoordelijkheid worden
aanvaard voor eventuele onvoorziene
gevolgen veroorzaakt door fouten in
artikelen of rubrieken.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Aan dit nummer hebben meegewerkt:
Lea Bom, Jan Hoks, Sina Leeuwestein,
Remco Meijnders, Riet Pols, Cor van der
Veeken, Tonny van der Veeken, John
Verhees, Wilma Vissers, Hans Wester, Zrs.
Laetitia, Adrienne en Mathea.

Met een druk op de knop door de
aalmoezenier en ons blad is digitaal.
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Van de bestuurs- en directietafel
Pasen
Over 2 weken is het Pasen. Voor de kermis en circus
gemeenschap hopelijk topdagen. Voor de binnenvaart
misschien enkele dagen rust.
Ook al staan we open of is er een voorstelling of we
moeten varen: in gedachten kunnen we Pasen mee
vieren. Natuurlijk is het prettig als dit feest samen gevierd
wordt in een omgeving die ook prikkelt om open te staan
voor de geloofswaarden van Pasen.
Het Paasfeest is eigenlijk het meest belangrijke feest in de
christelijke kerk. Wij spreken ons geloof uit dat over de
grens van de lichamelijke dood doorleven.
Dit geloof uitspreken in een zondagse h.Mis of bij een
doop, vormsel of huwelijksfeest is makkelijker dan wanneer
het uitgesproken wordt tijdens een uitvaartviering: we
varen uit naar een nieuw en eeuwig leven.
‘ik geloof in de verrijzenis tot eeuwig leven.’ Dat is niet niks.
Het mooie van Pasen is dat de verrijzenis gedachte wordt
voorbereid in de veertig dagen tijd. Deze wordt
afgesloten met de intocht van Jezus in Jeruzalem, het
laatste Avondmaal, de kruisdood en de dag van de
opstanding: Pasen. De evangelielezingen in de 40 dagen
tijd leiden ons naar de krachtbron van Leven die
eeuwigheidswaarde heeft gekregen in het Leven Sterven
en Verrijzenis van Jezus.

Stukje voor stukje zijn we samen op weggegaan naar het
ene doel LEVEN hier en LEVEN over de grens van dood
heen.
Is dit abstract: neen, Jezus maakt in zijn Leven duidelijk dat
het heel concreet kan zijn: Het verhaal van de Verloren
Zoon: Jezus geeft ieder een kan om te (her)leven, de
vrouw die gestenigd zou moeten worden: de vrouw krijgt
een nieuwe levenskans, maar ook zij die haar
beschuldigen: door je te bekeren en je te richten op
vergeving herwin je het LEVEN.
Palmzondag: hecht geen waarden aan
grootschreeuwers: vaak mensen die achter hen aanlopen
waarbij iets te halen valt. Om deze waarden te kunnen
begrijpen, of geloof te hechten aan deze waarden moet
je lichamelijk en geestelijk sterk zijn. Die vind je aan tafel te
eten, maar vooral door aan tafel met elkaar te
communiceren, te praten, te lachen en er voor elkaar te
zijn.
Het verdriet dat gevoeld wordt op goede vrijdag wordt
groot als je ervoor weg kruipt, maar wanneer je het
samen deelt wordt verdriet dragelijk en brengt het ons
verder op onze levensdoel en zelfs dan wanneer het
verdriet de vriendschap is afgedaan door teleurstelling
kunnen we weer tot inkeer komen door het verhaal van
de Emmaüsgangers: investeren, overdenken, tot je zelf
komen. Dat is al een beetje verrijzen.
Welkom aan klein en groot.
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Palmpasen zondag 20 maart
Wijding en uitdelen van de Palmtakjes.
Kinderen nodigen wij uit om een Palmpasen stok te
maken, die zij zelf naar iemand mogen brengen die een
beetje troost nodig heeft.

Pasen

Witte donderdag
Samen herinneren wij ons dat Jezus met zijn 12 leerlingen
het paasfeest vierden.

Alle kinderen speciaal de kinderen van onze kermis, circus
en binnenvaart parochie die vorig jaar de eerste
communie gevierd hebben, maar ook de kinderen die dit
jaar dit feest vieren worden met hun broers, zusjes,
(groot)ouders, Peetooms en Peettante etc. . Uitgenodigd
deze viering mee te maken.
Goede vrijdag
we gedenken de dood van Jezus. Daarom wordt om drie
uur de vlag half stok getrokken.
Het lijdensverhaal wordt verteld. Aansluitend een korte
boetecelebratie en kruisverering.
We sluiten met de communieviering in afwachting op het
Paasverhaal.

De verrijzenis van Christus biedt ons perspectief: er is meer
tussen Hemel en Aarde. En er is Leven over de Grens van
de Dood heen, dat ik mijn vaste overtuiging. Daarom het
ontsteken van het paasvuur, daarom het ontsteken van
de Paaskaarsjes, daarom wordt dit licht doorgegeven.
Dus niet even aansteken met een aansteker of zoiets,
maar met het licht van de paaskaars. En wordt u
uitgenodigd Geloof te belijden in de Verrezen Heer. Met
het symbool van het gewijde water worden wij gezegend.
Een nieuwe Lente, een nieuw geluid.
Zalig Pasen: Alleluja!
B.E.M. van Welzenes
Landelijk aalmoezenier
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Als ze boven in de stuurhut komt is Alex gelukkig niet aan
dek en die zegt van joh, Susan wat zie jij eruit. Ja Alex,
zegt Susan, ik voel me echt niet goed ik ben ook zo warm
en om zo van Stuttgart naar het internaat te gaan rijden
lijk me niet verstandig. Dat moet je niet gaan doen Susan;
zegt Alex, want jij heb vast ook griep opgelopen. Weet je
wat jij moet doen, lekker in je bed kruipen en niet naar het
internaat gaan rijden, ik ga wel een oplossing zoeken.

Met de trein naar boord

Door Sina Leeuwestein
Het is vrijdagochtend en als Susan wakker wordt dan voelt
ze gelijk dat ze ook griep heeft en dat komt wel erg lastig
uit op vrijdag. Want vrijdag is de dag waarop ze Tom en
Nikkie van het internaat gaat halen. Bijna altijd doet ze
dat zelf en nu moet ze dat ook doen, want ze zijn
vanochtend vroeg gaan lossen en dan kan Alex niet van
boord. Nikkie is net deze week voor het eerst weer naar
school gegaan want die was 2 weken met griep aan
boord en die heeft Susan natuurlijk aangestoken. Susan
staat op en loop zo goed en zo kwaad als ze kan naar de
stuurhut om te overleggen, hoe ze het gaan oplossen met
de kinderen.

Alex weet dat Tom en Nikkie altijd als ze, ze zelf niet op
kunnen komen halen het weekend naar oma toe kunnen
gaan maar dan schiet hem te binnen dat Andreas
waarvan Amy ook op hetzelfde internaat zit, in
Plochingen moest lossen. Hij pakt zijn telefoon en belt
gelijk Andreas en vraagt of Nikkie en Tom met hun mee
mogen rijden. Als hij hem aan de lijn krijgt dan hoort hij
van Andreas dat Amy die al bijna 18 is, niet opgehaald
wordt omdat ze zelf met de trein komt. Samen spreken ze
af dat ze dan samen met de trein naar Stuttgart kunnen
komen en dat Alex Amy in Plochingen met de auto naar
boord brengt want als ze in Stuttgart aan komen is zijn
schip al leeg.
Hij gaat het vlug aan Susan vertellen en belt tussen de
middag met Tom en Nikkie en vertelt dat ze mogen kiezen
of ze naar oma gaan of met Amy mee met de trein naar
boord komen natuurlijk als Amy het goed vindt. En
natuurlijk kiezen ze er voor om met de trein naar boord te
komen. Hij belt ook met Amy en die was al door haar
moeder gebeld en zegt dat ze het leuker vindt om met
zijn drietjes te reizen dan alleen. Amy vertelt dat ze op de

De VAR-verklaring verdwijnt definitief
computer gekeken heeft hoe laat de trein gaat en
wanneer ze in Stuttgart aan komen en dat ze van
Düsseldorf een directe verbinding hebben. Op de
computer regelt Alex kaartjes voor de trein en mailt ze
door naar het internaat, daar print de leiding ze uit en
kunnen Tom en Nikkie samen met Amy met de trein naar
boord komen. Als Alex even later met zijn moeder belt
verzucht die, joh wat is het toch een stuk gemakkelijker
geworden als toen jullie op het internaat zaten en we een
telefooncel op moesten zoeken en geen computer aan
boord hadden.

Door Remco Meijnders
Het was al enkele keren aangekondigd, maar het is
nu definitief, de VAR-verklaring verdwijnt per 31 maart
2016. Deze week heeft ook de 1e kamer hiermee
ingestemd. Als freelancer of zzp’er dient u tot op
heden een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie)
aan te vragen bij de belastingdienst. Afhankelijk van
uw situatie zijn er 4 soorten VAR mogelijk:

Winst uit onderneming

Resultaat uit overige werkzaamheden

Loon uit dienstbetrekking

Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening
en risico voor uw onderneming (B.V.)
Met deze verklaring weet uw opdrachtgever of hij/zij
u als een zelfstandig ondernemer moet beschouwen.
Hij/zij weet dan ook of er belasting en premies moet
worden inhouden op uw vergoeding. De
opdrachtgever kan normaliter niet aansprakelijk
worden gesteld voor een eventueel foutief
afgegeven VAR.
Voor de periode 1 januari 2016 – 31 maart 2016 hoeft
er geen nieuwe VAR-verklaring aangevraagd te
worden, die van 2015 blijft geldig.
Vanaf 1 april 2016 moet u samen met uw
opdrachtgever een overeenkomst opstellen. U kunt
hiervoor een modelovereenkomst gebruiken, die de
belastingdienst op haar website heeft staan
(http://tinyurl.com/nkugasq). Op dit moment staat er
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een aantal modelovereenkomsten op de site. De
belastingdienst zal de komende tijd nieuwe
modelovereenkomsten op de site plaatsen. Die voor een
afloskapitein in de binnenvaart staat er echter nog niet
op. Een en ander sluit ook meer aan bij de praktijk van
alledag: De zzp’ers en freelancers zijn veelal professioneel
bezig en hebben daar echt hun beroep van gemaakt
met een heuse boekhouding en bijbehorende
jaarrekening.
U kunt samen met uw opdrachtgever ook zelf een
overeenkomst opstellen. U dient deze wel ter goedkeuring
voor te leggen aan de belastingdienst. De doorlooptijd
van deze beoordeling zal gemiddeld 6 weken zijn.

BLN heeft in overleg met haar leden een
modelovereenkomst opgesteld. Deze ligt op het moment
van schrijven van de ze column ter goedkeuring bij de
belastingdienst.
Als u gebruik maakt van een modelovereenkomst van de
belastingdienst of van een door de belastingdienst
goedgekeurde overeenkomst die u met uw
opdrachtgever heeft opgesteld, hoeven er door de
opdrachtgever geen loonbelasting en premies
volksverzekeringen te worden ingehouden. De
werkzaamheden moeten dan uiteraard wel volgens de
overeenkomst zijn uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan
kan de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen.
In tegenstelling tot de VAR-verklaring kan ook de
opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
Tot 1 januari 2017 hebben opdrachtgevers en
opdrachtnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen
om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken.
De belastingdienst houdt wel toezicht, maar zal nog geen
naheffingsaanslagen opleggen. In geval van fraude kan
dit natuurlijk wel.
Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met
ons opnemen.
www.stichtingabri.nl
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BEROERTE- HERSENBLOEDINGHERSENINFARCT- TIA
Door Jan Hoks
WAT IS HET EN HOE KUNNEN WE HET HERKENNEN
Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd, dat staat
voor Cerebro Vasculair Accident, vrij vertaald een
ongeluk in een ader van het brein. Bij een beroerte krijgt
een deel van de hersenen plotseling geen zuurstof meer.
Dat kan veroorzaakt worden door een herseninfarct,
ofwel een afsluiting van een bloedvat (een infarct is dus
een afsluiting). Door zo een afsluiting kunnen de hersenen
ernstig beschadigen en vallen een aantal vitale functies
uit. In 80 procent van alle gevallen is een infarct de

beschadigen. Bloed stroomt dan in het omringende
hersenweefsel, dat daardoor niet meer goed
functioneerd. Aan de buitenkant zie je niet meteen of
iemand een herseninfarct of een hersenbloeding heeft
doorgemaakt. De verschijnselen zijn hetzelfde. De oorzaak
van zo een breuk is meestal een zwakke plek in een ader
die bijvoorbeeld door een te hoge druk in dat adertje,
open barst. Zolang we niet weten wat de oorzaak is
spreken we van een beroerte.
Een TIA lijkt op een beroerte. Het gaat hier om een
kortdurende afsluiting van een bloedvat met tijdelijke
uitvalsverschijnselen. Meestal een klein bloedpropje dat
even voor een opstopping zorgt.
Hoewel de verschijselen uiteenlopen, zijn er de bekende
signalen die op een beroerte wijzen.
Kijk naar het slachtoffer de mond hangt scheef, er is
verminderd zicht, laat het slachtoffer praten, de spraak is
meestal gestoord, er zijn uitvalsverschijnselen, laat het
slachtoffer zijn armen op tillen, dit lukt meestal niet. BEL BIJ
DEZE VERSCHIJNSELEN DIRECT 112, want hoe sneller de
hulp hoe groter de kans op genezing. DUS SNELHEID IS
GEBODEN.
Ongeveer 41.000 Nederlanders krijgen jaarlijks een
beroerte en daarvan overlijdt 20 procent binnen een jaar
na ziekenhuisopname.

oorzaak van een beroerte. Een deel van de hersenen
krijgt te weinig bloed waardoor het hersenweefsel afsterft.
Een hersenbloeding is een lek in een bloedvat. Een
lekkend bloedvat kan een deel van de hersenen
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KOKEN MET RIET
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Door Riet Pols
Veel groenten en vitaminen: op naar het voorjaar.

KOUDE COURGETTESOEP MET GEMBER EN CITROEN
Benodigdheden
1 el olijfolie, 1 ui kleingesneden, 1 teentje knoflook gesnipperd, 4 cm gember geraspt, 1
courgette in kleine stukjes, 1 l groentebouillon, vers of van blokjes, 1 citroen, gele schil in
heel fijne reepjes voor garnering en vrucht uitgeperst, 1 el crème fraîche garnering.
Bereiding
Verwarm de olie in een pan en bak de ui en knoflook even aan. Voeg gember en
courgette toe, schep om en blus af met de bouillon. Breng aan de kook en laat ca. 5 min
trekken. Maak de soep fijn met een staafmixer. Voeg naar smaak citroensap toe. Laat de
soep afkoelen en daarna koud worden in de koelkast. Serveer met een klein schepje crème fraîche en reepjes
citroenschil.

SALADE VAN COURGETTE MET AVOCADO EN WALNOTEN
Benodigdheden
2 courgettes, in lange repen geschaafd, olijfolie, 1 krop ijsbergsla grofgesneden, scheutje
balsamicoazijn, 1 avocado, handje grof gehakte walnoten, peper.
Bereiding
Bestrijk de courgetterepen met olijfolie. Grill aan weerzijde mooie streepjes op grillpan of
barbecue. Verdeel de ijsbergsla over vier schaaltjes en druppel er wat balsamicoazijn
over. Snijd het vruchtvlees van de avocado in blokjes en verdeel over de sla. Rol de plakjes courgette op en leg op de
salade. Bestrooi met walnoten en maal er gul zwarte peper over.

SPAGHETTI VAN COURGETTE MET KABELJAUW EN MOSTERDSAUS
Benodigdheden
Olijf- of kokosolie om in te bakken, courgettes in de lengte in plakken geschaafd en in
dunne repen, klein handje grof gehakte muntblaadjes, 2 tomaten zaadlijsten verwijderd
en vruchtvlees in blokjes, handje zwarte olijven zonder pit gehalveerd, 4 stukken
kabeljauwfilet, zout en peper, beetje bloem voor de mosterdsaus.
Saus: 1 ui gesnipperd, klein beetje olie of boter, 100 ml bouillon, 100 ml witte wijn, 200 ml
room, 1 el fijne mosterd.
Bereiding
Bak voor de mosterdsaus de ui aan in een in klein beetje olie of boter. Blus af met bouillon en wijn en voeg room toe. Laat
indikken op laag vuur. Roer de mosterd erdoor en maak er schuimige saus van met de staafmixer. Verhit een lepel olie in
een wok en roerbak de courgettesliertjes voorzichtig één minuut. Haal van het vuur en meng munt, tomaten en olijven
erdoor.
Bestrooi de kabeljauw met zout en peper en wentel ze door de bloem; klop de overtollige bloem eraf. Bak de vis
ongeveer 5 minuten mooi bruin en net gaar in een beetje olie in een bakpan. Verdeel de courgettespaghetti over 4
borden, leg er een stukje vis bovenop en drapeer er wat saus omheen.
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Het KSCC en parochielocatie Rotterdam heeft de
‘Rotterdamse‘ gemeenschap in december van het vorig
jaar geïnformeerd.
In de media zal aan het vertrek van de zusters ruimschoots
aandacht gegeven worden en terecht. Het KSCC
Rotterdam en de Lokale parochie draaiden gesteund
door heel veel vrijwilligers op de inzet van de zusters.

Zusters Mathea, Laetitia en Adrienne vestigen zich in het
Moederhuis in Tilburg

Bericht van het KSCC Rotterdam

Zondag 10 juli aanstaande is de laatste viering in het
KSCC schipperscentrum aan de Mauritsweg.
Wanneer het programma bekend is melden wij dit.

Na zich tientallen jaren ingezet te hebben voor de
schippersgemeenschap verlaten de zusters Rotterdam om
zich te vestigen in hun klooster in Tilburg voor een wel
verdiende rust.
Dat houdt in dat het KSCC werk in Rotterdam definitief
beëindigd wordt en het KSCC schipperscentrum aan de
Mauristweg 50 gesloten wordt.
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Dinsdag 15 maart is gedoopt in Cuijk in de circuspiste:
Tayler Spindler zoon van zoon van Georgia Brumbach en
Renardo Spindler. Op deze dag werd Tayler 1 jaar: dus
een dubbel feest.

De Rijdende School was ook aanwezig en juffrouw Erica
had de kinderen goed op dit doopfeest voorbereid. Ze
hadden tekeningen gemaakt en liedjes geoefend.

Opening van het Koninklijke BLN Schuttevaer kantoor in
Zwijndrecht
Honderden mensen hadden zich vrijdag 11 maart jl. om
15.00 uur onder een zonnige hemel verzameld om de
opening van het Koninklijke BLN Schuttevaer Kantoor in
Zwijndrecht aan de Scheepsmakerij 320 mee te maken.
Na de openingsceremonie door de voorzitter R.
Kortenhorst en burgemeester Dominic Schrijer van
Zwijndrecht waarin enkele reclame spotjes verwerkt
waren, werd met het afschieten van het slingerkanon en
een Show op het water de opening verricht. Broeder- en
zusterlijk werd afgeteld: 5, 4, 3, 2, 1 en daar ging het
papieren gekleurde slingerkanon af. Klapstuk was dat
Hester Duursema, directeur van de organisatie, plaats
nam op de flyboard met haar begeleider de nodige
verantwoorde capriolen maakte op het water.
Het kantoor is praktisch en naar mijn smaak financieel
verantwoord en gericht op welzijn en bruikbaarheid door
het personeel ingericht: licht, ruim en toegankelijk.
Helaas zijn de toespraken door de grote drukte aan velen
voorbijgaan. Maar de tijd werd goed gebruikt om te
netwerken;
Nu de verhuizing achter de rug is komt er tijd vrij om de
branche overal waar mogelijk is op de kaart te zetten. We
hopen ondanks dat de sociaal economische organisatie
ver van elkaar huizen dat er toch met één stem namens
de binnenvaart gesproken wordt.
Namens het KSCC en de parochie is een klein kruisje
overhandigd: Jezus maakte aan boord stormachtige
tijden mee. Elke goede schipper vaart bij elke wind. Er is
niets nieuws onder de Zon.
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CORVEE

Windkanter
Eén A-4tje worden 2 A-5jes in de digitale versie van
ons nieuw magazine, aangepast aan de grootte
van een tabletscherm. Windkanter kan dus qua
inhoud gewoon verder gaan met 500 woorden
aangevuld met een passende foto. Maar nu wat
anders. Hieronder een tekst die me onlangs door
een vriendin met een kritische opmerking werd
overhandigd met de vraag of ik hier iets aan had
voor de Windkanter. Hierbij deze tekst:
In de roes van de consumptiemaatschappij vraagt
Paus Franciscus ons terug te keren naa de echte
waarden van het leven: ‘In een maatschappij die
vaak dronken is van consumptie en genot, van luxe
en overvloed, van schijn- en ijdelheid, roept Jezus
ons op tot sober handelen op een manier die
eenvoudig is, evenwichtig en consistent en die ons
in staat stelt te zien en te doen wat essentieel is.’
Voor wie zijn deze woorden bedoeld? Heel wat
lezers kunnen aanvoeren dat zij in hun leven nooit
de kans hebben gekregen of ooit zullen krijgen om
luxe en rijkdom te vergaren en dronken te worden
van consumptie en genot. Maar het is bijna wel
zeker dat heel wat lezers, die deze tekst van de
Paus lezen, zullen antwoorden dat het instituut RKKerk deze woorden van Jezus zelf eens ter harte
moet nemen. Heel wat gelovigen hebben kritiek op
de macht, de weelde en mogelijke ijdelheid die de
RK- Kerk in Rome nog uitstraalt. Is dat terecht?

Gaan we terug in de geschiedenis dan moeten we
constateren dat, in ieder geval voor de Franse Revolutie,
er heel wat mis is gegaan binnen de gelederen van de
RK- Kerk. De levensstijl van heel wat kardinalen,
bisschoppen en ook gewone priesters in die tijd, zeker
voor de Franse Revolutie, week sterk af van wat er van
hen als navolgers van Christus mocht worden verwacht.
Wereldlijke macht, die je kunt vergelijken met de macht
van de Ayatollahs nu in Iran, de luxe, schijn- en ijdelheid
waren kenmerkend. Het waren meestal paters, gewend
aan een eenvoudige levensstijl, die zich aan die
ondeugden ergerden en in opstand kwamen.
Alhoewel zij als goede volgelingen van Christus juist wel
deden wat van hen verwacht werd kregen ze snel de
naam ‘ketter’ opgeplakt en eindigden hun leven meestal
op de brandstapel. En nu in onze tijd? Onze lezers kunnen
gerust zijn. Zoals we Paus Franciscus in al zijn eenvoud nu
hebben leren kennen, kunnen we gerust aannemen dat
zijn woorden niet alleen bedoeld zijn voor ons,
eenvoudige mensen maar ook voor het door hem al
eerder bekritiseerde Instituut RK- Kerk.
Hopelijk komt hij hiermee niet
op de brandstapel.
Zalig Pasen!

Christoffel Nieuws
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Christoffel Nieuws

Ik wist niet dat het nog bestond.
Voorjaarschoonmaak.
Ik zie beelden van zingende huisvrouwen
met zwabbers en poetsdoeken. Een oude
keukenhanddoek rond hun hoofd
geknoopt. Tegen het rag.
Vrolijke mannen met witte winterarmen uit afhangende
hemdmouwen die steeds en te vaak zeggen dat het al
opschiet en dat ze goed bezig zijn. Koffiepauzes, te veel
en te lang. Steeds zuchtend weer opstaan: ”Kom jongens,
aan de slag. De centen van de baas zijn niet van blik!”
De vanzelfsprekende rolverdeling.
Vrouwen poetsen en mannen behangen.
Maar waarom dit alles?

Het zag er toch nog prima uit! Ik was nog niet gewend
aan de geur van het oude behang of er zit alweer iets
nieuws op. Alle kleden worden buiten ontdaan van al mijn
zorgvuldig aangebrachte geursporen.
Verbazingwekkend dat daarbij nog steeds hetzelfde
attribuut wordt gebruikt als jaaaaren daarvoor: de
mattenklopper.
Wordt één keer per jaar gebruikt en daarna weer
opgeborgen voor volgend jaar.
Wat is de zin?
Ik heb deze herinneringen niet zelf, maar alles gehoord
van mijn moeder. Zij was een echte Duitse, Tüchtig en wist
Von
Angreifen maar zelfs zij begreep hier niets van. Warum?
Wie schetst mijn verbazing toen langzamerhand duidelijk
werd dat dit fenomeen hier in mijn ouderlijke woning ook
aan de hand was. Ik begreep dat door allerlei
omstandigheden dit proces al zo’n 20 jaar was uitgesteld.
Daarom gingen mijn baasjes er tegen aan!
Mijn kleden waar ik al zo’n 12 jaar mijn stempel en nog
veel meer op druk gaan zo de kliko in.
Liters verf en latex prikkelen mijn neus.
Ik word gestoord van het eindeloze stofzuigen.
Ik zou willen dat ik een scheepshond was.
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Audiëntie bij Paus
Frandiscus
Een bijzondere audiëntie bij Paus
Franciscus op 16 juni 2016
Paus Franciscus nodigt de kermisen circusgemeenschap
wereldwijd uit voor een audiëntie
in Rome.
Deze zal plaats vinden op donderdag 16 juni.
Het juiste programma wordt later bekend gemaakt.
In een telefonisch onderhoud heeft Mgr. A. Hurkmans
referent bij de bisschoppenconferentie gevraagd deze
speciale audiëntie bij u onder de aandacht te brengen
en u uit te nodigen deel te nemen.

Mocht u interesse hebben deel te nemen aan deze
‘pelgrims reis’ zoals de bisschop A. Hurkmans deze reis
noemt dan kunt u ons alvast een mail sturen naar:
info@kscc.nl
Hartelijke groet:
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
________________________________________________________

Wereld Circus Dag
Op elke derde zaterdag van april is het
Wereld Circus Dag (World Circus Day). In
Nederland houden alle Nederlandse
tentcircussen een open dag en kunt u
een kijkje nemen achter de schermen
van het leven en werken van de artiesten.

Wanneer u deel wilt nemen moet u voor uw eigen
reisdocumenten en verblijf, (annulerings-)verzekering
zorgen.
Groepsreis
Bij voldoende deelnemers kan er ook een groepsreis
georganiseerd worden.
Er wordt informatie ingewonnen over reis- en verblijfkosten
bij een reisbureau dat dit soort reizen in haar pakket heeft.
Wij zouden dinsdag14 juni kunnen vertrekken naar Rome
en zaterdag 18 juni terug reizen naar Nederland. U heeft
dan ook paar dagen om Rome te proeven: zeer
aanbevelenswaardig.

De Wereld Circus Dag staat onder bescherming van
Prinses Stephanie van Monaco.
Voor meer informatie:
http://www.circusfederation.org/2016_wcd
Hans Wester heeft met steun van Tonny, maar ook heel
bijzonder de redactie van de Kermis carrousel deze editie
tot stand gebracht. Daarvoor onze hartelijke dank.

Christoffel Nieuws
Opbrengst Vastenactie

Sponsorloop voor Energy4All

U denkt toch zeker aan de
vastenactie?

De Stichting Energy4All, die geld ophaalt voor het
onderzoek naar een medicijn tegen
energiestofwisselingsziekte bij kinderen organiseert dit jaar
twee evenementen waarbij u door te bewegen geld kunt
ophalen voor dit goede doel.
Als u meeloopt in de Vierdaagse Nijmegen kunt u zich
inschrijven als sponsor voor de Stichting Energy4All.
Hiervoor gaat u naar www.devierdaagsesponsorloop.nl
en klikt u op onze banner. Daar vindt u informatie over
onze stichting en hoe u tijdens de 4Daagse ons kunt
steunen.

± € 1.100,00 is per bank/kas
/collectebus binnengekomen.
Wilt u nog bijdragen?
Dan kan dat op een van de onderstaande
bankrekeningnummers o.v.v. vastenactie
KSW-Nijmegen: NL34Rabo 0135874327 - BIC RABONL2U of
KSW-Nijmegen: NL25INGB 0003046825 - BIC INGBNL2A of
in de gele melkbus op het Schipperscentrum KSCCNijmegen.
Met dit geld ondersteunen wij diverse projecten.
Hartelijk dank

Het andere evenement bestaat uit een echte
wandeluitdaging. In drie dagen, drie verschillende bergen
in Italië bewandelen. De Gavia, de Mortirolo en de Stelvio,
bekend van de Giro d’Italia, beklimmen.
Dit jaar vindt de Forza4Energy4All plaats van 8 tot en met
11 september. Er is ook een informatiebijeenkomst op 16
april en 11 juni over hoe je deze bergen bewandeld en
een hoe u hierop gericht kunt trainen.
U kunt voor meer informatie en hoe u kunt aanmelden
voor deze sponsor loop naar www.forza4energy4all.nl
gaan.
Doe mee en ga de uitdaging aan, steun een fantastisch
goed doel!
Paul in den Bosch
Directeur Energy4All
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HUWELIJK:
Op zaterdag 11 juni gaan Melinda Ravlic
en
Christian Tullemans trouwen.
VOOR WIE LUIDDE DE KLOK?

Zij trouwen om 15.00 uur in de SintMichaëlskerk (Abdijkerk), adres; Kerkberg,
in Thorn.

Binnenvaart
VERHUISD:
GEBOREN:
05-12-2015: Niklas Hermann Victor. Zoontje van Maarten
en Elsbeth Sieger en broertje van Jesper.
Correspondentieadres: Edisonstraat 15, 2014 KH Haarlem.
22-12-2015: Sophia Hendrika Petronella. Dochter van
Patrick de Raad en Wendy van Rij.
Correspondentieadres: Olijfhout 17, 2994 HV Barendrecht.
10-01-2016: Matteo Pauwels – Somers
Zoon van Caroline en Yves en broertje van Maurits en
Mila. Metekindje van Sofie van de Peer en Sofie Beer.
Correspondentieadres: De Goudvink 5, 2970 Schilde
België
11-02-2016: Marijn Dore van Dorst. Dochter van Mart en
Irene van Dorst-Poppelier en zusje van Ties.
Correspondentieadres: Papaverstraat 29, 6542 MV
Nijmegen.
16-03-2016: Myrthe Henriëtte Maria Scholting. Dochter van
Wesley Scholting en Ilona Scholting-Mooren en zusje van
Elsa
GEDOOPT:

20-12-2015: Niki-Jess Dochter van
Jesper en Silva Sibbald.

30-01-2016: Jenthe en
Teije de Jong. Zoontjes
van Cor en Marleen
de Jong-Rolink.
Correspondentieadres: Schoolstraat 50, 6691 XV Gendt.

21-02-2016:
Evi Josephina Philomina Tromp
Evi is een dochter van Cindy Tromp
en zusje van Senna.
Correspondentieadres: Galliërshof
15, 6004 BV Weert

Bert en Coby Boere zijn verhuisd van Burchtstraat 64
Nijmegen naar Molenweg 34, 6542 PW Nijmegen.
Reinier Kartner is per 1-3-2016 verhuisd van Grote Loef 35
Malden naar Zomertaling 99, 6601 DW Wijchen.
Jenny Oudakker is per 1-3-2016 verhuisd van de
Sportlaan 36 in Werkendam naar de Gedempte Haven
18 A, 4251 CA Werkendam.
HUWELIJKSJUBELEUM:
28-12-2015: Bert en Marian Schoenmakers-Verschuren,
v/h ms Amandus II, zijn 50 jaar getrouwd.
Correspondentieadres: Gangboord 62, 6051 GK
Maasbracht.
ONZE ZIEKEN:
Mevr. Dien Hollemans-van Neijenhof. Salviahof 29, 5482
Pk Schijndel.
Mevr. Wally Geutjes-Zingel. St. Willibrordstraat 1-B29,
6566 DD Millingen a/d Rijn.
ZIEKEN THUIS / AAN BOORD / HERSTELLEND:
Dhr. Alex Sijbranda, Prattenburg 45, 3328 WC Dordrecht.
Mevr. Ineke Geutjes. Pottenbakker 36, 6596 GB
Milsbeek.
Mevr. Sandra Jansen-Derksen, Postadres: Jupiterstraat 27,
6542 SR Nijmegen.
Dhr. Frans Huibers. Oostkanaaldijk 362, 6541 CD
Nijmegen.
Dhr. Piet van Megen, Rijnstraat 5, 6686 ME Doornenburg.
Dhr. Joop van Megen, Pannerdenseweg 37, 6686 BC
Doornenburg.
IN HET VERPLEEGHUIS/VERZORGINGSHUIS:
Mevr. Henny de Graauw-Mutsaerts. Verpleeghuis
Johannes Zwijsen, kamer B2.13, Burg. Brokxlaan 1407, 5041
RR Tilburg.
Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau Oord, kamer 16.
Postadres: postbus 9002, 6870 GC Renkum.
Mevr. Cornelissen, Verzorgingshuis De Zeven Schakels,
Kamer 257D Kasteelweg 1 4761 BN Zevenbergen.
Dhr. Joop van Megen, Verzorgingshuis De Lingehof,
afd.:revalidatie afd. 5, kamer 7. Gouden Appel 122, 6681
WP Bemmel.
Mevr. Ella Schimmel-Hertz, Herstellingsoord Dekkerswald,
afd. Mulderskop, Boslaan 218, 6561 LE Groesbeek.
Mevr. Meering-Metzler, Verpleeghuis Kalorama, afd. 5,
kamer 7. Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen.
OVERLEDEN
04-11-2015: Mia Wisseborn-Oldenmenger. Weduwe van
Jan Wisseborn. In de leeftijd van 88 jaar. De
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 11
november in crematorium de Omarming te Zutphen.
Correspondentieadres: Tjerk Hiddesstraat 3, 7204 GD
Zutphen.
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01-12-2015: Adolfina Gerarda (Fien) Derksen-van der
Schouw. Weduwe van G.Th. Derksen. In de leeftijd van 86
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 5
december in de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek.
Correspondentieadres: Hartenweg 15, 6861 CL
Oosterbeek.

08-12-2015: Gerrit Rigter v/h sleepboot
Albert-R. weduwnaar van Geertje
Rigter-van Steenwijk. In de leeftijd van
77 jaar. De afscheidsviering heeft
plaatsgevonden op 12 december in
de aula van het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen.
Correspondentieadres: Gorisstraat 2, 6521 CK Nijmegen.
12-12-2015: Adriana Maria (Atie) Hermsen-Dekker.
Weduwe van F.J. Hermsen, oud-burgemeester van
Nijmegen. In de leeftijd van 93 jaar. De afscheidsdienst
heet plaatsgevonden op 17 december in de Piet
Gerritszaal te Heilig Landstichting. Correspondentieadres:
Eversweg 6, 6523 LT Nijmegen.

13-12-2015: Gerardus Nicolaas
(Colla) van Thull. Echtgenoot
van Riet van Thull-Mulders. In
de leeftijd van 82 jaar. De
crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 17
december in het crematorium
te Beuningen.
Correspondentieadres: Homberg 35 82, 6601 XC Wijchen.
Gedachtenisprentje
Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht
dit alle bepaalde
steeds weer jouw gezicht.
Je was een man
van weinig woorden
herkenbaar voor hen
die echt bij je hoorden.
Een vriend, oprecht,
waar je altijd op kon bouwen
jouw woord gaf ons
een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel
Van je leven
Liefde en vriendschap,
Dat is wat je altijd hebt gegeven.
20-12-2015: Theodorus Johannes (Theo) Centen.
Echtgenoot van Trudy Centen-Siegel. In de leeftijd van 76
jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
24 december in het crematorium te Beuningen.
Correspondentieadres: Paardenbloem 75, 6922 GE
Duiven.
13-01-2016: Zr. Mariëtta, (Adriana Johanna Maria Snijders).
Lid van de Congregatie van Franciscanessen. In de
leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 18 januari in de kapel van St. Anna te
Oudenbosch. Correspondentieadres: Franciscuslaan 30,
4731 TZ Oudenbosch.

Gedachtenisprentje
Zr. Mariëtta is na een kort ziekbed van ons heengegaan.
Haar negentigste verjaardag heeft ze nog met een
aantal familieleden kunnen vieren. Zou het haar laatste
zijn? Inderdaad zo was het.
Zr. Mariëtta en haar grote familie van schippers zijn
jarenlang met St. Anna verbonden geweest. Het was
gewoon zo, de meisjes kwamen naar hier en de jongens
gingen naar St. Louis. Zr. Mariëtta was niet zo sterk, dit
kwam door een ziekte in haar vroege kinderjaren. Als
meisje kreeg ze het verlangen om Zuster te worden. Ze
ging het proberen, maar ze kreeg het advies om naar
huis te gaan. Het zou te zwaar voor haar zijn. Na enkele
jaren voelde ze zich sterk genoeg en in 1950 trad ze
opnieuw in. Zr. Mariëtte is nooit naar een buitenhuis
geweest. Op St. Anna vond ze een mooie taak in het
ontvangen van gasten en wat daarbij kwam. Ze zei altijd
dat ze de zorg voor “voor” had. Ze stond bekend als zeer
vriendelijk en behulpzaam. In 1982 verwisselde ze de
receptie van St. Anna met die van Maria ter Engelen.
Daar is ze nog enkele jaren gastvrouw geweest.
Ze genoot van reizen naar bedevaartsoorden en andere
plaatsen. Ze stond bekend als een Zuster met veel humor,
vol grapjes. De Keniaanse Zusters, die een bezoek
brachten aan het moederhuis, mochten haar graag.
Ook zij rouwen met ons om het overlijden van Zr.
Mariëtta. Ze had een eigen stijl van leven en dat mocht,
al was het gemeenschapsleven van veel belang voor
haar. Ze was heel dankbaar voor de goede verzorging
die ze kreeg toen het nodig was.
Haar familie zal haar missen, maar de mooie
herinneringen zullen blijven. Ze kunnen trots zijn op haar
en Oudenbosch zullen haar nooit vergeten. Zr. Mariëtta,
dank voor alles.
Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van
onze goede Zr. Mariëtta danken wij U hartelijk.

8-01-2016: Louisa Hermina van
Loghem-van Ooijen. Weduwe van
Anton van Loghem. In de leeftijd
van 95 jaar. De
afscheidsbijeenkomst heeft
plaatsgevonden op 25 januari in
de aula van begraafplaats
Vredehof te Ridderkerk.
Correspondentieadres: Werfkade
31, 2987 RH Ridderkerk.
23-01-2016: Jean Danis. Echtgenoot van Christiane
Cloostermans. v/h ms ‘Inattendu’. In de leeftijd van 76
jaar. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op
30 januari in de kerk van Sint-Jozef te Merksem (B).
Correspondentieadres: Papaverstraat 39, B-2170
Merksem.

02-02-2016: Gerardus Bernardus
Johannes (Gerard) Stevens.
Echtgenoot van Christa StevensWels. v/h ms ‘Petronella’. In de
leeftijd van 72 jaar. De
uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 10 februari in
de aula van het KSCC
Schipperscentrum te Nijmegen. Correspondentieadres:
Vordenseweg 6-332, 7241 SB Lochem.
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07-02-2016: Franciscus Jacobus
(Frans) Burgers. v/h ms ‘Jomaja’.
Weduwnaar van Annie BurgersTeunissen. In de leeftijd van 91 jaar.
De plechtige uitvaart heeft
plaatsgevonden op 12 februari in
de Parochiekerk van de H.
Gertrudis te Maasbracht.
Correspondentieadres: Kerweg 3, 6019 ED Wessem.
Gedachtenisprentje
Zover wij konden, zijn we met je meegegaan.
Tot aan het einde toe hebben wij je bijgestaan.
Altijd stond je klaar voor ons allen.
Jou te moeten missen, zal ons zwaar vallen.
Toch blijf je bij ons, diep in ons hart.
Wij zijn heel trots dat wij zo’n pa, op en ouwe opa
in ons midden hebben gehad

24-02-2016: Margaretha Maria
Johanna (Greet) Hakkert-van der
Hoeven. Echtgenote van Wim
Hakkert, eerder weduwe van Jan
Heijmen. In de leeftijd van 75 jaar.
De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 1 maart in de
parochiekerk H. Antonius van
Padua in Millingen aan de Rijn.
Correspondentieadres:
Brahmsstraat 9, 6566 WL Millingen
aan de Rijn.
Gedachtenisprentje
Lieve familie en vrienden,

stopgezet en zo de regie over haar eigen dood gevoerd.
Tot in de puntjes heeft ze alles voorbereid, inclusief deze
dag. De begrafenisondernemer kon een glimlach zo nu
en dan niet onderdrukken als hij de reeds klaarliggende
spreuken en teksten, adresgegevens, en lijstjes met
muzieknummers zag liggen op tafel tijdens de
voorbereiding…
Zo schreef ze in eigen woorden deze tekst:
Het is mooi geweest
Ik heb genoten van ’t begin tot het einde
Ik heb geleerd van ’t begin tot het einde
Ik heb verdriet en tegenslag gehad
Maar ’t voornaamste is dat ik jullie heb liefgehad
Big-Mama Greet
Wij willen u allen danken voor alle steunbetuigingen en
uw aanwezigheid, het maakt het afscheid nemen van
mamma voor ons een stukje draaglijker.
Het is in de hemel een stuk gezelliger geworden sinds
vorige week woensdag, maar wat missen wij je nu al lieve
moeder Xxx.

26-02-2016: Cornelis
Gerardus Adrianus (Cor)
Fijneman. In de leeftijd
van 72 jaar. De
afscheidsdienst heeft
plaatsgevonden op 3
maart in Crematorium
Tussen de Bergen te Roermond. Correspondentieadres:
Ruimstraat 16, 6051 LC Maasbracht.
Mijn laatste reis is begonnen.
Adios Amigos
Ik ga een stukje rijden…….
Cor

Greet van der Hoeven, van professie thuismanager,
sociaal werkster, barkeepster, oppas-oma, bestuurslid in
vele verenigingen, ouderenadviseur, koffiedame,
mantelzorger, entertainer voor jong en oud met als
artiestennaam “Dj Big Mamma”, maar bovenal de liefste
moeder die je maar kunt wensen als kind, is er helaas niet
meer…….
Onze mamma is geboren in 1940 als vierde in de rij van
negen kinderen en van jongs af aan een hulpvaardige
vrouw geweest. Daarnaast liep volgens eigen zeggen,
zingen, dansen en muziek als een rode draad door haar
leven, dat is ook duidelijk terug te zien op haar
hobbykamer, waar meer muziek verzameld is dan bij alle
dj’s en muziekbibliotheken bij elkaar. Op de in december
gehouden reünie van de Familie van der Hoeven had
ons mam voor alle aanwezigen wel een nummertje op
de Play-list staan, van Peter Maffay, en Demis Roussos, tot
aan top 40 voor de jeugdigen.
Toen ons pa in 1990 erg ziek werd, heeft ze hem vijf jaar
lang bijgestaan tijdens alle behandelingen en operaties.
Een grote klap was het overlijden van haar moeder in
1997, en het sterven in 1998 van haar zo geliefde vader.
Maar het meest van alles heeft ze geleden onder het
heengaan van haar kleinzoon Tjek in 2001 na een fataal
ongeval, ze vertelde ons dan ook, dat ze erg uit keek
naar het weerzien met hem en haar ouders, en daarom
ook geen angst had voor de dood.
Volgens mamma was het zo wel goed geweest. Ze heeft
zelf de zuurstof toediening afgedaan, de medicatie

07-03-2016: Paulina Arnolda Maria
(Paulina) Wams-van Steen.
Echtgenote van Johan Wams. v/h
ms ‘Dieu Donné’. In de leeftijd van
77 jaar. De uitvaartplechtigheid
heeft plaatsgevonden op 14 maart
in de R.K. Sint Corneliuskerk te
Beuningen.
Correspondentieadres: Oerdonk
19, 6641 LH Beuningen.

Overleden op 29 februari 2016,
Herman Brugman op de leeftijd
van 87 jaar, echtgenoot van
Dinie Brugman – Cybulski.
De plechtige uitvaartdienst heeft
plaats gevonden op 4 maart in
de parochiekerk van de H.
Gertrudis te Maasbracht.
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14-02-2015: Adrianus Bertus
Maria (Aadje) de Jongh, zoon
van Bert en Lisette de Jongh en
broertje van Bert junior.
Peetoom en –tante: Edwin de
Vries en Maddy v.d. Heuvel.

VOOR WIE LUIDDE DE KLOK?

Circusgemeenschap

GEDOOPT:
15-03-2016: Tayler Spindler, zoon
van Georgia Brumbach en
Renardo Spindler. Paten: Angela
Kaselowsky en Charlene
Brumbach.

20-02-2016: Djayda Delilah
Jolanda Catharina Brunselaar.
Ouders van Djayda zijn: Michael
en Tamara Brunselaar en zusje is
Delilah.Meters zijn : Esmeralda
Lutjens en Miep Brunselaar.

1e Heilige communie:

VOOR WIE LUIDDE DE KLOK?

30-01-2016: Johan en Jopie Hinzen

Kermisgemeenschap

GEDOOPT:

24-01-2016: DJ Joannes Wilhelmus
Pieter Maria (DJ) van Engelen. DJ
(zeg: Deejay) is het zoontje van
Danny van Engelen en Merlin
Hoefnagels.

HUWELIJK:

28-01-2016: Tobias Pöppel en
Rosalie Spreen getrouwd.

1
OVERLEDEN:
29-01-2016: Tony Nadus Ricardo
Gerrits. Tony is het zoontje van Christy
Hamers en Chiel Gerrits.

10-01-2016: Steven Verweij,
echtgenoot van Marianne VerweijDauphin. Steven is 79 jaar geworden.
Correspondentieadres: Beitel 74 a,
6422 PB Heerlen

12-03-2016: Tiest van Gool op de leeftijd van 81 jaar.
Correspondentieadres: Besteveld 71, 4871 NN Breda.

THUISHAVEN HET ZUIDEN
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Vastenactie Harapan Jaya
Zoals ieder jaar zal er op schipperscentrum ‘Het Zuiden’
tijdens de vastenperiode weer een actie gehouden
worden ten bate van het revalidatiecentrum Harapan
Jaya op Sumatra in Indonesië. De collectes tijdens de
zondagsvieringen gedurende de vastentijd zullen
geheel ten goede komen aan dit mooie project van Sr.
Jeannette van Paassen. U kunt uw bijdrage ook storten
op bankrek. nr. NL24RABO 0115617221 van KSCC/KSW
‘Het Zuiden’ o.v.v Vastenactie Harapan Jaya of
rechtstreeks naar Stichting Harapan Jaya Nederland
bankrek. nr. NL05RABO 0358279844. Bij voorbaat
hartelijk bedankt, ook namens Sr. Jeannette!
Activiteiten
Door de veranderingen van druk naar de digitale versie
van Volaan Vooruit zijn we wat achter geraakt maar
we moeten u nog mededelen dat het team Young
Boys van KSCC Nijmegen als eerste is geëindigd tijdens
het 24ste Kerstzaalvoetbaltoernooi ‘Het Zuiden’ te Made
op 27 december 2015 en daarmee zowel de wedstrijdals de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. De
sportiviteitbeker werd door het scheidsrechtersduo
toegewezen aan het team Beljaars uit
Raamsdonksveer.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN maart-april 2016
Zondag
10.30
Woord- Communiedienst.
uur
Na de dienst is een bestuurslid
aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Woensdag
14.00
Handwerken, kaarten
uur
Bibliotheek geopend.
EXTRA
Zo. 27 mrt.

10.30
uur

Hoogfeest Pasen
Begin zomertijd (uur vroeger uit
bed)
Ma. 28 mrt.
2e Paasdag. Géén WoordCommuniedienst
Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken,
telefoon 0162-687930, e-mail:
c.vander.veeken@hetnet.nl

Uw mening telt
Als voorlopige titel hebben we gekozen voor:
Christoffel Nieuws
We willen echter ook uw mening horen.

Carnaval
Hieronder treft u de volgende suggesties aan die
zijn binnengekomen, gegroepeerd naar
overeenkomstig thema:
1.

Alhoewel Carnaval weer achter ons ligt komen we er nog
even op terug want ook dit jaar reed Carnavalsvereniging
‘Van ’t Vat’, de organisator van het
Kerstzaalvoetbaltoernooi ‘Het Zuiden, weer mee in de
Madese leutstoet met een prachtige praalwagen. In
tegenstelling met zoveel jaren daarvoor moesten ze dit
jaar genoegen nemen met een tweede prijs, een teken
dat de concurrentie groeiende is en de optocht nog
mooier wordt.
Hieronder een foto van de leutwagen van CV ‘Van ’t Vat’
onder de titel ‘Wonder Winterland’.

Van de Reis en van Varen; Varen en Reizen;
Reis en Binnenvaartjournaal; Binnenvaart en
Reizen; Informatie reizen en varen; Sociale
en pastoraal informatiekatern; Van Schip,
Reis en Piste.
2. Gazet voor het trekkende volk; Trekkers
Gazet; De Mare.
3. Onderweg; Onderweg media; Berichten
voor onderweg, Op Reis – Nieuwsbrief
4. Nieuwsbrief ‘Voor elkaar’; Nieuwsmagazine;
Nieuwsflits; Nieuwsbulletin.
5. Bron van alle leven; Samen sterker.
6. Travellers News; Travellers en route, En
Route, Wist u dat?
7. A/B Media (Aan Boord – Media info); (RK)
Boord-media (Rooms-Katholieke Info voor
Schippers a/b); Media-vaart; KECI/Vaart
(Kermis, Circus Binnen-Vaart
samenvoegen); Ke-ci-va-media
8. De Thuishaven; De Mare (=bericht,
bekendmaking, mededeling, maar ook een
vroegere waterloop in Zuid-Holland en het
is Italiaans voor zee).
9. Parochie van Schip, Carrousel en Piste
10. In beweging: varend, rijdend, ontspannend
We hebben een oproep gedaan ons te laten
weten wat uw voorkeur is en een aantal van u heeft
gereageerd, maar we zijn er nog niet uit. Wilt u ons
laten weten waar uw voorkeur naar uitgaat?
Mail dit dan naar: info@kscc.nl
In de volgende Christoffel Nieuws (eind april), zult u
de nieuwe naam zien.

THUISHAVEN ROTTERDAM
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AGENDA KSCC ROTTERDAM maart-april 2016
Zondag
11.00
Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn
uur
met koffie en tijd voor informatie
Zaterdag
Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs
EXTRA
Zo. 20
mrt.
Zo. 27
mrt.
Wo. 13
april
Do. 5
mei
Zo. 22
mei

11.00
uur
11.00
uur

PALMZONDAG, Eucharistieviering
1e PAASDAG, Eucharistieviering
Slotreis ‘KEN UW STAD’.
HEMELVAARTDAG, géén dienst op het Centrum

11.00
uur

Eucharistieviering in het teken van Maria Sterre
der Zee. Daarna gezellig samenzijn en afsluiting
met een buffet.
Contactpersoon voor Rotterdam: Zuster Laetitia, telefoon 010-4367300,
e-mail: boot109@zonnet.nl

ZWIJNDRECHT

AGENDA ZWIJNDRECHT 2016
Za. 19 mrt.

20.00 uur

Di. 05 apr.
Di. 19 apr.
Di. 03 mei
Di. 17 mei
Di 07 jun.

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Za. 22 okt.

20.00 uur

Vrij. 16 dec.
Meer info: Schipperssoos

Dansavond Paramont in Develpavaljoen Parklaan 1
Zwijndrecht. Live muziek van Duo Rosewood
Soosdag. Julia Internaat
Soosdag. Julia Internaat
Soosdag. Julia Internaat
Soosdag. Julia Internaat
Soosdag. Julia Internaat
Najaarsbal. Dit gaan we houden in het oude
Festino. Nu ‘Spektakel’ genoemd.
Voor u is het duo ‘Joyride’ gereserveerd. Zij hebben
al eens voor ons gespeeld in het oude Festino met
groot succes. ‘Het Spektakel’ is opgeknapt en
aangepast. De dansvloer ligt er goed bij en we
willen proberen ook hier opnieuw te starten met
eventuele afwisseling in het Develpalviljoen.
Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15063539,
e-mail: wam.vissers@gmail.com

Mosselavond
5 maart
Met een grote groep
deelnemers hebben
we een heerlijke
mosselmaaltijd
gegeten.
Voor degenen die
niet van mosselen
houden was er een
heerlijke erwtensoep.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN maart-april 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of
telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
13.30 uur
15.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC gymnastiek
Repetitie Waalkanterskoor
Bridge oneven weken
Verzorgen Bulletin (even weken)
Repetitie KSCC koor
Bloemschikken

Extra van en rondom KSCC Nijmegen
Do. 24 mrt.
Vr. 25 mrt.
Za. 26 mrt.
Zo. 27 mrt.

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
11.00 uur

Witte Donderdag viering m.m.v. KSCC Koor
Goede Vrijdag viering m.m.v. KSCC Koor
Paaswake viering m.m.v. KSCC Koor
1e Paasdag viering m.m.v. KSCC Koor, Silvia Greve
en Ingeborg Hubens
Ma. 28 mrt.
11.00 uur
2e Paasdag viering
Do.31 mrt
19.30 uur
Vergadering Schuttevaer, afd. Gelderland
Wo.13 april
13.30 uur
Laatste bridge middag van het seizoen
Do. 05 mei
11.00 uur
Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag.
Viering 1e H. Communie
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-3777575,
e-mail: info@kscc.nl

SOOSMIDDAG IN MILLINGEN A/D RIJN
De Millingse Schippers Vereniging St. Nicolaas organiseert op donderdag 31 maart 2016 weer
een soosmiddag. Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur is iedereen van harte welkom in zaal ‘De
Kastanje’, Heerbaan 119 te Millingen a/d Rijn.
Iedere laatste donderdag van de maand.

ONZE JARIGEN
18-3
Marga van Rijswijk.
19-3
Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
20-3
Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl-Buil (80 jaar).
21-3
Ingrid Montens; Henri Derksen.
22-3
Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
24-3
Dhr. Piet Sanders, Mill. a/d Rijn; Ilona Brands, m/s “Narvik”; mevr. Kelly Leensen.
25-3
Dhr. Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren; Mark Peters;
Abel Schuiling.
26-3
Mevr. Riek Verberck - Wanders; Maarten van de Donk; dhr. Ton Neyenhof.
27-3
Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder; Maarten van de Broek.
28-3
Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
29-3
Mevr. Lea Bom (65 jaar); Frank Vermaas; Boaz Poppelier; dhr. Laurens Mulders.
30-3
Dhr. 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.

JUBILEUM

Op donderdag 31 maart 2016 zijn FRANS en LILIAN DE VROEDT-VINCENT 60 jaar getrouwd.
Corr.adres: Bloemendaalseweg 16, - 6542 RG NIJMEGEN.
GEBOREN
Op woensdag 16 maart 2016 is MYRTHE Henriëtte Maria geboren.
Myrthe is de dochter van Wesley en Ilona Scholting-Mooren en zusje van Elsa.
Corr.adres: Patrijslaan 1, - 6641 ZE BEUNINGEN.
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MISINTENTIES ZONDAG 20 MAART 2016
Broeder Gelasius Honig; dhr. H. Heymen; dhr. Jantje Heijmen; ouders van Woerden-in ’t Veld; ouders Bemboom-de Boer;
ouders Straatman en Henk Straatman; ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw; dhr. J. Kersten v/h. ms. Marwil; dhr.
R. Bollaert; fam. Joosten v/h ms. Constatine; dhr. Nol Smits.
MISINTENTIES ZATERDAG 26 MAART 2016
Paaswake voor dhr. Henk Verberck sr.; dhr. Jan Wanders sr.; dhr. Wim Janssen uit Maasbracht.
MISINTENTIES ZONDAG 27 MAART 2016
1e Paasdag: mw. V. Steentjes-van Welzenes en voor overleden familieleden Van Welzenes-Klarenaar; ouders BromCornelissen en Fred Brom; overleden ouders de Bot-Neff; dhr. H. Kramer en André Struijk.
- Frans en Lilian de Vroedt t.g.v. hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Voor alle overledenen van het K.S.C.C.

Om moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen

Voor alle deelnemers van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis-en Circusgemeenschap
MISINTENTIES MAANDAG 28 MAART 2016
2e Paasdag: Mw. Eliza Derksen-Wennekes; dhr. G. Wennekes; overledenen familie Wennekes-Heijmen; dhr. Aloys van
Megen m/s Furie; mw. Mieke Zandee-van den Oever; voor het welslagen van de vastenactie 2016.

ONZE ZIEKEN
* Dhr. Joop Derksen.
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
* Mevr. Dien Hollemans-van Neijenhof.
SCHIJNDEL, SALVIAHOF 29, 5482 PK.
* Mevr. Wally Geutjes-Zingel.
MILLINGEN A/D RIJN, ST. WILLIBRORDSTRAAT 1-B29, 6566 DD.

ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND
* Mevr. J. Kerkhof-Sep.
NIJMEGEN, DOMMER VAN POLDERSVELDTWEG 23c, 6521 NC.
* Dhr. Joop van Megen.
DOORNENBURG, PANNERDENSEWEG 37, 6686 BC.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Dhr. Piet van Megen.
DOORNENBURG, RIJNSTRAAT 5, 6686 ME.
* Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16, 6542 RG.

IN HET VERPLEEG/VERZORGINGSHUIS
* Mevr. Meering-Metzler (Verpleeghuis Kalorama).
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX.
* Mevr. Ella Schimmel-Hertz (Afd. Mulderskop - herstellingsoord).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC RENKUM.

* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes. MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
DENK AAN DE ZIEKE !!!!!!!!!!!!!!
Als u bij een zieke op bezoek wilt gaan, neem dan eerst even
contact op met de familie. De zieke kan even rust willen hebben !

THUISHAVEN NIJMEGEN
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Soos Met….Ontmoeting.op dinsdag 26 april
K.S.CC. Schipperscentrum
Programma:
12.30 uur:
13.15 uur:

Koffie of thee met een sneetje krentenbrood
Vertrek naar Toverbaltheater in Beneden Leeuwen. Vervoer wordt geregeld.

Ervaren, delen, proeven, voelen, zien én vooral betoveren; dat is wat wij doen bij het Toverbaltheater. Het
Toverbaltheater is een theaterwerkplaats, restaurant, plek waar je workshops kan volgen, kledingverhuurbedrijf,
zorgbedrijf en het ideale uitje in één. Een hele mond vol!
14.00 uur:

16.45 uur:

Ontvangst op de rode loper met een theater act bij de voordeur.
Daarna is er koffie met een taartje. Gasten gaan naar de theaterzaal en hier is een
speciale voorstelling met als thema:” De Ontmoeting”.
Tijdens de pauze wordt u getrakteerd op een drankje.
Na de pauze is er een liedjesprogramma waarbij de hele groep betrokken wordt.
De gasten worden op een ludieke wijze uitgezwaaid, waarbij de gasten een kleine attentie
wordt aangeboden door het Toverbaltheater.
Na een geslaagde middag arriveren we op het KSCC.

De Stichting Evers Van Schakeck Mathonfonds schenkt het KSCC een donatie waarmee we u deze middag aan kunnen
bieden.
Kosten:
Vervoer, geregeld door het KSCC, inclusief koffie en krentenbrood: 7,50 euro per persoon.
Eigen vervoer 5,00 euro. Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen.
Neem gezellig uw familie of vrienden mee. Er is plaats voor 70-100 personen.
U bent allemaal van harte welkom!!!!!!
Wilt U zich a.u.b. aanmelden vóór 12 april bij KSCC i.v.m. het regelen van vervoer.
K.S.C.C. Postbus 390 6500 AJ Nijmegen, Waalhaven 1 K, 6514 AG Nijmegen. Telefoon: 024-3777575
Aanmeldingsstrook.

Toverbaltheater

0

JA, Ik /wij kom(en) met ……personen 26 april naar de Soos Met …Ontmoeting in het Toverbaltheater.
Ik/wij maken gebruik van vervoer via het KSCC, kosten 7,50 euro. Inclusief koffie en krentenbrood.

0

Ik/ wij gaan met eigen vervoer. Kosten voor deze middag 5,00 euro.

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….....
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….…
Postcode/ woonplaats:………………………………………………………………………………………..…
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen en –vrienden,
Steeds meer en met kortere tussenpozen zijn er berichten te lezen over de 100e Vierdaagse. En ook al zijn er buiten
Nijmegen en de regio in het zuidoosten van Gelderland heel veel mensen betrokken bij honderden wandelevenementen in
Nederland of in het buitenland, heel veel ogen richten zich op de stad aan de Waal waar heel vroeg in de ochtend van
dinsdag 19 juli de eerste lopers starten voor het grote internationale sportgebeuren. De tweede inschrijvingsronde loopt nog
maar op maandag 14 maart werd duidelijk dat de limiet van 50.000 werd overschreden.
In de komende weken kan er nog worden ingeschreven (tot en met vrijdag 1 april 2016 om 24.00 uur). Begin april zal er
geloot worden en er is een gewogen loting. Dat betekent dat iemand die tien keer succesvol de Nijmeegse 4Daagse heeft
gelopen meer kans heeft op deelname dan iemand die bijvoorbeeld twee keer een medaille heeft verdiend. Het zal er dus
van afhangen hoeveel belangstellenden er meer zijn dan de limiet. Zij die zich in de eerste inschrijvingsronde mochten
aanmelden zijn er verzekerd van om mee te doen.
Het KSCC, lid van de KWBN, wordt door het jaar heen heel veel geïnformeerd over wandeltochten in Nederland. Het voert
te ver om via het Informatiebulletin alle berichten door te sturen. Bekend is dat er in ons land een enorm netwerk is aan
wandelroutes en wandelpaden. Zij bevinden zich in natuurgebieden, maar ook langs havengebieden en Schiphol.
In de regio Arnhem-Nijmegen wordt binnenkort de volgende wandeltocht gehouden:
19 en 20 maart: Lentewandeltocht in Nijmegen wsv Zwanenveld i.s.m. zv de Batavieren
Keuze-afstanden: 5-10-15-20-25-30-40 km. Startplaats: bestuursbureau Conexus, Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen. Starttijd:
08.00 uur – 14.00 uur. Tel.024-3442374
www.lentewandeltocht.nl
l.thomassen@chello.nl
Op www.wandel.nl staan altijd georganiseerde wandeltochten.
Een hartelijke groet en veel wandelplezier,
Henry Mooren

