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Christoffel Nieuws
Zomer-editie
Nummer 16 - 23 juli 2020 - Jaargang 5
Wij willen u gedurende de zomer op de hoogte houden van het laatste nieuws en laatste ontwikkelingen.
Daarom verschijnt nu deze zomereditie. Op donderdag 27 augustus verschijnt weer een reguliere editie.

U ontvangt de eerste CN-flyer.
Hierin vindt u de informatie zoals de rubriekjes verjaardagen, lijstje met de namen van de zieken, de informatie over geboorte, jubilea, huwelijken en overlijden en de
agenda met de livestream uitzendingen van de heilige Mis op
de zondagmorgen.
Voorts vindt u korte berichtjes die naar onze mening voor u interessant kunnen zijn.
Mocht u iets hebben meegemaakt of gelezen waarvan u denkt
dat het de lezer zal interesseren: stuur het naar:
redactie Christoffel Nieuwsbrief: redactie@kscc.nl

Kennismakingsbezoek

Maandag 13 juli was er een kennismakingsbezoek met bisschop
H. Smeets, referent voor het RK pastoraat voor schippers, kermis
en circus, aan boord van het KSCC-schipperscentrum.
In oktober 2019 had een kleine delegatie van het parochiebestuur al kennis met hem gemaakt
in Roermond. Toen was er een
aantal zaken die om een snelle
afwikkeling vroegen.
De afspraak voor het werkbezoek
in april van dit jaar werd gecanceld vanwege de uitbraak van
het coronavirus. Het zou bestaan
uit een bezoek aan het Julia internaat in Zwijndrecht. Daarna zouden wij aan boord gaan van het
schip van Gerard Deen dat ons
naar de Circusschool (hogeschool
voor de kunsten Codarts) zou varen die gehuisvest is de
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V.l.n.r: Theo Berends (2de penningmeester), Dick Wijte (vice-voorzitter), aalmoezenier Bernhard van Welzenes (voorzitter/pastoor),
bisschop Harrie Smeets, Jos Rouw (secretaris) en Tonny van der Veeken (bestuursmedewerker).

Fenixloods 1, Dolf Henkesplein 15 te Rotterdam. Na een informatie en rondleiding ging de tocht naar Rotterdam Noord, waar de
kermis en de Rijdende School bezocht zouden worden om daarna weer richting Zwijndrecht te gaan.
Op dinsdag 13 juli kwam de bisschop kennismaken aan boord
van het KSCC-schipperscentrum, het coördinatiecentrum van
de parochie, met een delegatie van het bestuur. Hij had zich
goed voorbereid. De website en de Christoffel Nieuwsbrief waren bronnen van informatie, maar ook zijn contact met de werkvoorzitter van het bestuur de heer D. Wijte.
Een belangrijk onderwerp van bespreking was: de toekomstige
bemensing van het pastoraat. Al diverse malen was dit onderwerp besproken met de diverse bisschoppen. Maar tot heden
zonder resultaat.
Na ons aangehoord te hebben beloofde hij ernst van deze zaak
te maken en op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat.
Onze voorkeur gaat uit naar een priester of diaken. Hij moet
naar onze mening en naar de mening van de bisschop, een
mensen-mens zijn.
Uit een telefonisch contact met de bisschop zaterdag jl. bleek
dat hij er inderdaad vaart achter zette.
Hope and pray.

Nijmeegse virtuele vierdaagse
Ondanks dat de grote vierdaagse niet doorgaat, heeft een
aantal mensen een virtuele vierdaagse opgezet. Henry en
Jolanda Mooren lopen deze. Via een app op je smartphone bepaal je zelf de route en afstand.
Als de kilometers die men
ingevoerd heeft (10, 20, 30,
40 of 50 km) ook daadwerkelijk gelopen zijn, ontvangt
men op de app een
badge. De afstanden mogen in heel Nederland afgelegd worden.
De KWBN heeft dit initiatief
gelanceerd en de app ontwikkeld. Dinsdag jl. is gestart. De tocht wordt
beloond met een digitaal
vierdaagse kruisje.
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Christine Beutler-Lotz 25 jaar dominee
Op woensdag 22 juli schreef Christine Beutler-Lotz, voorheen
vicesecretaris-generaal van het FORUM het volgende op haar
facebookpagina:
Mooie herinneringen aan een bijzonder jubileum en een boeket bloemen van vrienden.
25 jaar geleden - op donderdag 20 juli 1995 - werd ik in een
feestelijke dienst in de Walter-Borchers-Halle op de Erbacher
Wiesenmarkt door Propst Hans Günter Ermel gewijd met een
woord uit Psalm 25,4: "Heer, toon mij uw wegen en leer mij uw
wegen". Heinrich Hausmann en Lydia Hausmann en dominee
Wolfgang Leuschner behoorden tot degenen die mij als
wijdingsassistent hebben bijgestaan.
Christine gewijd in 1995 door Propst Hans Günter Ermel

37 jaar geleden was het ook de Erbacher Wiesenmarkt, waar ik
op 28 juli 1983 in een dienst in de Hausmann-tent werd geïntroduceerd als eerste vrouwelijke godsdienstlerares met de kermisgemeenschap in het EKHN werkte.
Ik ben dankbaar dat ik na zoveel jaar nog steeds actief kan zijn
in deze grote gemeente en hen op alle paden kan begeleiden. Ook al zijn de wegen dit jaar bijzonder steenachtig voor
de reis - God is met ons allen, zelfs in deze donkere dagen!
Reactie aalmoezenier:
Namens het FORUM, het platvorm voor internationaal oecumenische pastores werkzaam in de kermis- en circuswereld
een hartelijke felicitatie voor Christene ter gelegenheid van
haar jubileum
Lang hebben wij samengewerkt in het FORUM, zij als vicesecretaris-generaal en ondergetekende als secretaris-generaal om
het oecumenisch pastoraat vorm te geven in onze gemeenschappen. Dat was niet eenvoudig maar we hebben doorgezet en zullen dat blijven.

Het congres dat aan boord van de mts Serenity in 2009 werd
georganiseerd in Amsterdam en varend naar o.a. Volendam
zal velen nog lang heugen als een echt mondiaal oecumenisch congres. De toespraken van de minister van economische zaken, mevrouw Maria van de Hoeven, de voorzitter van
de RK bisschoppenconferentie Mgr. A.H. van Luyn sdb, de heer
Arie Oudenes directeur van het ECA en Nicole Vermolen, voorzitter van de BOVAK o.l.v. Gerard Klaassen, radio verslaggever
van de KRO, de plechtige Eucharistieviering in de st. Nicolaaskerk in Amsterdam en de bijzondere Avondmaalsviering in het
Protestantse kerk in Volendam , de grote deelnamen van de
Italianen, de geweldige ambiance van het 5 sterren cruise
schip en 5 sterren restaurant liggen nog op het netvlies.
Wij onderhouden goede contacten en zijn voor elkaar een
bron van inspiratie.
Christine, een goede gezondheid, alle goeds voor je gezin en
de aan jou toevertrouwde gemeenschappen Gods rijkste zegen.

Christoffel Nieuwsbrief pagina 4

WANDELNIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van het
Christoffel Nieuws,

Deze keer beperk ik me tot enkele woorden die een impressie geven van een vierdaagsestad zonder Vierdaagse. In de St. Stevenstoren wapperen twee vlaggen van de gemeente en twee
groene vlaggen met het oranje kruis. Het gevoel van het grote internationale wandelevenement aan de Waal moet een klein
beetje worden gestimuleerd.
Niet alleen in Nijmegen, maar zeker ook in andere delen van Nederland en zelfs in het buitenland zijn op dinsdagmorgen 21 juli
2020 op wisselende tijdstippen ruim 20.000 mensen gestart voor de
Alternatieve Vierdaagse. Naar eigen inzicht en GPS-mogelijkheden worden gekozen afstanden (10, 20, 30, 40 en 50 km per dag)
afgelegd en bij een succesvolle afronding wacht een aandenken.
In en om Nijmegen zijn er veel deelnemers, maar het echte feest
van ontmoeting is er niet, de entourage is stil en verlaten. Toch is er
voor de kenner nog iets van herkenning en dat geldt niet alleen
voor de wandelaar, maar ook voor de KSCC-verzorger die spontaan om 3 uur wakker schrikt en de kannen koffie vult voor de eerste of tweede rustpost. Helaas niet in 2020. Misschien in 2021 weer!
Op www.wandel.nl staan heel veel tips over routes in rustige gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpakken
op het gebied van samen op pad gaan. Het zo veel mogelijk thuis
blijven is moeilijk voort te zetten en, zeker in een gezonde situatie,
moet er worden blijven gewerkt aan een goed weerstandsvermogen. En daar helpt beweging zeker bij.
Henry Mooren

Jolanda en Henry Mooren - Wams samen
bezig aan de alternatieve Vierdaagse
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Port Stories 2020

Steunpunt Binnenvaart kan door

De Wereldhavendagen 2020 gaat zoals bekend niet door als
publieksevenement. In plaats daarvan brengt de Stichting Wereldhavendagen de Rotterdamse haven naar het publiek toe
met een heuse ‘Digital Port Day’. Op 5 september kunnen liefhebbers via verschillende (online) kanalen toch héél veel van
de haven beleven.

Toezeggingen van stichtingen en bedrijven om de binnenvaart
heen en van brancheorganisaties, tot een totaalbedrag van
625.000 euro, hebben een financiële doorstart mogelijk gemaakt.
Lilian van Hiele, Steunpunt coördinator weet nu het volgende te
melden:

Onder de noemer ‘Port Stories 2020’ (Engels voor ‘Haven Verhalen 2020’, red.) wordt de Rotterdamse haven volop in het
zonnetje gezet.
Via de website van de Wereldhavendagen, sociale media en
bij diverse mediapartners krijgt het publiek middels foto’s, video’s en vlogs een blik in het verleden, heden en de toekomst
van de Wereldhavendagen en de Rotterdamse haven.
Bekijk de video hieronder en/of ga naar de website van
Wereldhavendagen 2020: https://wereldhavendagen.nl/

Dag allemaal,
De meesten van jullie weten inmiddels wel dat het uiteindelijk
téch gelukt is Steunpunt Binnenvaart onafhankelijk voort te zetten.
We zijn daar uiteraard héél erg blij mee. Na bemiddeling door
brancheorganisatie BLN-Koninklijke Schuttevaer hebben diverse
fondsen, stichtingen en bedrijven in en om de binnenvaart intentieverklaringen getekend om het Steunpunt in ieder geval weer
vijf jaar in de lucht te houden.
Door de Coronacrisis heeft het allemaal wat langer geduurd,
maar inmiddels is er een nieuw bestuur dat voortvarend op zoek
gaat naar een nieuwe coördinator. Tot die tijd blijf ik die functie
waarnemen.
Erik van Toor (voorzitter) en Tom Boerema
(secretaris/penningmeester) leggen, zoals al bekend was, hun
bestuursfunctie neer. Ad Driesprong heeft aangegeven nog een
jaar aan te willen blijven om de continuïteit zoveel mogelijk te
waarborgen en daarnaast blijft Erik nog even beschikbaar als
adviseur.
Het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV bestaat vanaf 1
juli 2020 uit: Hans Bruggeman (voorzitter), Adri van der Hoeven
(vice-voorzitter), Ton van Dongen (secretaris), Jaco Baars (penningmeester) en Ad Driesprong.
We melden ons weer wanneer er meer nieuws is!
Voor informatie: Bekijk de website van het Steunpunt
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Nieuwsbericht van de Rijksoverheid - 21-07-2020

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verwerven
frequenties voor 5G netwerk

a
Ha H
MOP

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken
en Klimaat) heeft vandaag in een Kamerbrief
bekend gemaakt dat drie bedrijven frequentieruimte hebben verworven bij
de zogenoemde Nederlandse
Multibandveiling. De telecomaanbieders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo
kunnen daarmee snelle
mobiele communicatie
zoals 5G aanbieden
aan consumenten en
bedrijven. Via de veiling, die
op 29 juni was gestart, heeft de
Rijksoverheid zowel bestaande als
nieuwe frequenties beschikbaar gesteld
om aan de nog altijd groeiende datavraag te
voldoen.
De drie telecomaanbieders moeten voldoen aan diverse verplichtingen die met de vergunningen aan hen zijn gesteld. Zoals aan de dekkingseis, waarbij zij op 98% van de oppervlakte
van elke Nederlandse gemeente mobiele dekking moeten realiseren, én normen voor de minimale snelheid die daarbij
moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven.
Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid die mensen kunnen ervaren op gemiddeld meer dan 100
Megabit per seconde te liggen. De vandaag geëindigde veiling heeft in totaal 1,23 miljard euro opgebracht.

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ik vroeg God om een fiets,
maar ik weet dat God
niet op die manier werkt.
Dus ik stal een fiets
en
vroeg om vergeving.

Ha Ha Ha
Ha Ha
a Ha
H
a
H
a
Ha H

MOP

Ha Ha

Twee koeien staan in een weiland.
Zegt de een:
"Heb je gehoord van die uitbraak van de
gekkekoeienziekte?
Het maakt koeien helemaal gek!".
Zegt de ander:
"Gelukkig ben ik een vliegtuig."
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Op zondag 12 juli is, in de leeftijd van 79 jaar, Elisabeth
Hendrika (Betsy) Leensen – Huibers overleden.
Echtgenote van Willy Leensen.
Op vrijdag 17 juli werd afscheid genomen van Betsy en
in besloten kring begeleidt naar het crematorium.
Correspondentieadres: Kwakkenbergweg 64, 6523 MN
Nijmegen.

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

GEBOREN
Op zaterdag 4 juli is Lauren Joan Albers geboren. Lauren is het
dochtertje van Stefan en Sylvia Albers en zusje van Julian.
Op donderdag 9 juli is Theodoor Everhardus (Ted) Valk geboren. Ted is het zoontje van Rens en Clementien Valk.

Op maandag 13 juli is, op de leeftijd van 80 jaar,
Hermanus Johannes (Henny) van Geenen overleden.
Echtgenoot van Tonny van Geenen – Peters. De
crematie heeft op maandag 20 juli in besloten kring
plaatsgevonden. Correspondentieadres:
Saturnusstraat 353, 3331 SM Zwijndrecht.
Op zaterdag 18 juli is, in de leeftijd van 104 jaar, Truus
Schreurs - Jacobi overleden. Weduwe van Frits
Schreurs. Moeder van Karel Schreurs. De uitvaartdienst
had in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Mauritssingel 62, 6305 AZ Schin
op Geul.

OVERLEDEN
Op donderdag 28 mei is, op de leeftijd van 72 jaar, Bér Brouns
overleden. Echtgenoot van Marie-Louise Brouns –
Schrijnemakers. Er is van Bér in besloten kring afscheid
genomen op donderdag 4 juni.
Correspondentieadres: Sint Gerlachusstraat 24, 6262 NJ
Banholt.
Op vrijdag 10 juli is, op de leeftijd van 80 jaar, Gerardus Andries
Jozef (Gerard) van Oijen overleden. Echtgenoot van Ria van
Oijen – van den Hoff. De familie nam op donderdag 16 juli in
besloten kring afscheid van Gerard.
Correspondentieadres: Karel Doormanstraat 19, 6566 XP
Millingen aan de Rijn.

In liefdevolle herinnering aan mijn lieve vrouw,
onze mama, schoonmama en oma

Betsy Leensen - Huibers
Elisabeth Hendrika
Geboren op 1 augustus 1940
Overleden op 12 juli 2020
We willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven bij
het afscheid van Betsy en voor uw steun en liefdevolle
verzorging in de laatste jaren van haar leven.
Willy Leensen
Willem-Peter en Marga
Loran
Pascal

Philip en Ilona
Jennifer
Alicia
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24-7
25-7
26-7

27-7
28-7
29-7
30-7
31-7

Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
Dhr. John Schoenmakers; Esther Derksen-de Bot;
Anja Vermeeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm;
mevr. Corrie van der Hoeven-Janssen; dhr. Sander Janssen,
m/s “Factotum”; Johanna de Beijer.
Nico van Lammeren.
Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;
Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.
Dhr. David Peters; John Paal; Riet van Thiel-van Steen;
Erik Danser, m/s “Antonia”; Thea Derksen-van Oijen.
Dhr. Hans Jansen; dhr. Jan Dingemans; dhr. Kevin Keller;
dhr. Marco Heijmen.

ZONDAG 26 JULI 2020
Voor mw. Truus Schreurs-Jacobi, de moeder van Karel Schreurs
mevr. Betsy Leensen – Huibers, dhr. Henny van Geenen.
dhr. Marcel de Pauw en vader Faase, dhr. Koos Verhoef,
ouders Kersten-van Laak, ouders Graat-Lutgens,
dhr. C. Bertrand, dhr. C. de Jong, v/h “Altrade”,
mevr. Miep Buijks-Ludewigs,
ouders J. Kuijf en Annie en Mia Straathof,
ouders Maria Boeijmeer-Snijders, Johan Boeijmeer,
ouders Merkelbach en dhr. H. Scheepbouwer,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
ouders W. van Alem-v/d Helden "Corrie",
ouders. J. van Neijenhof-Timmermans, dhr. Jan Heijmen (Stoom).

AUGUSTUS

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020

1-8
2-8
3-8
4-8
5-8
6-8

Mevr. Betsy Leensen – Huibers (1 augustus verjaardag),
Henrietta Catharina Adriana (Jetty) Bassant-Wegman uit
Rotterdam, ouders George en Ans Dakriet,
dhr. Jan van Strien,
ouders Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten,
dhr. N. Eckelboom en overledenen fam. Eckelboom,
ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes en overledenen
fam. Heijmen en fam. Wennekes,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden.

7-8

Wim Derksen.
Lucinda Biemans; Hans van Meegen en Ton van Meegen.
Siebren Mooren; Beate Kropman.
Carin Wams; dhr. Wijnand Beukers; Cécile Janssen.
Theo v/d Berg; Marten Blom.
Sylvia van Emmerloot; Seline van Hesse; dhr. Hans Smits;
mevr. Tiny Beukers-van der Laan; Elle Blom.
Mevr. José Driessen-v.d Donk; Monique Sep-Reymers;
Elin Verlaan; mevr. P. Vranken-Thonissen; dhr. Adrie Janssen.
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Pater H. Kuijs, Sacramentskerk, Klooster
Brakkenstein.
NIJMEGEN, HEYENDAALSEWEG 300, 6525 SH.
* Mevr. Liesbeth van de Hoogenband-Jansen.
NIJMEGEN, NIJEVELT, HEYENDAALSEWEG 117,
6525 AH.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek,
Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St.
Jan de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT
1, 6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Dhr. Hans van Zoest in Hoensbroek.
* Mevr. Xenia Scheepbouwer in Frankrijk.

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

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juli/augustus 2020
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het
KSCC Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Zo. 26 juli
11.00 uur Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

Huurwoningen gevraagd

Ma. 27 juli

Arthur is 26 jaar oud en militair en wil het liefst een
zelfstandige woonruimte wat landelijker, buiten de
stad waar ook hij later met een vriendin kan wonen.

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

Zo. 2 aug.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

Ma. 3 aug.

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

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

Wij zoeken voor onze zonen Michiel en Arthur
zelfstandige woonruimte te huur.
Michiel werkt bij een communicatiebureau, is 29 jaar
oud en zijn voorkeur gaat uit naar een ruimte in
Nijmegen waar hij later ook met zijn vriendin kan
gaan wonen.

Heeft u misschien een woning te huur of weet u via
via iets, graag uw reactie aan:
Tonny van der Veeken,
bestuursmedewerker KSCC,
telefoon 06-30 46 48 95
of

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020
Elke
woensdag
Elke zondag

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

14.00 uur

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

Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

Hans Jacobs
06-53 36 88 44
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COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Y. Meering
Bloemschikken
G. Valk/C. Peperkamp
Reisjes
G. Brugman/A. Valentijn
Fotografie
G. Verschuren
Kerkkoor/Waalkanters
H. Leensen
Soos met… (ziekenzorg)
G. Janssen-Raats
Soos met…
W. Leensen/G. Leensen
PWA coördinator
B. Derksen
Kostersploeg
J. Hoks
Gymnastiek
P.
Wanders
Onderhoud
H. Mooren
Kerkbalans/Gezinsbijdrage
-------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief 17 zomereditie verschijnt op 6 augustus 2020.
Deadline: maandag 3 augustus 2020.

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 66 66
E-mail:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl
Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75
T. v.d. Veeken Bestuursmedewerker
Ria Lentjes
Gastvrouw
G. v. Raaij
Kantoormedewerker
M. Bosman
Kantoormedewerker
H. Wester
Kantoormedewerker
Zuster Vincentia:
Ziekenbegeleiding
+31 (0)24 - 323 45 68

Aan dit nummer werkten mee: Jolanda en Henry Mooren-Wams.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
Uitgever/hoofdredactie:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur LKSCC en
Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb
T. v.d. Veeken
H. Wester

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