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Van de bestuurs- en directietafel
5 November was de heilige Mis voor alle zielen: we
hebben alle mensen die ons vertrouwd waren en
waarvan wij hielden herdacht door hun namen uit te
spreken in relatie tot de aanwezige familieleden.
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De kinderdroom
Hans Jacobs neemt ons mee op een nostalgische reis
terug naar zijn jeugd. Nu de dagen korter worden herinnert Hans zich de kriebels en spanningen van een
jongen, wetend dat de Sint onderweg is.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Alle zielen
5 november was de heilige Mis voor alle zielen: we hebben alle mensen die ons vertrouwd waren en waarvan wij hielden herdacht door
hun namen uit te spreken in relatie tot de aanwezige familieleden.
Vaak met een karaktertrekje waardoor zij in onze geest tot leven
kwamen.
We hebben de namen van alle overledenen genoemd; (zie lijst pagina 12) of ze wel of niet in de kerk de laatste eer zijn bewezen.
Daarom boven deze tekst alle zielen en niet Allerzielen. Ook zij die
door oorlogsgeweld, honger of armoede om het leven zijn gekomen, wel of geen relatie hadden, zij werden allemaal ingesloten. Als
vanzelfsprekend werden ook de nabestaanden: de mensen waarvan het leven doortrokken was met verdriet herdacht.
Aan het einde van de viering ontvingen zij een roos en was er een
gemoedelijk samen zijn onder het genot van een kopje koffie/thee
en een heerlijke door de familie H. Knubben geschonken oliebol. Er
werd veel verdriet gedeeld, maar ook werd er kracht geput uit dit
samen zijn.

Onze gemeenschap wordt
vaak getroffen door mensen
die overlijden. Wij zijn altijd
blij dat we iets mogen betekenen. Ondanks het grote
verdriet, onze verslagenheid
en onze teleurstelling in
God, de Heer van Leven
zoeken we een bron van
troost in het samenzijn,
waarin leven LEVEN wordt.
Voor ons staat de mens centraal te midden van de familie, de samenleving, niet
het etiketje van de kerkelijke
gezindheid.
Wij mogen even schuilen
onder het dak van ons samenzijn.
Weest allen welkom om hiervan gebruik te maken.

De Last Post wordt gespeeld

Jaarvergadering CBRB
Vrijdag 24 november houdt het
CBRB haar jaarvergadering in het van der Valk motel in Ridderkerk
en aansluitend het jaardiner.
Een interessante agenda staat op het programma. Het sociaal pastorale werk vraagt regelmatig input: wat gebeurt er in de wereld van
de binnenvaart, kermis en circus.
Zoals op de jaarvergadering van de BLN gemeld werd, is er een
goed contact tussen beide organisaties: EMK → Eendracht Maakt
Kracht.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

De Ahoybeurs november 2017 ligt achter ons
Het modernste van het modernste werd getoond. Deze beurs wordt
beheerst door de Zeevaart, maar ook de binnenvaart mocht er zijn.
Een beurs biedt de mogelijkheid om te netwerken.
Diverse organisaties gebruikten de beurs om vergaderingen te houden. Ook de Koninklijke BLN Schuttevaer hield hier haar ledenvergadering. Hieraan vooraf een ontbijtsessie die knap en origineel geleid
werd door ‘Dit was het nieuws’-presentator Harm Edens. Interviewtjes, filmpje en communicatie over en weer met de zaal maakte er
een bont gebeuren van.

Harm Edens in gesprek met Hester Duursema, alg.dir. BLN

Thema’s als onbemand varen, wel of geen autosteiger, samenbundeling van krachten, betrokkenheid van politici kwamen uitvoerig
aan de orde. Bij elkaar de moeite waard om verder te borduren op
wat besproken werd en aan de orde kwam.
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VAN DE BESTUURSFORUM
EN DIRECTIETAFEL
Voorbereiding jaarvergadering FORUM, het internationale
platvorm voor pastores werkzaam van de christelijke kerken in
de kermis en circusgemeenschap van 20 -24 januari 2018.
De media hebben veel aandacht besteed aan 500 jaar Luther. Vooral
in de Duitse media werd het thema goed over het voetlicht gebracht
via kranten, radio en TV en social media.
Omdat FORUM
een oecumenisch organisatie is, is als
thema gekozen: wat betekent de
Oecumene
voor ons, pastores, en hoe
vertalen wij Oecumene naar
de gemeenschap.
De landelijke
aalmoezeniers,
Even luchtje scheppen na de vergadering op de kerstmarkt in
nationaal
diBasel. Rechts Ds katharine Hoby vice secr. gen FORUM en natiorecteuren
zoals
naal directeur in Zwitserland Protstants pastoraat. Links voorzitter
van het protestants pastoraat voor kermis en circus in Zwitserland ze genoemd
worden, zullen
een statement afgeven en verslag doen van hun oecumenische activiteiten.
Juist met de inbreng uit de diverse kerkorganisaties, protestant, orthodox, Anglicaans en katholiek kan het een hele interessante discussie
worden. Samen met tijd voor gebed en bezinning zal het een inspirerende bijeenkomst worden.
De vergadering vindt plaats in Monaco tijdens het 41ste internationale
circus festival in Monte Carlo.
Tijdens dit festival is er op de maandag een Internationale Oecumenische viering. Deze wordt gehouden in de circustent. Er zijn zo’n 30
kerkgemeenschappen vertegenwoordigd, een heel bont gebeuren.

Wat ons bindt is de heilige schrift en het bidden van het Onze Vader.
Er zijn heel veel mensen die deze viering enthousiast meebeleven.
Tijdens dit festival houden vele internationale organisaties hun jaarvergadering, zoals de ECA, Europese Circus Organisatie, de Wereld
circusorganisatie, FMC, de Europese kermisbond, ESU de Europese
organisatie voor onderwijs aan de vanwege het beroep trekkende
bevolking: ENTE en het Internationale FORUM.
Zaterdag 18 november: de grote dag: de intocht van sint Nicolaas in
het Friese Dokkum
Er wordt voor de Sint met zijn Pietenbazen op veel plaatsen een hartelijk welkom bereid. Centraal staat het traditionele kinderfeest.
Wanneer de Sint en zijn Pieterbazen officieel in Nederland aangeland zijn, zal hij met de nodige hulpsinterklazen internaten, leefgroephuizen, schepen, kermis en circuswagens aan doen.
Op zondag 26 november zal hij aan boord van KSCC schipperscentrum zijn verjaardag vieren. Naar verluidt zal hij met de sleepboot
Harmonie naar het KSCC centrum gevaren worden onder deskundige leiding van Gerrie van Meegen en Anja Benda.
Sint Nicolaas wordt een dagje ouder, maar ook zijn Pieterbazen krijgen het steeds drukker. In deze Christoffel Nieuwsbrief vindt u een
briefje waarop u uw kind kunt aanmelden en waarop u een paar
leuke dingen kunt schrijven.
Wij hopen dat u rond 12.15 uur aan boord bent om samen met de
kinderen dit verjaardagsfeestje voor te bereiden. Een mutsje of een
kroontje met de naam of een liedje en een versje voor de Sint. Misschien kennen de papa’s en mama’s, de opa’s en oma’s nog wel
een gedichtje en/of liedje uit hun jeugd?
Om alvast in uw agenda te noteren
1ste kerstdag 10.30 heilige Mis in de circustent de familie Freiwald.
De circustent staat op de Goffertwei in Nijmegen.
Medewerking wordt verleend door onder andere: de artiesten van
de familie Freiwald, het KSCC-kerkkoor en de Waalkanters, solozangeres Sylvia Greve (zang) en Heleen Bartels (harp).
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De kinderdroom

heilig man, als ik hals over kop de trap ben afgerend staat mijn droom
op de tafel. Mijn ogen vreten de auto op en ik prevel: Dank u Sinterklaasje, dank u.

Het duikt op in het najaar. Als de wind door de bomen jaagt en de
nachten langer worden, het bockbier robijnkleurig in het glas walst, de
verwarming een behaaglijk tandje hoger steekt. Dan is het er weer.
Dan begint op het eerste perron van de nostalgie de jaarlijkse reis
naar mijn jeugd. Naar de avonden dat mama zegt: “hé makkers,
staakt uw wild geraas!”
Het is snel stil. Want we weten dat Hij dan binnenkort komt. Hij, de man
waar we een heel jaar naar verlangd hebben.
De oren zijn gespitst en scannen de stilte af naar dat ene geluid: het
zachtjes kloppen tegen het raam. Het is heel dichtbij. We zingen op
het bonzende ritme van hartjes vol verwachting: hij komt, hij komt.
Eindelijk heeft iemand het gehoord en roept: Hoort wie klopt daar kinderen, hoort wie klopt er zachtjes tegen het raam? Een retorische
vraag want iedereen kent het antwoord. Natuurlijk is het geen vreemdeling die verdwaald is zeker. Nee, Hij is het, de Goede Sint.
De kinderdroom wordt wakker. Ik voel opnieuw de spanning. Met de
trein van Cuijk naar Nijmegen, want daar is het walhalla, daar zal ik
dingen zien die ik met mijn kinderogen nauwelijks zal kunnen verwerken. Ik ken het uit verhalen van oudere vriendjes en klasgenoten.
Schatkamer
Daar in Nijmegen is het mooiste plekje ter wereld.
In het hartje van de stad, in een heel groot gebouw is de schatkamer
van Sinterklaas. De V&D. Een gebouw met roltrappen, trappen waar
je niet op hoeft te lopen.
Mijn hartje bonkt. Waauw. Speelgoed zo ver je ogen kunnen zien.
Nooit heb ik gedacht dat er zoveel speelgoed zou kunnen zijn. En dat
is allemaal van Sinterklaas. Wat moet die man gelukkig zijn.
Dan slaat mijn hart over. Oog in oog met mijn droom. Een DAF vrachtauto, van blik, met oplegger. Dit! Mijn moeder ziet het. Tja, zegt ze bedenkelijk: “Je kunt het natuurlijk altijd vragen. Schrijf maar een briefje.”
Een dikke halve eeuw later staat die DAF nog steeds in mijn woonkamer. Mijn kinderdroom. Die morgen van de verjaardag van de goed-

Kerstballen
Eeuwen heeft Sinterklaas de kinderdroom gevoed. Het huwelijk tussen
de heidense traditie en de christelijke cultuur. Honderden verhalen zijn
er verteld, ontelbare avonden gevuld met warmte en samenzijn rond
een oude bisschop met een baard.
De volksheld die zo Nederlands is als een pot pindakaas, wordt op
klaarlichte dag aangevaren door een kabouter met een AmerikaansDuits nummerbord: de kerstman, een nietszeggende blozende dikke
man met een bel in zijn hand. Er komt geen zinnig woord uit zijn mond.
De kerstballen hangen al in de winkel als de Sint nog op zijn boot moet
stappen. De Sint heeft gewoond in tig miljoenen kinderharten en
wordt ingeruild door een man met een plastic creditkaarthart geboetseerd naar het beeld van de commercie. Het feest van geven en delen is verworden tot een sfeerloos commercieel krijgfeest, verlaagd tot
een fantasieloze speelgoedbrenger.
Sinterklaasverhalen zijn het kruispunt tussen de volwassenen- en de kinderliteratuur. Het Sinterklaasfeest geeft de verbondenheid aan die je
met elkaar in je familie, met je vrienden voelt: het bij elkaar horen. Gelukkig leeft het Sinterklaasfeest nog in het Sinterklaasjournaal als het
niet weer de zwarte piet krijgt toegeschoven.
En in mijn DAF, het relikwie van mijn kinderdroom.
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Sint al eeuw ‘thuis’ in Nijmegen
Door Hans Jacobs
Lang, heel lang geleden is er
een rijk, dat in en om het verre
Turkije ligt. Daar in het Byzantijnse Rijk woont prinses Theophanu. Een mooie jonge prinses
en haar oom besluit dat ze
gaat trouwen met de machtigste man in het westen: keizer Otto II, die is weer de baas
van het Heilige Roomse Rijk,
waar bijna heel Europa onder
valt. Ook Nijmegen.
Het is wel even wennen voor
de oosterse prinses. Helemaal
van het Oosten naar het Westen, duizend jaar geleden is
dat niet niets. Maar ze heeft hulp. Ze gaat niet
alleen. In haar hoofd gaat Nicolaas mee, een
bisschop uit de stad Myra. Een heel bijzondere man waarover een dik boek is geschreven
met alle avonturen van deze bisschop die we
later Sinterklaas gaan noemen.
Het helpt de prinses om de moeilijke tijd door
te komen. Ze reist door het grote rijk en komt
ook in Nijmegen terecht. Daar is ze regelmatig
te gast. Tijdens een van de reizen is onze prinses zwanger en in de bossen van Groesbeek
krijgt ze een baby: Otto, die later keizer wordt.
Nijmegen heeft dan ook een bijzondere plek
in het leven van de prinses en haar zoon. Otto
is gek op zijn moeder en om haar te eren
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bouwt hij in Nijmegen op het Valkhof een kapel, de Nikolaaskapel, genoemd naar de heilige waar zijn moeder zoveel over verteld
heeft.
Het is het eerste huis van Sinterklaas, zoals we
de bisschop nu kennen, in heel Europa. Nijmegen is dus eigenlijk dé enige echte Sinterklaasstad van Nederland en ver daar omheen. En
dat al meer dan een
eeuw.
Rijk van de prinses
Hoe belangrijk Sinterklaas voor onze prinses
Theophanu, haar zoon
Otto en voor alle groten
en kleinen in Europa is
geweest, is op een paar
honderd meter van de
kapel te zien in het museum Het Valkhof.
Als je op de bovenste
verdieping van het museum door een poort gaat, kom
je in het rijk van de prinses en haar grote heilige Sinterklaas terecht. Nicolaas en de prinses
uit het Oosten is de titel van de schitterende
reis door de geschiedenis van de grote kindervriend. Een reis die je samen met vrienden,
vriendinnen, vaders en moeders en opa’s en
oma’s bijna verplicht moet maken. Want er
valt heel wat te vertellen en het museum
heeft kunstenaar Marga van den Heuvel gevraagd daar iets moois van te maken. Het zijn
inkijkdoosjes geworden, tekeningen, kastjes
die je open kunt maken. Maar het belangrijkst
zijn de verhalen. Zoals hoe de Sint met één
arm een woeste storm op zee rustig kon ma-

ken, zodat schippers die dreigen te verdrinken, gered kunnen worden. Daarom is
Sinterklaas ook de patroonheilige, zeg maar
de mascotte, van de schippers. Of hoe de
sint meisjes die door boeven gevangen zijn
genomen, gaat bevrijden. Of hoe hij gouden
munten strooit in huis met arme mensen en
hun kinderen die niets te eten hebben. Misschien kom daar het strooien
van snoepjes op pakjesavond
wel vandaan.
Gouden karaf
Wat denk je van het verhaal
van Basilios, die door piraten gevangen is genomen en als slaaf
uit een gouden karaf een koning een glas wijn moet inschenken. De ouders van Basilios zijn
natuurlijk erg verdrietig en ze
vragen Sinterklaas om hulp. Op
een dag, als de slaaf weer een
glas wijn aan de koning geeft,
wordt hij in één keer op getild
en verdwijnt hij voor de verbaasde ogen van
de koning. Natuurlijk is het een truc van Sinterklaas. Je ziet in het museum hoe Nicolaas in
de loop van 100 jaar onze Sinterklaas is geworden en nog veel meer. Uiteindelijk kom je
in de wenskamer: Lieve Nicolaas, Ik
wens…..En met kloppend hart vul je het papiertje in.
Nicolaas en de prinses uit het Oosten: tot en
met 7 januari 2018 in het museum Het Valkhof
met 12 november een poëzie dag en 10,17,27
december en 7 januari een Prinsessendag. Zie
ook: www.museumhetvalkhof.nl
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Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,
Vanaf het balkon is er een prachtig zicht over de gracht met diverse memorabele gevels van
koopmanshuizen. Het gaat niet
om het dagelijkse wakker worden
met een terugkerend beeld, maar
om een onderdeel van een stadswandeling door een middelgrote
plaats in Nederland. Na een bezoek aan een historisch raadshuis
moet de kraag misschien een
beetje omhoog, omdat de temperatuur schommelt tussen de
herfstachtige en winterse waarden, maar verder is het genieten
van winkeltjes, van parken, van
kleine watertjes, van kerken en
misschien ook wel van langsvarende schepen. En onderschat de
waarde van bedrijvige en ook rustige mensen niet. Er zijn nog enkele
pluspunten van een wandeltocht
door de bebouwde kom van een
aanzienlijke plaats: de bereikbaarheid met openbaar vervoer is voldoende tot goed, waarbij
sommige steden meerdere stati-

ons hebben, en bij wisselvallig
weer zijn er diverse gelegenheden
om droog te zitten of om het lichaam een beetje op te warmen.
En met de nodige informatie van
de VVV moet het een mooi uitstapje kunnen worden met een
geestelijke verrijking en een lichamelijke opsteker.
Voor de komende twee weken
staat de volgende wandeltocht
op het programma:
25 en 26 november:
Winterserie in Dieren
Wsv Diderna-W.I.K.
Afstand: 5-10-15 km
Startplaats:
clubhuis KV Diderna 70 Nieuwland
Kolonieweg 2, 6952 GX Dieren
Ongeveer 2 km van station
Starttijd: 10.00 -14.00 uur
06 – 21 99 13 33
Op www.wandel.nl staan heel
veel gegevens van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Barchem (bij Lochem) op 19 november en Apeldoorn op 25 en 26
november 2017.
Hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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Vrijdag 10 november:
Vrijwilligersavond!
Op vrijdagavond werden speciaal
de vrijwilligers van het Nijmeegse
KSCC-Schipperscentrum in het
zonnetje gezet. Dag in, dag uit
staan zij klaar om het centrum
draaiende te houden. Zonder hun
inzet een onmogelijke zaak. Vandaar deze avond.
Een nieuw vat werd aangeslagen,
een lichte maaltijd bereid en het
duo Punt En El verzorgde de muziek.
Punt En El deelde boekjes uit met
tekstmuziek zodat ieder die het wilde mee kon zingen. Daar werd
gretig gebruik van gemaakt.
Evenals van het eten en het vat,
maar dat is een ander verhaal!
We danken iedereen voor hun inzet om de avond tot een succes
te maken.

Alle foto’s zijn te zien op:
www.kscc.nl/fotovideo/

← terug naar pagina 1
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KERMIS

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

GEBOREN:
25-10-2017: PAULINA CATHARINA ALIDA DE VOER. Dochter van Daniël
de Voer en Susan Roorda. Correspondentieadres: Habrakenwaard 4,
5236 XV EMPEL.
OVERLEDEN:
01-11-2017: GEERTRUIDA FEMIA (TRUIDA) GÜHNEN-ROOZE. Echtgenote
van Willem Gühnen. In de leeftijd van 71 jaar. De afscheidsviering
heeft plaatsgevonden op 7 november in de Onze Lieve Vrouwekerk
te Apeldoorn. Correspondentieadres: Carrouselweg 43, 7335 PK
APELDOORN.
08-11-2017: STEVE CLOFULLIA. Echtgenoot van Johanna
Clofullia-Kunkels. In de leeftijd van 50 jaar. De uitvaart
heeft plaatsgevonden op 14 november in de St. Louiskerk
te Hyeres (F). Correspondentieadres: 1255 route des
Marais. 83400 HYERES. Frankrijk.
09-11-2017: HENK WELSING. Weduwnaar van Anna Welsing-Lourensen. In de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart vindt
plaats op 17 november in de St. Martinuskerk te Zaltbommel. Correspondentieadres: Heksenwal 2, 5301 CM
ZALTBOMMEL.

Oproep aan schippers en oud-schippers
Beste mensen, ik ben de zoon van Jaqueline (inderdaad, zonder 'c')
van Alphen-Kerkhoff en Frank van Alphen, schippers, net als mijn
grootouders Henriette Kerkhoff-Maas en Anton Kerkhoff.
Momenteel werk ik aan een boek over mijn moeder - van een paar
generaties ben ik de eerste afvallige die geen schipper is gebleven,
maar schrijver is geworden (en ik verdien er nog een boterham aan
ook).
Afijn, ik ben dus op zoek naar mensen die mijn ouders en grootouders hebben gekend en mij wellicht nog wat verhalen dan wel
anekdotes over hen weten te vertellen.
Dan hoor ik dat graag. E-mailen kan naar: frankantonie@planet.nl of
belt u liever dan: +31 (0)6 – 25 06 19 13
Met groet, Frank Antonie van Alphen
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OVERLEDENEN 2 NOVEMBER 2016 † 1 NOVEMBER 2017
2016

in de leeftijd van

01 nov. Maike (Grietje) Danser-de Groot
03 nov. Adriana (Jaantje) Kuijf-Kabalt
07 nov. Jan Oldenhage
09 nov. Claudia Elisabeth Petronella Schneberger
14 nov. Joep Jagers
15 nov. Ton van Bon
17 nov. Jansje Geisterfer-Baars
21 nov. Gerrit Vader
21 nov. Mevr. J.H. van Leeuwen-Erlings
25 nov. Aad van Hoorn
06 dec. Anna Maria Eliza (Annie) Lameijer-van Dommelen
13 dec. Geertruij Jannette Bosman-Gerritsen
17 dec. Maria Magdalena (Leen) de Vries-Driessen
19 dec. Antonius Franciscus (Toon) Elsakkers sdb
09 dec. Carla Roelofs-Raayman
26 dec. Berdina Margretha Antonia (Bep) Burgers-Dekker
27 dec. Theodorus Hermanus (Theo) van Ophuizen
2017
05 jan.
17 jan.
18 jan.
20 jan.
22 jan.
29 jan.
04 febr
18 febr
21 febr
08 mrt.
21 mrt.
21 mrt.
21 mrt.
19 mrt.
27 mrt.
29 mrt.
08 apr.
08 apr.
13 apr.
17 apr.
20 apr.
21 apr.

Maria Albertha (Marja) Straathof-Kuijf
Gijsberbus Johannes (Gijs) Jansen
Elisabeth Hendrika Petronella (Liesje) Koops-Elders
Hendrikus Petrus (Henkie) Verwijk
Winanda Arnolda Maria de Ruijter-Baijens
Jacobus Bernhard (Jack) van Nuland
Petrus Cornelis Boere
Anita Martens-van Wijk
Egbertus Wilhelmus (Bertus) van Hooft
Toon Sprenkels
Elisabeth Johanna Maria (Els) Nelis-Faase
Johanna (Joke) Por-Panbakker
Marinus Johannes (Marinus) Spelbrink
Pater Joop Vernooij
Lenie Cuijpers-Kessels
Arie Geeris
Herman van den Brink
Jo Kunkels
Leendert (Linny) Vermolen
Johan Boeijmeer
Wilhelmus Jacobus (Wim) van Fessem
Petronella Johanna Cornelia (Nel) Kester-Touw

95
85
75
49
51
59
68
91
78
93
89
87
95
54
82
97

58
85
81
78
57
75
88
47
80
88
62
70
44
76
97
63
89
78
85
91
84
64

in de leeftijd van
27 apr. Annie Lütjens-Dauphin
79
07 mei Johanna (An) van Strien-Hooijmans
90
13 mei Freddie Schoenmakers
44
15 mei Jan Henskens
62
15 mei Pol Klee
76
20 mei Georgette Marie Edmond van Laak-van Dyck
90
20 mei Corrie Schoenmakers-van Dongen
87
21 mei Florentine Huberta Gerada (Floor) Huibers-Vermeeren
77
23 mei Albert Kroon
89
01 juni Cornelis (Kees) den Braber
66
02 juni Jan Thomassen
88
04 juni Piet Kraak
78
05 juni Maria Elisabeth (Ria) van Megen
79
12 juni Jacob (Jaap) Kerkhove
90
12 juni Martha Geertruida Bom-Wegkamp
67
28 juni Johanna Everdina (Annie) Wanders
96
01 juli Gijsbertus Theodorus Antonius (Bert) de Bot
80
02 juli Dominicus Johannes Petrus Marie (Minus) Caron
81
04 juli Toon Hendriks
68
10 juli Theo Verploegen
80
13 juli Willem (Wim) Leeuwestein
84
15 juli Theodora Maria Huberta (Thea) Verhulst-Lurkin
76
21 juli Janna Johanna Bakkeren-Heiboer
99
22 juli Jan van Thiel
90
30 juli Gertruda Hendrika (Truus) Janssen-Lodenstijn
98
12 aug. Dirk André Duijnhouwer
94
25 aug. Martien Moor
69
25 aug. Petronella Maria Bellona Theresia (Nellie) Koreman-Maas 80
09 sept Ria ter Steege-Korsten
83
20 sept Johannes Adrianus (Jan) van der Valk sdb
98
20 sept Cornelis (Kees) Zwaagstra
68
25 sept Jozef Wilhelmus (Joop) Balm
82
03 okt. Theo de Koning
79
06 okt. Antje Johanna (Zusje) Damkat-Akkerman
70
09 okt. Helena Johanna Maria (Ena) Beijer-Joosten
88
17 okt. Door Verstappen-de Wit
83
20 okt. Anna Jacoba (Ans) de Boer-van Dongen
89
20 okt. Johannes (Hennes) Hinzen
95
24 okt. Janneke Hoogedoorn
66
01 nov. Truida Gühnen
71

← terug naar pagina 1
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Op donderdag 9 november organiseerde KSCC Nijmegen Soos
met… een uitstapje naar ‘De Breierij’ in Beneden Leeuwen.
Het groepsuitje bestond uit een
rondleiding door de breifabriek en
een bezoek aan de winkel. Ook
werd er een modeshow gegeven,
waarin onze deelneemsters werden aangekleed met artikelen uit
de breierij.
Al met al een leuke en gezellige
middag in Beneden Leeuwen.

Alle foto’s zijn te zien op:
www.kscc.nl/fotovideo/

← terug naar pagina 1
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18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, Spes Nova; Dingeman
van IJzerlooij.
20-11 Melissa Koreman; Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;
dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;
dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;
Rik van Toor, m/s ‘Enigma’.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
Elsje Mulders; Beau van der Neut.
24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevr. Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven;
Frans Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten; Esther Zijlmans;
dhr. André Raaymakers.
28-11 Marcel Derksen; dhr. Joris v.d Berg; Dorien Wennekes;
Oscar Jansen; Joost Gerrits; Stephanie Wams; Elsa Scholting.
29-11 Marielle Verberck. Ruben Bomert; mevr. Gemma Raats;
Ties van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.
1-12

Mevr. Sonja Verschuren-Sanders, v/h “Bellona-V”;
mevr. Mientje Paal; dhr. Henk Lischer, v/h “Natascha”;
Wout Verschuren, m/s “Joël”.

ZONDAG 19 NOVEMBER
Dhr. Steve Clofullia, dhr. Leon Leijten, dhr. H. Welsing,
dhr. H. van der Donk "Amice III" dhr. Jan Kruisinga
ouders Wendt-Smidt en Aloys en Georg Wendt
ouders Buil-Wanders, dhr. A. van Thiel, Jan van Thiel en Han,
ouders Heijmen-van Ophuizen, ouders Wiegmans-Nefkens,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ZONDAG 26 NOVEMBER
dhr. J. Schimmel sr.
ouders Heijmen-Lucassen ms “Johannes”,
ouders. J. Wanders-Bosman,

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Marian Schoenmakers – Verschuren
(v/h “Amandus II”).
MAASBRACHT, GANGBOORD 62, 6051 GK.
* Mevr. Graat – Lutgens. (Laurentius ziekenhuis)
(Afd. Cardiologie C2).
ROERMOND, MGR. DRIESSENSTRAAT 6, 6043
CV.
* Mevr. Lies van Leeuwen-van der Laan.
NIEUWEGEIN, MAASSTRAAT 11, 3433 BK.
* Dhr. Koos Verhoef.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Mevr. Trees Rattink-van der Pluijm (kamer
149).
GROESBEEK, ZZG HERSTELCENTRUM DEKKERSWALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Agnes de Bot-Joosten.
ROTTERDAM, MEEUWENSTRAAT 10B, 3071 PE.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette).
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.

* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Bep Hoefnagels.
ECHT, DORPSTRAAT 59A, 6102 TS.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328
WC.
* 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.
* 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.

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

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

← terug naar pagina 1
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← terug naar pagina 1
AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2017
Zondag

10.30 uur

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

Woensdag

14.00 uur

Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2017
Elke derde
Eucharistieviering met ontmoeting in
zondag van
11.00 uur Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
de maand
Rotterdam
Wo. 6 dec.

11.00 uur Gulden Mis in Huize Antonius. Zie p. 18

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

SV Sterreschans Doornenburg
AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT november/december 2017
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 21 november 13.30 uur Soosmiddag
Di. 5 december 13.30 uur Sinterklaasmiddag
Di 19 december 13.30 uur Kerstborrel

Op Woensdag 24 november a.s. hebben we onze laatste activiteit van dit jaar gepland. Een bezoek aan Willemsen Interieurbouw BV in Huissen. Voor informatie over dit bedrijf, kijk eens op
www.willemsen-interieurbouw.nl.
We zullen daar een rondleiding krijgen van één à anderhalf uur.
Wellicht dat we daarna samen nog ergens iets kunnen gaan
drinken In Huissen.

Contactpersoon voor Zwijndrecht: Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas november/december 2017

’s Avonds willen we dan voor de laatste keer dit jaar bij elkaar
komen voor een gezellig avond, in het Ontmoetingscentrum in
Doornenburg. Gewoon weer om 19.30 uur.

Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 30 november 14.00 uur Soosmiddag
Do. 28 december 14.00 uur Soosmiddag

De rondleiding bij Willemsen begint om 13.00 uur. Het is de bedoeling dat degenen die hierbij aanwezig willen zijn, op eigen
gelegenheid naar Huissen komen. Het adres van Willemsen is:
Begonialaan 1, in Huissen.

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG november 2017
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Wo. 24 november 13.00 uur

Bezoek aan Willemsen Interieurbouw bv in
Huissen. Zie ook elders op deze pagina.

Wo. 24 november 19.30 uur Laatste “Praatavond” van dit jaar
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

We willen graag weten wie er meegaan. Daarom graag vóór 20
november even een bericht aan onze voorzitter, Henk van Loenen. Ik ben namelijk op vakantie.
Het telefoonnummer van Henk is 06–1012 2480. Zijn e-mailadres is
roerganger1@gmail.com .
Met vriendelijk groet,
Peter van Megen
secretaris

← terug naar pagina 1
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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
11.00 uur
Gulden Mis
Huize Antonius Aan de Binnenweg 33
Rotterdam
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 ook nog op een goede plek bij u.
De kosten van deze samenkomst zijn laag gehouden € 10.00 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 e-mailbericht heel goed. Van deze tijd!
Telefoon Diny en Paul Hofman: 010 - 442 64 42
E-mail: d.hofmanwerkhoven@gmail.com
Uw aanmelding graag voor 1 december 2017
PROGRAMMA GULDEN MIS
11.00 uur:

Eucharistieviering in de kapel
Celebrant is Jan Vijverberg O.P., en de organist is Marcel Nijs.
Koster: Ton de Man.

Na de viering zal er in de kapelruimte koffie en kerstbrood zijn en misschien
luisteren wij wel naar uw mooiste gedicht of verhaal.
13.00 uur:

Voor het kopje soep en een broodje gaan we naar de eerste
etage.

14.30 uur:

Einde van ons samen zijn.

Wij zien u graag woensdag 6 december 2017

← terug naar pagina 1

Sinterklaas en zwarte Piet bezoeken
KSCC Nijmegen
Zondag 26 november is het zover. Dan komt
de Sint met zijn Pieten aan in de Waalhaven
om speciaal ons centrum te bezoeken. Alle
circus-, kermis- en schipperskinderen mogen komen om de goedheiligman welkom
te heten.
Wij zijn erg trots
dat de Sint komt.
Zo trots, dat we
een speciaal programma (met
voorprogramma)
voor Sinterklaas in
elkaar hebben
gestoken.
We beginnen er
vrijdag de 24ste
november al mee.
Want dan mogen alle kinderen hun
schoentje komen zetten aan boord van het
Schipperscentrum bij de haard!
De sinterklaasmiddag zelf begint, na de heilige mis, op zondag de 26ste zo rond 12.15u.
met het voorprogramma. De kinderen ontdekken wat het schoentje zetten hun heeft
opgeleverd.
Dan om 12.45u wordt het wel heel spannend als Sinterklaas onze haven komt binnenvaren. Als de Sint eenmaal aan boord
is, mogen de kinderen allemaal bij de Sint
komen; om te zingen; een tekening af te
geven – maar vooral – mogen ze hun
wensenlijst(je) afgeven.

Christoffel Nieuws pagina 19
Een vergissing is gauw gemaakt en daarom
is zo’n lijstje erg handig voor de Sint.
Zo rond 15.30u vertrekt de goedheiligman
met zijn pietermannen weer want zij hebben het deze dagen erg druk en hebben
dus nog meer te doen.
Vanzelfsprekend mogen ouders en/of
grootouders ook komen. Maar niet voordat
zij een e-mail of
brief hebben gestuurd aan Natascha Lischer.
Als u wilt dat uw
kind gevraagd
wordt om bij de
Sint te komen,
dan heeft Sinterklaas enige informatie vooraf
nodig.
Stuur aub een email naar
nataschalischer@hotmail.com of geef een
briefje af op het KSCC Schipperscentrum
Nijmegen.
Vermeld daarin de volgende gegevens
van uw kind:
● voor- en achternaam;
● naam circus, kermisattractie of schip;
● leeftijd; naam school –internaat en
groep;
● wil wel/geen liedje zingen voor sinterklaas;
● aanvullende opmerkingen, zoals bijvoorbeeld maakt een tekening of iets (meegemaakt) wat uw kind wil delen met
Sinterklaas.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN november/december 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Dinsdag

11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC Gymnastiek

Woensdag

10.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag

15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering

19.30 uur
10.00 uur
12.15 uur
16.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
12.15 uur

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Vergadering BLN-Schuttevaer ZON
Schoentje zetten voor de kinderen
Aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in de Waalhaven Nijmegen
Bestuursvergadering LP/LKSCC
Bestuursvergadering KSCC/KSW
Vertrek met de bus naar de kerstmarkt in Essen (D)
Kerstbrunch
Kerststukjes maken voor de kerstmarkt
Kerstmarkt op het KSCC

Do. 23 november
Vr. 24 november
Zo. 26 november
Ma. 27 november
Wo. 6 december
Do. 14 december
Vr. 15 december
Zo. 17 december

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

CREA-DOE KERSTSTUKJES MAKEN
Op maandag 18 december 2017 is er
om 13:30 uur een workshop “Kerststukjes maken” van de werkgroep
Crea-Doe o.l.v. Yvonne Meering.
Er kan gekozen worden uit twee verschillende Kerststukjes.
1. KERSTTAART op plateau € 17.50
(met lampjes € 19.00)
Zelf plateau meenemen
2. KERSTBAL OP WIJNGLAS € 16,00
(met lampjes € 17,50)
Zelf glas meebrengen
De Kerstworkshop wordt gegeven onder het genot van een kopje
koffie/thee en stuk overheerlijke appeltaart. Tevens is er voor iedere deelnemer een glaasje glühwein.
Opgave met voorkeur Kerststuk (met of
zonder lampjes) vóór 4 december via
het KSCC per telefoon 024-3777575 pf
per mail: info@kscc.nl

← terug naar pagina 1
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Doop en inzegeningen
MS Pelagus
Op vrijdag 17 november wordt
de MS Pelagus van de familie
Gasten gedoopt. De bouw vond
plaats ism Rensen Driessen Zwijndrecht en Dolderman Dordrecht.
De doop vindt plaats bij Restaurant Dok, Maasboulevard 134, Zwijndrecht om 15:30 uur.

MVS Amara
Op zaterdag 18 november
wordt de MVS Amara van de
familie Mathys – Van Ballaert opgeleverd.
De doop en officiële overdracht
vindt op de werf van ASTO, Keizersveer 3C in Raamsdonksveer om 14:00 uur plaats.

Vera Pax en Vera Pax II en MS Cortina
Het nieuwe koppelverband Vera Pax en Vera Pax II van eigenaar Fabian de Wachter en motorvrachtschip Cortina met eigenaar Eddy
Vanlooy & Sabrina de Winter en zoon Jordy Vanlooy worden ingezegend aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb.
De doop en inzegening vindt plaats op zaterdag 18 november bij VEKA Group, Biesboschhaven Zuid 10-11, Werkendam vanaf 15.00 tot
18.00 uur.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Rotterdam
010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)
078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht
0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam
010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam
010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam
010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam
010-412 91 51
Bureau Telematica
010-206 06 06
--------------------------------------------------------RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt
088-797 40 20
Sluis Tiel
088-797 42 35
Sluis Hagestein
088-797 36 88
Sluis Amerongen
088-797 36 78
Sluis Driel
088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)
088–797 39 10
Sluis Grave
088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries
088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede
088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht
088-797 42 20
Sluis Volkerak
088-797 49 90
VP
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen
024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp
0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst
0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep
024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst
0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen
06-225 25 998
Havendienst Nijmegen
024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88 44
Waterpolitie
0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800-70 00
Brandweer
088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:
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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
Wineke Leensen
Gerard Leensen
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

Christoffel Nieuwsbrief 22 verschijnt op 30 november 2017.
Deadline: 27 november.
Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Yvonne Meering, Hans Jacobs, Gemma
Raats, Gerus Brugman.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
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