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Van de bestuurs- en directietafel

Nu wordt de lente voelbaar maar ook zichtbaar in de
bloesem, in het jonge groen, de wereld krijgt een
facelift. Kijk en geniet. Het doet je een hele boel za-
ken in je leven relativeren.
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Ontmoeting met Mgr. Hans van den Hende

Enkele belangrijke zaken stonden op de agenda; wie
wordt de nieuwe referent; de ondersteuning /opvol-
ging van de aalmoezenier van het pastoraat en de
financiën.
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Opbrengst van de Vastenactie 2018

De vastenactie 2018 heeft € 4000,- opge-
bracht. Wij danken iedereen voor de gulle
bijdragen. Het geld zal spoedig aan de
projecten worden overgemaakt.
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Lente

Eind vorige week vertelde de weersman en de weersvrouw: de
lente komt, we moeten wel even wachten. Dat ging zo tot zon-
dag jl. de lente komt, maar we moeten nog even wachten. Ze
hadden gewoon de weersverwachting moeten melden, dat
was reëler geweest.
Nu wordt de lente voelbaar maar
ook zichtbaar in de bloesem, in het
jonge groen, de wereld krijgt een
facelift. Kijk en geniet. Het doet je
een hele boel zaken in je leven re-
lativeren.

PWA Vaarvakantie 2018

Zondag 29 april start de KSCC vakantiereis voor zieken met de
mps Prins Willem Alexander.
Het vaarschema vindt u verder op in deze Christoffel Nieuws-
brief op pagina 6.
Er is heel veel werk aan vooraf gegaan. Het coördinatie team
heeft haar uiterste best gedaan alles zo goed mogelijk voor te
bereiden. Helaas hebben we het weer niet in de hand. Hope
and pray zullen we maar zeggen.
De vakantiegangers, de vrijwilligers en de vaste crew aan
boord wensen we een fantastische week.

Zonnepanelen

Begin mei worden er zonnepanelen geplaatst aan boord van
het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen. De financiën zo
meldde de penningmeester zijn rond. Er komen voor zo’n
€ 10.000,- aan panelen. Zo dragen wij bij aan het reduceren
van de kooldioxide uitstoot. Het bedrijf Lertha, bekend met de
binnenvaart, zal voor de plaatsing zorgen. Het voor- en achter-
dek zijn mooie plaatsen om ze op te installeren.

Opbrengst vastenactie 2018

De vastenactie 2018 heeft € 4000,- opge-
bracht. In de komende week zullen de lei-
ders van de projecten geïnformeerd worden
en worden de financiën overgemaakt.

Dank namens pater Wim Boksenbeld, de broeders Willy Leen-
sen en Cees Smeele en de directeur bejaardenhuis Sri Lanka.
Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen.
Zij worden uitgenodigd om zelf een dankbrief te schrijven die in
de Christoffel Nieuwsbrief geplaatst wordt.

Een heel fijn weekend en voor de volgende week: een fijne
Koningsdag, laat onze nationale driekleur maar wapperen.
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC
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21 maart: Ontmoeting met Mgr. Hans van den Hende

Onze parochie heeft weer een referent, een contactpersoon
bij de bisschoppenconferentie. Lange tijd waren dit Mgr. Jans-
sen, Bär, van Luyn en Hurkmans. Na het vertrek van Mgr. Hurk-
man werd er geen nieuwe referent benoemd. Dat had alles te
maken met de toekomst van het bisschoppencollege.
Mgr. van den Hende is voorzitter van het Nederlands bisschop-
pencollege. In die hoedanigheid werd hij door ons benaderd
en kwam dit overleg op woensdag 21 maart tot stand. Aanwe-
zig waren: monseigneur Hans van den Hende, de heer Dick
Wijte (vicevoorzitter Landelijke Parochie), de heer Jos Rouw (se-
cretaris Landelijke Parochie), mevrouw Tonny van der Veeken
(bestuursmedewerker) en ondergetekende.

Enkele belangrijke zaken stonden op de agenda:
1. wie is of wie wordt de nieuwe referent, of wie wordt tijdelijk

referent.
2. de ondersteuning /opvolging van de aalmoezenier in het

pastoraat voor kermis circus en binnenvaart.
3. de financiën.
Mgr. van den Hende zal voor de time being referent zijn. Hij
bood dit zelf aan en hoewel hij een drukke agenda had stelde
hij zich toch voorlopig ter beschikking om deze functie te be-
kleden.
Het antwoord op onze 2de vraag was wat moeilijker. U weet
evengoed als ik dat het aanbod van priesters, diakens niet
groot is. Zij die gewijd worden, worden vaak direct op ‘lege’
posten geplaatst. Het gevaar is dat ze zonder begeleiding in
hun pastoraal functioneren op de werkvloer geplaatst worden.

De opleiding in sociale en communicatieve kwaliteiten in het
intermenselijke komt dan niet voldoende uit de verf. Begelei-
ding hierin is onontbeerlijk. Vroeger waren in de opleiding sta-
gejaren ingebouwd. Pas daarna kreeg de priester of diaken
een verantwoordelijke post in een parochie.

De bisschop beloofde naar een ondersteunende kracht uit te
kijken: een priester of diaken die een of twee dagen in de
week pastoraal werk zou kunnen verrichten. In de bespreking
werd benadrukt dat persoonlijk contact met de parochianen
zeer belangrijk is. Natuurlijk maken we gebruik van de Social
Media: goed om de gemeenschap te informeren, echter er
gaat niets boven het persoonlijk contact: face to face.
Het punt over de financiën werd ook uitvoerig besproken. In
het decreet staat voldoende en duidelijk beschreven hoe de
parochie er uit ziet inclusief de noodzakelijke rechten en plich-
ten.

Diverse pastoors leggen dit subjectief uit. De penningmeester
en bestuursleden van onze parochie hebben al heel veel tijd
besteed om dit met de diverse kerkbesturen te bespreken
maar soms zonder resultaat. De bisschop zal zorgen dat in een
brief de financiële rechten en plichten van onze parochie voor
eens en altijd duidelijk uiteen gezet wordt.

Er is ook een gesprek met de voorzitter van de economen van
de bisschoppen, de heer J. Bakker gepland. Regeren is vooruit
zien.

Aalmoezenier Van Welzenes sdb. (voorzitter)

Dick WijteHans Van den Hende Jos Rouw Tonny van der Veeken Bernard van Welzenes
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Ports and the City conferentie

Op 12 en 13 april vond de conferentie
Ports and the City, smart en healthy in
de Lindenberg in Nijmegen plaats. Nij-
megen is de health city of the year.
Er werd gesproken over klimaatveran-
dering, CO2 uitstoot, nieuwe energie-
bronnen, voortstuwing van schepen
etc. De scheepvaartmedia zullen hier-
over uitgebreid informeren. Zeer inte-
ressant was het onderwerp over de
Port-Liner: binnenvaartschepen die he-
lemaal elektrisch worden voortge-
stuwd.

Een prachtig filmpje gaf een
mooie impressie van dit schip. In
de komende maanden wordt, zo
vertelden de initiatiefnemers wor-
den begonnen met de bouw van
deze schepen. Een van de deel-
nemers stelde de vraag: waar
komt al de benodigde elektriciteit
vandaan. Een verstandige vraag,
maar het antwoord bleef vaag.
Het is een goede start en kan een
hele omwenteling betekenen in
de voortstuwing van schepen.

Een praktische opmerking van enkele
deelnemers: de conferentie was goed
georganiseerd.

(Het thema was gekozen met de op
achtergrond het akkoord van Parijs.)
Men had gekozen voor de Engelse
taal, maar men had niet gezorgd voor
een simultane vertaling. Jammer. Tij-
dens de coffee break (pauze) en lunch
hoorde je bijna allen maar Nederlands
en Duits.

Toch zou het goed zijn zuinig te zijn op
onze eigen taal: het Nederlands. Wan-
neer er buitenlandse gasten zijn moet
er gezorgd worden voor een simultane
vertaling. Natuurlijk brengt dit een kos-
tenplaatje met zich mee, maar als Nij-
megen zo’n groot congres organiseert
moet dit het breekpunt niet zijn.

Impressie van een port-liner
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Gratis een bijbeltje meenemen

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons,
plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotel-
kamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en
scheepshutten.
Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan
diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire
werkgroepen, asielbezoekers, vluchtelingenwerkers, gevange-
nispastors, verplegenden, ouderenbezoekers, pastoraal wer-
kers en warmhartige christenen.
Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens,
dichtbij de lezer te brengen.

Ook in de kerk van KSCC Nijmegen staat een kist (bij het al-
taar) met daarin bijbeluitgaven die u gratis mee mag nemen.
De bijbeltjes zijn naast het Nederlands nog in de Duitse, Franse
en Engelse taal verkrijgbaar.

Op 29 april kan er vanaf 14.00 aan boord worden gegaan van
het vakantie-hospitaalschip de Prins Willem Alexander.  Waar-
na op maandag de trossen worden losgegooid. Aanvang van
een bijzondere vaarvakantie voor een ieder die niet zelfstan-
dig op reis kan en speciale hulp nodig heeft. Het belooft weer
een fantastische ervaring te worden.

Op zondag komt voor de afvaart rond 20.00 uur het koor ‘De
Waalkanters’ aan boord. Zij brengen na afloop van het diner
enige liederen ten gehore.
En op woensdagochtend zal in Maassluis aalmoezenier Van
Welzenes sdb aan boord komen. Iedereen aan boord wordt
dan uitgenodigd om deel te nemen aan een eucharistievie-
ring die gepland staat voor 10.30 uur.

PWA-vaarvakantie gaat van start

Het vaarschema ziet er als volgt uit:
Zo. 29 april Inschepen Nijmegen - Waalkade vanaf 14.00 uur.
Ma. 30 april Aankomst Gorinchem - Buiten de Waterpoort.
Di. 1 mei Aankomst Gouda - Veerstal.
Wo. 2 mei Aankomst Maassluis - Govert van Wijnkade.
Do. 3 mei Aankomst Wijk bij Duurstede - Gemeentehaven.
Vr. 4 mei Aankomst Arnhem - Rijnkade waar vanaf 13.00 uur

wordt ontscheept.
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Rotterdam, 13 april 2018 – Op zaterdag
21 april, tijdens Wereld Circus Dag, zal
circus- en kermisaalmoezenier Bernhard
van Welzenes de Gouden Chapi-
teausleutel ontvangen uit handen van
Marcel van den Ende, voorzitter van de
Vereniging Nederlandse Circus Onderne-
mingen. Van Welzenes wordt geprezen
voor zijn bijdrage aan de circussector in
Nederland. Hij zorgt al verschillende de-
cennia voor verbinding en dialoog bin-
nen het circuslandschap en geldt als
ambassadeur voor het Nederlandse cir-
cus.

De uitreiking vindt plaats bij Circus Frei-
wald in Drunen op zaterdag 21 april tij-
dens de voorstelling van  17u. in
aanwezigheid van publiek en VNCO-be-
stuursleden. Circus Freiwald geeft voor-
stellingen in Drunen op het Oranjeveld
van 19 tot en met 22 april 2018. Aalmoe-
zenier van Welzenes heeft een speciale
connectie met Circus Freiwald, elk jaar
verzorgt hij op 25 december de Kerstmis
in de tenten van het kerstcircus van de
familie Freiwald in Nijmegen.

De Vereniging Nederlandse Circus On-
dernemingen reikt jaarlijks de Gouden

Chapiteausleu-
tel uit aan een
persoon, ge-
meente of or-
ganisatie die
zich op bijzonde-
re wijze inzet voor
het circus in Ne-
derland.

Wereld Circus Dag, dat plaatsvindt elke
derde zaterdag van april, wordt gevierd
bij circussen en circusscholen over heel
de wereld. De jaarlijkse circusdag is dit
jaar toe aan de negende editie en is een
initiatief van de World Circus Federation,
onder voorzitterschap van H.S.H. Prinses
Stéphanie van Monaco. Meer info over
Wereld Circus Dag op
www.circusfederation.org.

Bovendien krijgt Wereld Circus Dag dit
jaar een extra feestelijk tintje: het circus
viert namelijk dit jaar de 250e verjaardag
van de cultuurvorm. Het is exact 250 jaar
geleden dat in London oud-legerofficier
Philip Astley paardrijkunsten combineer-
de met acrobatiek en humor in een cir-
kelvormig openluchttheater.

"Gouden Chapiteausleutel voor circus- en kermisaalmoezenier"

www.circusfederation.org
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KSCC Nijmegen Soos met...
organiseerde deze keer een
ontmoetingsdag met koffie en
wat lekkers en een lunch.
's Middags werd de nieuwste
mode o.l.v. Jos de Haas ge-
showd door onze vrijwilligers.
De gezellige dag werd afge-
sloten met een loterij waarbij
leuke prijzen waren te win-
nen.

Bekijk alle foto’s op:
http://www.kscc.nl/fotovideo/

KSCC Nijmegen Soos met…12 april 2018 Foto’s Agnes Valentijn

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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OVERLEDEN

2018-04-09 Op maandag 9 april is onverwacht Wilhelmus
Johannes Maria (Wil) Langeslag overleden. In de leeftijd
van 66 jaar. Weduwnaar van Erna Langeslag - Hoender-
op. Er werd afscheid van Wil genomen op zaterdag 14
april in Het Uitvaartcentrum te Dordrecht. Corresponden-
tieadres: Noorderhoofd 84, 3311 RD Dordrecht.

2018-04-12 Donderdag 12 april is op de leeftijd van 65 jaar
Helena Cornelia (Leny) Slokkers - Vermaas overleden.
Echtgenote van Joep Slokkers.
Vrijdag 20 april om 14.00 uur is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van Leny in het Postillion Hotel, Rijksstraat-
weg 30 te Dordrecht. De crematie zal in besloten kring
plaatsvinden. Correspondentieadres: Marsdiep 17, 3332 TC Zwijn-
drecht.

2018-04-15 Vlak voor haar verjaardag is op zondag 15
april, in de leeftijd van 86 jaar, Petronella Theresia (Nelly)
Mooren - van Vliet overleden. Weduwe van Harry Moo-
ren.
U kunt afscheid nemen van Nelly op vrijdag 20 april van
19.00 tot 20.00 uur aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. De eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 21 april om
10.30 uur aan boord van het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k
in Nijmegen (navigatie: volg Havenweg). Aansluitend vindt de cre-
matieplechtigheid plaats in Crematorium Jonkerbos, Weg door Jon-
kerbos 51 in Nijmegen.
Correspondentieadres: Berkven 9, 5646 JH Eindhoven.
Uw persoonlijke herinneringen kunt u achterlaten in haar condolean-
ceregister: http://najade-uitvaarten.nl/condoleance/.

http://najade-uitvaarten.nl/condoleance/
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21-4 Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”;
Renaldo Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.

22-4 Broeder Willy Leensen uit Indonesia; mevr. Els van Oyen;
Elly Verschuren. Niels Schoonderwoerd.

23-4 John Janssen jr.
24-4 Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;

Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.
25-4 Bianca Wennekes-Janssen; Edwin Peters;

mevr. D. van IJzerlooy; Jean Paul Keuvelaar.
27-4 Grada de Bot-Vermeeren.
28-4 Mevr. van Deurzen; Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen;

dhr. Cor Sep ‘Fergus’; dhr. Jan Klarenbeek; Rosanne Fens.
29-4 Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
30-4 Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken;

dhr. Harry Broekmeulen, v/h Christoporus.

1-5 Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink; dhr. Danie Martens.
2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;

Lars de Bot.
4-5 Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;

Manuela Driessen, m/s "Berdina".
5-5 Wim Wanders, m/s “Torrent” en Peter Wanders, v/h “Sianto”;

dhr. Rob van de Donk, van duwboot “Amigo”;
mevr. Anita de Jong.

6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes.

MISINTENTIES ZONDAG 22 APRIL 2018

Mevr. Nellie Mooren-van Vliet, Mevr. Leny Slokkers-Vermaas,
dhr. Rob Sep en familie, ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h
ms St. Antonius, ouders de Bot-Neff, fam. Schoenmakers-Gommers,
mw. Montserrat van Ooyen-Ribera Farras,
ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo,
ouders Janssen-van Meegen, mw. A. Verberck-Huibers,
ouders van Fessem-van Dongen, Broeder Gelasius Honig,

- 26 april 2018 Sander en Lisette Janssen  50 jaar getrouwd.

MISINTENTIES ZONDAG 29 APRIL 2018

Patrick Buil, ouders Nico en Jennie Verlaan-Bult,
ouders van Rijswijk-Jacobs, dhr. D. Brevoord,
dhr. W. Sanders en ouders Sanders-Jansen,
ouders Wigman-Zengler, ouders ter Steege,
ouders Faase-Herrscher,
ouders van Gils-Luijer en Toon en Ida van Gils,
dhr. G. Wennekes, overleden familieleden en Eliza Derksen-Wenne-
kes, en de overleden fam. Wennekes-Heijmen,
mw. I. Janssen-Miltenburg,

- Cor en Sybilla Sep-Tonissen  60 jaar getrouwd op 3 mei 2018
- bijzondere intentie.
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* Dhr. Wim Wanders, m/s Torrent, herstellend.
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Dhr. Joop Oudsen, verpleeghuis Randerode
(3e verdieping – kamer 5).
APELDOORN, ZUSTER MEIJBOOMLAAN 10, 7334
DV.
* Dhr. Gerard Wanders (ziekenhuis Pantein
Boxmeer).
BEUGEN, MAASZIEKENHUIS, DOKTER KOPSTRAAT
1, 5835 DV.
* Mevr. Riet Nieuwenhuis-Wanders
UBBERGEN, SINT MAARTENKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6574 NA.
* Mevr. Ligra Poppelier.
ROTTERDAM, FRANCISCUS GASTHUIS/
ZIEKENHUIS, KLEIWEG 500, 3045 PM.
* Mevr. Sipkema en dhr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA, ANKLAARSEWEG
91, 7316 MC.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia Mer-
kelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104
HR.
* Dhr. Jan Heijmen (v/h Stoomerette)
en mevr. Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95,
6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* 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.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 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 de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/


Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van Christoffel

Nieuws,

Het is enorm leerzaam om te ervaren waar
een organisatie van een evenement in Ne-
derland mee te maken kan krijgen om het,
vaak vrijwillige, werk uit te kunnen voeren.
Richten we ons in dit geval op een wandel-
tocht dan zijn er heel veel regels, die een
gemeente of verschillende gemeentes opleg-
gen om de veiligheid te waarborgen en een
eventuele inzet van hulpdiensten mogelijk te
maken. Welke procedures daar dan weer bij
horen en welk communicatiemiddel de
meest geschikte is, worden in een protocol
weergegeven. Het gaat niet alleen om het
uitzetten van een route, maar ook nog weer
om de eigenaar van een weg, van een pad
en het onderhouden van contact met de ver-
gunningverlener. Zijn er verkeersregelaars no-
dig op die plekken waar een drukke weg
wordt gekruist?

En over ruim een maand komt daar nog een
nieuwe Europese regeling bij: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dus zij
die zich bezighouden met de administratie
van een ledenbestand of met de registratie
van deelnamegegevens, en vaak is dat van-
uit het bestuur van de vereniging, moeten
min of meer geautoriseerd zijn. Zij zijn gehou-
den aan uitgebreide procedures. Kortom
voor het houden van enkele meters wandel-
tocht moet er een keurig traject worden af-
gelegd, om niet achteraf te kunnen worden
afgeschoten met juridische affaires.

Sinds kort is ook de website van de KSCC-ver-
zorging weer in de lucht met de aanmeldings-
mogelijkheden: www.ksccvierdaagse.nl. En,
ondanks dat er enkele kosten aan verbonden
zijn, is er al veertig jaar een breed pakket aan
diensten om het de vierdaagseloper uit de
binnenvaartwereld nog beter mogelijk te ma-
ken succesvol deel te nemen. Aanmelding
kan uiteraard digitaal, dus via de genoemde
site, maar het mag ook via 024-3777575.

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

21 april
26e Rode Kruis Bloesemtocht  in Geldermalsen
Stg  Nat. Rode Kruis Bloesemtocht
Afstand: 8-11-15-16-20-25-30-40 km
Startplaats:  veilinghallen Fruitmasters
Deilseweg 7  4191 NX Geldermalsen
Starttijd: 07.00 – 14.00 uur
06-13160065
www.rodekruisbloesemtocht.nl
info@rodekruisbloesemtocht.nl

21 en 22 april
49e Pro Corporetocht  in Gendt
Wsv Pro Corpore
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  café de Klok
Markt 1   6691 BK Gendt
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
0481-461927
www.procorpore.nl
truuspeek@gmail.com

28 en 29 april
57e Leeuwenmars  in Boven-Leeuwen
Wsv De Vrolijke Tippelaars
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  clubhuis sv DSZ
Trambaan 1   6657 CE Boven-Leeuwen
Starttijd: 08.00 - 15.00 uur
0487-594164
www.leeuwenmars.nl
info@leeuwenmars.nl

29 april
Noviomagumtocht  in Heilig Landstichting
Wv Magnus
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats:  hotel restaurant Konbanwa
Nijmeegsebaan 53   6564 CC Heilig Landstich-
ting
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
024-3445125
www.wvmagnus.nl
noviomagumtocht@wvmagnus.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Ede op 21
april, in Zutphen op 28 april en in Wehl op 28
en 29 april 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

http://www.ksccvierdaagse.nl
www.rodekruisbloesemtocht.nl
www.rodekruisbloesemtocht.nl
mailto:info@rodekruisbloesemtocht.nl
mailto:info@rodekruisbloesemtocht.nl
www.procorpore.nl
www.procorpore.nl
mailto:truuspeek@gmail.com
mailto:truuspeek@gmail.com
www.leeuwenmars.nl
www.leeuwenmars.nl
mailto:info@leeuwenmars.nl
mailto:info@leeuwenmars.nl
www.wvmagnus.nl
www.wvmagnus.nl
mailto:noviomagumtocht@wvmagnus.nl
mailto:noviomagumtocht@wvmagnus.nl
www.wandel.nl
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Binnenkort zal familiecircus BARANI bij
u in de omgeving daverende optre-
dens verzorgen.

CIRCUS BARANI is een echt familiecir-
cus met voor een ieder wat wils.
Groot of klein …. Het maakt niet uit;
een ieder zal onder de indruk zijn van
ons prachtige programma!!

Wij brengen u een solide, authentie-
ke circusvoorstelling van hoog ni-
veau.

Ons publiek is onze inspiratie!

Wij brengen u een voorstelling van
hoogstaand niveau met een uitge-
breid en adembenemend program-
ma. Een greep uit ons programma:
tempo jongleren, dierenacts met
diervriendelijk getrainde pony’s, gei-
ten, duiven en honden.
Natuurlijk ontbreekt ook onze dolko-
mische clown niet die volwassene en
kind weer flink aan het lachen zal
maken. De show duurt ongeveer een
uur en drie kwartier waarbij ook de
jongsten zich niet zullen vervelen.

Met andere woorden: Komt dat zien,
komt dat zien! Wij tonen voor ieder
wat wils!

Hooggeëerd publiek,
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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.

Di. 24-4 09.30 uur Rikconcours
Di. 8-5 09.00 uur Dagtocht naar Aken. (Volgeboekt)

Ma. 21 mei 14.00 uur

Fietsen 2e Pinksterdag 21 mei vertrek 14.00
uur vanaf de parkeerplaats bij Boelaars
aan de Koningsdijk in Raamsdonksveer
waar we ook weer terug komen rond 17.00
uur en dan daar een hapje eten.
Aanmelden bij Thieu v.d. Zande Tel. 0162 –
51 77 56

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

Vr. 20-4 09.45 uur
Bezoek aan Brandweermuseum Borculo. Wilt
u meer informatie ga naar onze website
www.kscc.nl en kijk bij Nieuws.

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

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

Do. 17-5 13.00 uur Verrassingsdagje ter afsluiting van het Soos-
seizoen. Meer informatie ga naar p. 17

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT mei 2018

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

T/m 1 mei

Geef u op voor een ééndaagse bustocht naar
Luik en vaartocht naar Maastricht op 17 mei.
Meer informatie op http://welkom-bij-de-
binnenvaartsoos.jouwweb.nl/ of
http://www.kscc.nl/nieuws/

Di. 01-5 Geen soos. Meivakantie
Di. 15-5 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
www.kscc.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april/mei 2018
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefo-
nische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Verzorgen Christoffel Nieuwsbrief (even weken)

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 20-4
15.00 uur Theo Smedts neemt afscheid na 42 jaar lesgeven

aan de St. Nicolaasschool te Nijmegen.

15.00 uur Inzegening van MTS Marbella van de familie
Braekman-Hellebosch in Werkendam

Zo. 22 -4 12.00 uur
12.30 uur

Voorbereiding voor de Eerste Communie
Voorbereiding voor het Heilig Vormsel

Wo. 25-4 17.00 uur Vergadering bestuur LKSCC en Landelijk Pastoraat
Vr. 27-4 Kantoor KSCC gesloten. I.v.m. koningsdag.
Zo. 29-4 11.00 uur Kermis mis in de botsauto’s in Woerden

Zo. 29-4 14.00 uur PWA Vaartocht. Inschepen in Nijmegen - Waalkade

Vr. 4-5 12.00 uur PWA Vaartocht. Aankomst en ontschepen in
Arnhem - Rijnkade

Zo. 6-5 12.00 uur
12.30 uur

Voorbereiding voor de Eerste Communie
Voorbereiding voor het Heilig Vormsel

Do. 10-5

07.00 uur

11.00 uur

Hemelvaart
Wandelen in de Haterse Vennen. Aansluitend h.Mis
bij de ruïne bij de lapjesboom. Daarna eten in res-
taurant St. Walrick.
H. Mis. Drie kinderen ontvangen hun Eerste H. Com-
munie.

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

Vakantie-

groeten

uit

Sicilië

Tonny
&

Hans

mailto:info@kscc.nl
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Ter afsluiting van het Soos-seizoen
2017/2018 organiseert MSV St. Nicolaas
een verrassingsdagje.

Zij die hier aan mee willen doen worden
gevraagd om op 17 mei a.s. te verza-
melen op het plein bij Café de Kastanje,
Heerbaan 119 in Millingen a/d Rijn om
per eigen auto te vertrekken om 13.00 uur.

Indien er mensen zijn die mee willen en geen auto ter beschik-
king hebben, is het ook mogelijk om mee te rijden met andere
leden, die dan de beschikking hebben over een auto.

Neem allemaal paspoort of identiteitskaart mee.

’s Avonds om 18.00 uur is er ter afsluiting van die middag een
diner bij café de Kastanje.
Voor mensen die niet mee gaan, maar toch willen dineren, is
alleen het diner ook mogelijk.

De kosten voor de middag zijn plm. € 28,=, t.w. voor entree en
diner.
De kosten voor alleen het diner bedragen € 22,=.

Graag opgeven vóór 11 mei a.s. i.v.m. de auto-indeling en/of
het diner bij:

● Miranda Schuurmans  06-53526633
● Ria Driessen   06-12114502
● Mimi Strijbos  0481-433213

Het bestuur van M.S.V. St Nicolaas
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Dit jaar vindt de vijfde editie plaats van de Nationale Romei-
nenweek. In de week van 28 april tot en met 6 mei zijn er in
het hele land, voor jong en oud, activiteiten georgani-
seerd rond de geschiedenis van de Romeinen in Neder-
land. Op de website www.romeinenweek.nl treft u alle
activiteiten aan.

De Romeinse tijd ligt nu al een hele tijd achter ons.
Toch is het interessant eens stil te staan bij wat
die tijd (toch zo’n 500 jaar!) heeft betekend
voor ons land. Vooreerst legde de Romei-
nen de basis voor de latere westerse sa-
menleving. Tot in de negentiende
eeuw vormde het Romeinse recht (sa-
men met het canonieke recht) de ba-
sis voor ons rechtstelsel. Mediterrane
tradities vermengden zich met Ger-
maanse en Frankische gewoonten. En
na de bekering van keizer Constantijn
raakte het christendom ook hier bekend
en begon aan een glorieuze opmars.
Nog een feit: In 321 n. Chr. stelde Con-
stantijn op zondag een rustdag voor het hele
rijk in.

Op de website www.romeinenweek.nl zijn
vele activiteiten te vinden die speciaal voor
deze week georganiseerd zijn. We geven
enkele voorbeelden.

Er is een fietsroute van 200 km die min of meer de oude Ro-
meinse grens volgt. Van Valkenburg aan de kust in Zuid-Hol-

land via Utrecht naar Arnhem en de oudste stad van
Nederland, Nijmegen. Op verschillende plaatsen zijn Ro-
meinse sites en musea te bezoeken.

In en rondom de Meern zijn in de loop van de tijd verschil-
lende rivierpramen en schepen opgegraven. In museum

Hoge Woerd maakt u kennis met De Meern 1, een rijn-
aak die compleet met kajuitopbouw en scheeps-

inventaris verging. Het 25 meter lange schip
geeft een uniek beeld over het leven aan
boord van een binnenvaartschip in het be-

gin van onze jaartelling.

Ook aan de kinderen is gedacht in de Ro-
meinse Week. Verschillende musea orga-
niseren speciale activiteiten voor kinderen.
Kinderen kunnen meedoen aan een echte

opgraving, luisteren naar boeiende verhalen,
zich verkleden als een Romeins soldaat of Ro-
meinse dame van adel, sieraden maken en

oude voedingsmiddelen proeven en ruiken.

De Nationale Romeinenweek is een initiatief van
RomeinenNu en Romeinen Limes Nederland en

wordt o.a. ondersteund door Limesprovincies
Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Nationale Romeinenweek 2018

www.romeinenweek.nl
www.romeinenweek.nl
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Leren navigeren • 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen,
door Dr. Jurjen Leinenga

Op 24 mei 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek
Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen van
Jurjen Leinenga. Het boek zal worden gepresenteerd in het
Entrepotgebouw op de Willemshaven in Harlingen.
U kunt het boek bestellen op de website van Walburgpers.
Prijs € 29,50

Leren navigeren is de eerste
grondige studie over deze spe-
ciale tak van onderwijs in de
stad. Het scheepvaartonderwijs
in Harlingen kwam op vanuit
de gedachte dat iemand door
goed onderwijs in staat wordt
gesteld om een positieve bij-
drage aan de maatschappij te
leveren en in deze havenstad
lag zeevaartonderwijs in 1818
voor de hand. Van veel afgestudeerde leerlingen zijn de na-
men, de prestaties en beoordelingen bekend, maar ook waar
ze na hun schooltijd terechtkwamen.
Zonder koelkast varen naar Nederlands-Indië, op walvis- of rob-
benvangst gaan rondom Spitsbergen, emigreren naar Ameri-
ka, overleven in de Eerste en Tweede Wereldoorlog of na 1945
het vervoersnetwerk van de autobusmaatschappij FRAM van
de grond af opbouwen of stoppen met varen en kiezen voor
lesgeven of werken met computers, het komt allemaal aan
bod.

Lintjesregen 2018
Op donderdag 26 april 2018, een dag voorafgaand de viering
van Koningsdag, vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dé dag
waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding
ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maat-
schappij. We zijn benieuwd wie dit jaar een Koninklijke Onder-
scheiding ontvangen.

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/leren/
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GROTE

VOORJAARS-

SCHOONMAAK

2018

Op donderdag 19 april
was het weer zover. De
jaarlijkse grote
voorjaarsschoonmaak
van het
Schipperscentrum
Nijmegen.
Vele vrijwilligers
kwamen opdagen en
vele handen maken
licht werk.

Tijdens de koffiepauze
werden de vrijwilligers
getrakteerd op een
lekker stukje taart.
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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
—-------------------------------------------------------

MOP

Twee Hollanders wandelen langs weers-
zijden van een rivier.

Roept de ene naar de andere:
"Hoe geraak ik aan de

overkant?"
Waarop de andere

antwoordt: "Daar ben
je al!".

Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

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

P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 9 verschijnt op 3 mei 2018.
Deadline: 1 mei.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, ??????
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.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:  Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75
E: redactie@kscc.nl
W: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij
de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van infor-
matie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.
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