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Van de bestuurs- en directietafel

Dit jaar worden tijdens de Veertigdagentijd verkie-
zingen gehouden. De Veertigdagentijd is bij uitstek
een tijd van VERBINDING. Gaat u vooral stemmen,
Het is belangrijk dat de kermis-, circus- en binnen-
vaartwereld van zich laten horen.
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Vastenactie 2018

In het kader van de Vastenactie 2018 brengen wij en-
kele projecten die door de actie ondersteund wor-
den voor het voetlicht. Deze keer: Maison Papy in
Congo en weeshuis Sancta Maria in Indonesië.
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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/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De winter ligt achter ons, naar wij hopen. Het
was me een weekje wel: lage temperaturen,
een snijdende wind, dikke jassen, sjaals en een
pet op het hoofd. Droog weer en toch nog veel zon en geluk-
kig geen ijzel. Wat willen we nog meer.
Natuurlijk is het stookprogramma op deze kou afgesteld. Het
blijkt dat de thermostaatkranen goed werken: er is niets bevro-
ren. Voorkomen is beter dan genezen.
Dank aan Chris die in alle vroegte de kachel hoger zet, zodat
de activiteiten in een verwarmd centrum kunnen starten.

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
In de nieuwsbrief van het bisdom Den Bosch besteedde Mgr.
De Korte aandacht het volgende:
Dit jaar worden tijdens de Veertigdagentijd verkiezingen ge-
houden. In onze steden en dorpen, zo schrijft hij, leeft bij niet
weinig mensen het nodige onbehagen. Sommige partijen ma-
ken van dit ongenoegen gebruik om mensen te verleiden tot
negativisme en extremisme. De Veertigdagen tijd is bij uitstek
een tijd van VERBINDING. Bekoelde relaties kunnen worden
vernieuwd en gebroken relaties worden hersteld. Dat geldt
voor ons persoonlijk leven. De tijd dat bisschoppen een stem-
advies geven ligt gelukkig ver achter ons. Toch hoop ik, en zo
eindigt hij zijn tekst, dat u bij de komende verkiezing kiest voor
een partij die mensen verbindt in plaats van uiteendrijft.
Een tekst die voor zich spreekt.

Er wordt veel gemopperd op de politici. Soms terecht. Zij ma-
ken er soms een potje van. Betrouwbaarheid is in dezen een
betrekkelijk begrip. Anderzijds moeten wij de oorzaak ook bij
ons zelf zoeken: Kiezen we bewust voor een programma dat

ons wordt voorgehouden of kiezen we een partij waarvan de
lijsttrekker een mooie babbel heeft of mooie blauwe ogen.
Mopperen we maar omdat we zoveel informatie hebben van
horen zeggen.
De kieswijzer (hieronder) kan een hulp zijn, anderzijds: gebruik
je verstand: ga af op wat de politici hebben gedaan en niet
op wat ze allemaal zouden willen gaan doen. Bijna altijd moe-
ten er compromissen worden gesloten en dat is meestal veel
water bij de wijn, zodat…

Stemmen bij volmacht
Sommigen van u kunnen op 21 maart niet zelf hun stem uit-
brengen. Geef uw vrouw uw man of een goede vriend(in), in
wie u vertrouwen, heeft dat mandaat om namens u te stem-
men. Regel dit tijdig.
Belangrijk is dat de kermis, circus en binnenvaartwereld van
zich laten horen.

Klik hieronder op de afbeelding om direct naar de kieswijzer te gaan

https://www.gemeentekieswijzer.nl/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Voorbereiding 1ste Heilige Communie en
Heilig Vormsel start

Zondag 18 maart begint de voorbereiding op deze festi-
viteiten. De jongeren zijn per mail met hun ouders uitgeno-

digd om de heilige Mis om 11.00 uur mee te vieren.

Aansluitend worden de 1ste communicanten en hun ouders in-
geleid in het voorbereidingsproces. Dat duurt ongeveer een
ruim half uur. Daarna zijn de vormelingen met hun ouders aan
de beurt. Het is goed om de jongeren en de ouders voor te
bereiden. Kennis die bij de ouders wat weggezakt is kan weer
naar bovengehaald worden.

Samen gaan we op weg, en samen bereiden we ons voor op
een goede en christelijke plaats met de juiste houding in een
gezonde en aan de tijd aangepast kerkgemeenschap binnen
de samenleving.

Mocht er een opa of oma, een peettante of peetoom eens
mee willen luisteren: welkom.

€ 415

€ 100

€ 200

De stand op
8 maart

is € 415,- !

nog 3
weken
te gaan

Er is op YouTube een zeer in-
drukwekkend filmpje te zien
dat heet: “Die schockieren-
de Wahrheid über die Welt“
Klik hier rechts om het filmpje te
starten.    →

Prettig weekend

B.E.M. Van Welzenes sdb
Landelijk Aalmoezenier

https://www.bing.com/videos/search?q=die+schockierende+wahrheid+%c3%bcber+die+welt&&view=detail&mid=3669B0B78AB5B343EFA73669B0B78AB5B343EFA7&&FORM=VRDGAR
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Nijmegen, 16 februari 2018

De vrouwenbond werkt aan toekomst

In organiserend Nederland wordt veel geklaagd dat er bijna
geen vrijwilligers zijn. Een grote waardering voor uw bestuur en
de leden van de vrouwenbond. Ze doen het toch maar. Na-
tuurlijk is zo’n jaarvergadering een dag vol gezelligheid: gezel-
lig bijkletsen over allerlei zaken als vrouwen onder elkaar en
daarbij hoort ook de vergadering met praktische zaken en
vaak een spreker over een onderwerp dat de moeite waard is
om te beluisteren en met elkaar te bediscussiëren.

Maar buiten gaat het gewone leven door met ups en downs
met soms veel verdriet, maar ook met de nodige plezierige
momenten die wij vaak met elkaar delen.
De medewerkers van het pastoraat staan met volle overtui-
ging voor u klaar. Niet alleen voor de vieringen in de bots-
auto’s of het toedienen van de sacramenten, maar ook om
bruggetjes te slaan in diverse sociaal maatschappelijk situaties,
naar overheden, medische wereld onderwijs en vorming.

Het werk van een aalmoezenier is meer dan voorgaan in vie-
ringen en sacramenten. Het belangrijkste is dat u weet dat hij
bij u bent, wanneer u dat wenst natuurlijk, wanneer het nodig
is, maar ook op gewone huistuin- en keukenmomenten: elkaar
even ontmoeten op een kermis, tijdens een vergadering van
de organisaties.

Aalmoezenier Van Welzenes sdb.
schreef onderstaande brief aan de
Vrouwenbond van Kermisexploitanten.

Jammer genoeg kon ik niet
aanwezig zijn bij de jaarver-
gaderingen van de BOVAK
en van de NKB.
De jaarvergadering van de BOVAK viel samen met de verga-
deringen van de ECA, de FMC, ENTE en het FORUM in Mona-
co. Zij worden gehouden rond het 3de weekend in januari.
Volgend jaar, 2019, op vrijdag 18 januari tot en met dinsdag 22
januari.

Op de dag van mijn terugkomst hiervan was ook het afscheid
van de directeur Jan Roest van de Rijdende School.
Jan Roest was en is en zware motor in het onderwijs voor de
kermis- en circuskinderen in Nederland maar heeft als presi-
dent van ENTE een grote reputatie opgebouwd in het buiten-
land en bekendheid gegeven aan de buitenwereld.

In de onlangs gehouden jaarvergadering van het FORUM, het
platvorm voor pastores die werken vanuit alle christelijke ker-
ken in de wereld hebben de leden weer groen licht geven
aan de vice secretaris-generaal en ondergetekende als secre-
taris-generaal om deze organisatie voor 3 jaar te leiden. Wij
hebben samen ‘ja’ gezegd, omdat we het graag doen en dit
weer als een uitdaging zien om met elan te werken aan het
sociale pastorale welzijn van onze gemeenschap.

In de vergaderzaal van ENTE, Boedapest

→



Christoffel Nieuws pagina 5← terug naar pagina 1

Er moet nog veel gebeuren, zo constateerden de deelnemers
aan de vergadering.
De kennis van onze christelijke waarden is bijna naar het nul-
punt gezakt. Er wordt wel gemopperd dat er veel moskeeën
gebouwd worden, maar dat er christelijke kerken worden ge-
sloten, lijkt ons onberoerd te laten.

En laten wij eerlijk zijn er is een hype om het allemaal maar
goed te vinden de kerk is uit en het materialisme is in.
Natuurlijk is dat niet helemaal waar. Geloven is niet alleen iets
van de Kerk. In gesprekken is dit proeven: waarom gebeurt dit
toch, waarom laat God dit toe, of wat een wonder dat na de
winter de lente komt, dat er een kind geboren wordt. Vaak
vragen waar geen sluitend antwoord op te vinden is. Er over
blijven nadenken en als het kan samen in gesprek gaan, houdt
ons als volks God op de goede weg. De veertig dagen tijd
leent zich uitstekend om dit onderwerp  te overwegen.

Onderwerp van gesprek in de jaarvergadering van het FORUM
was: wat betekent de Oecumene en hoe geven wij, als pasto-
res hier vorm aan?’.

De aalmoezeniers van Italië, Spanje Frankrijk en België hadden
geen ervaring. Daarentegen spraken de Zwitserse collega’s
over een bijzondere positieve samenwerking in oecumenische-
vieringen. In Duitsland zijn er wel Protestantse dominees en aal-
moezeniers, maar er is geen echte oecumenische praktijk.
In Nederland kennen wij het in de kermis- en circuspastoraat
ook niet, maar wel in het pastoraat voor de binnenvaart. Er zijn
speciaal voor het protestants schipperspastoraat dominees
werkzaam.

Het was goed om over elkaar te informeren en over elkaars
kerkgrenzen te kijken. We hebben gezamenlijk dezelfde be-
langrijke boodschap: de heilige Schrift.

Gezamenlijke conclusie: de aalmoeze-
niers en de dominee zijn er voor U. Sa-
men gaan we ervoor.

Gaat u met ons mee?

PS: De  vertegenwoordiger van het
Vaticaan, zuster Alessandra die in onze
jaarvergadering aanwezig was bracht
de hartelijke groeten over van kardi-
naal Peter Turkson, het hoofd van het
officium del Migrantes.
Zij meldde voorts dat er eind dit jaar
een audiëntie wordt georganiseerd
voor de kermis- en circusgemeenschap. De datum was nog
niet bekend. Via de  kermis- en circusmedia  houden wij u op
de hoogte.

Met vriendelijke groet,

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk Aalmoezenier
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In het kader van de Vastenactie 2018 brengen wij enkele projecten
die door de actie ondersteund worden voor het voetlicht.

Deze keer: Maison Papy in Congo en
weeshuis Sancta Maria in Indonesië.

Noot vooraf van de redactie:
Begin februari hebben wij per mail contact opgenomen met
degenen die onze vastenactie-projecten leiden. De heer Kees
Smeele lag toen in het ziekenhuis omdat hij gevallen was. Op
14 februari is hij ontslagen uit het ziekenhuis, maar moet thuis
verder herstellen. Hij is nu 80 jaar en moet het na de val rustiger
aan doen.
In de plaats waar hij woont en werkt, komt het geregeld voor
dat er geen stroom is en dat hij moet wachten voordat hij kan
mailen. Dat is prima gelukt, waarvoor onze hartelijke dank.

Beste vrienden van het KSCC,

Sinds 1971 ben ik in de Congo Kinshasa dus 47 jaar.
Heb gebouwd in verschillende huizen en streken. Scholen en
internaten voor straatkinderenprojecten. Nu ben ik in het eer-
ste werk in Kinshasa waar we een centrum hebben voor oude-
re jongens die nog een vak willen leren. Tevens een lagere-,
middelbare- en een kleuterschool plus een parochie.
Een opvanghuis voor straatkinderen met de naam Maison Pa-
py dat onze speciale
aandacht vraagt vooral het naar school gaan, eten en kle-
ding.

Hoop dat U zoals het vorige jaar aan ons werk voor de jeugd
wil denken.

Hartelijk gegroet aan alle medewerkers en speciaal aan mijn
medebroeder Bernhard.

Gegroet, Kees Smeele →
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Beste mensen van het KSCC en andere
Trekkende beroepen,

Ik ben Br. Wilhelm Leensen FIC (broeders
van Maastricht) afkomstig uit de schipperswereld, probeer al
47 jaar broeder te zijn voor mensen in Indonesia op het eiland
Jawa, mijn woon en werkplek Muntilan - Magelang.
Mijn werk: Sociale dienstverlening voor werkzoekende jongelui
en anderen al 29 jaar. Het project wat ik ga toelichten is niet
mijn persoonlijke bezigheid maar een werk van onze broeder-
gemeenschap hier in Indonesia, de eerste jaren van mijn ver-
blijf hier in Indonesia was ik er wel bij betrokken.

Ons Weeshuis (Panti Asuhan) Sancta Maria in Boro Pronincie
Yogyakarta ligt in het Menoreh gebergte niet ver van de Boro-
budur. Het weeshuis is opgericht in 1938 en heeft al heel wat
heilzaam werk verricht in al die jaren voor vele minst bedeel-
den om ze een goede toekomst te geven. de actualiteit van
dat werk heeft nog steeds niet ingeboet, de armen hebben
we altijd bij ons.

Daar leven 61 kinderen (jongens), de Zusters hebben de meis-
jes. Op de Kleuter- en Basisschool zitten 23 kinderen, vervolgens
26 kinderen op de SMP (mavo) op het Technische- en ander
Beroepsonderwijs 11 jongelui en één volgt een academische
opleiding.

"Het Project" (kleinschalig)
De omgeving is bosrijk dus met veel bomen, die bomen heb-
ben allemaal bladeren die er van loop van tijd afvallen, in het
weeshuis wil men een ‘compostbedrijfje’ oprichten, het nut is
meerzijdig:

● geeft nuttige tijdsbesteding na school voor de kinderen
om de bladeren bijeen te vegen (daardoor ook zelf wat
voor de kost te verdienen.)

● De bladeren worden verwerkt tot kleine deeltjes door
een Mesin Potong Daun (machine om de bladeren te
snijden tot kleine deeltjes. gemengd met stalmest van de
kippen of eenden.

● Dit wordt op de markt gebracht er zijn al mensen die het
willen verkopen in hun toko's, de opbrengst is voor het
levensonderhoud van de kinderen en de studie.

Hiermee begint dan een zekere selfsupporting van het wees-
huis op zeer bescheiden schaal. →
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Kosten van het project:
● 1 Machine om de bladeren te verwerken rond de 8-9

miljoen roepia’s met een koers van Rp. 15.500,00 voor 1
Euro, dast is plusminus € 580,00,

● het bedrijfje zelf en de bouw ervan zo rond 15 miljoen
roepia’s, circa € 960,00,

Wil men een gedeelte of het hele projectje oppakken monggo
(gaat u gang).

Met dit verhaal hoop ik dat het KSCC Nijmegen een zinnig pro-
ject heeft als Vastenactie. Graag jullie reactie hierop, mag ik
me verontschuldigen voor de taalfouten die er hier en daar zijn
ingeslopen, dagelijks gebruik ik gemakkelijker het Bahasa Indo-
nesia.

Sluitende met vriendelijke groeten,
God bless you always (Tuhan memberkati). Salam.

Br. Wilhelm
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Terwijl onder normale omstandigheden
heel veel mensen binnen blijven bij een ge-

voelstemperatuur van -15° C was de uitdaging
om het ijs op te gaan voor heel veel mensen
groot genoeg om het er eens op te wagen. Ge-
tekend door een ferme oostenwind en enkele
ijsdagen nam de winter van 2017-2018 afscheid
van ons leefgebied. Voor even namen de
schaatsen voorrang op de wandelschoenen.
Buiten zijn is sowieso niet slecht en zo lang het li-
chaam dit nog toelaat wordt het iedere keer
weer geadviseerd. Inmiddels zijn we in de (mete-
orologische) lente aangekomen en het wandel-
programma vult zich met steeds meer
georganiseerde tochten, soms zelfs tweedaags.
Lopend zien we meer, zo valt vaak op te teke-
nen, dus het kijkspel ondersteunt de conditieop-
bouw.

De laatste twee weken van de inschrijvingsperio-
de van de 102e Nijmeegse Vierdaagse zijn inge-
gaan. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 23
maart 24.00 uur. Iedere belangstellende kan zich
via www.4daagse.nl aanmelden voor een deelna-
me. De kosten bedragen € 80,00 en bij een
KWBN-lidmaatschap zal er een korting worden
verleend. Uiteindelijk is er plaats voor 47.000 wan-
delaars.
Verzekerd van deelname zijn zij die in 2006 zijn
geboren, zij die minimaal een maal de Vierdaag-
se succesvol hebben volbracht, zij die het trai-
ningsprogramma van Via Vierdaagse volgen en

zij die zowel in 2016 als in 2017 werden uitgeloot.
Kinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen onder bege-
leiding meelopen. De begeleid(st)er kan zich
daarvoor opgeven van 3 april tot en met 12 juli.
De kosten daarvan bedragen € 30,00.
Uiteraard is er op website van de stichting De
4DAAGSE heel veel informatie te vinden.

Voor de komende twee weken staan de volgen-
de wandeltochten op het programma:

11 maart
48e Poldermars  in Ooij
Wsv De Roodborstjes
Afstand: 5-10-15-20-30 km
Startplaats:  dorpshuis de Sprong
Prins Bernhardstraat 3  6576 BB Ooij
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
024-6632708

14 maart
Vennentocht  in Wijchen  (Groepswandeling)
Stichting Samen op Pad
Afstand: 25 km
Startplaats:  boerderijcamping Bij de 3 Linden
Geitweg 4  6603 LB Wijchen
Starttijd: 10.00 uur
06-23555086
www.samenoppad-wandelen.nl
bertfaro@gmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van
wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland
worden gehouden.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
mailto:bertfaro@gmail.com
mailto:bertfaro@gmail.com
www.wandel.nl
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WINDKANTER

Leven in een behaaglijke warmte

Toch nog een wintertje in 2018 gehad ondanks de opwarming
van de aarde en de gasmeter tolde maar voort. Honger is erg
maar de echte armoe begint pas als je je woning niet meer
kunt verwarmen zei mijn vader altijd.

Bij dit alles moet ik toch weer denken aan die felle winters in de
oorlogsjaren. Vooral aan de oorlogswinter '44-'45 toen we met
ons schip zo'n negen maanden in Labbegat lagen, een nu ge-
dempt piepkleine haventje nabij Waalwijk, en tijd hadden om
in Vrijhoeve-Kapelle naar school te gaan. 's Morgens in het
donker in de sneeuw op de klompen naar school, ruin een half
uur lopen, om binnen te komen in een ijskoud klaslokaal waar
de juffrouw verwoed bezig was een in het midden staande
potkachel aan te steken. Een  potkachel, aangestoken met
papier en hout en die voor hij goed brandde enkele malen
plofte, deksel eraf, en het lokaal vulde met een verstikkende
rook. Het duurde wel even voor de houtblokken gingen gloei-
en en de warmte voelbaar werd, en inderdaad, wie het dicht-
ste bij het vuur zat warmde zich het best. Ik moest mijn trui,
jas en handschoenen wel aanhouden want als 'gelegenheids-
leerling' zat ik op de achterste bank bij het enkelvoudig glas-
raam, ver van die potkachel. Het is grappig dat je je dat
opeens herinnert maar hopelijk gaan we niet terug naar die
tijd.

Met alle perikelen rondom de opwarming van de aarde en de
gasvoorziening heeft de overheid blijkbaar toch de verwach-
ting dat we gaan bezuinigen op gas en desnoods met een trui

en een extra jas aan achter de beeldbuis kruipen in een slecht
verwarmde woning. Dan lijkt die echte armoe echter wel weer
in zicht te komen en daarom doe ik daaraan niet mee. Zouden
de ambtenaren van de overheid ook met trui en jas aan ach-
ter de computer zitten in koude kantoren bij de winterse kou?
Natuurlijk niet, maar zij kunnen zich gedurende de werkdag
wel warm houden op kosten van de overheid terwijl de gehele
dag thuiszittende oudjes het zelf moeten bekostigen.  Niemand
maakt zich nu nog echt zorgen over prijs of de hoeveelheid
gas, hout of kolen om de winter door te komen en is de aan-
dacht nu (1 maart) uitsluitend gevestigd op de dikte van het ijs.

→
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Er moet en zal geschaatst worden en hoe gelukkig is een
maatschappij die zich daar druk over maakt en er zoveel tijd in
kan steken. Toch zijn het juist die zaken die in ons eens zo rustig
landje onze gemoedstoestand kunnen gaan verstoren. Het is
zo gemakkelijk om als milieuactivist te roepen dat fossiele
brandstoffen de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde
en uitgebannen moeten worden maar zijn de alternatieven
voor huishoudelijk gebruik straks nog redelijk betaalbaar? Alter-
natieven ja, zoals windenergie maar niemand wil zo'n ding in
de achtertuin en er moeten er 'tig' geplaatst moeten worden
om te voldoen aan de vraag. Zonnepanelen, ja, maar voor de
meeste gezinnen een nog te duren investering zonder zicht op
het rendement en dat geldt ook voor het gebruik van aard-
warmte. Gas, maar onze eigen gasvoorraad is beperkt en zul-
len de kosten, om het gas van buiten onze landgrenzen te
betrekken en voor huishoudelijk gebruik geschikt te maken,
misschien sterk oplopen. Veel blabla, maar concrete, gerust-
stellende oplossingen worden nog niet aangedragen. Echter,
in een slecht verwarmd huis wil ik op mijn oude dag niet leven,
ondanks de oproep van de overheid zuinig te zijn met het gas-
verbruik.

Corvee

Ook in Pan-
heel werd

‘toen goed
gezorgd voor

verwarming
gezien de

sjouwers van-
af de kolen-

berg.’
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CREA-DOE PAASSTUKJE

Op maandag 26 maart 2018 is er om 13:30 uur een workshop
“Paasstukje maken” van de Crea-Doe o.l.v. Yvonne Meering.

Er wordt een Paastuk gemaakt op een houten of glazen bord
van 25 cm – 30 cm.  (Diameter)
De kosten zijn € 15,00.
(houten of glazen bord zelf meenemen)

De Paasworkshop wordt gegeven onder het genot van een
kopje koffie/thee en stuk overheerlijke appeltaart. Tevens is er
voor iedere deelnemer een glaasje advocaat.

Opgave t/m zondag 18 maart via KSCC 024 – 3777575:
of via Yvonne, 024 - 3780340.
voor meer informatie kunt u haar ook bellen.

Op het KSCC liggen aanmeldingsformulieren.
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DOOP

2018-03-09: Op vrijdag 9 maart wordt Louisa Hendrika
Duijts gedoopt. Louisa is het dochtertje van Gonny Duijts.
De doop vindt plaats in Rumpt.
Peetouders zijn: Hendrikus Knubben en Louisa Knubben -
Duijts.
Correspondentieadres: Haaftenseweg 3, 4156 JR Rumpt.

2018-03-18: Op deze zondag wordt Johannes Bertus Ster Maria van
Engelen gedoopt. Jordan is het zoontje van Danny en Merlin van En-
gelen - Hoefnagels en broertje van DJ.
Peetouders: Roy van Hees en Esther Schouten.
Correspondentieadres: Churchillstraat 34, 5151 CJ Drunen.

OVERLEDEN

2018-02-28: In de leeftijd van 63 jaar is Liesbeth van Loon
overleden. Partner van Gerard Guiking. In leven tourma-
nager van de familie Freiwald.
De crematiedienst werd gehouden op maandag 5 maart
in de aula van crematorium Uden te Uden.
Correspondentieadres: Zevenblad 9, 5345 KX Oss.

2018-03-01: Op donderdag 1 maart Cornelis “Corry” Bakker overle-
den. Corry heeft 62 jaar mogen worden.
 De begrafenisplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Schalkwijkerstraatstraat 16, 2033 JH Haarlem.

2018-03-02: Op vrijdag 2 maart is, in de leeftijd van 90 jaar,
Johan Rattink overleden. Weduwnaar van Trees van der
Pluijm en eerder weduwnaar van Annie Willems.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 9
maart om 11.00 uur in crematorium Waalstede, Staddijk
130 (bij gebruik navigatie: Staddijk 125) te Nijmegen. Voor-
afgaand is er van 10.00 tot 10.30 uur gelegenheid om afscheid van
Johan te nemen, bij genoemd crematorium
Op uitdrukkelijke wens van Johan zal de uitvaart in besloten kring
plaatsvinden.
Correspondentieadres: Everocken 12, 3271 AE Mijnsheerenland.

2018-03-05: Op maandag 5 maart is, op de leeftijd van 61
jaar, Jennie Verlaan - Bult overleden. Weduwe van Nico
Verlaan. Jennie wordt herdacht in de eucharistieviering
op zaterdag 10 maart om 10.30 uur aan boord van het
K.S.C.C. Schipperscentrum, Waalhaven 1K in Nijmegen
(navigatie: volg Havenweg). Voorafgaand aan de viering
kunt u van 10.00 tot 10.15 uur persoonlijk afscheid van haar nemen.
De crematie vindt plaats in besloten kring.
Correspondentieadres: Woeziksestraat 36, 6604 CM Wijchen.

JUBILEUM

2018-03-05: Piet en Lien Zandee – van Drunen zijn 60
jaar getrouwd. Zij vierden dit op maandag 5 maart. Wij
feliciteren het echtpaar met hun 60-jarig jubileum.
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10-3 Dhr. Frans Huibers; Doris Buil; Leon Berkers.
11-3 Beppie Leensen-Scheers; mevr. Wilma Bosman-van Hees;
 Peter Poppelier; Erik Bosman, m/s “Tonny”.
12-3 Dhr. Wim de Grundt.
13-3 Dhr. Jan Pruyn, m/s. “Kylia”; dhr. Ton Broeders v/h “Elan”;
 Richard van Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman m/s

Promessa.
14-3 Marianne Gerritsen; Angéla Nuy-Savelkoul;

Jan Wanders jr.
15-3 John v.d. Elshout.
16-3 Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
 Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
17-3 Nicola Pauwels.
18-3 Mevr. Marga van Rijswijk.
19-3 Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
20-3 Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
21-3 Ingrid Montens; Henri Derksen.
22-3 Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
24-3 Mevr. Kelly Leensen; dhr. Piet Sanders, Mill. a/d Rijn;

Ilona Brands, m/s “Narvik”.

MISINTENTIES ZONDAG 11 MAART 2018

Mevr. Jenny Verlaan-Bult
Dhr. Johan Rattink.
Geoffrey Keizer ms. Avanti,
mw. Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.
dhr. T. van Bon en J. van Bon,
de heer en mevrouw Kersten-van Laak,
dhr. George Dakriet,
dhr. Henk Verberck v/h ms Elithé,
ouders Beijer-Joosten,
voor overleden familie Faase.

MISINTENTIES ZONDAG 18 MAART 2018

ouders Bos-Heinen,
ouders Bemboom-de Boer,
broeder Gelasius Honig,
ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw,
dhr. J. Kersten v/h. ms Marwil,
dhr. Antoon Wendt,
dhr. Arie Wennekes,
voor ouders Van Rijswijk
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* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Rande-
rode  (3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10,
7334 DV.
* Dhr. Sander Janssen, m/s Factotum, her-
stellend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Dhr. Koos Verhoef, herstellend.
BEUNINGEN, WATERDORP 38, 6642 DB.
* Dhr. Wim Wanders, m/s Torrent, herstel-
lend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Dhr. Gerus Brugman, herstellend.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette)
en mevr. Greet Heijmen.
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. Sipkema en dhr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA, ANK-
LAARSEWEG 91, 7316 MC.
* 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 WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

ONZE ZIEKEN
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 mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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Programma Parochiecentrum Nijmegen

GOEDE WEEK, DE LIJDENSWEEK EN PASEN

De Goede Week, ook wel Lijdensweek genoemd, loopt van Palmzon-
dag tot Stille Zaterdag. In deze dagen worden alle gebeurtenissen, met
name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, herdacht.

We hebben voor u het volgende programma weten samen te stellen.

ZONDAG 25 MAART 11.00 uur
Palmzondag Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor

DONDERDAG 29 MAART 19.00 uur
Witte Donderdag Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor

VRIJDAG 30 MAART 19.00 uur
Goede Vrijdag Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor,
Perry Stekhuizen

ZATERDAG 31 MAART 19.00 uur
Paaswake Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor

ZONDAG 1 APRIL 11.00 uur
Eerste Paasdag
Eucharistieviering m.m.v. KSCC-Koor,
Sylvia Greve en Ingeborg Hubens

MAANDAG 2 APRIL 11.00 uur
Tweede Paasdag Eucharistieviering
m.m.v. Perry Stekhuizen. Preek: Hans Jacobs

Afsluiting Vastenactie
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart 2018
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 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
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 10-3 13.00 uur Jaarvergadering vereniging De Binnenvaart
in Maaszaal, Rotterdam.

Wo. 14-3 20.00 uur Denktank Havenconcert op het KSCC Nijm.

Do. 15-3 18.00 uur Bijeenkomst van Sociëteit De Wandelgang te
Rotterdam

Za. 17-3 20.00 uur Afscheid Prinsencabinetten op het Prinsen-
convent. Café Royal, Hertogstr. Nijmegen.

Di. 20-3 14.00 uur Bestuursvergadering KSCC/KSW Nijmegen

Zo. 18-3 12.00 uur Bijeenkomst 1ste Communicantjes en Vorme-
lingen met hun ouders. (Na de h. Mis)

Voor het complete programma voor de Goede Week zie pagina 16.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018

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 ge-
opend.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste
vrijdag van
de maand

19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT maart 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 20-3 13.30 uur Binnenvaartsoos
Do. 22-3 13.30 uur Klaverjasmiddag

Za. 24-3 20.00 uur
Paramont dansavond in Restaurant Paviljoen
Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangs-
prijs € 10,-. Zie ook pagina 18.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 29-3 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

mailto:info@kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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Schippersdansavond “Paramont”

Ook dit voorjaar wordt er weer een gezellige dansavond geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom.

De Paramont-dansavond is op zaterdag 24 maart.

● Tijd:    Van 20.00 tot 24.00 uur.

● Waar: Restaurant Paviljoen Develhof

Parklaan 1 Zwijndrecht.

● Entree: € 10,- U hoeft u niet aan te melden.

Voor meer informatie ga naar de
website:
https://www.paramont.nl/

De volgende Paramont schip-
persdansavond is op vrijdag
14 december 2018.

De muziek wordt verzorgd door
Jack Cross.

https://www.paramont.nl/
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Geachte dames en heren,

Bustocht naar Luik 17 mei 2018 met vaar-
tocht van Luik naar Maastricht.

Gijsbert Reijmers organiseert wederom
een busreis.

Programma:
’s Morgens om 8.45 staat de bus gereed
voor u gereed aan de Westelijke Parallel-
weg (achterkant van het station) te Zwijn-
drecht.

In Breda wordt er een stop gemaakt voor
koffie met gebak . Circa 12.30 u. aan-
komst Luik aan de Quai de Gaulle waar
we aan boord gaan op de rondvaartboot
Passerella waarmee we naar Maastricht
varen verwachte aankomst 17.30 u.

Hier staat de touringcar gereed en rijden
we naar Soerendonk in N-Brabant waar
we rond 18.45 aankomen voor het diner.
Na het diner rijden we weer richting Zwijn-
drecht waar we rond 22.00 u. aankomen.

De reissom voor deze busreis bedraagt:
€ 68,- p.p.
De prijs is inclusief:

● koffie met gebak
● de vaartocht
● diner
● het vervoer per touringcar

Voor eigen rekening zijn:
● een evt. reis- en/of ongevallenver-

zekering,
● annuleringsverzekering,
● drank en fooi.

Aanmelden is mogelijk tot 1 mei.

De reissom kan worden overgemaakt op
rekeningnummer:
NL49 INGB 0793 5116 t.n.v. G.J.J. Reijmers
o.v.v.: BVS Zwijndrecht-Luik
Graag voor 3 mei overmaken.

Voor uitgebreide informatie kunt kijken op
de site van de Binnenvaartsoos.

Telefonische informatie:
Gijsbert Rijmers: 078-6121325 mobiel
0610951090
Ina Feenstra 0619278560
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Op zondag 18 maart 2018 vindt de Stevensloop in de buurt
plaats. De Stevensloop is een hardloopwedstrijd met drie afstan-
den: 5 km, 10 km en 21,1 km. De start is op de Kronenburgersin-
gel en de Stieltjesstraat en de finish op de Grote Markt in
Nijmegen.
De wedstrijd heeft gevolgen als u op zondag de eucharistievie-
ring op het Parochiecentrum wilt bijwonen.

Het parcours leidt tot een aantal afsluitingen
Door middel van verkeersregelaars, hekwerk en afzetlint is het
parcours afgezet. Mocht u op deze dag willen uitrijden dan is
onderstaande situatie van toepassing.

● Waalhaven/Waalfrontflats Tussen 11:30-14:30 is in- en uitrijden
alleen mogelijk via Havenweg/Lijnbaanstraat, Marsstraat en
Weurtseweg. Bestudeer de bovenstaande kaartje goed.

Verder zijn ook de volgende straten beperkt be-
reikbaar:

●Stieltjesstraat/Kronenburgersingel Hier vinden de
starts van de parcoursen plaats. Het startgebied
is afgesloten van 07:00 tot 17:00. Wij bieden een
alternatieve parkeerplaats aan voor ingesloten
bewoners met een eigen parkeergelegenheid.
Deze alternatieve parkeerplaats is op het par-
keerterrein ‘Oude Stad’. Mocht u tussen eerder-
genoemde tijden graag weg willen met uw
voertuig, mail of bel gerust naar onderstaand
adres.
•Nieuwe Marktstraat/Weurtseweg In het gedeelte
van het centrum waar u woont, is het parcours
afgesloten tussen 11:30 uur en 14:30 uur. Wij bie-

den een alternatieve parkeerplaats aan voor ingesloten bewo-
ners met een eigen parkeergelegenheid. Deze alternatieve
parkeerplaats is op het parkeerterrein ‘Oude Stad’. Mocht u tus-
sen eerdergenoemde tijden graag weg willen met uw voertuig,
mail of bel gerust naar onderstaand adres.
•Handelskade Tussen 11:30-14:30 is in- en uitrijden alleen mogelijk
via Nieuwe Hezelpoort, Lange Hezelstraat, Veemarkt, Waalkade
en Ubbergseweg.

Burchtstraat
De Burchtstraat is van 07:00 uur tot 18:00 uur afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Het centrum blijft toegankelijk voor voet-
gangers via oversteekpunten op de Burchtstraat ter hoogte van
de Marikenstraat en de Broerstraat.

Openbaar vervoer
Op zondag 18 maart zijn er verschillende omleidingen voor bus-
diensten. Plan uw reis per bus vooraf op www.breng.nl.

KSCC Nijmegen Minder Goed Bereikbaar Tijdens Stevensloop Op Zondag 18 Maart
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Industrieplein Nijmegen afgeslo-
ten – KSCC Schipperscentrum
minder goed bereikbaar

In de weekend van 9-10-11 maart is
het verkeersknooppunt Industrieplein
helemaal afgesloten van vrijdagavond
8 uur tot maandagochtend 6.00 uur.

In mei/juni start Rijkswaterstaat i.s.m. de
gemeente Nijmegen met de renovatie
van de Waalbrug bij Nijmegen. De werk-
zaamheden duren tot eind 2019.
Tijdens de werkzaamheden blijft de brug
open voor het verkeer. Toch is niet te
voorkomen dat er enige hinder is. Om de
doorstroming van het verkeer door de ge-
meente Nijmegen te waarborgen zullen
op verschillende andere verkeerspunten
in de gemeente verbeteringen worden
aangebracht.

De verwachting is dat een deel van het
verkeer via de Oversteek S100 gaat rijden.
Om te zorgen dat ook hier de doorstro-
ming optimaal zal zijn, worden er nu aan-
passingen aan het Nymaplein en het
Industrieplein gedaan.

De aanpassingen aan de pleinen zullen
vanaf nu tot en met 16 maart in verschil-
lende stadia worden uitgevoerd.

Het KSCC Schipperscentrum Nijmegen zal
gedurende de werkzaamheden normaal
bereikbaar zijn. Maar maakt u gebruik van
het Industrieplein of Nymaplein om het
Schipperscentrum per auto te bezoeken
dan moet u in deze periode rekening hou-
den met een langere reistijd.

Met uitzondering van de weekend van
9-10-11 maart wanneer het hele Industrie-
plein is afgesloten. Wij raden u dan aan
het Industrieplein geheel te vermijden of
indien het niet anders kan de omleidings-
borden te volgen.

Wilt u alle werkzaamheden aan het Indu-
strieplein op uw gemak doorlezen dan
verwijzen wij u graag naar de volgende
brief van de gemeente Nijmegen. Lees
hier op de website de hele brief.

https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/industrieplein/
https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/industrieplein/
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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 Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

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
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
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