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Van de bestuurs- en directietafel
Het Heilige Jaar is afgesloten, Zondag is de 1ste zondag van de Advent. De Sint bezoekt het KSCC parochiecentrum. 6 November reflectie dag landelijk
bestuur KSCC en parochie.

Feest van dank KSCC Nijmegen
De feestavond, als dank aan de vele vrijwilligers, vond
vrijdag 18 november plaats. Een foto-impressie van
een avond met lekker eten en drinken, leuke muziek
en veel gezelligheid.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE
Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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Het heilig jaar is afgesloten

Paus heeft op 20 november het heilig jaar afgesloten.
Dit jaar stond in het teken van Barmhartigheid.
Men kan een heel verhaal schrijven over de betekenis van
Barmhartigheid. De Paus heeft er diverse stukken over geschreven
die de moeite waard zijn om te lezen. Maar nog belangrijker is dat hij
in het leven van alledag heeft laten zien wat de betekenis is van het
woord Barmhartigheid in het leven van alledag.
Hij sprak inspirerende, verstaanbare woorden op de zondagmiddag
nadat hij het ‘Angelus’ het ‘Engel des Heren’ had gebeden. Veel
groepen mensen had hij uitgenodigd om Barmhartigheid met hen te
delen. Onder hen waren ook de kermis- en circusgemeenschappen.
Zij waren – en een verslag over deze bijeenkomst kunt u nog teruglezen in Christoffel Nieuws nummer 8 - op 16 juni speciale gasten in het
Vaticaan.
Het heilig jaar, een jaar van verzoening werd geopend door de Heilige Deur te openen rechts van de ingang van de Sint Pieter. En u begrijpt het al: het jaar wordt afgesloten met de sluiting van de Heilige
Deur.
De datum 20 november is zomaar uit de lucht komen vallen. De zondag werd uitgekozen omdat op deze zondag het kerkelijk jaar wordt
afgesloten met het feest van Christus Koning. Een feest waarop Jezus
als dienaar der dienaren wordt gevierd.

Zijne Heiligheid
opende de
Heilige Deuren
op
29 november
2015. De laatste keer dat
dat gebeurde
was in het jaar
2000.

Zondag 1ste zondag van de Advent
Zondag 27 november is de 1ste zondag van de Advent. De herdenking van de geboorte van Jezus wordt voorbereid. Het eerste kaarsje
op de adventskrans wordt ontstoken. Dat licht hebben wij in deze
roerige tijden broodnodig.

Sinterklaas viert zijn verjaardag aan boord van het KSCC
En alsof het niet op kan: op deze zondag viert Sinterklaas zijn verjaardag aan boord van het KSCC schippers/pastoraal centrum.
Via twitter en facebook heeft hij laten weten dat hij op een bijzondere wijze aan boord komt: Hij en zijn Pietermannen worden namelijk
door Gerrie van Meegen met de ondersteuning van Anja Benda
met de stoomboot de Harmonie aan boord van het KSCC schippers
en parochiecentrum aan boord gebracht.
Het voorprogramma begint om 12.15 uur en de Sint arriveert rond
13.00 uur.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIELuisteren
TAFEL
De pilots voor en tijdens verkiezingen zijn blijkbaar onbetrouwbaar. Voor de tweede keer kleunden ze mis. Alle voorspellingen,
commentaren, verwachtingen: ze klopten niet. De uitslagen kennen
we nu.
De peilingen klopten niet bij de raadpleging in Engeland: wel of niet in
de EU en ook niet bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Wat zou de
conclusie kunnen zijn: de opiniepeilers staan te ver van het gewone
volk af. De stem van het volk wordt wel gehoord maar niet verstaan,
niet begrepen en niet in concrete daden vertaald.
Dit probleem is politiek, maatschappij breed. Discussies worden gevoerd, maar er wordt geen lering getrokken uit de opmerkingen van
het ‘volk ‘.
Er is gebrek aan mensen die een visie kunnen ontwikkelen voor de korte en langere termijn, mensen die kunnen abstraheren. En de burger
denkt: ik kan wel dingen zeggen. De politici geven de indruk te luisteren om na de bespreking of de bijeenkomst gewoon weer met hun eigen zaak verder te gaan.
Het is naar mijn smaak belangrijk, dat de politici niet alleen ten tijde
van de verkiezingen onder het volk te zien zijn,
maar altijd met mensen
bezig te zijn. Dat betekent:
luisteren en begrijpen wat
bedoeld wordt om daarna de opmerkingen in een
gedegen beleid en actieplan om te zetten. Het
moet een toevoegende
waarde zijn.
De weg naar de presidentsverkiezingen in Amerika verdient niet de
schoonheidsprijs: moddergooien naar elkaar: een toekomstige president onwaardig.
Wat de uiteindelijke effecten van de verkiezing van D. Trump zijn zullen
wij in de komende jaren weten.
Toen men aan president Obama in een interview op de tv vroeg:
maakt u zich zorgen antwoordde hij: “ja ik maak me zorgen.”

De kerk
Wat in Amerika en Engeland gebeurd is, gebeurt ook in de kerk. Wij
zijn blij dat Paus Franciscus de kerk weer terug geeft aan de mensen:
het gaat om Gods Volk, waarin leiders en volk elkaar voorttrekken
voorthelpen naar een betere toekomst waar het woord ‘dienaar’
weer in de oorsprong wordt ingevuld: dienstbaar zijn.
Het gebeurt ook op kleinere schaal binnen gemeenschappen en organisaties. Er zijn mensen die, als mens onder de mensen, hun nek uitsteken, voorstellen doen, acties ondernemen, verantwoordelijkheid
nemen en dragen. Maar er zijn ook altijd mensen, die met hun handen over elkaar blijven zitten en aan de keukentafel, de take of in het
gangboord kritiek spuien op iedereen en nog wat. Het zijn er maar
weinig, maar ze hebben wel invloed op de gemeenschap.
Gelukkig zijn de meeste mensen positief. Dat is hoopvol.

6 November reflectie dag landelijk bestuur KSCC en parochie
Een goede en inspirerende bijeenkomst. Even als bestuur bij elkaar en
praten over de corebusiness van het werk.
Alle bestuursleden spraken de wens uit om samen verder beleid uit te
zetten en mogelijkheden te ontwikkelen om de basis en de werksituatie steeds gericht te houden op de mens in de binnenvaart kermis en
circus. Kans en bedreigingen werden besproken.
Bedreigingen:
● de opvolging van ondergetekende
● de vormgeving van een organisatie die zich zet naar de kerkelijke en maatschappelijke veranderingen.
● Het gebrek aan financiën om een kracht aan te stellen.
Opvolging
Afgesproken is dat er gewerkt wordt aan een profiel van de sociaal
pastorale werker die zich inzet voor de jeugd en jonge gezinnen en zo
een steun voor de landelijke aalmoezenier wordt om hem dan te zijner tijd te kunnen opvolgen.
Het bestuur was er wel van overtuigd dat wij over de eigen grenzen
van de centra heen moeten kijken: een kreet die al meerdere keren is
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uitgesproken, waar ook veel over gesproken is,
maar weinig effect heeft geressorteerd.

De vergadering vond plaats in het kantoor van de rijdende
school. Gastheer was ons bestuurslid J. Roest directeur van de Stichting Rijdende School.
Zijn medewerkster had een eenvoudige doch voedzame maaltijd bereid. Eten met elkaar brengt mensen bij elkaar, dat gebeurde ook in
ons bestuur.

Jaarvergadering CBRB vrijdag 18 november 2016
Veel veranderingen hebben plaats gevonden binnen het CBRB. De varende schipper
is bijna helemaal overgestapt naar de Koninklijke BLN Schuttevaer. Het wordt ondanks dit gebeuren een goede vergadering, die voor de eerste keer
geleid wordt door de vorig jaar gekozen voorzitter: Paul Goris.

Paul Goris
We hebben kennis kunnen nemen van vele nieuwe ontwikkelingen
op sociaal economisch en maatschappelijk gebied.
De sfeer was zeer goed en verliep binnen de gestelde tijd. De middag werd afgesloten met een goed diner. Daarin krijgen deskundigen de gelegenheid om over diverse zaken het woord te voeren.
Op de site van het CBRB vindt u de juiste informatie.
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VAN DE BESTUURSFeest van dank KSCC-Nijmegen
EN DIRECTIETAFEL
De feestavond, als dank aan de vele vrijwilligers, vond vrijdag 18 november plaats.
Door de inzet van de staf, van de buurtbewoners Jean en William en van een verre buurtbewoner Hans, de catering van Piet Leensen,
Henriette Leensen en Lea Blom en later van vele vrijwilligers die gezamenlijk met voornoemde personen opruimden is het een heel gezellige avond
geworden.
Oud talent, Kees en nieuw talent, John van Oyen en Theo Roelofs maakten met de muzikant Theo van Blitz een geweldige sfeer.
Aan het begin van de avond natuurlijk een toespraak van de directie en aalmoezenier. Werkgroepen werden genoemd en hun belang onderstreept.
Foto’s Gerus Brugman en Henny Wigman Bekijk alle foto’s op http://www.kscc.nl/fotovideo/

← terug naar pagina 1
VAN DE BESTUURSMillingse SchippersEN DIRECTIEverening Sint Nicolaas
TAFEL
Woensdag 30 november a.s. vindt de
46e jaarvergadering van de Millingse
Schippersvereniging Sint Nicolaas plaats. Het
idee van de schippersvereniging komt uit het
Duitse. Wanneer u langs de Rijn vaart, ziet u op
de kade in de diverse plaatsen langs de rivier
schippersmasten staan, een teken dat daar een
schippersvereniging is.
In Millingen aan de Rijn staat ook een hele
mooie schippersmast op de dijk. Tijdens de feestdagen hangen er vlaggen in van allerlei firma’s,
rederijen, organisaties etc. Wanneer een lid van
de vereniging feest heeft, wordt de vlag in top
getrokken, wanneer iemand overleden is hangt
de vlag half stok.
Op de agenda staan de huishoudelijke zaken
zoals verslag, financiën, bestuursverkiezing etc.
Daarna worden ideeën voor 2017 besproken,
zoals ‘hoe gaan we verder met de Soos?, kunnen wij nu een reisje plannen? gaan we samen
nog een hapje eten?’
Dus geen hoogdravende zaken, maar gewoon
zaken die iets voor de mensen kunnen betekenen.
We hopen dat veel leden aan de oproep gehoor zullen geven

Op de dijk bij Millingen
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Sinterklaasfeest zondag 27 november 2016
Het voorprogramma, met liedjes zingen en
schminken, begint om 12.15 uur na de Eucharistieviering. Rond 12.45 - 13.00 uur verwachten
we de Goedheiligman.
Dit jaar brengt de sleepboot Harmonie de Sint
en Pieten aan boord van het KSCC.
Hij hoopt daar om 13.00 uur aan te meren.
Met leuke liedjes zullen wij hem en zijn Pieterbazen verwelkomen.

Koninklijke BLN-Schuttevaer
Vrijdag 25 november a.s. is de jaarvergadering
van de Koninklijke BLN-Schuttevaer.
Een jaarvergadering is altijd belangrijk voor
mensen. Natuurlijk zijn we tegenwoordig on line. Maar het face to face contact blijft belangrijk.
Ook in deze vergadering zal een overzicht gegeven worden van wat bestuur, directie en leden groepen hebben gedaan. Maar
belangrijker is: welke visie is er naar de toekomst ontwikkeld. Wat zijn de plussen van het
verhuizen, hoe is het contact met de leden,
kunnen ideeën vermarkt worden.
Ook in deze vergadering zal het niet aan een
bespreking over financiën ontbreken.
Meer informatie kunt u v inden op de site van
de Koninklijke BLN Schuttevaer.
Welkom.

Omdat de Sint niet alles onthouden kan, heeft
hij zijn Pieten een formulier laten maken waarop de pappa’s en mamma’s enkele positieve
bijzonderheden kunnen melden. Sinterklaas
weet dat natuurlijk allemaal wel, maar een geheugensteuntje heeft hij wel nodig.
Liedjes gaan we zeker zingen. Alle teksten worden op de muur via de beamer geprojecteerd.
Na afloop krijgen kinderen een glaasje limonade of chocomelk. De Sint heeft voor elk kind
een cadeautje meegebracht.
Dank u wel Sinterklaasje.
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