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PWA KSCC vaarvakantie 2016

De KSCC vaartocht met de Prins Willem Alexander voor de
zieken in de binnenvaart is van zondag 16 oktober tot vrijdag 21
oktober. De tocht gaat van Vlissingen via Gent naar Antwerpen,
vandaar naar Dordrecht om via Zaltbommel in Nijmegen te eindigen
op vrijdag 21 oktober.
Let op, belangrijke wijziging
Het inschepen in Vlissingen
gebeurt niet op de Piet Heinkade maar aan de Koningsweg 37, 4381 NA.
Deze week worden de laatste voorbereidingen getroffen.
Van harte een hele fijne vakantieweek gewenst.

Oliebollen
De Kermis heeft Nijmegen weer verlaten. Ze stond opgesteld vanaf
plein 44 tot aan de Waalkade. De exploitanten hebben op zondag 2
oktober na heel goed weer gehad. Hopelijk dat de verdiensten navenant zijn geweest.
Het kermis seizoen nadert
haar einde. Voor de exploitanten begint nu het oliebollenseizoen dat duurt tot
midden januari.
U ziet de kramen staan in alle
dorpen en steden. Ze bakken
lekkere oliebollen: geniet er
maar van.

Informatieavond SILA
Woensdag 5 oktober: Het bureau financiën van het Bisdom Rotterdam hield een informatieavond over het SILA.
Het SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie ) is de organisatie die adresveranderingen doorgeeft aan de kerken. Bijvoorbeeld: u
woont in Rotterdam en u hoort onder de Lambertuskerk in Kralingen
en u verhuist naar Amsterdam dan wordt deze adresverandering
doorgegeven aan de gemeente Rotterdam, maar ook aan het kerkgenootschap waar u gaat wonen.

Het SILA verdwijnt in 2018
De Tweede Kamer steunde het voorstel van D66 om wijzigingen van
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet meer door te geven
aan het SILA. D66 heeft sowieso niets met welke kerk dan ook. Ze
vergeet dat wanneer de kerken in hun waarden worden gelaten laten, dit ook ten goede komt aan het welzijn van de gemeenschap.
Nu bestuderen de economen een mogelijkheid om een mee te liften in een digitaal adressensysteem waar de kerkgangers zelf de
mutatie kunnen aanbrengen. Dat zou wel door de overheid worden
gefaciliteerd. Op: www.bisdomrotterdam.nl kunt u de ontwikkelingen volgen.
Bisschop Hans van den Hende startte met een treffende spreuk daar
waar het gaat om fondswerving, gezinsbijdrage en kerkbalans.
“In de kerk is geld geen
hoofdzaak, maar wel noodzaak.”
Hij had nog een paart treffende spreuken:
“Wanneer u geen 1.000 mensen kunt helpen, help er dan
één.”
Hij vond de kerk een netwerk
van liefde, van verbinding
met mensen en God in
Monseigneur Van Den Hende
woord en daad.
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Tot slot een tekst van Paus Franciscus:
Verkondig het evangelie in daden, desnoods met woorden: met andere woorden: geen woorden, maar daden, niet l…. maar poetsen.
De bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse
bisschoppenconferentie, vertelde mij dat er pas een nieuwe referent
voor onze parochie wordt benoemd wanneer er een nieuwe bisschop in Groningen is benoemd.

Ons adressenbestand
Misschien herinnert u het zich nog: 2 jaar geleden zijn we begonnen
om onze parochie goed op de kaart te zetten. Daarvoor is van groot
belang het adressenbestand. Yvonne Buitinck heeft zich hiervoor
een jaar ingezet. Dat kon met financiële ondersteuning van het KANS
fonds.
Helaas heeft zij de klus niet helemaal geklaard: een adressenbestand opzetten is één, maar het onderhouden is twee. Het bijwerken,
mutaties doorvoeren: het eist geduld en discipline. Een aanvraag bij
het KANS fonds om ons nog een bedrag te doneren, werd niet gehonoreerd. Dat betekent dat het werk voor de helft klaar is.

Mocht er iemand zijn die er iets voor voelt om te helpen het
adressenbestand verder mee op te zetten- de structuur is eren die nog wat uurtjes tijd overheeft kom eens praten.

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

Symposium ter gelegenheid van het jubileum 40 jaar KSCC
schipperscentrum- 10 jaar parochie voor kermis circus en
binnenvaart. 6 oktober jl.
Afgaand op de meningen van de deelnemers kunnen wij constateren dat het een geslaagd symposium is geweest. ‘Het gaat om
mensen’ was de titel van dit symposium. : de mensen stonden
centraal.
En mocht u gedacht hebben: het is alleen maar voor de katholieken, dan heeft u zich vergist en u heeft niet in de gaten hoe ons
pastoraat en het KSCC openstaan in woord en daad voor de oecumene en voor hen die zeggen nergens bij te horen. In ons werken staat de mens centraal en labelen we hem of haar niet met
een wel of geen denominatie.
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik getwijfeld heb dit onderwerp in een symposium te bespreken. Het is veel makkelijker om
over de rol van gemeente of andere overheden te spreken
Daar waar het gaat over het kermisterrein, pacht- en vrachtprijzen, de olieprijs, de noodzaak van onderwijs, nautische zaken etc.
Maar praten over welzijn van ons mensen is iets van een andere
orde.
De kerken hebben een goed fundament onder onze samenleving
gelegd: bij hen gaat het om de Mensen, dus niet om het individu,
maar om de verbinding van mensen. Dit sluit perfect aan bij onze
jaarspreuk: Sociaal Verbindend.
In de lezing van Mr Jos van Gennip,
voorzitter Socires en voormalig lid van
de Eerste Kamer, kwam dit thema telkens terug. De titel van zijn lezing is; ‘de
sociale leer van de kerk als blijvende
bron van inspiratie’.
Hij greep terug op teksten van de kerk:
encyclieken: rerum novarum en nog een aantal teksten, zeer rijk
aan inhoud.
Voor een aantal deelnemers waren dit onbekende thema’s: nooit
van gehoord. En dit is te begrijpen want er is naar mijn smaak te
weinig aandacht aan deze geschriften besteed.
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Hij gaf aan dat veel politici, politieke partijen in binnen en buitenland
putten uit deze teksten omdat ze zeer waardevol zijn voor onze gemeenschappen.
Jos van Gennip is gevraagd zijn verhaal aan ons toe te sturen, zodat
wij deze fantastische duidelijke en warme boodschap met u kunnen
delen.

Foto’s
Gerus
Brugman

Na zijn toespraak was er een evenwichtig panel uit de kermis circus
en binnenvaartgemeenschap, waarvan de leden onder leiding van
Gerard Klaassen, oud presentator van de KRO, hun mening gaven
over het belang van de gemeenschap van het KSCC en de parochie met het oog gericht op de toekomst.

In de workshops ’s middag werd gedebatteerd over de volgende
onderwerpen:
● Hoe kun je de sociale leer van de kerk toepassen in je dagelijkse werk / leven?
● Hoe zie jij de sociale toekomst van de kermis-, circus of binnenvaartwereld?
● Een leven lang leren’, hoe pas jij dit toe?
● Vergroot social media je wereld en zorgt het voor meer sociale contacten?
En dat zijn we gewend: een uitstekende culinaire verzorging.
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit
jubileum symposium.
Voor foto’s kijk op www.kscc.nl/fotovideo/

KSCC Symposium 2016
Kennismaken, gezelligheid en
workshops.
Vice-voorzitter van de landelijke parochie Dick Wijte sloot
de dag af.
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We willen u als laatste deze
mooie felicitatiebrief van
Koninklijke BLN-Schuttevaer
niet onthouden.
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HERFST
EN DE MELANCHOLIE
VAN DE BUIENRADAR
DOOR HANS JACOBS

De lente was pril, de zomer frivool met een tropische eindspurt, maar de herfst is rijp.
Het ruikt er nog steeds naar het leven, maar de
afdronk is al die van de dood.
Bladeren vechten om hun bestaan en voordat
ze de strijd opgeven, trekken ze hun mooiste
rouwkleed aan en vullen ze de lege terrassen
van de stad.
De natuur hult zich in de met nevel gevoerde
winterjas.
Af en toe een paar dagen mooi weer, maar
straks heersen regen, wind, storm.
Depressies teisteren het dak van huis en mens.
Oogstmaand, wijnmaand, slachtmaand. De natuur geselt de kale velden en jaagt de mens
naar binnen. Achter de kachel. Het zomerse
lichtvenster sluit en het laatste avondrood zakt
robijnrood weg in het eerste glas bokbier.

Het is herfst. Melancholie en gezelligheid wedijveren om een plaatsje bij het knappende
haardvuur.
De dagen worden korter. Prachtige luchten jagen over het stadslandschap.
Soms is de natuur mild en heerst de oudewijvenzomer, een laatste prentbriefkaart van de zomer
die de koffers pakt.
Maar meestal is het meteen raak.
Weg zon: regen, wind, storm beheersen het leven in de stad. Het weer geselt de natuur en
dwingt met striemende slagen de mens tot een
buiging. Gezicht naar beneden, het hoofd als
een lans tegen het beukende geweld.
De natuur veegt zich met onmetelijke krachten
de opkomende slaap uit de ogen. Het zal niet
lang meer duren. Hoogstens een paar maanden
en de winterslaap zal het landschap beheersen.

De cyclus is rond. Leven is dood geworden.
Maar voordat het zo ver is, zorgt de herfst voor
een gouden finale.
De oogst is van het land, het vee vet, het wild
spitst de oren.
De bladeren aan de bomen maken zich op voor
het laatste bedrijf.
Ze trekken hun mooiste kleren aan en toveren
bomen van groene zuilen om tot monumenten
van pracht en praal.
De mens die door de regen en de wind naar binnen is geblazen, steekt de kachel aan.
Het is de tijd van melancholie, neerslachtigheid
en gezelligheid. Met het vallen van de blaadjes
en de laatste stralen zon is de stemming onder
druk komen te staan.
Het lichtvenster in het hoofd wordt niet meer gevoed en de winterdepressie ligt op de loer.
Het pijnappelkliertje stuurt melatonine op pad,
het hormoon dat bij dieren winterslaap veroorzaakt.
Het wordt aangemaakt in het donker en afgeremd in het licht. Maar als de dagen korter worden en de donkere nachten langer, is de
melatonine afscheiding verstoord en is de mens
gevoeliger voor depressies.
De behoefte aan slaap en eetlust groeit, zin in
seks neemt af. Maar het is niet alleen pessimisme
troef bij de warme kachel.
De herfst doet haar uiterste best om het leven zo
aangenaam mogelijk te maken.
Een prachtige natuur waar paddenstoelen, beukennootjes, eikels en kastanjes de paden plaveien.
Voor lange wandelingen om buiten de donkere
nevels uit het hoofd te verjagen.
En op de valreep een festival om de zo broodnodige culturele vitamines binnen te halen.
Geniet en laat buienradar maar lullen.

← terug naar pagina 1
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Lieve Mensen,
Daar zitten we nu samen - voor het Iaatst in deze formatie.
Sinds wij wisten dat wij uit Rotterdam weg zouden gaan op verzoek van ons
Provinciaal Bestuur van de Congregatie, is er veel door ons heengegaan; veel
van wat er nu eenmaal gebeurt onder mensen: vreugde en verdriet, voor- en
tegenspoed, voldoening en teleurstelling enz. Maar altijd was er weer die onverwoestbare TROUW (ik schrijf dit met hoofdletters) van onze Schippersgemeenschap!
Wat hebben we samen veel mooie activiteiten mogen doen; denk aan de
eerste “Ken uw stad", die tocht onder de grond met een helm op ons hoofd!
Denk aan de tocht naar Barneveldse kippen en naar Ot en Sien in Friesland.
Wat hebben we later mooie films gezien, interessante uiteenzettingen gehoord o.a. van de vrolijke veilingmeester!
We hebben heimwee naar onze liturgische feesten en naar onze zondagse
viering met inspirerende Paters! Maar ..we zijn ook trots op onze zondagse viering die op de 3e zondag van de maand, in Huize Antonius!
Het is eigenlijk tè veel om op te noemen
maar……. niet teveel om nog eens duidelijk te zeggen hoe geweldig jullie samenwerking was.
Het was een vreugde en een voorrecht
dat wij hier zo hebben mogen leven en
werken.
Daarom zeggen we nu nog eens:
VAART WEL HOUDT GOEDE MOED
en in GODS NAAM
VOLAAN VOORUIT.

De zusters bekijken hun
nieuwe woning

Zr. Adriënne
Zr.Mathea
Zr.Laetitia
28 sept. 2016.

← terug naar pagina 1
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Woensdag 28 september
AFSCHEID
VRIJWILLIGERS KSCC Rotterdam
Om 09.00 uur stappen aan de
Mauritsweg en station Zwijndrecht
zo’n vijftig vrijwilligers van het
KSCC Rotterdam in de bus om
een afscheidsdagje te ondergaan. Eigenlijk hadden onze zusters Laetitia, Mathea en Adriënne
al in Tilburg moeten wonen, maar
de appartementen zijn nog niet
klaar. Dus zijn de zusters ook ingestapt in Rotterdam en gaan gewoon met de bus mee. Om half
elf een hartelijke ontvangst in Huize Mater Misericordiae, Kloosterstaat 10 in Tilburg. Dit is de plek
waar onze zusters gaan wonen,
het moederhuis van de zusters van
Liefde. Wij werden hartelijk welkom geheten door zuster Mariëtte
Kinker van het hoofdbestuur, een

heerlijk kopje koffie voor iedereen
met een overheerlijk gebakje.
Daarna even rondkijken. Nieuwsgierig waar onze zusters komen te
wonen, dus bezichtiging van een
van de appartementen. Prachtige
ligging aan een zeer mooie en
grote tuin.
Om 12.00 uur weer in de bus voor
een kortte rit naar een volgende
plek. Naar Peerke Donders, de bekendste Tilburger aller tijden. Daar
eerst genoten van een uitgebreide overheerlijke lunch. Daarna
buiten zitten in het heerlijk herfst
zonnetje. Een rondleiding in het
Peerke Donders paviljoen waar
over zijn leven werd verteld, zijn
geboortehuisje bezichtigd, de waterput en de kapel. Zeer onderhoudend en voor velen een nieuw
verhaal, echt de moeite waard.
Daarna iets drinken of nog wandelen in het park van Peerke Donders met een mooie kruisweg.

Dan is het 16.00 uur en weer in de
bus voor een ritje naar Oisterwijk.
Daar buiten op het terras van het
Boscafé natuurlijk eerst een lekker
drankje voor iedereen. Een toespraak voor het enige personeelslid dat nog in dienst is van KSCC
Rotterdam, Ria Entius-Ducoffre. Wij
hebben Ria even mooi letterlijk en
figuurlijk in het zonnetje gezet voor
al die jaren dat zij haar uiterste
best gedaan heeft om het schipperscentrum schoon te houden.

ten. Het was echt gezellig allemaal samen. Natuurlijk wilden de
zusters het woord nog tot ons allen
richten en dat hebben zij kort en
krachtig gedaan.
Om 19.30 uur komt er een einde
aan dit samenzijn en gaat iedereen weer de bus in om na een
mooie en fijne dag samen weer
terug te gaan naar Rotterdam.
Allemaal bedankt voor deze heel
prettige dag en fijn dat wij op deze manier afscheid hebben kunnen nemen van elkaar.
Karel Schreurs (ook de foto’s)

Tevens mocht Ria een herinnering
uitpakken. Alle vrijwilligers Krijgen
vandaag als ‘dankjewel’ voor alle
vrijwillig verrichte werkzaamheden
voor het KSCC dit beeldje mee.
Iedereen verbaasd en blij verrast
voor deze mooie blijk van waardering. Genoeg gepraat en nu is het
zaak om samen gezellig van een
uitgebreide barbecue te genie-

De zusters bedanken alle
vrijwilligers

← terug naar pagina 1
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Kort verslag van een mooie, lange dag!
28 september 2016. Er staat een touringcar klaar in Rotterdam in de buurt
van ons KSCC. Ongeveer 50 wachtende dames en heren staan klaar om
in te stappen voor een interessante tocht.
Het zijn de dames en heren vrijwilligers van het Rotterdamse KSCC, die uit
dankbaarheid en erkentelijkheid voor hun geweldige inzet een mooie
dagtocht krijgen aangeboden namens ons bestuur.
De reis ging naar Huize Mater Misericordiae, Kloosterstaat 10 in Tilburg,
het Moederhuis van de Zusters van Liefde, van “Onze Zusters" dus in Tilburg om eens polshoogte te nemen waar de zusters voortaan komen te
wonen.
Drie mooie ruime appartementen “ın wording" naast elkaar gelegen zodat ze nog echt samen zijn. Dicht bij de kapel en met een mooie uitloop
op de grote tuin.
“Bestuur, dank u wel dat u zo prima voor hen gezorgd heeft.“
Gezamenlijk koffie en gebakje met zr. Mariëtte van het bestuur besloten
dit aller gezelligst bezoek.
Daarna bracht de bus ons naar een mooi restaurant, midden in de bossen gelegen en een heerlijke gezamenlijke lunch werd ons deel! Een heel
klein glaasje met 'rosé nat’ verhoogde de eetlust en de stemming!
De bus bracht ons daarna naar het huis van Peerke Donders, er was een
rondleiding langs een mooie witte kruisweg door het diepe groen van
het bos, een mooie kapel ter ere van deze eenvoudige Tilburgse heilige.
Tot slot kwamen we in een soort sprookjesbos (wat is Oisterwijk toch
prachtig) en daar wachtte ons een overheerlijk diner, gerealiseerd in een
barbecue!!
Tijdens het diner werd er ook gesproken en gezongen, woorden van
dank, waardering en ontroerende herinneringen.
Als een dierbare herinnering mocht ieder een prachtig, bronzen beeldje,
voorstellend een dankbaar jongetje met bloemen, in ontvangst nemen.
Onze dank voor deze stijlvolle en interessante reis door ons mooie Brabant was zeer groot. Veel dank aan allen die dit tot stand hebben gebracht, speciaal noemen we de heer Karel Schreurs en Cees Entius.
zusters Adriënne, Mathea, Laetitia

← terug naar pagina 1

Pater Wim Boksebeld
over de ramp in Haïti
Haïti is haar wonden aan het likken na
de verwoestende ouragan Matthews.
Aanvankelijk waren er minder dan 10 doden, maar nu is het aantal al opgelopen tot 150 en
het is nog altijd een voorlopig aantal. Het zuiden
heeft enorm geleden en tot nu toe is er geen telefoonverbinding met Grand Anse, het departement
dat het meeste aantal doden heeft. De landbouw,
het onderwijs en de infrastructuur hebben het meest
geleden. Tot nu toe zijn drie departementen via de
weg niet meer bereikbaar omdat een brug in Petit
Goave door de rivier is meegesleurd.
Veel kerken, onder meer de kathedralen van Cayes
en Jeremie hebben hun dak verloren. Duizenden huizen zijn vernield of zwaar beschadigd. Bijna alle bananenbomen in die departementen zijn omgewaaid,
veel bomen ook en het nodige vee is door het water
meegesleurd. Werkelijk een verschrikkelijke ramp.
Veel scholen zijn door het water verwoest of hebben
hun dak verloren.

Haïtianen brengen
hun schaarse
bezittingen in veiligheid.
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geen gehoor geven aan de oproep van de regering
om weg te gaan uit plaatsen met groot risico is het
omdat ze bang zijn dat er wordt ingebroken en ze
niet serieus opgevangen worden in de centra die
daar voor aangewezen.
Wel moet ik zeggen dat de regering alles doet wat in
haar vermogen ligt - maar dat is helaas niet veel –
om het leed te verlichten. Van alle kanten wordt er
hulp aangeboden en nu maar hopen dat die hulp
terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig
hebben.
Venezuela heeft al twee vliegtuigen met hulpgoederen gestuurd. Twee schepen met hulpgoederen voor
Les Cayes vertrekken binnen 24 uur uit erkentelijkheid
dat Petion vanuit Les Cayes manschappen en munitie gestuurd heeft naar Venezuela om Bolivar te helpen met de strijd voor de ontvankelijkheid van
Venezuela!
Hier in Port-au-Prince zijn we er relatief goed afgekomen. Wel veel harde wind en regen, maar geen
schade van betekenis. Voor 5 oktober hadden we
een kleine ceremonie willen houden omdat die dag,
80 jaar geleden, de ENAM zijn poorten heeft geopend, maar dat is door Matthews niet doorgegaan.
De eerste ronde van de presidentsverkiezingen die 9
oktober zou moeten plaats hebben is uitgesteld. De
kiescommissie belooft uiterlijk woensdag met een
nieuwe datum te komen. De scholen - die niet vernietigd zijn - gaan maandag weer beginnen. Mogelijk wordt de herfstvakantie afgeschaft om die
verloren week in te halen.
Meer nieuws schiet me niet te binnen dus stop ik er
mee. Ik ben al laat voor vespers.
Pater Wim Boksebeld sdb

Ook enkele plekken die als opvangcentra voorzien
waren hebben hun dak verloren. Als veel mensen

Geef op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties o.v.v. Haïti.
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Het Kibale Student Support Programme
heeft een nieuwe website en wel:
http://www.kibalestudents.nl
Bezoekt u eens de website en raak onder
de indruk van het vele goede werk dat het
project verricht.
Wilt u het priject financieel ondersteunen
dan kan dat door geld over te maken op:
NL 93 RABO 0109230760
t.a.v Kibale Student Support Programme (KSSP)
Nijmegen

Het Kibale Student Support Programme is
voortgekomen uit het Kibale Tree Planting
Project, een kleinschalig milieueducatief
project, dat plaatsvond in de periode 1986
- 1993.
Het Kibale Tree Planting Project is een van
de eerste milieu-educatieve projecten in
Oeganda en betrekt de lokale bevolking
actief bij de ontwikkeling en het opzetten
van de activiteiten. Een kleine, gemotiveerde staf, veel vrijwilligers en een enthousiaste aanloop van dorpsbewoners en
schoolkinderen geven samen vorm aan
een rijk geschakeerd, praktisch en creatief
programma.
Bij voorbaat dank,
Marij Steenbeek (voorzitter KSSP)
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Schipper
mag
ik
oververvaren…?
Gerus Brugman is één keer per week vrijwilliger
op het veerpont over de Waal bij Druten. Ze
kunnen nog nieuwe kapiteins gebruiken.
Dit pontje heet D’n Overkant en wordt geëxploiteerd door Uit®waarde in samenwerking
met de gemeenten Druten en Neder-Betuwe.
Het vaart sinds 2000 over de Waal. Het maximum aantal passagiers per overtocht is 24.
Voor het pontje zijn ze op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een groot vaarbewijs.
TV Gelderland besteedde in hun programma
"Gelderland Helpt" een kort item (ong. 6,5 min.)
aan de zoektocht. In het filmpje kreeg Gerus
alle aandacht.
Klik op de foto van Gerus hierboven om het
filmpje te bekijken of op de link hier beneden of
kijk op foto/video op onze website.
www.youtube.com/watch?v=47nQGPNDcaA

Voor het KSCC-Nijmegen zijn wij op
zoek naar:
Tafelmodel koelkasten niet ouder dan 2 jaar
(met laag energieverbruik)
Onze koelkasten zijn allemaal al heel oud en
zijn energievreters.
Misschien heeft u een koelkast overcompleet
omdat
● u kleiner bent gaan wonen of
● overgaat naar inbouwapparatuur of
● overgaat naar een superzuinige koelkast.
Mogelijk kent u iemand die naar een verzorgingstehuis gaat?
Wij zullen heel blij zijn als wij onze oude koelkasten kunnen vervangen.
In totaal hebben we 3 stuks die al meer dan 15
jaar oud zijn.
Neem contact op met een van de medewerkers van kantoor: 024-3777575.

← terug naar pagina 1
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
Een dagje uit en dat met een gevarieerde invulling, daar
hebben best veel mensen oren naar. ’s Morgens niet al te laat
opstaan, tijd voor een ontbijt en dan op eigen gelegenheid of met
het openbaar vervoer naar een startpunt van een georganiseerde
wandeltocht in een andere plaats dan de woonplaats. Er volgt dan
een parcours van bijvoorbeeld 15 of 20 kilometer. De spieren doen
hun werk en de voldoening is groot bij het in ontvangst nemen van
de verdiende beloning. Dan blijven er nog enkele uren over voor het
bezoeken van een museum, van een winkelcentrum of van een film,
musical of toneelstuk. En misschien is er wel een kok in de buurt die
een passende maaltijd bereidt.
Uiteraard zijn er veel meer combinaties mogelijk en zijn er altijd wandelpaden te herkennen om geheel of gedeeltelijk af te leggen. En
met de huidige hulpmiddelen is het vaak mogelijk om onderweg bijzonderheden van de omgeving te weten te komen. Zo kan het een
sportieve en leerzame activiteit worden. En vanzelfsprekend hangt
zo’n voorgenomen programma ook af van de lichamelijke mogelijkheden.
Op het programma staat o.a.
16 oktober

28e Irenemars in Beers
Harmonie Irene
Keuze-afstanden: 5-10-15-25 km
Startplaats: sportzaal de Kloosterhof
Grotestraat 14 5437 AS Beers
Starttijd: 08.00 uur – 13.00 uur
0485-316050
www.harmonie-irene.nl
glmvanloon@hotmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Doornenburg op 8 oktober 2016.
Hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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← terug naar pagina 1

Allerzielenviering 30 oktober

Dit jaar is de Allerzielenviering op zondag 30 oktober. In de beginjaren van het KSCC schipperscentrum hielden we 2 november aan.
Maar dat kwam voor veel mensen niet uit. Toen
is het verschoven naar de zondag zo dicht mogelijk bij de 2de november.
Uitnodigingen zijn klaargemaakt voor de familie
waarvan iemand gestorven is in de periode
van 2 november 2015 -30 oktober 2016. Ook
alle andere overledenen worden in de gebeden ingesloten. Mocht u een naam speciaal
vermeld willen hebben: geef de naam dan
door (mail naar: info@kscc.nl of bel 024
3777575). Wij voegen hem toe aan de lijst van
de intenties.
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Schipperssoos Zwijndrecht organiseert
Paramont kerstbal
De voorbereidingen voor het kerstbal zijn in volle gang.
De locatie van 2016, Postiljon hotel Dordrecht,
zal dit jaar ons weer in kerstsfeer ontvangen.
Kerstbal is op vrijdag 16 december. De toeBeste cursisten,
gangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf 22 oktober op de dansavond bij Spektakel, bij Walburg
Er zijn nieuwe data gepland voor de cursus Rein Zwijndrecht of te bestellen.
animatie & AED;
Kosten zijn € 25,-. Kaarten worden bij bestelling
● Maandag 19 december de Spil in Maasbetaald of per giro. Ook kunt u mailen
bracht van 10.00-12.00
paramount.zdrecht@gmail.com of bellen naar
● Dinsdag 27 december KSCC in Nijmegen van
Laura 078-6181354 of Wilma 0615063539.
10.00-12.00
Info op www.paramont.nl

Advertentie plaatsen?
Iets kopen of verkopen? Berichtjes of marktplaatsberichten kunt u gratis in Christoffel Nieuws plaatsen.
Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook welkom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Wilt u zich opgeven? Dat kan via de mail of telefoon.
info@cuorereanimatie.nl
06-23225087
Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

← terug naar pagina 1

Podcasts over de Binnenvaart.
Aflevering 5 van de vijfdelige ‘Spoor
Terug’ serie De Binnenvaart, over de
geschiedenis van de binnenscheepvaart vanaf het begin van deze eeuw.
Aflevering 5: De acties
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Wat is een podcast?
Een podcast is een radiouitzending uit het verleden die nu door middel
van een website, op de
computer teruggeluisterd
kan worden.

Vanaf de jaren 1970 komen de schippers regelmatig in het nieuws
als ze weer eens actie moeten voeren om 'de beurs' te behouden.
Als het over die 'beurs' gaat, gaat het over de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling.
Deze wet, die voor de schippers van levensbelang is, stamt uit 1933
en was bedoeld als tijdelijke crisismaatregel.
Met interviews met:
-schipper Kraster Westra;
-schippersknecht Teun Twigt,
actief in de Algemene Schippersvereniging;
-Nico Seine, blokkadehoofd in Limburg,
van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond;
-schipper Ger Veuger,
betrokken bij de Granaria acties;
-schipper Boukje Volkers
-schipper Arjan Vissers.
De andere afleveringen gingen over de volgende onderwerpen:
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 1: Het schippersleven voor WO 2
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 2: De binnenvaart in oorlogstijd
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 3: Weer vrij
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 4: Het schipperskind
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief.
Ga naar:
http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479593.html

← terug naar pagina 1
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MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 16 OKTOBER 2016
Dhr. Thijs Jegen bestuurslid landelijk KSCC, zr. Mariëtta (Snijders), Dhr.
Willie Sanders, dhr. W. Heijmen ms "Hermina", ouders Mooren- Broekmeulen m.s "Pax", dhr. H. Reijmers sr." La Passerelle" en Hetty van Bon,
fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. Klaas Sloots.
14-10 Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
15-10 Mevr. Strijbosch; dhr. John Joosten; Tonny Driessen; Florian Rigter.
16-10 Satu van Steen; Irma Wooning.
17-10 Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk; Malou
Oome.
18-10 Dhr. Jan Heymen jr; Anna van Neyenhof; Lisanne Broeken.
19-10 Jos de Bruin.
2010 Mevr. Semper; Doortje van Lent; dhr. Piet Leensen.
21-10 Kees Akkermans; mevr. Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep; Annique Sipkema; José Janssen-Bonink, ms. “Padua”.
22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”; Leentje
Scheepers.
23-10 Dhr. Jan Robben; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’; Marcel de Reuver; dhr.
Jan Kartner.
24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen; mevr.
Joosten-Verschuren; Faya van Giesen; Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oijen, van m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
28-10 Joris van de Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Janneke Stam; Teije de Jong; Angelique van Meegen.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts.

MISINTENTIES ZONDAG 23 OKTOBER 2016
Ouders Pruyn-Reyman, ouders Buil-Wennekes "Pewil" en Petra Derksen, dhr. Theo Centen, mw. Leni Broekmeulen, dhr. Herman van
Laak, fam. Schoenmakers-Gommers.

← terug naar pagina 1

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws pagina 18

BINNENVAART
GEBOREN:

KERMIS

OVERLEDEN:
02-10-2016: HELENA KORNELIA (HÊLENE) STUIJ. Partner van
Johan Stuij. In de leeftijd van 50 jaar. De afscheidsdienst
heeft plaatsgevonden op 7 oktober in Crematorium
Zoomstede te Bergen op zoom. Corr.adres: Poortweg 16,
4613 BW BERGEN OP ZOOM.
05-10-2016: SANNY SIPKEMA-ANDELA. Echtgenote van
Jan Sipkema. In de leeftijd van 72 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 11 oktober in
Crematorium Dieren te Dieren. Corr.adres: Postbus 257,
7300 AG APELDOORN.
07-10-2016: KLAAS SLOOTS. Echtgenoot van Willy SlootsBerkhoff. In de leeftijd van 70 jaar. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op 13 oktober in Crematorium Dieren te Dieren. Corr.adres: Molenstraat 167, 7321 BE
APELDOORN.

21-09-2016: IVA MARIA COBUSSEN. Dochtertje van Ruud
Cobussen en Mariëlle Verberck.
Corr.adres: Waterdorp 1, 6642 DB BEUNINGEN.
23-09-2016: ELENA LOUISE MARIA STEEGMANS. Dochtertje
van Joep en Madeleine Steegmans-Gielens en zusje van
Laura. Corr.adres: Rhijnauwenselaan 6, 3981 HH BUNNIK.
08-10-2016: JOLIEN BUIL-VAN DEN BURG. Dochtertje van
Frans en Irene Buil-van den Burg. Corr.adres: Waterdorp
126, 6642 DB BEUNINGEN.
GEDOOPT:
23-10-2016: NOËLLE SOPHIA GEERTRUIDA VAN DUREN.
Dochtertje van Freddie van Duren en Nathalie Haverkoek.
OVERLEDEN:
27-09-2016: MARIAN OOSTENDORP. Partner van Wim Dut.
In de leeftijd van 55 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 4 oktober in zaal Ooleander te Herten.

Christoffel Nieuws

← terug naar pagina 1
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KSCC-Nijmegen
Riek Kuijten (Coördinatrice Bloemschikgroep) verzorgt al 18 jaar, samen met de andere leden van de
Bloemschikgroep, op vrijdag de bloemversieringen
voor de kerk. Zie eens hoe mooi elke week onze kerk
wordt verzorgt.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
ONZE ZIEKEN
* Mevr. Bep Burgers-Dekker.
ZORGGROEP EDE, LIDUINAHOF 35, 5281
BOXTEL
* Dhr. Sander Janssen, aan boord m/s
“Factotum”.
NIJMEGEN, WAALHAVEN 1k, 6541 AG.
* Pater Kees van Luyn.
ASSEL, POMPHULWEG 104, 7346 AN.
* Dhr. Joop Derksen.
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Marja Straathof.
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544
AL
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Dhr. Piet Sanders (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* 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.

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

← terug naar pagina 1
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AGENDA SCHIPPERSSOOS ZWIJNDRECHT okt/nov/dec 2016
Najaarsbal. Met het duo ‘Joy Ride’! In het oude
Festino, nu ‘Spektakel’ genoemd.
Di 1 november
14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Creatieve damessoosdag. Julia Internaat. Met borDi 15 november
14.00 uur duren, breien, knippen enz. Aanmelden bij J. Wijnen
Tel: 06-10 97 92 95.
Di 6 december
14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
7-9 december
Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vr 16 december
Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.
Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat
Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

Za 22 okt

20.00 uur

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2016
Elke derde zondag
11.00 uur
van de maand

Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN okt/nov 2016
Zondag

10.30 uur

Woensdag

14.00 uur

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

09.30 uur
18.00 uur
18.00 uur

EXTRA
Rikconcours
Mosselavond
Vrijwilligersavond

Di 25 oktober
Za 29 oktober
Wo 9 november

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

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN september/oktober 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Dinsdag

10.00 uur

KSCC gymnastiek

Woensdag

10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag

15.30 uur
19.00 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Donderdag 13 oktober
Zondag 16 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zondag 30 oktober

19.30 uur
14.00 uur
12.00 uur
11.00 uur

Vergadering Schuttevaer afd. Gelderland
Inschepen KSCC vaarreis met de PWA.
Aankomst PWA aan de Waalkade in Nijmegen en ontschepen
Allerzielen eucharistieviering

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Om alvast in uw agenda te noteren:
Eerste kerstdag 10.30 uur: Feestelijke eucharistieviering in de circuspiste Circus Freiwald in Nijmegen.
Tweede kerstdag 11.00: Bisschop van Luyn sdb zal met pater Clemens sdb directeur communiteit in Bonn en ondergetekende voorgaan in de tweede
kerstdag viering t.g.v. een aantal jubilea.

← terug naar pagina 1
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250
024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnenstraat 29
024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde
024-3773670
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA
024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ
024-3657657
KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA
024-3659911
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA
026-3788888
APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post
024-3658544
St. Radboud post 024-3619191
INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen 024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander 030-6580060

BINNENVAART:
Bureau Telematica
010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL
06-23225399
ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer
Censis Barendrecht
A.S.V. Rotterdam
CBRB Vasteland 78 R’dam
Kon. BLN-Schuttevaer Gld
E: gelderland@bln.nl
I.V.R. Rotterdam

078-7820565
0180-691420
010-4148585
010-7989800
06-51439451
010-4116070

Voor vragen aan de Rijksoverheid
(Postbus 51)
1400
DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30
024-3299396
Bureau voor Rechtshulp
0900-8020
B.V.B.
010-4129151
Slachtofferhulpdienst
0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
024-3665777
S.A.W. Opleidingen
06-22525998
Telefonische hulpdienst
0900 - 0767

Havendienst
Rijksverkeersinspectie
R.W.S. Gelderland

024-3292696
026-3528911
026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
024-3717700
Sluis Weurt
024-3775670
Verkeerspost Tiel
0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm.
024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen 024-14024
KSCC Rotterdam
010-4130030
KSCC ‘t Zuiden
0162-521782
ALARMNUMMER:
112
Politie (meldkamer)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer
024-3297599
GGD Nijmegen
024-3297297
Politie te Water
024-3739700

Volg het KSCC op:

← terug naar pagina 1
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—------------------------------------------------------COÖRDINATIEGROEP:

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel
(+31) 6 – 55 35 6666
Fax
(+31) 024 – 3788201
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl
Stafleden:
(+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom
Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
(+31) 024 – 3234568

Bloemschikken
R. Kuyten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie
L. Bom
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING
Rabobank

NL47 INGB 0001.16.23.01
NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:
ING

NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:
Rabobank

NL34 RABO 013.58.74.327

Colofon
Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Hans Jacobs, zuster
Adriënne, zuster Mathea, zuster Laetitia, Karel
Schreurs, pater Wim Boksebeld sdb, Marij Steenbeek.

