
Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikke-
lingen. Daarom zal tijdens de zomervakantie tweemaal een vakantie-editie verschijnen van

het Christoffel Nieuws. Deze komen in plaats van de reguliere edities

Vakantieeditie

Bedankbriefje van de zusters

Om de zusters Adriënne (22
juli), Matthea (24 juli) en Laeti-
tia (25 juli) met hun verjaarda-
gen te feliciteren stuurden wij
hen op woensdag 25 juli een
mooie bos bloemen. Het was
voor de zusters een complete verrassing.
Bijna per omgaande stuurde zij ons de vol-
gende bedankbrief:

Tilburg, 27 juli ‘18

Wat een verrassing bij onze verjaardag – driemaal in
deze maand – een prachtig bouquet bloemen te mogen
ontvangen! Hartelijk dank daarvoor.
Het staat op een centrale plaats in ons appartement.
Wij maken het gelukkig goed en ervaren dat, na zo’n
jaar van ‘inlopen’, onze dagen weer druk bezet zijn.
Gelukkig!
Nogmaals onze hartelijke dank en groeten van
Z. Adriënne, Matthea en Laetitia.

Aalmoezenier Van Welzenes sdb bezocht
de officiële opening van de enige echte
Luikse Markt in Nederland in Wahlwiller ge-
meente Gulpen-Wittem (L).
Beschermvrouwe: Thérèse van de Ven.
De markt werd geopend door
mevr. Nicole Ramaekers-Rutjens, burge-
meester van de gemeente Gulpen-Wittem
en mevr. Marie-Jeanne Omari, gemeente-
raadslid van de Stad Luik.
Muzikale opluistering Harmonie Excelsior
Nijswiller en Ruud Verhoeven

Vooraf

De extreme warmte mag dan wel voorbij
zijn, de zomer is dat niet. De scholen zijn
nog niet begonnen. Er staan nauwelijks files
in Nederland. De tv in Hilversum staat nog
in vakantie-modes en zendt voornamelijk
herhalingen uit. En de Christoffel Nieuws-
brief ‘lummelt’ ook maar wat aan. Deze uit-
gave van de Christoffel Nieuwsbrief is dan
ook nog een vakantie-editie.

Zoals gebruikelijk treft u in deze uitgave de
Familieberichten, Misintenties, Agenda’s en
Onze Jarigen aan. Henry Mooren kijkt in zijn
Wandelnieuws terug op de afgelopen Vier-
daagse van Nijmegen.

En de Grote Clubactie gaat binnenkort van
start. Toegegeven, het voelt een beetje aan
alsof de pepernoten alweer in de super-
markt liggen. Maar de actie De Grote Club-
actie vergt tijd om te organiseren. Daarom
dat er nu al aandacht voor gevraagd
wordt.

Hans Wester
Redactie CN

Foto: Mevrouw Omari houdt een toespraak.
Naast haar in de blauwe jurk de tolk.



Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Twee weken geleden werd er door mid-
del van een foto-impressie teruggekeken
op de 102e Vierdaagse van Nijmegen. Nu
is het de gelegenheid om er ook met
woorden aan te herinneren. De
4Daagsemis op zondag 15 juli gaf niet al-
leen een inspiratie tot verbondenheid,
maar ook aandacht aan het scheppings-
verhaal. En wandelen, maar ook het zijn,
in een aantrekkelijk landschap, al dan niet
door mensenhanden vormgegeven,
geeft kleur aan de zintuigen en aan ons
leven. Maar het moet ook bijdragen aan
een stuk verantwoordelijkheid tot behoud
van het goede en waardevolle.

Ook dit jaar werd het internationale wan-
delevenement in een mooie sfeer be-
leefd. Onmiskenbaar is het een
prestatieloop, die individueel, maar ook in
gezamenlijkheid, moet worden volbracht.
Training en toewijding waren er voor no-
dig. En werkelijk tienduizenden mensen
thuis en langs de routes brachten steun en
zeker ook rust om de uitdaging om te zet-
ten in een mooi resultaat.

Op maandagmorgen 16 juli kwamen
meer dan tien mensen op het KSCC-
Schipperscentrum in de Waalhaven om
volop voorbereidingen te treffen voor het
inrichten van de rustposten en voor het

‘medisch centrum’. Enkele wandelaars
voegden zich daarbij om ook de handen
uit de mouwen te steken. Al eerder waren
veel boodschappen gehaald. En laten
we de sponsors van o.a. enkele voertui-
gen niet vergeten. Hun bijdrage is dan
misschien wel traditioneel, maar niet van-
zelfsprekend. Al met al mag de triomf-

boog worden gespannen. Slechts twee
personen van ongeveer 100 deelnemers
hebben de strijd moeten staken. En hier-
mee ligt het KSCC-Vierdaagse uitvalper-
centage veel lager dan het algemeen
gemiddelde. Dat moet ook een enorme
voldoening geven aan al die vrijwilligers
die een deel van hun vakantie inzetten
voor het fantastische sportgebeuren. En
laten we de mensen van het Schippers-
centrum niet vergeten.

Zeven dagen Vierdaagsefeesten en ook
de ontelbare ontmoetingen onder gewel-

dige weersomstandigheden maken de
happening tot een feest. De zomer van
2018 is een heel bijzondere, maar het is
altijd weer mensenwerk om het te laten
stralen. Ook al worden er 120, 160 of 200
km afgelegd. Nu al zijn er weer mensen
die uitkijken naar 16 juli 2019 en naar de
rode KSCC- en strandvlaggen aan de rou-
te.

Voor de komende twee weken staat de
volgende wandeltocht op het program-
ma:

18 en 19 augustus
Heidetocht  in Ede
Wsv Blauw-Wit
Afstand: 5-10-15-20 km
Starttijd: 08.00 – 13.00 uur
Startplaats: clubhuis Blauw-Wit
Thomaslaan 8a  6712 CM Ede
0318-619495
Blauw-wit-ede@hotmail.com

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzake-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Warnsveld op 11 augustus en in Beltrum
op 18 en 19 augustus 2018.

Veel wandelplezier en een hartelijke
groet,

Henry Mooren

Wilt u de deelnemerslijst bekijken ga dan naar
onze website: deelnemerslijst 4 daagse 2018
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GEBOREN

Wat aan de late kant, maar we willen u het niet onthouden.
Op dinsdag 13 maart is Mees René Nuij geboren. Mees is het
zoontje van René en Marinske Nuij en broertje van Juul.
Correspondentieadres: Koningstraat 25, 6644 KJ Ewijk.

2018-07-13 Op vrijdag 13 juli is Olivier Wilhelmus Johann Rek-
veldt geboren. De trotse ouders van Olivier zijn Vincent en Vivi-
enne Rekveldt - Janssen.
Correspondentieadres: Utrechtseweg 47E, 3544 NA Utrecht.

JUBILEUM

2018-07-09 Op maandag 9 juli waren Henk en
Mies Arends - Reijmers 65 jaar getrouwd. Wij
feliciteren Henk en Mies met hun briljante hu-
welijk.
Zij vieren het jubileum en het feit dat Henk 90
jaar is geworden op 11 augustus.

OVERLEDEN

2018-07-27 Op vrijdag 27 juli is, op de leeftijd van 96 jaar,
Marcel Léon de Pauw overleden. Liefdevol in de echt geweest
met Gerrie de Pauw - Faase † 2012.

Correspondentieadres: Refeling 17, 5672 CG Nuenen.

2018-07-29 Op zondag 29 juli is, in de leeftijd van 84 jaar, Jo-
hannes Hermanus (Jan) Heijmen, overleden. Echtgenoot van
Greet Heijmen – Spann. De Heilige Mis vond plaats op vrijdag
3 augustus in de Heilige Antonius van Paduakerk in Millingen
van den Rijn. Aansluitend werd afscheid genomen in de Bos-
zaal van crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Correspondentieadres: Heerbaan 95, 6566 EE Millingen aan
den Rijn.

2018-08-04 Op zaterdag 4 augustus is, op de leeftijd
van 98 jaar, zuster Marie Thérèsia van het Kind Jezus
(Geertruida Theodora (Gerta) van Laak) overleden.

Zij is op 1 maart 1946 ingetreden in de Karmel te
Hulst, waar zij op 28 oktober 1947 haar Eerste Profes-
sie deed. Op 28 oktober 2017 mocht Maria Theresia nog
haar 70ste professiefeest vieren. Zie ook Christoffel Nieuws-
brief 20, 2 november 2017.

De plechtige uitvaart zal plaats hebben op vrijdag 10 augus-
tus om 14.30 uur in de kapel van Woonzorgcentrum De Bey-
art. Daarna volgt de begrafenis op het kerkhof van St.
Pieter-Boven, Urselinenweg te Maastricht.

2018-08-07 Op dinsdag 7 augustus is, in de leeftijd van 91
jaar, Hendrika Francisca (Henny) Bosman – Cornet overle-
den. Weduwe van Bertus Bosman. Er is gelegenheid om af-
scheid van haar te nemen in de aula van het crematorium
aan de Maeterlinckweg 101 te Rotterdam, zaterdag 11 au-
gustus om 10.00 uur. Aansluitend zal de crematieplechtig-
heid worden gehouden.

Correspondentieadres: Familie van Neuren: Riederbunder 2,
2993 XN Barendrecht.
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09-8 Dhr. H. Arends die vandaag 90 jaar is geworden!
10-8 Mgr. A.H. van Luijn, sdb.
11-8 Dhr. Jos van Dongen, v/h "Najade"; Joke van Laak-Reymers;
 Thea Bruins.
12-8 Aalmoezenier J. Jehaes uit Luik; mevr. Angelique Oome;

Astrid van Oyen, “Calcit 12”.
13-8 Sifra Mooren; dhr. Willem Pelser; dhr. Nick Jongeneel;

Sonia van Zoest.
14-8 Joke van Megen; Lindi Rosenboom; Albert van Rossum;

Ingeborg Poppelier.
15-8 Renee van Dongen; Jose Pols.
16-8 Dhr. Henk Nuy; Jolanda Mooren-Wams; Marcel Mooren.
17-8 Patrick van Leeuwen; Winfred Peters
18-8 G. van Strien; Wouter Janssen; Koen Reisma;

Anne-Merije Anninga; Pieter Berends.
19-8 Harry Kulka; Jan Wanders jr.; Anita Oome; Frans Robbers;

Thirza Verlaan; Pauline Wennekes.
20-8 Dhr. Oswald Borgers; Paul van Cleef; Wilger Brevoord.
21-8 Maaike v.d. Hoeven; William van Ommen; Ruud Mooren.
22-8 Chris Montens; Jeroen Suykerbuyk; Eddy Heijmen;

Rebecca van Strien; Natascha Lischer.
23-8 Yvonne Sep; mevr. de Grundt-Hanegraaf; Isabel Janssen;

Linda van Grinsven; Hendrik Stevens.
24-8 Mevr. Carla van Dongen-Suykerbuyk.
25-8 Antoin de Koning; dhr. Peter van Lent; Pascal Dijkshoorn;

Gerry van Oyen, m/s “Belvedere”.

INTENTIES VOOR ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018

Voor mevr. Henny Bosman-Cornet, dhr. Bertus Bosman
Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr
ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van de Brink,
dhr. Jan van Thiel en overledenen fam van Thiel Geijen,
dhr. A. van Thiel, fam. van Thiel van Steen
dhr. André Duijnhouwer,
mw. W. ouders Klarenaar-Hoenderop,
mw. Dora ouders Janssen-van Meegen,
Zr. Marie Thérèsia (Gerta van Laak)

INTENTIES VOOR ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

fam. Joosten v/h ms. Constatine,
mw. B. ouders Burgers-Dekker,
mw. J. ouders van Meegen-de Sain,
mw. M. Kooren-Klarenaar,
en overledenen fam. Kooren Klarenaar,
mw. Monique Maes-Vergauwen,
Ouders  B. Boom,
dhr. A. Joosten
en overledenen van de fam. Joosten, ms Constantine,
bijzondere intentie.
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* Dhr. Theo Roelofs (Afd. C44 – kamer 13).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS 90151, 5000 LC.
* Mevr. Riek Verberck.
NIJMEGEN, FANFARESTRAAT 143, 6544 NV.
* Dhr. Peter Klarenbeek, mts. “Synthese 15”.
NIJMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Mevr. P. Keuvelaar.
NIJMEGEN, SYMPHONIESTRAAT 213, 6544 TH.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27,
D-47533 KLEVE-DONSBRUGGEN.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Joop Oudsen.
APELDOORN, HOFVELD 31, 7331 KB.
* Dhr. Albert Poppelen. (Pro Persona – Maria MacKenzie).
NIJMEGEN, PANOVENLAAN 25, 6525 DZ.  Het is Poppelen
* Mevr. T. Wissing-Berns (Gebouw Bruuk – kamer 314).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS 27,
6870 AA  RENKUM.
* 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
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AGENDA KSCC NIJMEGEN

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 2018
10:00 uur  Bloemschikken voor de kerkviering.

ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018
11:00 uur  Eucharistieviering op het
K.S.C.C. Nijmegen
11:00 uur  Kermis-mis in Hoorn

MAANDAG 13 AUGUSTUS 2018
10:30 uur  Stafvergadering K.S.C.C. Nijmegen

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018
10:00 uur  Bloemschikken voor de kerkviering

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018
10:30 uur  Kermis-mis in Oss.
11:00 uur  Eucharistieviering op het
K.S.C.C. Nijmegen

MAANDAG 20 AUGUSTUS 2018
10:30 uur  Stafvergadering K.S.C.C. Nijmegen

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2018
15:00 uur  Uitgave Christoffel-Nieuws 2018

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018

Elke derde zondag van de maand, 11.00 uur, Eu-
charistieviering 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 BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2018
Geen binnenvaartsoos i.v.m. zomervakantie.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:
Mw. Ina Feenstra, telefoon: 06 – 19 27 85 60.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018

Zondag 10.30 uur H. Mis of Woord- Communie-
dienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Biblio-
theek geopend.
Contactpersoon voor Het Zuiden:
Jos van Dongen, telefoon: 06 – 53 91 01 54,
 e-mail: adg.van.dongen@home.nl

Inzegening 3de kolk

Op woensdag 25 juli heeft pastoor Van
der Vegt van de parochie van Sint Barba-
ra uit Vreeswijk de in aanleg zijnde 3e
kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwe-
gein ingezegend. Hiervoor daalde hij sa-
men met een kleine groep parochianen
en gelovige werklieden van Sas van
Vreeswijk af het buitenhoofd in voor een
ceremoniële inzegening.

De warmte hield pastoor Van der Vegt
geen moment tegen. In vol ornaat riep
de pastoor Sint Barbara, de beschermhei-
lige voor gevaarlijke beroepen, aan en
bedankte alle werklieden. Daarna wijdde
de pastoor de 3e kolk in met wijwater.
Van der Vegt had een beeldje van Sint
Barbara bij zich en verzekerde alle aan-
wezigen dat dit beeldje straks een mooi
plekje mag krijgen op de nieuwe bedien-
locatie voor de sluismeesters.
Bekijk de inzegeningsvideo hier onder.

Tussenstand

Twee maanden geleden hebben wij
24 zonnepanelen laten plaatsen. U
kon erover lezen in Christoffel
Nieuwsbrief nr. 10. We hebben nu
een tussenstand van de milieube-
sparing die dat heeft opgeleverd.

Tot nu toe hebben de zonnepanelen
2,55 MWh aan energie geleverd.
Dat betekent dat we zo ongeveer
950 kg aan CO2 hebben bespaard.
De hoeveelheid die 70 bomen nodig
hebben om één jaar te kunnen
groeien.

Wellicht niet veel mondiaal gezien,
maar alle beetjes helpen.
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Ook dit jaar doen wij weer mee aan deze actie. Met zijn allen
gaan wij proberen om weer zo veel mogelijk loten te verkopen.
Ieder lot kost € 3,00 en daarvan is gegarandeerd € 2,40 (80%)
voor onze doelen. Vorig jaar zijn er door heel Nederland voor 9
miljoen euro aan loten verkocht en 80% daarvan was voor al die
verenigingen, die mee hebben gedaan. Het is ons gelukt vorig
jaar om 1.500 loten te verkopen en dat streven wij dit jaar ook
weer na. Samen met alle mensen van onze organisatie gaan wij
hieraan werken. De opbrengst bij ons is vorig jaar besteed aan
de Ziekenvaartocht met de Willem Alexander.

Dit jaar is het de bedoeling om de opbrengst te gebruiken voor
het pastoraat, hulp in nood en de continuïteit van ons werk van
de Landelijke Parochie Binnenvaart, Circus- en Kermisexploitan-
ten.

PERSOONLIJK CONTACT IS ZEER BELANGRIJK

MAAR TOCH

Buiten persoonlijk contact met de parochianen is het ook be-
langrijk dat wij goed kunnen communiceren via email, website,
Christoffel Nieuwsbrief en ook telefonisch. Een doel is het vervan-
gen van de telefooncentrale omdat ons huidige ISDN systeem
verouderd is en niet meer ondersteund wordt per medio 2019.
We moeten overstappen op een kabelaansluiting. Daarvoor is
onze huidige telefooncentrale niet geschikt en worden wij ver-
plicht een nieuwe aan te schaffen. En met deze aanpassing krij-
gen wij tevens een betere internetverbinding.

Met vereende krachten van alle mensen uit de binnenvaart, de
kermis en circus zullen wij ervoor zorgen ook dit jaar weer een zo
goed mogelijk resultaat te boeken. Vanaf zaterdag 15 septem-

ber mogen wij deze loten gaan verkopen. Wij kondigen nu al
aan dat dit gaat gebeuren, omdat veel verenigingen in heel Ne-
derland deze loten gaan verkopen en sommigen werken met
lijsten voor voorintekening.

Superloten worden ook door ons verkocht. Een superlot kost
€ 150,- en bestaat eigenlijk uit een serie van 50 loten en een
daarbij passend certificaat. Veel ondernemers kopen een derge-
lijk lot en maken hier in eigen omgeving weer reclame mee. Bij-
voorbeeld bij besteding van € 25,00 krijgt de klant een lot
cadeau. Heel mooi en de steun voor ons is groot. De certificaten
worden dan op een plaats getoond, zodat de ondernemer kan
laten zien dat door de Grote Clubactie deelname onze organisa-
tie gesteund wordt. Bovendien is er onder de superlotencertifica-
ten ook een verloting.

Binnenkort meer informatie over deze actie. Mocht u al loten wil-
len bestellen of super loten willen bestellen dan kunt u dat doen
bij Karel Schreurs via de mail k.schreurs@kscc.nl of via de tele-
foon 06-20406872. Binnenkort zullen wij u informeren over alle an-
dere verkooppunten binnen onze organisatie.

Helpt u ook mee om de Grote clubactie weer tot een geweldig
succes te maken voor ons allemaal?

2018
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Volgende Christoffel Nieuws: De volgende uitgave van Christoffel Nieuws is weer
een  reguliere editie en is gepland op donderdag 23 augustus 2018. Deadline:
20 augustus.
Christoffel Nieuw is een uitgave van:
Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermisgemeenschap en het Katho-
liek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen.
T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of
info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of www.ipc-ccw.org
Privacy: We verwijzen naar onze privacyverklaring op www.kscc.nl/privacyverklaring/
Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit-
gever.
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