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Van de bestuurs- en directietafel

Ik kom nog even terug op het opening van het KSCC
Nijmegen van 4 september. En ik wil u wijzen op de
Grote Clubactie die weer van start is gegaan. Dit
maal gaat de opbrengst naar de Land. Parochie.
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Interview met Zuster Vincentia

Op 4 oktober is het 70 jaar gelden dat Bep Faase in-
trad bij de Zusters van de Heilige Carolus Borromeüs.
Sindsdien zet de zuster zich in voor het welzijn van de
gehele gemeenschap. Tid voor een interview.
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FORUM en ENTE

Het FORUM kwam bijeen om de lopende zaken te be-
spreken en de nieuwe bijeenkomst in Monaco te
plannen. Tijdens de ENTE vergadering werd er een
nieuw bestuur gekozen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

4 september: Opening van het KSCC en pasto-
rale activiteiten jaar
Natuurlijk weer een geslaagde dag. Goed en
op alles voorbereid. Uitstekende lunch, een hapje en een
drankje. Een paar foto’s hebt u al kunnen zien in het vorige
Christoffel Nieuws. De middag werd geopend met het bekend
maken van de spreuk van het jaar. Met een knop op de com-
puter indrukken werd de spreuk op het scherm zichtbaar.

DOE WEL EN KIJK NIET OM

Daarna een Prosecco-toost op het nieuwe jaar.

Aan de terugblik hebben Hans Wester en Tonny van der Veek-
en hard gewerkt. Het kost heel veel energie om de benodigde
materialen bijeen te brengen. Gelukkig konden zij putten uit
het archief van de fotografen Gerus Brugman en Agnes Valen-
tijn. Zo’n power point presentatie, want daar spreken wij over,
geeft een goed beeld van ons werk. Hans en Tonny hebben
zoveel mogelijk de werkelijkheid proberen weer te geven.

Daarna een beeld op de toekomst.
Er moet een ondersteuning komen in het team van het KSCC
en pastoraat. Belangrijk is het contact met de gemeenschap
en de vrijwilligers inspireren tot ideeën en de uitvoering ervan.
Wanneer je bezig bent, een activiteit organiseert, is het be-
langrijk open te staan voor nieuwe ideeën. Het moet eigenlijk
zo zijn dat elke activiteiten iets nieuws inhoud dat de mensen
niet verwachten en daarom zullen komen.

Dat kost tijd energie en creativiteit. De directie en bestuur be-
raden zich er over hoe we dit spits kunnen krijgen en het voor
de vrijwilligers zo organiseren dat het leuk blijft en behapt kan
worden. Wij komen daar later in het jaar op terug.

Goed dat ook de voorzitter Jos Rouw een wens voor het ko-
mende jaar uitgesproken heeft. Het bestuur vormt een belang-
rijke schakel in ons werk. Het abstraheert en houdt de
doelstelling van ons werk goed in de gaten. Nora Booij, de
nieuwe directeur van de Rijdende School, stelde zichzelf aan
ons voor.

De aalmoezenier aan het woord met toehorend aan tafel
v.l.n.r.: Nora Booij, directeur Rijdende School; Jos Rouw, voorzit-
ter LKSCC en Karel Schreurs, organisator Grote Clubactie.
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Ook Karel Schreurs kreeg het woord. Hij prees
de Grote Clubactie aan bij de aanwezigen. Een

deel van de opbrengst zal worden besteed aan het rei-
len en zeilen van ons grote parochiegemeenschap. (Van elk
lot van € 3,- dat verkocht wordt, gaat € 2,40 naar onze ge-
meenschap).
Vorig jaar werd de opbrengst besteed aan de KSCC vaarva-
kantie voor de zieken. De opbrengst was toen € 4.500,-

Er zijn in Nederland een aantal punten waar u de loten kunt
kopen of bestellen:
● Zwijndrecht  Jeanneke Wijnen: 078 – 612 16 66
● Raamsdonksveer Jos van Dongen: 06 – 53 91 01 54 of

    0162 – 31 45 69
● Apeldoorn  Toos Steffan: toos@steffan.nl
● Nijmegen   Ria Lentjes: info@kscc.nl of postbus

    390, 6500 AJ of 024 – 377 75 75
● of bij Karel Schreurs zelf k.schreurs@kscc.nl of 06 – 20 40 68 72.

Pater Jehaes in het zonnetje ter gelegenheid
van zijn 90ste verjaardag.
Zondag 9 september jl.

De pater wilde eigenlijk niet de aandacht op
hem zou gericht worden. Maar daar had hij
zich in vergist. Hij kreeg werkende te midden
van de schippers in en vanuit zijn kerkschip te-
recht de aandacht die bij hem paste. Oprecht gemeende
toespraken verpakt in een dosis van humor en begeleid met
een klein, middel- of groot geschenk.

Dank zeggen aan Jos nu hij nog leeft, werkt beter dan ‘dank’
uit te spreken wanneer iemand gestorven is. In het centrum

van deze dankcere-
monie stond pater Je-
haes als priester voor
de schipper, 60 jaar
lang. Zijn antwoord op
de roepstem van God
maakte hij duidelijk in
gewone taal met de
beide benen op de
grond, maar zijn hart
gericht aan God en
de mens die hij ont-
moet.

Veel heel veel men-
sen waren getuigen
van dit gebeuren en
vierden samen met
pater Jehaes en de
aalmoezeniers van
België en Nederland
de Eucharistie. Deze
werd opgeluisterd
door het schippers-
kerkkoor van het kerk-
schip st.Jozef uit
Antwerpen.

Na de viering, waarin de aalmoezenier zelf preekte, een fees-
telijke en ongedwongen receptie. Een prachtig feest in de bui-
tenlucht.

Namens het Europees schipperspastoraat, namens het lande-
lijk KSCC en de landelijke parochie, namens de gemeenschap
van Nijmegen heb ik hem persoonlijk dank gezegd.

Pater Jos Jehaes (l) met zijn tweelingbroer
Jacques † beide tot priester gewijd in 1955

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

mailto:toos@steffan.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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Maandag en dinsdag be-
spreking in Aarau en Küsnacht

Op de agenda stonden de huis-, tuin- en
keukenzaken van het FORUM: evaluatie van de

jaarvergadering in januari 2018 in Monaco, de fi-
nanciën, de ontwikkelingen van ENTE etc. Maar
het hoofdthema was: de jaarvergadering van het
FORUM in 2019 in Monaco.
Als thema hebben wij afgesproken: hoe getuig IK als Protes-
tantse Katholieke Anglicaanse en Orthodoxe gelovige van mijn
geloof en betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap. Dus
geen theoretische bespiegeling, maar eenvoudig weg: wat
doe IK.
Wij kwamen op dit thema omdat de Christelijke kerken en
vooral de katholieke kerk onder druk staat.
Eindelijk hebben de Nederlandse bisschoppen iets van zich la-
ten horen. Zij hebben een brief geschreven aan alle gelovigen.
Mgr. G. de Korte heeft een eigen brief gestuurd naar alle paro-
chianen van zijn bisdom. De media (ook social media) verha-
len hier uitvoerig over.

Vrijdag 14 september jaar vergadering van ENTE, een Europese
onderwijsorganisatie voor kermis circus en binnenvaart in
Hilden (Düsseldorf)

Belangrijke punten werden er besproken: het verloop van het
Erasmus + project. De Europese overheid heeft de aanvraag
gehonoreerd. De financiën werd besproken en er was een
bestuursverkiezing.

Als nieuwe president werd gekozen Nina Crommelin (Neder-
land), vice-president Annette Schwer (Duitsland) en penning-
meester Heinz Gniostko (Duitsland).
Als bestuursleden: Kata Kordas (Hongarije), Ruth Laimer (Oos-
tenrijk), Maria Jermström (Finland) en ECA, Sacha Ellinghausen
(Duitsland), Nora Booij (Nederland, directeur Rijdende school),
Bernhard van Welzenes (Nederland, secretaris generaal FO-
RUM).
Een lange vergadering met veel juridische zaken die geklaard
moest worden, maar met de inzet van allen zeer constructief.
De sfeer is goed en wij zijn er allemaal van overtuigd dat we
met vereende krachten verder kunnen.

V.l.n.r.: Voorzitter Nina Crom-
melin, penningmeester Heinz
Gniostko en vice-president
Annette Schwer
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Inzegening Moulin Rouge in Europapark

Woensdag 12 september werd in het Europapark in Rust
bij Freiburg de achtbaan in het Moulin Rouge project in ge-
bruik genomen. Traditie getrouw wordt de attractie ook geze-
gend. Dit gebeurde door vijf geestelijken: aalmoezeniers
Adrian Bolzern en Ernst Heller (Zwitserland), 2 diakens van het
Europapark en ondergetekende. De viering werd opgeluisterd
met danseressen van de originele Moulin Rouge in Parijs. Voor-
afgaand aan dit gebeuren was er een uitgebreide internatio-
nale persconferentie.
Daar waren ook de danseressen uit Parijs van de partij. Er werd
een schitterende PowerPoint getoond over de start van de
bouw en het resultaat, en een uitvoering gesprek met de he-
ren Roland Mack en zijn zonen.

Inzegening nieuwe achtbaan Moulin Rouge Frans Viertal in Europa-
park Rust (D). Links: prot. diakon Lampeith; aalm Adrian Bolzern;
kath. diakon Andreas en aalm Ernst Heller, ondergetekende niet op
de foto. Daarnaast danseressen uit (de echte) Moulin Rouge Parijs.
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Schoolreisje
Het traditionele ‘schoolreisje’ naar Horn-Bad

Meinberg (D) gaat maandag 24 september van
start.

Aan eten (o.a. de gehaktballetjes van Sander en Lisette),
drinken en plezier zal het niet ontbreken.
Een hele mooie en ontspannende week…

Intredefeest
Zuster Vincentia viert haar 70 jarig jubileum: intrede in de con-
gregatie ‘Onder de Bogen’.
Een tekenend artikel op de volgende pagina van de hand van
Hans Jacobs geeft een mooie zicht op dit kloosterjubileum.
In de flyer (op pag. 10) vindt u het programma. U bent van
harte welkom.

Namens de hele crew, een mooie weekend

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

De aalmoezenier sprak op 12 sep-
tember in Basel ook nog met be-
trokkenen bij de katholieke en
protestante schipperszorg langs
de Europese vaarwegen.

U ziet hem hier met diakon voor
de binnenvaart Walter Schär bij
het drielandenpunt in Basel.
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Ze is de laatste zuster, non, die in het CWZ
actief is. Zuster Vincentia, zuster Bep Faase
(93). Een leven vol zorg, aandacht en liefde
voor de ander. En dit alles als bruid van Onze
Lieve Heer. Zeventig jaar is ze met Hem, is ze
met Hem getrouwd. Haar grote liefde.

Een verhaal over een bijzonder en gelukkig
huwelijk.

Zuster Vincentia (zuster Bep) laatste actieve non van het CWZ

door Hans Jacobs

Wat is ze verliefd. Op Gerard, twaalf jaar ouder, gast in het
pension van haar ouders. Ook hij is verliefd op het achttien jari-
ge meisje Bep. Stiekem verstopt hij cadeautjes onder het kus-
sen van het bed dat ze elke dag moet opmaken. Bep Faase.
Ze wil kinderen, het liefst 12 of meer. Een groot gezin, zoals bij
haar broer. “Daar is het altijd zo gezellig.” Gerard is haar grote
liefde.
Maar er is nog iets. Diep in haar hart bloeit een andere liefde:
voor iemand speciaals. Voor Onze Lieve Heer. Het splijt haar in
tweeën. Die magneet in haar, die aantrekt, die roept. “Als je
maar niet naar het klooster gaat”, waarschuwt haar moeder
nog.

Platina bruid van God
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Dik zeventig jaar later wijst ze naar haar
borst. “Daar zit het, die roeping, dat kun je
niet duidelijk maken wat het is. Het is zo
sterk. Die stem, die kun je niet tegenhou-
den. Ik wil je voor mij, zegt die stem, dan
ben je er voor iedereen.” De stem van
binnen wint en ze staat een paar jaar la-
ter op de stoep bij de Zusters Onder de
Bogen in Maastricht. Nog is ze Bep Faase.
Tot ze na haar opleiding tijdens haar pro-
fessie de belofte van eeuwige trouw af-
legt. Voor het altaar in een witte jurk, een
kroontje in het haar en een brandende
kaars in de hand. De bruid van God. De
bisschop opent een dichtgevouwen brief-
je dat ze tussen haar vingers houdt en hij
leest: “Voortaan ben je zuster Vincentia.”

Trouw
Het begin van een leven in dienst van de
ander. Bijna zeventig jaar later zegt ze uit
zichzelf: “Het is een goed huwelijk. Hij is
soepeler dan de mens. Mensen kunnen
oordelen, kunnen vreselijk zijn. God nooit.
Onze trouw is wederkerig.” Dan glimmen
haar ogen: “Dat wil niet zeggen dat je
niet op andere mannen verliefd kunt wor-
den. Ik was vaak verliefd, verliefd zijn is
mooi, maar je hoeft ze niet te hebben.
God is nooit jaloers. Hij heeft er tenslotte
voor gezorgd dat die mannen op mijn
pad komen.”
Ze bladert door het fotoalbum van haar
leven. Een knappe meid. Geen wonder
dat er steeds maar mannen op haar vie-
len. Een foto van de zuster in burger op
een boot. Met een man: “Tja, Marcel. Hij
wilde met me trouwen.” Dan zegt ze bijna
bijbels: “Je moet niet iedereen haten om
één. Mijn huwelijk met God heeft mij ge-
lukkig gemaakt. Er zijn voor anderen
maakt je gelukkig. Maar je moet het jezelf
elke dag opnieuw zeggen. Natuurlijk ko-
men er mensen op je pad, waarvan je
zou wensen dat ze op de Mookerhei za-
ten.”
Zuster Vincentia werkt in een kindertehuis,
in ziekenhuizen in Zwolle, Hilversum, Zwolle,
Breda en ten slotte Nijmegen. Het CWZ
waar ze met ingang van 23 november
1966 hoofd van de chirurgie wordt. “Oh
ja, ik ben op de afdeling bekend als
streng, maar zo zeggen verpleegsters:

streng ja, maar ik heb nog nooit zoveel
geleerd.”

Witte Engel
Ze kent ondanks de vele jaren in de zie-
kenhuizen alle namen nog. Ook die van
verpleegsters die verliefd worden op pa-
tiënten, wat toen niet mocht. Hoe ze het
ook proberen te verbergen, Vincentia
komt er achter. Ze heeft het al lang ge-
zien. “Ja, ik ben een dondersteen”, zegt
ze samenzweerderig. Na achttien jaar chi-
rurgie, op haar zestigste, gaat ze als vrijwil-
ligster patiënten begeleiden.
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De naam ‘De Witte Engel’ en ‘Vliegende
Non’ zoemt door het ziekenhuis. Ze komt
in contact met een zieke schipper, ont-
moet zo aalmoezenier Van Welzenes en
meert ze in 1986 aan in het schipperscen-
trum in de Waalhaven. De zorg voor zieke
schippers wordt haar taak, maar ook pas-
toraal werk, zoals de zondagse mis.
Het habijt hangt al lang in de kast. De non
is een altijd piekfijn gekleed dametje ge-
worden. Op de foto wil ze dan ook pas als
ze naar de kapper is geweest. Dus ook
nog eens ijdel, plaag ik haar: “God houdt
niet van slordige mensen.” Die zit.

Hart
Tussen alle foto’s van haar leven ligt een
totaal andere afbeelding. Een kleurenaf-
druk van een doorsnede van een hart.
Mijn hart, zegt ze. Haar lekkende hartklep
die steeds groter wordt. Twee jaar gele-
den zei de cardioloog: je gaat dood.
Opereren kan niet meer, je longen zijn te
zwak. Maak alles maar in orde, je hebt
niet lang meer te leven. Dat deed ze,
maar ze is er nog.
Ze wijst naar een Mariabeeldtje op de ta-
fel. “Maria heb ik altijd bij me. Dag en
nacht. Als ik ’s morgens wakker word,
denk ik wel eens sjeminee, ik ben er nog.
Ik word hier nog wakker. Dan maak ik een
kruisteken en dank God dat ik er mag zijn
en hoop, dat ik vandaag weer veel voor

mensen kan betekenen.”
Door haar ziekte is zuster Bep niet meer zo
ambulant. Dus belt ze de zieken op en
praat met ze, steekt ze een riem onder
het hart, bidt ze elke dag haar rozenkrans
met intenties voor alle zieken. “Ik doe het
niet voor het applaus, maar ik wil een ka-
naal zijn naar God. Ik hou er van om zieke
mensen steun te geven.”
De cijfertjes naast de afbeelding van het
hart zijn hard. Het gat wordt alsmaar gro-
ter en de dood komt dichterbij. Misschien
dat medicijnen nog helpen, zegt ze. Niet
dat ze bang is voor de dood, “maar ik
moet nog zoveel mensen helpen, er zijn
nog zoveel mensen die me nodig heb-
ben.”
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4-10-1948 4-10-201870
Platina Intredefeest

U bent welkom om samen met Zuster Vincentia haar platina jubileum van haar
intrede bij de Zrs. van de H. Carolus Borromeüs te vieren.

Om 11.00 uur is er een eucharistieviering uit dankbaarheid.
Na de viering is er gelegenheid tot feliciteren en drinken we gezamenlijk

een kopje koffie of thee met wat lekkers en proosten op we
op haar gezondheid.

Zondag 30 september, 11.00 uur
KSCC kerkschip Nijmegen

Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg)

jarig
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Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Vergezichten in Nederland zonder met
een lift boven in een toren te komen zijn
verrassenderwijs meer aanwezig dan wordt
verondersteld. Ook in een van de meest
vlakke landen zijn glooiingen, heuvels en
verhogingen die zelfs een berg wordt ge-
noemd. Duinen aan de Noordzeekust en op
de Waddeneilanden zijn soms tot meer dan
40 meter hoog, De Veluwe, het Rijk van Nij-
megen en de Utrechtse Heuvelrug doen
daar een schepje bovenop en
Zuid-Limburg spant de kroon zo-
als vrijwel iedereen weet. De uit-
daging is het om er op eigen
kracht naar toe te gaan, te ge-
nieten van het uitzicht maar ook
van de afdaling.

Iedere keer is het weer boeiend
om te lezen van de vele ervarin-
gen van mensen die spelender-
wijs de spieren aanspreken en
van de omgeving genieten. Dat
kan in een gesloten landschap
zijn, zoals in bossen, maar ook
daar waar doorkijkjes zijn en soms
een breed en uitgestrekt stuk
land aan de voeten ligt. Zo zijn er
diverse mogelijkheden in de lage
landen die met enige fantasie
doen denken aan een verblijf in

WANDEL-
NIEUWS

het buitenland. Kleine heuvels opnemen in
de route, maar wandelend (of fietsend) ber-
gen verzetten. Dat is smullen, op zijn zachtst
gezegd. Vooraf inplannen waar een mooie
rust kan worden gehouden met een uitzicht
over het lager gelegen land tot de mogelijk-
heden behoort. Mocht er een rivier met
scheepvaart zijn, zoals in Rhenen, bij Maas-
tricht of op de Westerbouwing dan is er een
en al dynamiek. Het vakantiegevoel kan
soms heel dichtbij zijn.

Voor de komende twee weken staat de vol-
gende wandeltocht op het programma:

23 september
42e Paschalismars in Wijchen
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Starttijd: 08.00-13.00 uur
Startplaats: jeugdhuis Woezik
 Woeziksestraat 334 6604 CC
Wijchen; 06-15137440
www.wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel
veel gegevens van wandel-
tochten die (hoofdzakelijk) in
Nederland worden gehouden,
zoals in Gorssel op 22 en 23 sep-
tember en in Lievelde op 23
september 2018.

Veel wandelplezier en een har-
telijke groet,

Henry Mooren

www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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OVERLEDEN
Op donderdag 6 september is op 61 jarige leeftijd Jan Ver-
hoef overleden. Voor vele van de kermis: de man van de
stroom. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
vrijdag 14 september in crematorium Het Zeeuwse Land te
Goes.
Correspondentieadres: Schengestraat 17, 4461 EW Goes.
Op zondag 16 september is, in de leeftijd van 62 jaar, Frits de
Voer overleden. De afscheidsplechtigheid werd gehouden
op donderdag 20 september Crematorium Dieren te Dieren.
Correspondentieadres: Heralaan 70, 7321 DM Apeldoorn

JUBILEUM
Op woensdag 10 oktober vieren Wessel en Jean
Wijnen - Smits dat ze 50 jaar geleden in het huwe-
lijksbootje gestapt zijn.
Wij feliciteren Wessel en Jean met hun gouden
bruiloft.
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Met mij is er totaal niets aan de hand
Ik ben nog zo fit van lijf en verstand
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie
Als ik me buk, is 't of ik sterretjes zie
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog
Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op 't oog.

Met steunzolen, die ik heb gekregen
Loop ik weer langs Heeren wegen
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein
Wat heerlijk, zo gezond te mogen zijn
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
En om over vroeger te kunnen dromen
Mijn geheugen is niet meer zoals het was
En ik ben weer vergeten, wat ik gisteren nog las
Ook heb ik last van mijn ogen
En mijn rug raakt meer en meer gebogen
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog
Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op 't oog.

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij
Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van mij
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren
Wilde ik een mooie jas, dan moest ik heel lang
sparen
Ik ging fietsen en wandelen overal heen
En kende geen moeheid, zo het scheen
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of
zwart
En loop ik heel langzaam, vanwege mijn hart
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog
U bent nog fantastisch goed... zo op ‘t oog.

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel
Als ik niet slapen kan en tot honderd tel
Dan twijfel ik denk ik, of dat wel waar is
En of dat beeld van goud, niet een beetje raar is
Mijn tanden liggen in een glas
Mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel
Trek niets in twijfel zei de pedagoog
U bent nog fantastisch goed... zo op 't oog.

En 's morgens als ik ben opgestaan
En eerst de afwas heb gedaan
Lees ik het laatste nieuws in de krant
lk wil toch bij blijven, en naderhand
Doe ik van alles: eerst geef ik de planten water
De kamer stoffen doe ik later
Wel gaat alles wat traag
Heb na 't eten wat last van mijn maag
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag
Dat is heel normaal op je ouwe dag
Aanvaart het rustig, zei de psycholoog
U bent nog fantastisch goed... zo op "t oog.

Auteur onbekend

Gedachten als je ouder wordt
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22-9 Marcel Leensen; Patricia v/d Wijgaart.
23-9 Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom;

Elena Steegmans.
24-9 Dhr. Albert van Poppelen.
25-9 Mevr. Trees Verhoef-van Welzenes; Louis Bosman;

Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
Michel Schipperheyn; Brick Vissers.

26-9 Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
27-9 Alexander Jansen.
28-9 Ed Peperkamp; Marjan Bonink.
29-9 Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
30-9 Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

1-10 Francois Pruyn.
2-10 Femke Kuenen; Peter van IJzerlooij.
3-10 John Noldes; Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom;
 Tineke van de Haar; José Meesters; Wineke Leensen;

Lotta Broeders.
4-10 Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
5-10 Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC;

John Zijlmans, v/h “Esti”; Lien van Tiem.
6-10 Dhr. Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel;

dhr. Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck;
 Pluk Voorwinde; dhr. Theo Berends.

MISINTENTIES ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

voor Pastoor Johan Roes em.,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
dhr. John Wennekes ms Mego,
ouders Kaam-Klein, Ferenc Vermaas,
dhr. Joop Balm,
dhr. Gerrit van Oijen en Marijke en Vincent,
dhr. G. Pols m.s “Rimar”,
Dhr. Frits de Voer uit Apeldoorn.

MISINTENTIES ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

Willemien van de Ven, ouders de Bot-Neff,
fam. Schoenmakers-Gommers,
dhr. Johan Boeijmeer,
ouders Bertus en Henny Bosman-Cornet,
dhr. Johan Rattink en Trees Valk,
ouders Kersten-van Laak, familie Pols-van Laack,
mw. Hêlene Stuij.
voor dhr. Marcel de Pauw en overleden familie,

voor Zuster Vincentia 70 jaar bij de Zrs. van de H. Carolus
Borromeüs te Maastricht,
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* Dhr. Willy Leensen.
NIJMEGEN, KWAKKENBERGWEG 64,
6523 MM
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.

* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276,
6512 AC.
* 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.

* Mevr. Annie Huibers, (St. Elisabeth
zorgcentra).
BENEDEN LEEUWEN, ROZEN-
STRAAT 10, 6658 WX.
* Dhr. Albert Poppelen. (Pro Perso-
na – Maria MacKenzie).
NIJMEGEN, PANOVENLAAN 25,
6525 DZ.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De
Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POST-
BUS 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 WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Wil de Korte is herstellend thuis.

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/
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Vakantiegroetjes uit Roemenië

We zitten in een bus naar Roemenië en heb-
ben ongeveer 2000 km achter de rug. We ko-
men aan in een hotel in een groen
golfend landschap.
Daar in de middel of nowhere zitten we aan
tafel met een leuk gezelschap en uiteindelijk
praat je natuurlijk wat je doet voor je werk. Ik
zeg: ‘Ik werk voor God. Ik werk op het schip-
perscentrum in Nijmegen, bij de aalmoeze-
nier.’
Zegt onze tafeldame: ‘Bij meneer Van Welze-
nes?’ ‘Ja’ zeg ik, ‘ken jij die dan?’ Natuurlijk’
zegt zij, ‘ik ben een schipperskind. Ik ben Coby
Mooren en geboren op de Spes en dochter
van Jo Mooren en Clara Reijmers. Een nichtje
van tante Nelly en ome Harry Mooren en ik
ben op het pensionaat St. Josef in Bodegra-
ven geweest.’

Even later zitten we aan tafel met Annemarie
Vos, een schippersvrouw van ms Vlieland uit

Zwolle, die voeren van de beneden-Rijn naar
Lemmer. Nu heeft ze met haar dochter Marjo-
lein en schoonzoon Roger een camping De
Lente in Gasselte, Drenthe.
Waar je ook komt, waar je ook bent, hoe ver
van huis, iedereen kent het KSCC en iedereen
kent Bernhard van Welzenes.
Zelfs heel diep in Roemenië.

Hartelijke vakantiegroet uit een bijzonder en
mooi land.

Groetjes Hans en Tonny
Jacobs-van der Veeken

V.l.n.r.: Theo Segers, Coby Mooren en Clara Reijmers
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Onze opbrengst van de zonnepanelen op het dek van het
kerkschip van het KSCC Nijmegen bedraagt

tot nu toe:

3,85 mWh
Dat is meer energie dan een
huishouden gemiddeld in
één jaar verbruikt!

Of

Genoeg CO2 bespaard waarvoor
anders 105 bomen 1 jaar moeten
groeien.

Vakantiegroetjes uit
Limburg an der Lahn
Weilburg (D)

Van:
Paul en Henriëtte Leensen
Gerard, Wieneke Leensen
Martien en Wil Kreuze
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september/oktober 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

Ma. 24-9
 9.00 uur Vergadering VGRZ Brandweer Geld. Zuid

 9.00 uur Vertrek bus(school)reisje naar Horn-Bad Mein-
berg (Dld)

Di. 25-9 15.00 uur Bijeenkomst TPN-West

Zo. 30-9 11.00 uur Eucharistieviering waarin het 70 jarig intrede-
feest van zuster Vincentia  gevierd wordt.

Di. 2-10 14.00 uur KSCC Nijmegen Soos met… Bingo en herfst-
proeverij van groenten en fruit.

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 september/oktober 2018

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

Do. 27-9 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie of
thee. Komt u wat eerder zodat er echt om
13.30 uur begonnen kan worden.

Di. 2-10 13.30 uur Binnenvaartsoos.

Za. 27-10 20.00 uur

Dansavond in Restaurant Paviljoen Develhof,
Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangsprijs € 10,-
U hoeft u niet van te voren aan te melden. Op
deze avond kunt u u ook al aanmelden voor
het a.s. Kerstbal.

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

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 27-9 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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Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.

Ik heb me dat twee dagen aangekeken en
gezien dat je aan het eind van het kamp
makkelijk onder het gaas door kon kruipen. Ik
zei tegen die Rotterdammer: "als het van-
avond donker is dan gaan we Elberfelt in, ga
je mee?" Hij zei: "Als jij het durft, durf ik het
ook." Zo gezegd zo gedaan.

Toen het donker was zijn we onder de draad
door gekropen. We konden zo de heuvel af-
lopen en na een kwartiertje was je op een
weg die naar de stad liep. Het eerste het bes-
te restaurant, tenminste wat daar op leek, zijn
we binnen gegaan. Er zat aardig wat volk.
We hebben een donker hoekje opgezocht en
zijn er heerlijk gaan zitten. Jongen wat was
het daar lekker warm. Je kwam er helemaal
van bij. Bier was er ook nog. We zagen som-
mige mensen wat eten. Ik vroeg aan de ober
of je dat zo kon kopen. Het was 'Stamm Es-
sen', zonder bon. Laat maar aanrukken, zei ik.
Het viel nog niet eens tegen. Het meeste was
wel rode en witte kool maar er zaten ook een
paar aardappelen tussen en zelfs nog een
stukje vlees. We hebben samen ieder twee
porties opgegeten. We hadden er nog wel
twee op gekund maar we durfden niet meer
te bestellen. Dat liep te veel in de gaten. Tot
tien uur zijn we daar blijven zitten en toen zijn
we weer terug naar het kamp gelopen. We
waren liever niet meer terug gegaan maar
we wilden de jongens die er nog zaten niet in
moeilijkheden brengen door er vandoor te

gaan. Toen we terug in ons hok zaten hebben
we in geuren en kleuren verteld wat we geflikt
hadden. We hadden niet meer dat rotte ge-
voel in onze maag. Dat hebben we zo een
week volgehouden. Op een dag kregen de
Russen nieuw stro voor op de vloer. Wij kregen
niets. Toen het donker was zijn we het oude
stro van de Russen op gaan halen wat op
een hoop lag. Daar kregen we spijt van. Het
zat vol luizen. Wat een toestand. Nu lagen we
wat warmer en zachter maar ze vraten ons
op. Er was een jongen die had van de Russen
een stukje kaars gekregen. Dat hadden we
aangestoken en zo waren we bij kaarslicht
luizen aan het vangen. Je hoefde ze niet te
zoeken, als je er een dood maakte kwamen
er gelijk tien op de begrafenis. Zien kon je ze
ook goed. Het waren van die grijze krengen.
De Russen schenen er geen last meer van te
hebben. Ik zag ze nooit krabben. Het waren
wel arme donders. Ze zaten al een paar jaar
gevangen. Zo ver als ik er wijs uit kon worden
waren het echte communisten en daar had-
den de moffen schrik voor. Er moesten ver-
schillende van die kampen bestaan, zeiden
ze. Na een week kwamen er twee kerels op
het terrein. Ze waren van de spoorwegen. Ze
moesten ons hebben. We schrokken ons rot.
Het was zwaar en gevaarlijk werk dat hadden
de Russen ons al verteld. Maar we moesten
mee.

Er ging een Duitse soldaat mee en daar lie-
pen we weer een nieuwe toekomst tege-
moet. Na een uurtje kwamen we aan een
groot spoorwegknooppunt. Er stonden stoom-
locomotieven en er werd gerangeerd. Voor
de kolenbunkers stonden wagons met stukko-
len. Iedere jongen kreeg een wagon toege-
wezen. Je moest met je blote handen de

grote brokken over de rand in de bunker
gooien en zo de deur van de wagon vrijma-
ken. Dan de deur openmaken en alles naar
buiten werken. Een schop kregen we niet. We
waren nog geen uur bezig of we hadden al
luchtalarm. Bij vol alarm mochten we in de
schuilkelder die vlakbij was.
Toen we nog in het kamp zaten hoorden we
ook dikwijls luchtalarm maar daar was geen
schuilkelder. Dat was blijkbaar voor ons niet
nodig. De vliegtuigen kwamen er ’s nachts
met bosjes overheen. Die gingen richting Ber-
lijn, Dresden enzovoorts. Overdag vlogen er
ook, maar niet zoveel. In de schuilkelder was
het lekker warm. Van ons mocht het de hele
dag wel alarm zijn. Het duurde niet lang of we
stonden weer in onze wagon. In een paar uur
tijd waren we zo zwart als roet. 's Middags kre-
gen we ook hier onze lepel soep maar met
een stukje brood erbij. Dat was omdat we
werkten denk ik. Maar je barstte toch nog van
de honger. Na die volle maaltijd vroeg een
mof wie er 'Krets' had, nou we stikten allemaal
van de jeuk. Ik had me op verschillende
plaatsen helemaal kapot gekrabd. We moes-
ten allemaal naar de dokter in Elberfelt.

Er ging een soldaat met ons mee. Maar eerst
onder de douche. Wat een weelde. Het was
wel eens nodig. M'n hemd en onderbroek
had ik al maanden aan. Maar wat moest je,
ik had niets anders. En de andere jongens ook
niet. Bij de dokter moesten twee jongens bin-
nen komen. De dokter constateerde 'Krets'. Hij
gaf een pot zalf mee en we konden weer
aan het werk.

Wordt vervolgd.
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Inspiratiemiddag 27 september 2018

Wilt u graag met uw eigen groep, op
uw eigen manier op reis? Om de vele
Bijbelse verhalen echt tot leven te la-
ten komen en zelf te ervaren, een spe-
cifiek thema verder uit te diepen of
om meer binding binnen uw groep te krijgen? Welke reden u ook
hebt, bij DrieTour organiseren we reizen op maat voor u. Zoals reizen
in Bijbelse landen of landen met een rijke Christelijke traditie. Bijvoor-
beeld in Jeruzalem, Athene of op Malta. Of in de adembenemen-
de Wadi Rum, op de Nebo of uitkijkend op de Ararat. Fantastisch is
zoiets. De ogen uitkijkend komen Bijbel- en geloofsverhalen tot le-
ven.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de DrieTour inspiratiemid-
dag op donderdagmiddag 27 september van 12:00 - 17:00 uur in
het Joods Historisch Museum. Piet van Midden zal een presentatie
houden en uiteraard krijgt u de gelegenheid om het museum en
de Portugese Synagoge te bezoeken.

Het programma is als volgt:
12:15 uur Ontvangst met lunch
13:00 - 14:00 uur Presentatie Piet van Midden
14:00 - 14:15 uur Koffie / thee
14:15 - 15:15 uur Informatie oriëntatiereizen 2018/2019
15:15 - 17:00 uur Mogelijkheid om het museum en de Portugese Sy-
nagoge te bezoeken

U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via onze website:
https://www.drietour.nl/inspiratiemiddag-maatwerkreisleiders-27-sep-2018

Namens team DrieTour,
Piet van Midden Ambassadeur
Annemieke Collet Product manager
Arie Kammeraat Product manager

https://www.drietour.nl/inspiratiemiddag-maatwerkreisleiders-27-sep-2018
https://www.drietour.nl/inspiratiemiddag-maatwerkreisleiders-27-sep-2018
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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
Ik vroeg aan mijn dochter of

ze de krant gezien had.
‘De krant?’ zei ze, ‘dat is zóó

ouderwets.
Iedereen gebruikt tegenwoor-

dig een tablet.’
‘Oké’ zei ik en ze gaf me haar

ipad.
Die vlieg had geen kans.

Ha H
a H

a

Ha H
a

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

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
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

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

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. 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

R. Kuyten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

vacature
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 20 verschijnt op 4 oktober.
Deadline: 1 oktober.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Tonny van der Veeken, Hans Jacobs.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel 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 I: www.kscc.nl

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

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid 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 informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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