
De schoolvakantietijd loopt op zijn eind. In
diverse steden en dorpen wordt er speciaal
voor de jeugd een bouwweek georgani-
seerd. De plaatselijke kranten publiceren leu-
ke verslagen.

Wanneer de scholen beginnen vindt u hier onder in deze Chris-
toffel Nieuwsbrief.
Voor een aantal kinderen begint ook het internaatsleven weer.
Directie en groepsleiding bereiden hun komst goed voor. De
jongeren moeten zich thuis voelen. Voor de ouders betekent
dit ook veel werk. In de gesprekken met ouders wordt vaak te-
ruggekeken naar vroeger.
Gaat de jeugd nu elke weekend naar ‘huis’? Vroeger moch-
ten de kinderen die voor het eerst naar het internaat gingen
de eerste 6 weken niet naar ‘huis’, naar boord of naar de ker-
miswagen. Zij moesten wennen om in het internaat te leven.

Gelukkig is dit de laatste 30 jaar veranderd. Omdat de kinde-
ren moeten voldoen aan de schoolplicht en hun ouders altijd
onderweg zijn, is een internaat een uitkomst.

Van harte wensen we de jongeren, de groepsleiding en de
ouders een uitstekend internaat/school jaar. →
VAKANTIE REGIO NOORD REGIO MIDDEN REGIO ZUID

Zomervakantie 13 juli t/m
25 augustus 2019

20 juli t/m
1 september 2019

6 juli t/m
18 augustus 2019

Herfstvakantie 19 oktober t/m
27 oktober 2019

19 oktober t/m
27 oktober 2019

19 oktober t/m
27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019
t/m 5 januari 2020

21 december 2019
t/m 5 januari 2020

21 december 2019
t/m 5 januari 2020
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Het Jos Vranken museum

Er wordt getimmerd, gezaagd. Het
gaat wat worden in het ruim van het
Schipperscentrum in Nijmegen. In het
midden van het museum komen vitrines waarin de nodige
stukken, modellen etc. komen te staan. Van alle kanten wor-
den er spullen aangedragen om te exposeren. Het is de be-
doeling dat er met thema’s gewerkt gaat worden.
Er is nu een raamwerk voor een vitrine gemaakt
Hopelijk worden het tv scherm en video apparatuur – geschon-
ken door de firma Autena – geplaatst. Er zijn hele mooie film-
pjes met informatie over hoe het in het verleden was, maar
ook hoe de toekomst er uit kan zien. Vooral de energietrans-
missie vraagt grote aandacht.

Gelderland is rijk aan
scheepvaartfamilies. Inte-
ressant om hun geschiede-
nis eens naar boven te
halen. Het is goed om de
mensen met het verleden
te confronteren, maar ook
de toekomst in te kijken.
Praat met elkaar maar
eens over de ontwikkelin-
gen in de binnenvaart,
maar ook in de kermis- en
circuswereld. De invloed
van de computer, ICT en
de communicatiemidde-
len.

Herinnert u zich nog de eerste telefoon naar radio Schevenin-
gen en de semafoon? (Voor de binnenvaart werd vijf minuten
na het hele uur over de marifoonkanalen een verkeerslijst uit-
gezonden. Daarmee werden de nummers van de schepen
omgeroepen, waarmee bij Scheveningen Radio telefoonge-
sprekken waren aangevraagd, red.)
Dertig jaar geleden hadden we de ontwikkelingen niet kunnen
bedenken en dan hebben we het nog niet over de navigatie-
systemen voor het weg- en scheepvaartverkeer. We raken er
allemaal aan gewend.

Kermis mis Oss

Zondag aanstaande, 18 augustus, H. Mis in de autoscooter op
de kermis in Oss. Aanvang 11.00 uur.

Het MengelmOeSS koor verzorgt de muzikale begeleiding en
St. Sebastiaangilde ondersteunt dit. Zie ook pagina 9.
Extra aandacht zal geschonken worden aan het feest Maria
ten Hemel Opneming.

U bent van harte uitgenodigd.

Een fijn weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vegaderen?

Ga naar onze website.

https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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Ieder eerste weekend van september staat Rotterdam geheel in
het teken van de haven met als thema van dit jaar
“Mariteam”. Loop over de kades en breng een bezoek aan de
diverse imposante schepen of bekijk de spectaculaire demon-
straties op het water en op het land. Ook kun je dit jaar weer op
excursie de haven in en kom je op plaatsen waar je anders nooit
komt!

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

● Een kadeprogramma
● Excursies/rondleidingen (informatie zie hieronder)
● Vaartochten
● Demonstraties op het water
Speciale programma’s zijn er voor:
● Jongeren
● Familie & Kinderen

Bezoek de website voor uitgebreide informatie

Openingstijden

Openingstijden evenemententerrein*
Vrijdag 6 september 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 7 september 10.00 – 18:00 uur en 21:00 – 23.00 uur
Zondag 8 september 10.00 – 18.00 uur
* Excursies kunnen eerder of later vertrekken dan bovenstaande
genoemde tijden.

Excursietickets - Ticketverkoop online

De excursies vormen een belangrijk onderdeel van dit grootse
maritieme evenement, dat op 6, 7 en 8 september plaats vindt.
De excursies bieden voor de bezoekers van de Wereldhavenda-
gen de mogelijkheid om, naast een bezoek aan het evenemen-
tenterrein, ook een kijkje achter de schermen van de moderne
wereldhaven van Rotterdam te krijgen. Voor de excursies wordt
een vergoeding gevraagd, de rest van het evenemententerrein
is gratis te bezoeken. Het is de verwachting dat de meest popu-

Wereldhavendagen Rotterdam van 6 t/m 8 september

→

https://wereldhavendagen.nl/
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laire excursies op korte termijn zijn volgeboekt. Bezoekers wor-
den aangeraden om niet te lang te wachten met het vastleg-
gen van hun excursie. Excursietickets zijn vanaf maandag 26
augustus 2019 om 12.00 uur online te bestellen op de website.

De ticketverkoop helpdesk wordt uitgevoerd door Festival Tic-
kets en is vanaf maandag 26 augustus 12.00 uur bereikbaar.
Vanaf dinsdag 27 augustus op werkdagen van 10:00-12:00 uur
en tijdens het evenement. Telefonisch via 085-4872112 of per
mail via wereldhavendagen@festivaltickets.nl

Kassa/infopunten tijdens de Wereldhavendagen
Tijdens het evenement is er een kassa/infopunt op Katen-
drecht, bij het ss Rotterdam en op de Wilhelminapier, ter hoog-
te van de Rijnhavenbrug. Hier kun je terecht voor de nog
beschikbare excursietickets. Online heb je tot aanvang van de
excursie de mogelijkheid om excursietickets te kopen.
De kassapunten zijn geopend van 6 t/m 8 september van
09:00 – 18:00 uur. Het festivalterrein is open van 10:00 tot 18:00
uur. Sommige excursies vertrekken al eerder dan 10:00 uur en
daarom zijn de kassapunten 60 minuten eerder open.

Legitimatieplicht
Neem een geldig paspoort, ID-kaart of Nederlands rijbewijs
mee als je op excursie gaat*. Zonder geldig legitimatie mag je
de haventerreinen niet betreden.  Binnen een enorm haven-
en industriecomplex als Rotterdam is het waarborgen van vei-
ligheid een topprioriteit. Dit gaat gepaard met uitgebreide vei-
ligheidsmaatregelen, waaronder de legitimatieplicht.
* Let op, bij een aantal excursies is een rijbewijs niet geldig en
dien je je te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart.
Je vind dit dan terug in de omschrijving van de excursie.

U vindt alle informatie op: https://wereldhavendagen.nl/

Afscheid van Pfarrerin Katharina Hoby

Op zondag 8 september neemt Pfarrerin
Katharina Hoby-Peter afscheid als vicese-
cretaris van het FORUM (van christelijke or-
ganisaties voor de pastorale zorg voor de
Circus- en Kermisgemeenschap).

Het afscheid vindt plaats tijdens de zondag-
se dienst in de autoscooter tijdens het
Knabenschiessenfestival in Zürich (aanvang
10.00 uur).

In februari dit jaar kondigde Pfarrerin Katharina aan al te zullen
stoppen als predikant voor Trägerverein Pfarramt für Chilbi &
Markthändler- & Circus-Seelsorge. Na een aanvullende oplei-
ding als ziekenhuispredikant gaat ze op zoek naar een baan in
een ziekenhuis of verpleeghuis.

Wie haar opvolger wordt bij FORUM is nog niet be-
kend. Haar taken worden voorlopig waargeno-
men door algemeen-secretaris van FORUM,
aalmoezenier B. van Welzenes.

De Eerste Heilige Communie in 2020
vindt op 21 mei plaats.

mailto:wereldhavendagen@festivaltickets.nl
mailto:wereldhavendagen@festivaltickets.nl
https://wereldhavendagen.nl/
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37e Wereldhaventocht 2019

Zaterdag 7 en zondag 8 september

De wandelsportvereniging BoTu organiseert jaarlijks een tocht voor
wandelaars op diverse afstanden door het havengebied van Rotter-
dam.

Waar gaan deze wandeltochten over
Elk van de Wereldhaventochten is een boeiende en gezellige stads-
wandeling die, afhankelijk van de gekozen afstand, voert door het
Kralingse Bos, over de Willems- en Erasmugbrug, door Katendrecht,
langs het ss Rotterdam, over de Wilhelminapier, door het Lloydkwar-
tier, Delfshaven en via het enorme Dakpark naar de finish. Deze
wandeltochten gebeuren altijd in het eerste volledige weekend
van september, samenvallend met de manifestatie 'Wereldhaven-
dagen'.

Inschrijven:
Op zaterdag 7 en zondag 8 september, vanaf 7.30 uur voor de 38
km, en vanaf 9.00 uur voor de kortere afstanden.
De keuze in afstanden is als volgt: 7 - 12 - 17 - 22 - 28 - 38 km. De rou-
tes zijn met pijlen op straat aangegeven, u krijgt ook een routebe-
schrijving mee.

Bij inschrijving ontvangt u:
• Een routebeschrijving
• Een beschrijving van de bezienswaardigheden onderweg

 Startbureau:
• Startplaats: clubhuis "BoTu" Zeilmakersstraat 59, 3025 NV Rotterdam
• Starttijden: 38 km vanaf 7.30 uur, rest vanaf 9.00 uur.
• Het startbureau sluit om 17.00 uur.
• Inschrijfgeld: € 3,50 (leden KWBN € 2,50).

Meer informatie over o.a. bereikbaarheid en ov:
http://www.wereldhaventocht.nl/

Benoeming

Abbé Patrick Müller is benoemd tot de nieuwe
vicaris-generaal van het aartsbisdom Luxem-
burg. Het nieuws werd eind juli bekend ge-
maakt door aartsbisschop Jean-Claude
Hollerich. Wij feliciteren abbé Patrick met zijn benoeming.

Abbé Patrick is lid van het FORUM voor de Pastorale Zorg
voor Circus- en Kermisgemeenschap.

Geboren in Luxemburg op 25 november 1969, studeerde
Muller eerst wiskunde en
vervolgens theologie. Hij is
priester sinds 1999, was
kapelaan in Junglinster en
leraar op de middelbare
school.
Sinds 2010 is hij professor
aan het Athénée de
Luxembourg, sinds 2013 is
hij voorzitter van het
Luxemburgse seminarie
en verantwoordelijk voor
de opleiding van toekom-
stige priesters.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?

http://www.wereldhaventocht.nl/
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Heel langzaam, echt heel langzaam, zijn
er vormen van besef waar te nemen dat
we zaken anders zullen moeten gaan in-
richten om de samenleving, om de lucht-
kwaliteit, om de gevolgen van de
temperatuurstijging, maar ook om de
conditie van ons lichaam in acht te ne-
men. In Frankrijk wordt gewerkt aan een
wet, misschien is het wel een algemene
maatregel van bestuur, dat bij een auto-
reclame de woorden ‘faites une prome-
nade, s’il vous plait’ worden toegevoegd.
‘Ga eens wandelen’, is dan de bood-
schap die door het land zal dwarrelen.
We kennen natuurlijk de boodschap op
verpakkingen van rookwaren, maar dit is
voor velen echt nieuw. We zullen moeten
afwachten of bijvoorbeeld over tien jaar
effecten van zo’n eventuele campagne
te meten zijn. Wie Frankrijk een beetje
kent, en dan bedoelen we de infrastruc-
tuur, zal erkennen dat met name buiten
de bebouwde kom het aantal wandel-
en ook fietspaden, bedroevend laag is.
Het een zal niet zonder het ander gaan.

Hoewel bekend is dat er nog steeds men-
sen zijn die er op uittrekken, loopt de gro-
te vakantieperiode op zijn eind. Of dat
daarmee alle telefoontjes of e-mailberich-
ten weer worden beantwoord is een an-
dere vraag, maar beetje bij beetje zijn
mensen terug op hun plek. Dat geldt ook

voor de wandelverenigingen, waarvan
enkele zich wederom inzetten om diverse
wandeltochten aantrekkelijk te maken of
compleet te houden. Het programma
biedt allerlei mogelijkheden.

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

21 augustus
Edese Natuurlandschapswandeling in Ede
Stichting Samen op Pad
Afstand: 25 km
Startplaats:  Mixed Hockey Club Ede

Bosrand 17 6718 ZN Ede
Starttijd: 10.00 uur
06 – 23 62 02 43
www.samenoppad-wandelen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Beltrum op 17 en 18 augustus, in Hoo-
gerheide op 24 augustus en in Ede op 24
en 25 augustus  2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

www.samenoppad-wandelen.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
www.wandel.nl
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Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdag 27 december 2019

Telematicadag

Inzegening Aeronaut van fam. Hoefnagels in
Herne (D) van donderdag 1 augustus 2019

Crange (Herne) - Afgelopen donderdagmiddag 1 augustus,
een uur voor het startsein van de grootse Cranger Kirmes (D),
vond om 15:00 uur de officiële opening en kerkelijke inzege-
ning plaats van de spectaculaire 80-meter hoge zweeftoren
'Aeronaut' van Joep en Lisa Hoefnagels.

Onder grote publieke belangstelling met veel pers verzorgde
onze aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb een waardig
en officieel moment welke vooraf werd gegaan door het door-
knippen van het lint waarbij Joep en Lisa werden geassisteerd
door een tweetal kermiscoördinatoren van de Stadt Herne-
Crange.

Atze Lubach-Koers voerde namens de kermisbond BOVAK kort
het woord en feliciteerde de gehele familie Hoefnagels-Denies
met deze prachtige investering welke een indrukwekkende
aanwinst is voor het kermisbedrijf en hopelijk in de toekomst
ook af en toe in Nederland te bewonderen en te beleven zal
zijn!
Hij wenste Joep en Lisa, samen met hun vier zonen, alle geluk
en veel succes voor dit kermisseizoen in o.a. Crange, Luxem-
burg, Oldenburg en Leer..…

Atze J. Lubach-Koers

Foto’s : Atze J. Lubach-Koers
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Onderzoek economische impact van
laagwater op vaarwegen

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben opdracht ge-
geven voor een onderzoek ‘economische impact laagwater
op vaarwegen’. Beide organisaties doen dit om inzicht te krij-
gen in de impact  van de lage waterstanden op de bedrijfs-
voering van de modaliteit binnenvaart. De resultaten van dit
onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzet-
baarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen
brengen bij verschillende overheden en andere instanties op
nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Ne-
derland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze
droogte was de binnenvaart zelf. Door het lage water op be-
langrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, onder-
vond de binnenvaart daar de gevolgen van. Enerzijds wist een
deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken
en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toe-
slag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via
water te bedienen. Echter niet alle binnenvaart ondernemers
zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon
dit momentum niet benutten.

Naast de binnenvaart zelf zijn er natuurlijk ook nog andere sec-
toren betrokken bij het (binnenvaart)transport proces – denk
aan verladers of fabrieken – die in meer of mindere mate de
negatieve effecten hebben ondervonden van het lage water.

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt
een studie uitgevoerd door het Erasmus UPT (Erasmus Centre
for Urban Port and Transport Economics) die inzicht moet gaan
geven in de directe en indirecte economische effecten voor
en rondom de binnenvaart, van het lage water. Dit met als
centrale onderzoeksvraag:
Wat is de omvang van economische effecten zowel voor de
sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclu-
sief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte
effecten)?

Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart
en kent ook een brede, internationale economische invals-
hoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tus-
sen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt in
dit onderzoek.

Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder
met eigen expertise op het gebied van economische impact
studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een
eindrapport verwachten wij rond het 4e kwartaal van 2019. Wij
zullen u uiteraard van de uitkomsten op de hoogte brengen.

Deel op facebook en Twitter deze
Chrisoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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MOP
Op een morgen opent de pastoor de deur
van zijn pastorie en vindt daar op de stoep

… een dode ezel!
Hij belt de burgemeester met het verzoek

het dier te laten weghalen.
‘Los uw eigen problemen op’, zegt de bur-

gemeester, die al jaren een gloeiende hekel
aan de pastoor heeft. ‘Per slot van rekening

is het uw taak de doden te begraven.’

‘Daar bel ik u juist voor op’, zegt de pastoor,
‘want voor de laatste sacramenten moet ik

eerst de naaste familie raadplegen!’

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha

Ha H
a

Ha Ha Ha

Ha Ha



Christoffel Nieuwsbrief pagina 10

HUWELIJK

Op zaterdag 17 augustus geeft de aalmoezenier zijn zegen
over het huwelijk van Willem de Beijer en Katharina de Beijer –
Stassen. Daarna wordt hun dochter Johanna gedoopt. Johan-
na is het zusje van Meis en Simon. De ceremonie vindt in de
Oude Kerk in Oosterbeek plaats.

Op vrijdag 23 augustus gaan Viola Duijnhouwer en Perry
Megens trouwen. Zij geven elkaar het jawoord om 14.00 uur op
Kasteel Tongelaar te Mill. Ceremoniemeesters zijn: Wouter
en Annemieke Wehberg.

Op zaterdag 24 augustus geven Twan de Goeij en Serena
de Visser elkaar het jawoord. Het heugelijk feit vindt plaats
op de Marina Beachclub te Tholen.

Op zaterdag 31 augustus bevestigen Kees Mutsaers en Li-
an van den Heuvel hun liefde voor elkaar door het geven
van hun jawoord.
Tegelijk vieren ze dat zij beide dit jaar hun vijftigste verjaar-
dag vieren. Het driedubbele feest vindt plaats in Brasserie
Fleurie te Rosmalen.

OVERLEDEN

Op donderdag 8 augustus is, op de leeftijd van
79 jaar, Hendrikus (Rikus) Duursma overleden. Echt-
genoot van Emmy Duursma – Bellis. De crematie-
plechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 14
augustus in het Yardenhuis van Schagen te Schagen.
Correspondentieadres: Koningstraat 66, 1777 AB
Hippolytushoef.

Op woensdag 14 augustus is Claire Cornelia Hermina Driessen,
dochtertje van Wim en Rianne Driessen - Leenman, in het zie-
kenhuis van Leuven overleden. Zij mocht slechts vier maanden
oud worden.
De uitvaart vindt op woensdag 21 augustus, om 10.30 uur,
plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te
Schilde (B).

Naar aanleiding van het overlijden van Gerrie Bennik op 14 mei jl:



Christoffel Nieuwsbrief pagina 11

18 AUGUSTUS 2019

Claire Driessen, dochtertje van Wim en Rianne  Driessen
ouders Huibers-Beerden ‘Maria Hendrika’
ouders Janssen-van Meegen
ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo
mw. Riet Lentjes-Nuy v/h ‘Omega’
ouders Burgers-Dekker
fam. Joosten v/h ms. Constatine
bijzondere intentie.

25 AUGUSTUS 2019

Ouders Daanen-Looyschelder en ouders Luiken
dhr. Martien Moor
ouders Klarenbeek-Janssen "Catharina"
dhr. André Derksen, beheerder KSCC Nijmegen
ouders Derksen-Bakker “Pax” en Jan Derksen en
overleden familie Derksen
ouders de Louw-van Nuenen.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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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 Dhr. 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,
 Pater Christiaan van der Linden (90 jaar).
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”.
26-8 Marlieke Meyer.

27-8 Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in
Druten; Irene Snijders; mevr. Trees Kramer.

29-8 Dhr. Geert Tonissen; Els Slokkers; Suzanna de Bruin;
Kaylee de Bot; Julius Brouwer; Olivia Lentjes;
Yvonne Boer.

30-8 Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin.
31-8 Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.

Ext
ra felicitaties gaan naar

:

Op 12 augustus was pater Jos Jehaes, hoofdaal-
moezenier in Luik, jarig. Hij is 91 jaar geworden.

Op 21 augustus is pater Kristiaan van der Linden,
lid van FORUM jarig. Hij wordt 92 jaar.

Op 11 augustus was gebedsleider in Raamsdonk-
veer Jos van Dongen jarig. Hij is 75 jaar geworden.

Het bestuur van de Landelijke Parochie feliciteren deze bijzondere
mensen met hun verjaardag en wensen hen nog vele gezonde ja-
ren toe!

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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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.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

* Dhr. Cock Adriaanse.
APELDOORN, PRINSENWEIDE 33, 7317 BB.
* Dhr. Peer Hoefnagels.
SOMEREN, NIEUWENDIJK 70A, 5712 EN.

* Mevr. Riek Eckelboom in Zorghotel (Afd. F1).
TIEL, ZIEKENHUIS RIVIERENLAND, PRESIDENT
KENNEDYLAAN 1, 4002 WP.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eik-
varen, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Peter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296,
3315 KX.
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven,
huiskamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN,
CARNISSEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. George de Bot. (Lobede: locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 / 6,
6921 AR.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KAS-
TEELHOF, KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. G. van de Geer-Jansen (kamer 1.07).
EWIJK, ZORGCENTRUM WAELWICK, SCHOOL-
PAD 1, 6644 CP.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN augustus/september 2019
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zo. 18 aug. 11.00 uur Kermis mis in de autoscooter. Standplaats op
de Eikenboomgaard in Oss

Vr. 23 aug. 14.00 uur Huwelijk van Perry Megens en Viola Duijnhou-
wer in Kasteel Tongelaar te Mill.

Zo. 25 aug. 10.30 uur

Kermis mis op de autoscooter van de familie
Van Tuyl te Budel. Celebrant aalmoezenier B.
van Welzenes sdb, kerkkoor en het orgel van
dhr. van Reeken. Alle aanwezigen van de ker-
mis mis worden na de dienst op een gratis
oliebol getrakteerd bij de oliebollenkraam
vande familie Paashuis.

Za. 31 aug. 13.45 uur Huwelijk van Kees en Lian Mutsaers – van den
Heuvel in Brasserie Fleurie te Rosmalen

Zo. 1 sept. 14.00 uur Doop van Amelie Bom. Dochter van Wilfried
en Mia Bom-Költgen.

Do. 5 sept. 11.00 uur Opening activiteitenjaar 2019-2020.

In de zomervakantie (6 juli t/m 18 aug.) zijn er geen activiteiten op het
KSCC Schipperscentrum. We zijn in deze periode wel open en telefo-
nisch bereikbaar. Alle activiteiten beginnen weer op 5 september.

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rot-
terdam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72,
e-mail: schre165@planet.nl

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 ge-
opend.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Vr. 13-14
sept. 10.00 uur Binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Aan het

Veerplein en omstreken.
Di. 17-9 13.30 uur Binnenvaartsoos (begin nieuwe seizoen)
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27
85 60

Groetjes vanuit de Kieler Förde (D) van Ronald en Tessa
Verlaan-Valk en Milan en Yara.

mailto:info@kscc.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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De grondleggers van de Nederlandse schilderkunst keren
terug naar hun familieatelier. Op zondag 25 augustus
opent het Gebroeders van Lymborch Huis op Burchtstraat
63 in Nijmegen, bovenop de nog bestaande middeleeuwse
kelders van het familieatelier waar de gebroeders het vak
geleerd hebben.

Zondag 25 augustus, een dag vol middeleeuwse activiteiten
om de gebroeders feestelijk te onthalen: Welkom thuis! Bezoek
de middeleeuwse kerkdienst in de Stevenskerk en geniet van
een middeleeuwse brunch in de Waagh. Van 12 tot 17 uur is er
in de Burchtstraat een middeleeuwse ambachtenmarkt, veel
middeleeuws vermaak zoals muziek, theater en kinderspelen.
Om 13.15 uur is de feestelijke opening van het huis gevolgd
door een middeleeuwse modeshow. Geniet de rest van de mid-
dag van een eerste kijkje in het huis.
Meer informatie op:
gebroedersvanlymborch.nl/openingsprogramma

https://gebroedersvanlymborch.nl/openingsprogramma/
https://gebroedersvanlymborch.nl/openingsprogramma/
https://gebroedersvanlymborch.nl/openingsprogramma/
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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:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

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).
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Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

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

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren
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