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Van de bestuurs- en directietafel

Moederdag. Een schitterend moment om eens extra
dank je wel aan ouders te zeggen. Het is goed je ou-
ders dank je wel te zeggen voor hetgeen ze gedaan
hebben en doen en zullen doen.

Pag

02

Cultuur kathloliek door Mgr. De Korte

Veel katholieken hebben in de afgelopen decennia
Kerk en kerkelijke ethiek vaarwel gezegd. Zij plaatsen
de Kerk op afstand en vinden de leer veel te streng.
Maar willen wel af en toe een kaarsje aansteken
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Akte van Mannheim in Maritiem Museum Rotterdam

Op woensdag 22 mei arriveert een uniek document in
het Maritiem Museum Rotterdam: de Akte van
Mannheim. Vervolgens is het enkele maanden te zien
in het Maritiem Museum.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De Europese verkiezingen 23 mei 2019

Voor de binnenvaart, kermis en circus zijn deze verkiezingen
naar mijn smaak zeer belangrijk. Een hot item is de regelge-
ving. Er moet gewerkt worden aan een Europese harmonisatie.
Onze doelgroepen werken grensoverschrijdend. Dus is het
noodzakelijk dat er in Europa dezelfde wetgeving werkt. Alleen
al daarom is het belangrijk dat wij naar de stembus gaan.
Uw stempas is al naar uw adres gestuurd. Mocht u zelf niet in
de gelegenheid zijn te stemmen, machtig dan iemand waar-
van u weet dat hij uw stem uitbrengt.
Om een goede keus te kunnen maken zijn er stemwijzers. Zij
geven een indicatie. Maar dit vraagt ook dat uzelf nadenkt.
De media zullen ons wel weer de nodige debatten voorscho-
telen. Vaak zijn het debatten waarin iedere partij zijn gelijk
haalt. Belangrijker is het te dialogeren. Maar dan moet er uit
een ander vaatje getapt worden.
Voor een goede dialoog moet voldaan worden aan 3 voor-
waarden, t.w.:
● een zelfkritische instelling,
● positieve elementen inbrengen en
● het besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zondag 12 mei moederdag

Een schitterend moment om eens extra dank je wel aan ou-
ders te zeggen. Natuurlijk de commercie, maar het is goed je
ouders dank je wel te zeggen voor hetgeen ze gedaan heb-
ben en doen en zullen doen. Een spreuk van mijn moeder was
duidelijk: “Als je mij wilt bedanken doe het tijdens mijn leven,
als je me bloemen wilt geven schenk ze me wanneer ik leef”.
Wijze woorden. Opmerkingen als: we hadden voor alles tijd,
mijn ouders zijn er wel
eens bij ingeschoten.

U en ik weten dat er heel
veel gebroken gezinnen
zijn. Ouders zijn uit elkaar
gegaan in ‘vriendschap’
of in een vechtscheiding.
Op kinderen laat dit die-
pe sporen na.

Het pastoraat kan een
schouder zijn om op te
leunen, een luisterend oor
geven, maar ook ons ge-
bed. Af en toe steken wij
een kaarsje op bij Maria.
Haar vereren wij in deze
meimaand bijzonder.

PLAYMOBIL
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Paus Franciscus heeft een speciale voor-
liefde voor Moeder Maria. Voordat hij een bui-

tenlandse reis maakt gaat hij naar, naar mijn
smaak, de mooiste kerk van Rome: de Maria Maggiore.

Daar bidt Hij en vraagt God om Zegen en bidt om de voor-
spraak van Maria. Zoals ook afgelopen week toen ik een be-
zoek aan Rome heb gebracht.

Het filmpje hieronder toont hoe de Paus de kleine kapel in de
grote kerk Maria Maggiore verlaat en via de grote kerk richting
het Vaticaan gaat.
Dit wordt nooit van tevoren gemeld. Wanneer je de kerk bin-
nen komt, voelde je dat er iets ging gebeuren: politie en over-
heidsdienaars in uniform, de zijbeuk afgesloten, etc.

Pater Tim Brouwer,
Dominicaan, die wij
nog kennen vanuit
zijn Nijmeegse tijd en
die wij daar troffen
nodigde ons uit de
komst van de Paus
mee te maken. Bij-
zonder.

Terug naar Moederdag
Een dag: ouders worden speciaal in het zonnetje gezet, een
dag speciaal: dank jullie wel.
Een dag: inspirerend voor onze moeders en vaders. Een dag
om bij elkaar te zijn.
Een dag met een gouden randje.
Het woord ouders mag u ‘ouderbreed’ opvatten: zij die zorg
hebben en verantwoordelijkheid dragen voor kinderen, dus
ook de groepsleiders en leidsters van de internaten.

Landelijke KSCC donatieactie 2019
De actie loopt goed. Hierbij wil ik allen van harte danken voor
de giften klein en groot. Hiermede ondersteunt u ons werk.
Nogmaals hartelijk dank.

Een heel fijn weekeinde
Namens de redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

In de zondagsmis op

Moederdag

zondag 12 mei

brengt Hans Jacobs een

ode
aan

moeder

https://youtu.be/ZxiZSDtKi6U
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MOP

Waarom heb je nog nooit olifanten

gezien die zich in bomen

verstopt hebben?

Omdat ze er echt, echt,

heel goed in zijn.

Verjaardag

Aalmoezenier

Op 25 mei a.s. wordt
Aalmoezenier
B.E.M. van Welzenes sd 78 jaar.
Dat willen wij graag samen met u
vieren. Bij uitzondering vieren wij
dit niet op de dag zelf, zoals u
gewend bent, maar de dag
erna.
Graag nodigen wij u uit op
zondag 26 mei a.s. om na afloop
van de H. Mis te proosten op zijn
verjaardag.
U bent allen van harte welkom.

Bestuur en medewerkers
KSCC-Nijmegen

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha
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Vorig jaar september nam de liberale lei-
der Klaas Dijkhoff (VVD) met de nodige
publiciteit afscheid van onze Kerk. Het uit-
schrijven van een katholiek is altijd een
pijnlijk gebeuren. In zijn verantwoording
voor zijn uitschrijving noemde Dijkhoff zich
wel Brabants katholiek.

In een recent interview zegt hij dat het
gaat om een zelfbedachte term. Het
houdt in dat Dijkhoff de vieringen niet
meer bezoekt en moeite heeft met de, in
zijn ogen, conservatieve geloofsleer. Maar
hij zal nog steeds een kaarsje branden in
een kapel als iemand in zijn omgeving
ziek is. De Kerk is rijk aan rituelen, van
doop tot aan de dood, als een omlijsting
van het leven en dat is, ook in de visie van
de liberale leider, mooi.

Woonspiritualiteit
Ik heb het vermoeden dat in ons bisdom
veel mensen zich in de visie van de heer
Dijkhoff kunnen herkennen. Veel katholie-
ken hebben in de afgelopen decennia
Kerk en kerkelijke ethiek vaarwel gezegd.
Zij plaatsen het instituut Kerk op een af-
stand en vinden de leer veel te streng
maar blijven wel cultuurkatholiek.

In dat verband moet ik denken aan het
onderscheid dat het recente onderzoek
Christenen in Nederland van het Sociaal
en Cultureel Planbureau ( SCP) maakt tus-
sen zoekspiritualiteit en woonspiritualiteit.
Mensen met een zoekspiritualiteit hebben
een geloof van een ongebonden, indivi-
dualistische soort. Bijna alle katholieken,
zowel kerkelijke gelovigen als cultuurka-
tholieken, hebben een woonspiritualiteit.

Kaarsje
Als katholiek deel je in een katholieke sub-
cultuur van wieg tot graf. Ook katholieken
die de zondagse liturgie niet meer mee-
vieren en moeite hebben met de ethi-
sche opvattingen van de Kerk, wonen als
het ware in dit katholieke milieu. Zij den-
ken veeleer in termen van wij dan ik; vin-
den gemeenschapszin en solidariteit
belangrijk en lopen af en toe een kerk of
kapel binnen om een kaarsje te branden
bij Maria. Zo hebben zij toch nog een lijn-
tje naar de hemel.

Tegen die achtergrond vond ik in een re-
cent artikel van de hand van professor
Paul van Geest belangwekkende ge-
dachten. Hij woont in Zuid Holland, om

precies te zijn in Berkel en Rodenrijs, en
constateert dat ook daar, zoals in bijna
alle dorpen en steden, het zondagse kerk-
bezoek flink is afgenomen. Uit de nieuwe
wijken die er zijn gebouwd, komen nau-
welijks mensen naar de zondagse ere-
dienst. Tegelijkertijd houdt de hoogleraar
een pleidooi om niet alleen naar het be-
zoek op zondag te kijken en vooral om
onze kerkgebouwen iedere dag open te
stellen.

Column Monseigneur De Korte: Brabants katholiek

Lees verder 
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Oproep
In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, ko-
men mensen soms kort, soms lang het huis van God
binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil
te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak
branden zij een kaarsje bij Maria of een andere hei-
lige. In kerken die dagelijks open zijn, komen veel
mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin ge-
beden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.
Van Geest eindigt met de hoop dat de afzonderlijk
biddende mensen een nieuwe gemeenschap zul-
len vormen en zich verantwoordelijk zullen voelen
voor het voortbestaan van het kerkgebouw.

Tegen die achtergrond doe ik graag een oproep
aan onze pastores en besturen om iedere dag zo-
veel mogelijk de kerkgebouwen van ons bisdom
open te stellen opdat mensen een plek hebben
voor gebed en meditatie.

Relevant
Leo Fijen heeft al meerdere keren katholieken op-
geroepen te stoppen met klagen dat het allemaal
minder wordt. Wij moeten niet meehuilen met de
wolven in het bos na de zoveelste publicatie over
minder leden en kerkbetrokkenheid. Maar hopelijk
laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op
een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het le-
ven van mensen, niet in de laatste plaats door
kerkgebouwen open te stellen als huizen van God
én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Mgr. dr. Gerard De Korte
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Symbool van Europese samenwerking en-
kele maanden te zien
Op woensdag 22 mei arriveert een uniek
document in het Maritiem Museum Rotter-
dam: de Akte van Mannheim. Dit verdrag
zorgt al anderhalve eeuw voor vrije han-
del op de Rijn. Op 22 mei zal minister Cora
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Wa-
terstaat) de akte in ontvangst nemen. Ver-
volgens is het enkele maanden te zien in
het Maritiem Museum.

De Akte van Mannheim legt een histori-
sche reis af over de Rijn, vanwege haar
150-jarig bestaan. Het document werd al
tentoongesteld in Mannheim, Bonn en
Duisburg. Op 22 mei arriveert het in het
Maritiem Museum.

Gratis bezoek Rijnvaarder met stempas
Ter ere van de aankomst van de akte in
Rotterdam is een bijzonder schip te gast in
de Maritiem Museum Haven: de Helena,
één van de laatste Rijnschepen uit die tijd.

Op 22 mei en 23 mei ligt dit schip aan de
gastensteiger. Op die data mogen bezoe-
kers, op vertoon van hun stempas voor de
Europese verkiezingen, gratis de Helena
bewonderen tussen 13.00 en 15.00 uur.

Verbinding met Duitsland
De Rijn is de drukste rivier van Europa en
verbindt Rotterdam met het Duitse achter-
land. Toch was het eeuwenlang niet een-
voudig om er handel te drijven:
onderhoud was slecht en er werd veel tol
geheven. Op 17 oktober 1868 kwam hier,
dankzij de Akte van Mannheim, definitief
een einde aan. Het verdrag werd afgeslo-
ten door zes Rijnoeverlanden: Frankrijk,
Nederland en vier voormalige Duitse sta-
ten.

Symbool van Europese samenwerking
De Akte van Mannheim regelt het verkeer
op de Rijn en zorgt voor een vrije en ge-
meenschappelijke transportmarkt. Het ver-
drag houdt al ruim 150 jaar stand. Het is
een belangrijk symbool van Europese sa-
menwerking en één van de oudste inter-
nationale verdragen die nog in werking is.

Website: https://www.maritiemmuseum.nl/

Bijzondere akte arriveert bij Maritiem Museum Rotterdam

De Helena © Theo de Man

https://www.maritiemmuseum.nl/
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Titus Brandsma Lezing

In mei of juni organiseert het Titus Brandsma
Instituut de jaarlijks terugkerende Titus
Brandsma Lezing. Een toonaangevende spreker uit binnen- of
buitenland spreekt Titus Brandsma lezing uit in de Stevenskerk in
Nijmegen. Onder andere Huub Oosterhuis, Rik Torfs en Ernst
Hirsch Balin verzorgden de zeer goed bezochte lezingen de
afgelopen jaren.

Titus Brandsma Lezing 2019
De 26e Titus Brandsma Lezing wordt gehouden op vrijdag 24
mei 2019 van 15.00-1600 uur in de Stevenskerk in Nijmegen.
We zijn trots te kunnen melden dat Tweede Kamerlid en frac-
tievoorzitter voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers de spreker
zal zijn. Meldt u zich meteen aan.

Over sámenleven
‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie
tot alle andere mensen’, sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn
sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en
zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde,
gaf hij als gelovige betekenis aan sámenleven. Die roeping
geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie.
Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land
waarin de kloven tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken?
Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kun-
nen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? Over deze
vragen spreekt
Gert-Jan Segers,
partijleider van de
ChristenUnie op 24
mei in de Stevens-
kerk.

Na zijn lezing zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leu-
ven en kerkjurist, die zelf de Titus Brandsma Lezing in 2016 ge-
geven heeft, kort met hem in gesprek gaan.

Informatie
Titus Brandsma Lezing over samenleven

Spreker: Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
Datum: Vrijdag 24 mei 2019
Tijd: 15.00 –16.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur

Locatie: Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
Bereikbaarheid Stevenskerk Nijmegen

https://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/evenementen/titus-brandsma-lezing/#aanmeldformulier-tbi-lezing
http://www.stevenskerk.nl/bezoeken/bereikbaarheid/
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Modeshow georganiseerd door Fa. De Haas en
KSCC Soos met

Dinsdag 7 mei vond de jaarlijkse modeshow plaats. Mo-
dewinkel Fa. De Haas in samenwerking met KSCC Nijme-
gen Soos met... liet de nieuwe collectie zien.
Naturel geshowd door onze vrijwilligers (Piet, Henriëtte,
Agnes, Yvon, Roos en Paul) van het schipperscentrum.
Met meer dan 50 toeschouwers was het een zeer ge-
slaagde middag.
En we hebben weer veel geleerd van Jos de Haas, die
deze middag op zijn eigen onvergetelijke wijze gepre-
senteerd heeft.
We weten nu alles van 'kwartmaten', echte suede en
suede look, dat linnen moet kreuken, viscose en ka-
toen).
De middag werd afgesloten met een kleine loterij met
leuke prijzen. En de gelukkige winnaar is Henk Lischer,
die een tegoedbon van Firma De Haas in ontvangst
mocht nemen.
Met dank aan de organisatie en alle vrijwiligers die deze
middag mogelijk hebben gemaakt. Foto's: Tonny van
der Veeken.

Bekijk alle foto’s op onze website

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Velen van u hebben wel eens een brochure on-
der ogen gezien van een stichting die onderzoek

naar hart- en vaatziekten of naar kanker steunt. De nodi-
ge cijfers worden verstrekt als het gaat om nieuwe ziekte-
gevallen onder Nederlanders bijvoorbeeld. Per dag
krijgen zo’n 300 mensen te horen dat zij een of andere
vorm van kanker hebben. Hartklachten komen ook veel
voor en spanningen of geestelijke opofferingen spelen
ook vaak een negatieve rol in het leven. Het blijft voor ie-
dereen balanceren op een smal randje om een juist
evenwicht te vinden voor een comfortabel leven. En he-
laas is niet alles te voorkomen. Hier en daar kunnen we
wel een klein beetje sturen. Dat halen we ook uit diezelfde
brochures. Gevarieerd en niet te veel eten waarbij gra-
nen, groenten en fruit van belang zijn, een beperkte hoe-
veelheid alcoholische dranken, niet roken en vooral
bewegen. Dit zijn vormen van houvast, maar geven geen
garantie, ook niet omdat elk lichaam eigen karakteristie-
ken heeft. Maar een beetje steun kan geen kwaad.

Inmiddels zetten de Vierdaagselopers van 2019 flinke stap-
pen om met een goede conditie en met een uitgelezen
uitrusting aan de start te verschijnen op dinsdag 16 juli
voor een 120, 160 of 200 km lange uitdaging.

Het is nog steeds mogelijk om een aanmelding te doen
voor de verzorging tijdens de Vierdaagse van dit jaar. Tot
en met 15 juni 2019 kunt u zich daarvoor aanmelden op
www.ksccvierdaagse.nl. Onder Home verschijnt het Inschrijf-
formulier.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltochten op
het programma:

11 mei
Capitulatie-Bevrijdingswandeltocht in Wageningen
Stichting Recreatie Veluwe & Vallei
Afstand: 8-15-25-40 km
Startplaats: sportaccommodatie Het Binnenveld
Marijkeweg 23 6709 PE Wageningen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
0318-687550 www.srvv-events.nl

11 en 12 mei
Campustocht in Wijchen
Wsv Campus Wijchen
Afstand: 5-10-15-20-30-40 km
Startplaats: sportcentrum Arcus
Campuslaan 14 6602 HX Wijchen
Starttijd: 07.00 - 12.00 uur
wsvcampuswijchen@gmail.com

18 en 19 mei
81e Kaloramawandeltocht in Beek
Stg. De Kalorama wandeltocht
Afstand: 5-10-20-30-40 km
Startplaats: kulturhus Beek
Roerdompstraat 6 6573 BH Beek
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
www.kaloramawandeltocht.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten die
(voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Nunspeet, in
Dongen, Made op 11 mei, in Oeffelt op 12 mei, in Vaassen op 15 mei,
in Babberich en Rijen op 19 mei 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.ksccvierdaagse.nl
www.srvv-events.nl
www.srvv-events.nl
wsvcampuswijchen@gmail.com
wsvcampuswijchen@gmail.com
www.kaloramawandeltocht.nl
www.kaloramawandeltocht.nl
www.wandel.nl
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Circusstad Festival Rotterdam trekt re-
cordaantal bezoekers

Met 30.000 bezoekers gaat Circusstad
Festival 2019 de boeken in als de best be-
zochte editie sinds de oprichting in 2010.

Zakelijk leider, Dirk Evers, en artistiek leider,
Maaike van Langen blikken terug op vijf
fantastische circusdagen op en rond het
Schouwburgplein in Rotterdam. “Dikke
rijen voor de voorstellingen, louter vrolijke
gezichten op het festivalterrein en 25 ver-
schillende interessante workshops. Nooit
eerder was er zoveel talent van eigen bo-
dem te zien op een Nederlands circusfes-
tival.” Tot die topacrobaten behoren
Tarek Rammo, Julia Campistany en Sanne
Hamstra van Duo No Nonsense uit Rotter-

dam. Circusstad Festival 2019 werd gedra-
gen door 184 artiesten.

Hoewel de weergoden Circusstad Festival
niet gunstig gezind waren, hadden ze
geen invloed op de bezoekersaantallen.
Veel voorstellingen –verspreid over 14 po-
dia- waren tot de nok toe gevuld. Tot de
grootste publiekstrekkers mogen worden
gerekend het Australisch circusgezel-
schap Circa in het oude Luxor Theater,
Circus I Love You in het Chapiteau en de
jeugdcircussen uit Nederland en België in
de Arena. Een schot in de roos bleken
eveneens de dinnershows onder leiding
van presentator Dave van der Wal. De
dinnershows waren dit jaar voor het eerst
te boeken op Circusstad Festival.
De gratis Stadsparade voorafgaand aan
Circusstad Festival trok met 10.600 bezoe-

kers eveneens een recordaantal bezoe-
kers, verspreid over 56 locaties in de stad.

Door een ongelukkige val van een acro-
bate van het Zweedse gezelschap Cirkor
moest de openingsvoorstelling van Circus-
stad Festival voortijdig worden afgebro-
ken. De tweede show Epifonima van
Cirkor kon eveneens geen doorgang vin-
den. Op zo’n korte termijn was vervan-
ging helaas niet mogelijk. De acrobate is
de volgende dag ontslagen uit het zie-
kenhuis. Ze herstelt snel, haar is door de
artsen verzekerd dat ze geen blijvend let-
sel overhoudt aan de val.

De magie van het (hedendaagse) circus
is bijna niet onder woorden te brengen.
Circus doet iets met je, ongeacht je leef-
tijd. Deze verwondering voert vijf dagen
lang de boventoon tijdens Circusstad Fes-
tival Rotterdam. In 2020 zal Circusstad Fes-
tival plaatshebben van 29 april tot en met
3 mei.
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OVERLEDEN

Op woensdag 24 april is, op de leeftijd van 62 jaar,
Simone Godefrieda Maria van Kessel – Romeijnders
overleden. Echtgenote van Guillaume van Kessel.
De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 1
mei in de Sint-Gertrudiskerk, te Maasbracht. Daarna
werd Simone begeleidt naar haar laatste rustplaats
op de natuurbegraafplaats “Bergerbos” te Sint Odiliënberg.
Correspondentieadres: Waage Naak 19, 6019 AA Wessem.

Op zaterdag 27 april is, op de leeftijd van 64 jaar, Gijs Mulders
overleden. Echtgenoot van Lenie Mulders – Broeks. De crema-
tieplechtigheid werd gehouden op vrijdag 3 mei in de aula
van crematorium Waalstede te Nijmegen. Correspondentie-
adres: De Kluijskamp 1101, 6545 JE Nijmegen.

Op zaterdag 27 april is, in de leeftijd van 83 jaar, Henk Verstappen
overleden. Echtgenoot van Door Verstappen  - De Wit †. De uit-
vaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 mei in de Kruishe-
renkapel te Uden. Aansluitend werd Henk, in besloten kring,
begeleidt naar crematorium De Wende te Uden.
Correspondentieadres: Tubantenweg 4, 5349 BD Oss.

Toch nog onverwachts is op woensdag 8 mei, op 61 jarige leeftijd
Johan Heistek overleden. Geheel volgens de wens van Johan
vindt zijn uitvaart in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Penningweg 8, 1507 DA Zaandam.

JUBILEUM

Op dinsdag 21 mei zijn Antoon en Marie Wanders – Sanders
60 jaar getrouwd. Voorheen ms Eendracht. Zij vieren dit heuglijk
feit op zaterdag 18 mei om 11.00 uur met een H. Mis op het KSCC
Schipperscentrum. Wij feliciteren Antoon en Marie met hun dia-
manten jubileum.

VERHUISD

Harrie en Johannie van den Corput verhuizen per 25 mei van de
Trappistinnentuin in Berkel Enschot naar hun nieuw adres: Kerk-
straat 24 k, 5126 GC in Gilze.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat uw familiebericht gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van het familiebericht?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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10-5 Richard Driessen; Demi van Tiem.
11-5 Mevr. Jessica Verberck-Minnema; Nadine Mooren, m/s
 "Prudentia"; Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”; Liane

Pauwels; Juul Nuij.
12-5 Dhr. Joop van Megen.
13-5 Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel;

Loraine van Meegen.
14-5 Annemiek Bosman-Nuy, m/s “Tonny”; Joep Nuy;

dhr. Hans Jacobs van Pandora.
15-5 Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
16-5 Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen m/s “Jasmijn”;
 Sjaan Blom; Rosalie Heijmen.
17-5 Rens van Dodewaard, m/s "Felix"; Kevin Stobbelaar &
 Kim Stobbelaar.
18-5 Hans Vermeeren; John Lischer.
19-5 Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
20-5 Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser m/s “Theo-Hendrik”;
 mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
21-5 George Sep; Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol;
 Christy Bouman m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.
22-5 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-5 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den
 Haan; Eva van Klooster.
24-5 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie
 Bruins; Martin Oome; John Bosman.
25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan
 Roest, voorheen directeur Rijdende school;

Martika Roelofs; Juliette Wendt; Axel en Falco Helmink;
 Marijke van Loon.

MISINTENTIES ZONDAG 12 MEI 2019

Mevr. Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten, John Bertine van ’t Veen
en zoon Raymond,
dhr. Kris van Meel, dhr. Wim Goris,
ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders W. Klarenbeek v/h s/b Antonius,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné,
mw. C. Dirkse-Kriesels,
dhr. Peter Blom en Piet Gradussen,
pater Sjef van Dooren sdb, ouders Wanders-Booltink,
dhr. J. Abbing ms “Alexandra” en mevr. Riet Lentjes,
dhr. J. Hoefnagels, dhr. Jan Kruisinga,
de heer en mevrouw A.  Kersten-van Laak,
dhr. Leon Leijten,

-  Extra intentie voor mevr. Schreurs, moeder van Karel Schreurs.

MISINTENTIES ZONDAG 19 MEI 2019

dhr. Piet van Megen, mw. Irène ouders Pruyn-Reyman,
Frans  sr Floor Huibers-Vermeeren,
dhr. Albert Kroon, dhr. Theo Fortuin,
mw. M. van Os-Appelboom,
mw. J. ouders van Bon-Leygraf, en Hetty van Bon
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
bijzondere intentie,
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* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. Jan Derksen. (Hospice Joachim en
Anna – Afdeling De Linden).
NIJMEGEN, GROESBEEKSEWEG 327, 6523
PA.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10,
6642 CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. –
ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Dhr. George de Bot. (Pleyade:
locatie Lobede).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CA.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.

*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”
– (Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Cor-
respondentieadres)
* Mevr. Nora de Grundt-
Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT
276, 6512 AC.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen.
NIJMEGEN, JUPITERSTRAAT 27, 6543 XG.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

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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Sinds februari heeft ze geen vaste kantoor-
ruimte meer in CWZ. De enige overgeble-
ven zuster in ons ziekenhuis, zuster
Vincentia (94), heeft haar werkplek op de
A-laag in CWZ opgeruimd. ‘Maar ik neem
geen afscheid hoor, ik bezoek nog regel-
matig patiënten in het ziekenhuis alleen
dan zonder uniform.’

Zusters
Op 22 april 1926 arriveerden in Nijmegen
tien religieuzen van de congregatie (kloos-
tergemeenschap) van de liefdezusters van
de Heilige Carolus Borromeus in het nieu-
we ziekenhuis aan de sint Annastraat om
zich hier te gaan wijden aan de verple-
ging van zieken. In 1951 waren de zusters
met z’n honderdtwintigen. Vandaag de
dag is er nog maar één zuster overgeble-
ven: zuster Vincentia. Een tijdperk is voorbij,
want ook zij heeft haar vaste kantoorruim-
te in CWZ leeggeruimd.

Bep Faase
In 1924 werd zuster Vincentia geboren in
het Noord-Hollandse Anna Paulowna met
de naam Bep Faase. Bep komt uit een
groot gezin van acht kinderen. Bep ging in
1948 het klooster in. Ze was toen bijna 24
jaar oud. Dat had ze niet zo gepland. ‘Ik
wilde eigenlijk altijd een gezin met 12 kin-
deren. De broer van mijn vader had 13 kin-
deren. Ik vond het altijd zo leuk als we
daar naartoe gingen. Ik ging er met plezier
naartoe.  Maar toen kwam het klooster op
mijn pad.  Dat voelde als mijn roeping. Ik
kwam in contact met de Zusters onder de
Bogen in Maastricht en ben ingetreden bij
de congregatie. In 1955 deed ik mijn eeu-
wige gelofte.’ In het klooster kreeg ze de
naam zuster Vincentia en kwam ze erach-
ter wat ze wilde gaan doen in haar leven.
'Ik wilde verpleegster worden. Maar dan
wel eentje met heel veel bloed.'

Canisius Ziekenhuis
Ze begon in een kindertehuis, waarna ze
haar opleiding voor verpleegster volgde in
het ziekenhuis in Zwolle. Vervolgens is ze
overgeplaatst naar het ziekenhuis in Hilver-
sum, waar ze haar opleiding afrondde. In
Breda begon ze aan de opleiding Kraam-
kunde. Uiteindelijk kreeg ze van de overste
te horen dat ze naar Nijmegen moest,
naar het Canisius Ziekenhuis, het huidige
CWZ. Het was toen 1966. Ze werd hoofd-
verpleegkundige van de afdeling chirur-

gie. 'Ik stond op de afdeling bekend als
streng, maar verpleegsters zeiden wel
streng ja, maar ik heb nog nooit zoveel ge-
leerd.’

Honderd jaar
Sommige mensen zijn overtuigd dat zuster
Vincentia wel 100 jaar wordt. Zelf is ze daar
niet zo zeker van. Zo was ze er in maart vo-
rig jaar nog slecht aan toe. Ze had last van
haar longen en een lekkende hartklep.
Dat laatste bleek achteraf gelukkig mee te
vallen. ‘Ik hoop dat er nog een hoop
mooie jaren voor mij gaan komen, maar
daar heb je zelf uiteindelijk niet zoveel over
te zeggen. Ik ben tevreden met mijn leven.
Dankbaar. En ik denk dat mijn moeder het
fijn zou hebben gevonden wat ik allemaal
heb gedaan.’

Met dank aan: CWZ Nijmegen - website

Zuster Vincentia na ruim 52 jaar in CWZ: ‘Ik neem geen afscheid.’
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde
zondag 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 Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Za. 11-5 16.00 uur Afsluiting seizoen met een High Wine (wijnproe-
verij) in Café de Kastanje.

Ma. 3-6 9.45 uur Reisje op de Rijn van Xanten naar Duisburg.
Voor meer informatie klik hier.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Do. 16-5 13.30 uur Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie of thee.

Di. 21-5 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

Di. 21-5 7.30 uur
Dagtocht naar de Arhvallei (D). Vertrek vanaf
de parkeerplaats aan de Eendrachtweg
(sportvelden). ID-kaart of paspoort verplicht.

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

mailto:schre165@planet.nl
https://www.kscc.nl/millingse-sv-organiseert-rijnreis-van-xanten-naar-duisburg-op-maandag-3-juni/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei 2019

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of te-
lefonische 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
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Zo. 12 mei Moederdag

12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.
Wo. 15 mei 19.30 uur Cursus Vaarbewijs 1 door Vaarschool SAW

Do. 16 mei

11.00 uur Bespreking congres FORUM in Rust (D).

17.00 uur Sociëteit De Wandelgang. Waal Restaurant,
Molenweg 37 Heerjansdam

19.00 uur GEEN repetitie KSCC Kerkkoor

Za. 18 mei
10.00 uur ALV CBOB in het kantoor van BLN-Schuttevaer,

Scheepsmakerij 320 te Zwijndrecht.

11.00 uur Viering 60-jarig huwelijk Antoon en Marie Wanders
- Sanders voorheen ms Eendracht.

Zo. 19 mei 12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.
Wo. 22 mei 19.30 uur Cursus Vaarbewijs 1 door Vaarschool SAW

Do. 23 mei 11.15 uur Voorbespreking Heidag voor besturen LKSCC en
Landelijke Parochie.

Vr. 24 mei 10.00 uur ALV en congres Kon. BLN-Schuttevaer. v.d. Valk
Hotel, Parallelweg zuid in Nieuwerkerk

Zo. 26 mei
12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.

15.00 uur Inschepen voor KSCC ziekenvaartocht Prins Willem
Alexander op de Rijnkade in Arnhem

Do. 30 mei 11.00 uur Hemelvaartviering en H. Communieviering voor
Eerste Heilige Communie.

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

mailto:info@kscc.nl
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REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

Van 26 mei t/m 31 mei worden bij het vakantie-hospitaalschip de Prins
Willem Alexander de trossen losgegooid voor weer een bijzondere
vaarreis. De vaarvakantie is bedoeld voor mensen die speciale hulp
nodig hebben om op vakantie te kunnen.

Dit jaar is gekozen om een Rijnreis te maken. Opstapplaats is de Rijn-
kade in Arnhem waar later ook weer ontscheept wordt. Hieronder
volgt het definitieve vaarschema:

Definitief vaarschema PWA vaarvakantie 2019 bekend

Datum Plaats Aankomst Vertrek

Zo. 26 mei Arnhem Rijnkade Vanaf 15.00 uur inschepen
Ma. 27 mei Arnhem Rijnkade 09.00 uur
Ma. 27 mei Emmerich Rheinpromenade 13.00 uur 17.00 uur
Ma. 27 mei Duisburg Muhlenweide 22.00 uur 08.00 uur
Di. 28 mei Düsseldorf Tonhallen-Ufer 13.00 uur 06.00 uur
Wo. 29 mei Koningswinter Rheinallee 15.00 uur 08.00 uur
Do. 30 mei Keulen Holwerft 10.00 uur 15.00 uur
Do. 30 mei Duisburg Muhlenweide 21.00 uur 06.00 uur
Vr. 31 mei Arnhem Rijnkade 12.00 uur Ontschepen

Het bovenstaande vaarschema kan te allen tijde veranderen door overmacht zoals
het weer, stremmingen en ligplaats wijzigingen.
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Op woensdag 1 mei werd door het koor De Waalkanters een uitstapje
gemaakt. Met de bus werd een anderhalf uur durende tourrit gemaakt
door het land van Maas en Waal. De tour eindigde bij Hotel Moeke
Mooren in Appeltern. Daar werd genoten van een uitgebreide lunch.
Wat volgde was een rondvaart over de Maas en het aansluitende na-
tuurgebied De Mooringerwaarden. Tijdens de rondvaart werd koffie,
thee met wat lekkers en een drankje geserveerd. Het was die dag mooi
weer. Niet heel warm maar in de zon en uit de wind zeer aangenaam.
De dag werd daarom afgesloten met een drankje op het terras van het
hotel. Zo rond 17.30 uur waren de Waalkanters weer terug in Nijmegen.
Al met al een zeer fijne en goed georganiseerde dag.

Bekijk alle foto’s op onze website.

Foto's: Agnes Valentijn

Uitstapje van koor De Waalkanters

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Doop en inzegening van MTS Purity in Antwerpen

Op donderdag 9 mei zal de MTS Purity worden ingezegend en
gedoopt. Het schip, eigendom van de familie Verstraeten, zal
worden gedoopt door Manon Cotur. De inzegening wordt ge-
daan door aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb.
De doopplechtigheid zal namens de familie Verstraeten, Naval
Inland Navigation en VEKA Group plaatsvinden op:
De Ark, Antwerpen, Siberiastraat z/n, 2030 Antwerpen.

Oorspronkelijk gebouwd als droge ladingschip, heeft ‘Purity’
op de werf in Lemmer een ingrijpende verandering
ondergaan. De 135 meter lange romp is in stukken gesneden
en verbreed naar 17,61 meter. Tevens zijn er schotten in het
laadruim aangebracht om 24 tanks te creëren.
Tijdens deze conversie is on- geveer 650 ton
nieuw staal toegevoegd. Het resultaat is
een geweldige tanker, met een totale
inhoud van 8.900 m3, welke met trots
wordt opgeleverd aan de familie Verstraeten.
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Langs de Belgische Zuid-Willemsvaart kon-
den we niet aan de wal. Dat was een stuk
van 42 kilometer zonder sluizen. Er lagen
wel enkele van die ouderwetse draai-
bruggen in. Die werden door een brug-
genman open- en dichtgedraaid als er
schepen door moesten. Dat gebeurde
allemaal met de hand. Ik denk wel eens
dat haast toen niet bestond. Alles ging
heel gemoedelijk: kom ik er vandaag niet
dan morgen wel.
Ik weet nog dat we een keer door zo'n
bruggetje voeren toen vader in de verte
een begrafenisstoet zag aankomen. Va-
der vroeg aan de bruggenman of we niet
eerst die begrafenisstoet over de brug
moesten laten gaan voordat hij de brug
voor ons openmaakte. Ben je gek. schip-
per, die daar aan komt heeft alle tijd van
de wereld!
Ook mijn vader interesseerde het niet of
hij twee of drie weken over een reis deed.
Daar had hij het nooit over. Wat is de tijd
veranderd! Als een schipper nu een dag
leeg ligt krijgt hij zowat een hartinfarct.
“Beeilen Sie sich! “riepen ze in mijn tijd al
op de Neckar sluizen als je er volgens hen
niet snel genoeg in voer. Daar staat wel
tegenover dat in mijn vaders tijd een
schip een heel leven of nog langer mee-

ging. Nu kopen ze om de acht jaar een
nieuw. Of nog eerder. Dat is dus ook ont-
zettend veranderd.
Motorschepen waren er praktisch niet. Ik
weet nog dat Ome Tinus zo rond 1932 of
daaromtrent een nieuwe motorkempe-
naar liet bouwen met een 50 PK Blauwe
Deutz motor erin. Hij was een van de eer-
ste schippers die dat aandurfde en hij is er
ook aan failliet gegaan. Het werd later de
wijkdienst dertig. Ome Tinus had wel
pech, want toen hij het schip net had
kwam de crisis. Er was geen droog brood
meer te verdienen. Een andere oom liet in
die tijd een schip van 1400 ton bouwen.
Dat was nog een sleepschip, maar ook hij
had niets te lachen. Hij zei toen ter tijd:
mijn vader is met een rijksdaalder en een
rooie zakdoek op het water gekomen en
ik denk dat ik er met een rijksdaalder en
een rooie zakdoek weer af ga. Zover is
het gelukkig niet gekomen. Hij heeft het
gered. Mijn moeder had daar toen een
mooie uitdrukking voor. De schippers die
toen zwaar in de schuld zaten zagen
zwarte sneeuw van de armoede. Er wa-
ren er ook verschillende die zetschipper
waren op hun eigen schip. Ze kregen van
de Bank een weekloon en daar moesten
ze het mee doen. De Bank kon de sche-
pen niet verkopen, want ze brachten
toch niets op. Al ken ik wel een paar fir-
ma's die toen schepen opkochten, zoals
Damco. Dat waren grote scheepvaart-
kantoren die hun eigen werk hadden. Het
waren in ieder geval barre tijden. Dat

weet ik nog wel. De meeste schepen la-
gen weken leeg. Er was totaal niets te
doen.

Pas in 1939 begon het weer wat aan te
trekken toen Duitsland zich begon te be-
wapenen. De Duitsers begonnen `Sieg
heiI` te roepen. Hitler zou hun redding
worden. Nou, dat hebben ze geweten en
wij ook. Over mijn ervaringen in de oorlog
heb ik al eerder geschreven. In deze ba-
jes zit geen gajes, maar Hollands glorie,
potverdorie, hadden mensen die door de
Duitsers opgepakt waren op de muren
geschreven. En er deden nog meer spreu-
ken de ronde, zoals:
Hooggeachte zwendelaar
Internationale leugenaar
Tiran die de vrede mijdt
Lafaard die je volk misleidt
Ellendeling die geen jood ontziet
Rotzak waarom sterf je niet.
Ik heb ook nog een baar woorden Rus-
sisch onthouden, Sla rot die mot. Klinkt net
echt. En dan had je nog: wat een kom-
kommer is onder de augurken is Hitler on-
der de schurken.

In de oorlog zelf hebben wij het niet slecht
gehad. Eten hadden we genoeg, want
we hadden altijd wel iets om te ruilen, zo-
als kolen en Belgische tabak. Daar kon je
bij de boeren alles voor krijgen. We heb-
ben nooit zo vet gegeten als in die tijd.

Wordt vervolgd
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Proefluiden Luidklok

Enige tijd geleden werd duidelijk dat de Luidklok
op het KSCC Parochiecentrum aan vervanging
toe was.
De klok klonk niet meer helder. En de rubberen
doppen waar de stoel van de klok op het dek
rust waren versleten. Het gevolg was dat het he-
le schip bonkte bij het luiden van de klok.
Gelukkig was snel een sponsor gevonden voor
de noodzakelijke vervanging. Kon. Klokkengieterij
Eijsbouts werd gevraagd dit te verzorgen.
Zij stuurde onderstaand filmpje met daarop het
proefluiden van de Luidklok. Bekijkt u (en hoor)
eens hoe mooi en helder de klok klinkt.

https://youtu.be/dp8lUsFURkY
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Vaarcursussen

Sinds kort worden er weer allerlei vaarcursussen georganiseerd die
gegeven worden op het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen.

Op woensdag 15 mei start een cursus Vaarbewijs 1 gegeven door
Vaarschool S.A.W. (Stichting voor Actieve Watersporters)

Voor een volledig overzicht van alle cursussen watersportopleidingen
ga dan naar de website van Vaarschool SAW:

http://vaarschoolsaw.nl/

http://vaarschoolsaw.nl/
http://vaarschoolsaw.nl/
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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 Dordrecht 078-200 33 33
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
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

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
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
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COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 11 verschijnt op donderdag 23 mei 2019.
Deadline: maandag 20 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Mgr. De Korte, Agnes Valentijn, Tonny
vander Veeken.

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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