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UITNODIGING
DONDERDAG 8 DECEMBER
HUIZE ANTONIUS
AAN DE NIEUWE BINNENWEG 33
3014 GC ROTTERDAM
De Rooms Katholieke kerk heeft prachtige tradities. Als een zo’n traditie bijvoorbeeld over Maria 'de moeder van Jezus'
gaat en ook nog valt in de Adventstijd,
hetgeen ’verwachten’ betekend, dan
zijn deze regels een uitnodiging waard.
UITNODIGING JAARLIJKSE TRADITIE

GULDEN MIS
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Tijdens deze Mis wordt stil gestaan bij de
blijde verwachting van Maria. Als deze
Mis in het verleden in het teken stond
van mensen in nood, of mensen wier
naasten op zee waren en zelfs de naam
'Schippers mis’ kreeg, dan is dit schrijven
op een goede plek bij u.
De viering is donderdag 8 december om
11.00 uur. Als u een passend gedicht of
tekst wilt inbrengen neemt u dan van te
voren contact met ons op. Zoals gezegd een mooie traditie.
De kosten van deze samenkomst zijn
laag gehouden € 10,- per persoon. Het
bedrag kunt u bij aankomst voldoen.
Graag horen wij spoedig van u of u wilt
deelnemen. U kunt dit doen door een
telefoontje te doen naar Diny en Paul
Hofman. Doet u het liever via een emailbericht heel goed. Van deze tijd.
Telefoon Diny en Paul Hofman:
010 - 442 64 42 of e-mail:
d.hofmanwerkhoven@gmail.com
Uw aanmelding graag voor 1 december
PROGRAMMA GULDEN MIS
11.00 uur Eucharistieviering in de kapel waarin
zal voorgaan Pater Louis Poot O.F.M.
Organist is Marcel Nijs.
Na de viering zal er koffie en kerst
brood zijn.
13.00 uur Koffietafel in de zijvleugel van het res
taurant
14.30 uur Einde van samen zijn.

WIJ ZIEN U GRAAG DONDERDAG
8 DECEMBER
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Jaarvergadering Koninklijke BLN
Schuttevaer afdeling Gelderland en
Limburg Oost-Brabant
In het Kolpinghuis aan de Smetiusstraat 1 in Nijmegen zal op woensdag 28 december 2016 de laatste Jaarvergadering van afdeling Gelderland worden gehouden. Om 15.30 uur begint het programma met
het huishoudelijke gedeelte en wordt opgevolgd door de vraag om
de afdeling op te heffen. De aanwezige leden bepalen dat met het
oog op de fusie met afdeling Limburg Oost-Brabant. Er zal een nieuwe afdeling ontstaan.
Uiteraard is er ruimte om aan de vergadering deel te nemen. Zoveel
mogelijk interactie maakt het tot een mooi geheel. Nautische zaken
kunnen worden afgewisseld met sociaal economische onderdelen
en laten we niet vergeten dat het vooral ook om mensen gaat. In het
deel na de pauze zal er ook tijd zijn voor goederenstromen in Oosten Zuid-Nederland, deels grensoverschrijdend, voor de langsdammen
in de Waal en voor diverse projecten in het oosten van Nederland.
Aan het einde van de vergadering is er gelegenheid om een dank uit
te spreken aan de bestuursleden die niet mee gaan in de nieuwe afdeling: Johan Peters (afd L O-B) en Gerard Valk (afd Gld). Verder zullen de jubilarissen speciale aandacht krijgen.
Met een hapje, een drankje en muziek wordt de dag in Nijmegen afgesloten. Voor de andere gegevens verwijzen wij u naar het gezamenlijke Jaarboekje 2016 van de genoemde afdelingen.
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,
Mist, storm, regen en kou staan in deze dagen van november tegenover helder, rustig en zacht. En dan zijn er nog
verschillen op soms enkele tientallen kilometers afstand. In centraal Nederland kan na een dag regen twaalf millimeter worden afgetapt terwijl dat in het noorden er amper twee zijn. De
doorgewinterde wandelaar zal alle weertypen kunnen doorstaan,
hoewel de beleving op een heldere zonnige herfstdag een andere is
dan wanneer er bijna geen blad meer aan de boom blijft hangen
en de zuidwester van buiten en van binnen nat wordt.
In het Wandel Magazine komen regelmatig suggesties om goed
voorbereid op stap te gaan en op verschillende manieren worden er
prachtige producten aangeboden. De kleding moet bijvoorbeeld
warmte vasthouden bij lage temperaturen, maar ook ventileren bij
warmte. Er mogen geen schuurplekken ontstaan bij oksels en bij de
lies. Bij grote neerslaghoeveelheden is voorzien in het dragen van
een pet en hoe houd je dan de schoenen droog? En met sokken
was ook iets merkwaardigs, want deze moeten vaak als eerste contactlaag met de huid ervoor zorgen dat het aantal blaren heel laag
blijft. Helaas is er geen sjabloon dat door iedere recreatieve en sportwandelaar is te gebruiken. De verschillen tussen mensen zijn soms
groot.

Op het programma staat o.a.
26 november

De Noviomagum-Overbetuwetocht in Lent
WS78
Afstand: 40 km
Startplaats: restaurant Het Witte Huis
Pastoor van Laakstraat 54 6663 CB
Starttijd: 09.00 uur
033-8443178
www.ws78.nl
ws78.info@gmail.com

4 december

Winterserie D.E.W. Escharen in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Keuze-afstanden: 5-10-15-20 km
Startplaats: clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1 5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 uur – 12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Dieren
op 3 december en in Gorssel op 4 december 2016.
Hartelijke groet,
Henry Mooren
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UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

KERSTSTUKJES MAKEN KSCC KERSTMARKT

KSCC
KERSTMARKT

Kerststukjes maken voor de K.S.C.C. Nijmegen
Kerstmarkt.
Iedereen is van harte welkom op vrijdag 16 december 2016 vanaf ± 14:00 uur aan boord van
ons KSCC Schipperscentrum Nijmegen om
zijn/haar groene vingers te activeren voor het
maken van kerststukjes voor de Kerstmarkt op
zondag 18 december 2016.

Op zondag 18 december 2016 wordt de traditionele K.S.C.C. kerstmarkt gehouden op ons
K.S.C.C. SchippersCentrum.
Men kan een tafel huren voor €. 5,00 euro.
Voor het huren van de tafels kunt u bellen naar
het K.S.C.C. en vragen naar Ria Lentjes, Tel. 024
– 377 75 75.
De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf
de tafels kan aankleden en versieren. Indien
nodig is er ook stroom aanwezig.
Opbouw op zaterdag 17 december 2016 van
11.00 tot 13.00 uur en zondag 18 december
van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Tijdens de heilige Mis wordt er niet opgebouwd
en niets verkocht.
De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na
de heilige Mis) en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

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

Ook dit jaar willen wij u weer de mogelijkheid
bieden om uw kerst- en nieuwjaarswensen via
het KSCC Christoffel Nieuws Kerstspecial kenbaar te maken, want iemand vergeten kan
heel vervelend zijn.
Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is
het mogelijk om uw wens kenbaar te maken,
hetzij per mail p.vancleef@kscc.nl of telefonisch
024 – 377 75 75.
Opgave kan tot uiterlijk maandag 12 december 2016.

GEZOCHT !!!

We zijn weer op zoek naar muzikale kinderen die een instrument bespelen en/of willen meespelen (of meezingen) tijdens de KinderKerstviering/Herdertjesmis op
zaterdag 24 december om 18:00 uur aan boord van ons
K.S.C.C. Schipperscentrum
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MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 27 NOVEMBER 2016

25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevrouw Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven; Frans
Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Esther Zijlmans; dhr. André Raaymakers, dirigent kerkkoor; dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten.
28-11 Joris van de Berg; Stephanie Wams; Dorien Wennekes; Oscar Jansen; Joost Gerrits; Elsa Scholting; Marcel Derksen.
29-11 Marielle Verberck; Ruben Bomert; Gemma Janssen-Raats; Ties
van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.
1-12 Mevr. Mientje Paal; dhr. Henk Lischer, v/h ms. “Natascha”; mevrouw Sonja Verschuren-Sanders, v/h ms. “Bellona-V”; Wout Verschuren, m/s “Joël”.
2-12 Anne-Gerrit Bosman.
3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen; Claudia van Megen.
5-12 Miranda Gerrits; mevr. Hettie Seuren; Niklas Sieger.
6-12 Jesper Peters.
7-12 Dhr. Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
8-12 Mevr. Floor Huibers.
9-12 Mevrouw Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen; Richard van Meegen van m/s “Pasari”; Hans Peter de Vries; Amber
de Bont; Bernard Tonissen.
10-12 Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
11-12 Max van Meegen.

Dhr. Jan Schimmel sr., ouders Heijmen-Lucassen ms “Johannes”, ouders Pruyn-Burgers v/h ms. Mego, mw. M. Wanders-Bosman.
- Extra intentie.

MISINTENTIES ZONDAG 4 DECEMBER 2016
Voor dhr. Kees Leeuwestein v/h “Marty”, dhr. Nico van Welzenes,
mw. V. Steentjes-van Welzenes en voor overleden familieleden uit
familie van Welzenes-Klarenaar, voor ouders Dombeek-Verhagen
v/h ms. Hendrik, ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius, ouders
Rigter-van Steenwijk, sb Albert R.
Voor onze zieken

