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Van de bestuursen directietafel
Feestelijke opening en inzegening van het KSCC
Schipperscentrum 40 jaar geleden.
Velen van u herinneren zich het grote feest op de 2de Pinksterdag
1976 van de opening en inzegening van het eerste KSCC
schipperscentrum, het voormalige schippersinternaat prinses
Margriet, dat in Zwolle heeft gelegen. Het had tot vrijdag voor de
feestelijke opening, 2de Pinksterdag, geregend geregend en
geregend. We gingen er vanuit dat het noodscenario
aangesproken moest worden. Met de inmiddels overleden
wethouder Herman van Montfoort en oud deken Vollebregt werd dit
al besproken. En –het is bijna niet te geloven- terwijl we hiermee
bezig waren hield de regen op en…ja… de zon brak door, de
temperatuur steeg in de loop van de volgende dagen tot
ongekende hoogte. Het feest vond plaats onder een stralende zon.
Honderden mensen hebben uit binnen en buitenland genoten van
de opening.

Het oude KSCC schip
Een dag na de opening zijn de vrijwilligers met het jacht van Frans en
Marie Mooren een dagje uit geweest. Een dag om nooit te
vergeten.

1986
De Opening van het 2de KSCC schippers centrum vond ook onder
een stralende zon plaats. De inzegening werd verricht door de
aanwezige aalmoezeniers. De feestelijke opening werd verricht door
de toenmalige minister president Ruud Lubbers. Het was
verkiezingstijd. De secretaris van de minister president had
aangegeven dat de heer Lubbers weinig tijd had. Dat klopt. Hij
moest naar een CDA verkiezingsbijeenkomst in Venlo.
Maar tot ons grote plezier nam hij en zijn vrouw ruimschoots de tijd
om alles te bekijken en te genieten van een verkoelend drankje.
Burgemeester Frans Hermsen was toen gastheer voor de overheid.

Burgemeester Frans Hermsen was voorzitter van de
sociale commissie voor binnenschippers. Hij vond het
sociaal maatschappelijke en culturele werk voor de
binnenvaart zeer belangrijk. Wij herinneren ons nog
de grote problemen in de binnenvaart: beurzen wel
of niet sluiten, de nodige actie en demonstraties en
negatieve landelijke pers de problemen die het
gezinsbedrijf kende. Onder een gezinsbedrijf werd verstaan een
bedrijf in ons geval het schip- waar gewerkt gewoond en geleefd
worden. U kunt de tekst terug vinden in de diverse rapport die
hierover rond 1983 zijn verschenen. Het KSCC en AMVV en COS
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1986

1986

hebben zich hard gemaakt voor het behouden van het sociaal
maatschappelijk en culturele werk voor de varenden.
Bezuiniging volgde op bezuiniging, tot dat in 2004 de subsidie
helemaal naar nul werd gereduceerd. De Kerk mocht deze taak
mooi overnemen. Wij lieten de politiek het sociaal maatschappelijk
werk voor onze ogen opblazen. De uitspraak van een CDA politicus
klinkt nog in mijn oren: er worden nieuwe schepen gebouwd, de
vloot vernieuwt zich dus…….zijn er geen problemen meer.
De tijd is veranderd, de maatschappij is veranderd. En jammer
genoeg heeft leiding van de kerk de maatschappelijke ontwikkeling
niet begrepen en kabbelde voort met het gezicht naar binnen
gericht.
Is de ontkerkelijking te stoppen?
Neen, maar daar moet ook geen
energie in gestopt worden. Jammer
genoeg heeft veel pastoraat werk
bureau vormen aangenomen:
spreekuur, automatisch
beantwoording, Voicemail etc.
Daar is allemaal niets mis mee. Ook
niet met het feit dat priesters, diaken

of pastorale werkers een vrije dag hebben en met vakantie gaan.
Maar voorkomen moet worden dat het alleen maar een goed
geoliede technische organisatie wordt, vanuit de computer geleid.
U kent de spreuk van don Bosco: presentie is preventie. Gelukkig zijn
er heel veel pastores die deze spreuk hoog in het vaandel hebben
staan, Deze houding werpt hopelijk vruchten af. Wij hebben wel een
lange adem nog.

In 2006 is de officiële personele parochie opgericht voor kermis
circus en binnenvaart. Kardinaal Simonis, maar vooral Bisschop van
Luyn sdb hebben zich hiervoor ingezet. De oprichting is verwoord in
een decreet.
Heel veel vrijwilligers zetten nu hun schouders onder de parochie.
Met de kracht van de heilige Geest en de inspiratie van don Bosco
en de betrokkenheid van u als gemeenschap wensen wij het KSCC
en de parochie een goede toekomst.
Welkom in de vieringen op 1ste en
2de Pinksterdag om 11.00 uur.
Het KSCC parochiekoor verzorgt
het muzikale gedeelte op 1
Pinksterdag.
Op 2de Pinksterdag zal Boy met zijn
zanggroep enkel liederen zingen.
Van harte welkom
Volaan Vooruit in Gods en don
Bosco’s Naam.
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Het bezoek en voorstelling in het Toverbaltheater maakte van de Soos met… dinsdagmiddag 26 april een groot succes.

Foto’s: Tonny van der Veeken
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Een speciale uitnodiging de
vormeling van 2015.
Vorige jaar hebben jullie het
sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Jullie hebt toen een hartje
met jullie naam gehangen op de
familie Naamplank INGONA.
2de Pinksterdag 16 mei in de heilige Mis
zal jullie dit hartje overhandigd worden.
Het herinnert jou en ons weer aan dit
mooie feest.
Van harte welkom.
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IVR Congres in Krakau 12 en 13 mei

Woensdag donderdag en vrijdag 24, 25, 26 mei
vindt de binnenvaart beurs Maritime Industry plaats
in de evenementen HAL Gorinchem.
Veel scheepvaartbedrijven zijn op deze beurs
vertegenwoordigd. Natuurlijk zijn er ook
aanpalende organisatie aanwezig Kon BLN
Schuttevaer, CBRB, Vereniging Binnenvaart,
huisvesting schippersjeugd.
Het KSCC en het RK pastoraat zullen niet via een
aparte stand aanwezig zijn, Het pastorale team Jos
van Dongen en ondergetekende zullen persoonlijk
door de beurs gaan en u ontmoeten.
Deze is een unieke gelegenheid te netwerken en
het belang van het KSCC en pastoraal uit te stralen.
Op 26 mei vindt er een seminar plaats
georganiseerd dor Koninklijke BLN Schuttevaer:
actualiteiten in de binnenvaart in de binnenvaart.

Het is goed om aandacht te besteden aan dit congres. Het gaat
over technische zaken. Goed en interessant om nar te luisteren.
Maar voor ons als KSCC is het belangrijk aanwezig te zijn: het is een
geweldig internationaal netwerk aan technische deskundigheid waar het KSCC het nodige
profijt van heeft, maar waar het KSCC en de parochie ook de nodige expertise kunnen in
brengen.
Diverse keren heeft het KSCC een bemiddelende rol gespeeld. Door goed met elkaar te
spreken en naar elkaar te luisteren, waarin juist de sociale component belangrijk was is er
vaak een goed resultaat behaald. Dit jaar zullen wij niet vertegenwoordigd zijn.
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ONZE JARIGEN ……

13-05 Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel; Loraine van Meegen.
14-05 Hans Jacobs van Pandora; Annemiek Bosman-Nuy, “Tonny”; Joep
Nuy.
15-05 Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
16-05 Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen m/s “Jasmijn”; Sjaan Blom;
Rosalie Heijmen.
17-05 Rens van Dodewaard, m/s "Felix"; Kevin en Kim Stobbelaar.
18-05 Hans Vermeeren; John Lischer; dhr. Frans de Vroedt.
19-05 Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
20-05 Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”; mevr. Tiny
Janssen; Johan Bosman.
21-05 Floris Storm en Joost Storm; Christy Bouman “Sailing Home”; Naomi
de Zwart; George Sep; Ben van Tol.
22-05 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-05 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den Haan; Eva van
Klooster.
24-05 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins; Martin
Oome; John Bosman.
25-05 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; Juliet¬te Wendt; dhr.
Jan Roest, directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Axel Helmink
en Falco Helmink; Marijke van Loon.
26-05 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schüttler.
27-05 Dhr. Willy Verberck; dhr. Jan Suykerbuyk; Toine Willemsen; Erwin
Bosman m/s “Ingona”.
28-05 Karin van Dongen, v/h “Najade”; Luuk Brandt.

Facebook

In de week van 24 april tot 30 april is het digitale Familiemagazine
online gezet. Men raakt er al aan gewend. Een mail informeert u dat
Christoffel Nieuws online is geplaatst, U klikt de www.kscc.nl aan en
vindt onder Christoffel Nieuws de laatste uitgave.
Het op facebook plaatsen van dit nieuws blijkt in een behoefte te
voorzien. 390 Keer heeft men Christoffel Nieuws op facebook
gevonden. Benieuwd ben ik hoe het met twitter gesteld is.
Momenteel wordt ook bekeken of het Christoffel Nieuws op
Instagram geplaatst kan worden.

Advertentie plaatsen.
Iets kopen of verkopen? Berichtjes of, marktplaatsberichten kunt u
gratis in christoffelnieuws plaatsen. Foto’s voorzien van naam en een
tekst zijn ook welkom. U kunt ze sturen aan redactie@kscc.nl
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Beste wandelvriendinnen en -vrienden,
Voor wat het waard is: het koele weer zorgde voor een langere
houdbaarheid van de kleuren van de bloesem en de bloemen die
het landschap en de omgeving tekenen. Dat bewonderen moet al
een enorme uitdaging zijn. En dat kan dan weer uitstekend worden
gecombineerd met een fiets- of wandeltocht, ook als inmiddels de
temperatuur zich al weer op een hoger niveau beweegt.
Over wandelen en 4-Daagse gesproken kan worden gemeld dat op
www.ksccvierdaagse.nl een opgave voor de verzorging kan worden
gedaan door hen die aan de 100ste versie van het Nijmeegse
internationale evenement deelneemt. In 2015 was de bijdrage van
een deelnemer € 35,00. Dankzij andere financiële ondersteuning van
onder andere sponsors wordt de hoogte op dit niveau vastgesteld.
Een kleine wijziging is altijd mogelijk. Wat in ieder geval ook wijzigt is
de situering rondom de rustposten. Nu in 2016 eenmalig 55 km in het
parcours is opgenomen buigt de top van het verzorgersteam zich
over een goede invulling. In een later stadium zal dit worden
vastgesteld.

Voor het op peil houden of uitbouw van de conditie worden de
volgende wandeltochten aangekondigd:
15 mei
1e Pinksterdag

Elstars Pinkstertocht in Elst
Wandelvereniging Elstars
Keuze-afstanden: 7,5-15-25-40 km
Startplaats: sportpark de Pas
De Pas 1-3 6662 BK Elst
Starttijd: 07.00 uur – 13.00 uur
06-18194595
www.elstars.org
info.elstars@gmail.com

16 mei
2e Pinksterdag

Pinkstertocht in Milsbeek
Wandelsportvereniging Milsbeek
Keuze-afstanden: 2,5-6-12-20-28-42 km
Startplaats: ‘t Trefpunt
Kerkstraat 31 6596 AK Milsbeek
Starttijd: 07.00 uur – 14.00 uur
0485-322325
www.wsvmilsbeek.nl
wsv.milsbeek@ziggo.nl

22 mei

Drie Provinciën Wandeltocht in Malden
Stg. Malden Wandelt
Keuze-afstanden: 5-10-20-25-30-40 km
Startplaats: Austria Sport
Rijksweg 209 6581 EK Malden
Starttijd: 07.00 uur – 13.00 uur
06-23289388
www.maldenwandelt.nl
info@maldenwandelt.nl

Op www.wandel.nl staan altijd georganiseerde wandeltochten.
Een hartelijke groet en veel wandelplezier,
Henry Mooren
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

06-05-2016: Zuster ANDREA KETELAAR. Overleden in de leeftijd van 95
jaar.
Correspondentieadres: Huize Mater Misericordiae
Kloosterstraat 10, 5038 VP Tilburg.

Binnenvaartgemeenschap
OVERLEDEN:
06-05-2016: Elisabeth Pietertje (Betsy) de Korte - Okker.
Weduwe van Pieter Willem Jacob de Korte. In de
leeftijd van 76 jaar.
Correspondentieadressen:
Rosita de Korte: Postbus 362, 3330 AJ Zwijndrecht
Simon de Korte: Postbus 334, 3330 AH Zwijndrecht

08-05-2016: WIL VAN DE VEN. Echtgenoot van Marianne van de Ven Draaisma. Op de leeftijd van 58 jjar.
Correspondentieadres: De Haaghe 74, 6641 JD Beuningen.

09-05-2016: Waltraud Karolina Katharina (Wally) Geurtjes - Zingel.
Weduwe van Franziskus Adam Geutjes. Op de leeftijd van 78 jaar.
De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 17 mei om 12.30 uur
in de H. Antonius van Padua kerk in Millingen a/d/ Rijn.
Correspondentieadres: Moutlaan 36, 6681 GZ Bemmel.

Christoffel Nieuws
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Het KSCC Kerkschip
werd de afgelopen tijd
aan de buitenkant
stevig onder handen
genomen.
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Ook de binnenkant werd
daarbij niet vergeten.
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MISINTENTIES ZONDAG 15 MEI 2016
ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND
1e Pinksterdag
Dhr. Wil van de Ven, George Wendt, dhr. Jan Lelie oud-koorleider,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h Dieu Donné, dhr. J. Hoefnagels,
dhr. C. Fijneman, dhr. Jan Kruisinga, ouders Kersten-van Laak.
MISINTENTIES MAANDAG 16 MEI 2016
2e Pinksterdag
Peter Blom en Piet Gradussen, mw. Nancy Rensen-van den Brink,
voor ouders van Laak - Snijders, ouders Verschuren - Hoornick, dhr.
Johan van Zijl, fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. J. Sep.
- Voor een bijzondere intentie
- Voor de overledenen van onze schippersgemeenschap
- Voor moed en kracht voor allen die pastoraal werk doen.

Mevr. Claartje Kersten
NIJMEGEN, BREEHOFSTRAAT 44, 1 HOOG, 6542 RB.
Mevr. J. Kerkhof-Sep
NIJMEGEN, DOMMER VAN POLDERSVELDTWEG 23c, 6521 NC.
Ton Rennings
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
Dhr. Alex Sijbranda
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
Winanda de Ruyter-Baijens
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
Mevr. Graat-Lutjens
ROERMOND, BROEKHIN-ZUID 13, 6042 EA.
Mevr. Marja Straathof
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.

MISINTENTIES ZONDAG 22 MEI 2016
IN HET VERPLEEG/VERZORGINGSHUIS
Wil van de Ven, mw. M. van Os-Appelboom en Henk Appelboom,
dhr. Herman van Laak, dhr. Thijs Jegen bestuurslid landelijk KSCC,
ouders van Bon-Leygraaf en Hetty van Bon Reijmers, ouders BomBuurman, ouders Pruyn-Reyman, ouders Brom Cornelissen en dhr. F.
Brom, ouders de Bot-Neff.
ONZE ZIEKEN
Dhr. Joop Derksen
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
Mevr. Dien Hollemans-van Neijenhof
SCHIJNDEL, SALVIAHOF 29, 5482 PK.
Dhr. Gerard Leensen
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544 AL.

Mevr. Meering-Metzler (Verpleeghuis Kalorama)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX.
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

