Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Zomer-editie
Nummer 18 - 13 augustus 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.

Kermis en scheepvaart

De warmte heeft een groot deel van Europa in de greep. Records worden verbroken. Zomerologen voorspellen voor de toekomst meer hittegolven. Dit soort deskundigen krijgen ruim
podium om deze ook in coronakomkommertijd hun wijsheid te
etaleren. Het aardige hiervan is dat het altijd een mooi onderwerp van gesprek vormt bij de koffie en in het gangboord.
Maar het nieuwe normaal gaat wel door. Wij zijn blij dat de
eucharistieviering op zondag weer live in de smaak valt. Het
sociale contact na de h. Mis (met de 1,5 meter afstand) met
een kopje koffie/thee valt goed in de smaak. De kosterploeg
raakt ingespeeld op dit nieuwe normaal.

Er wordt aardig gevaren, maar naar ik begrepen heb laten de
vrachtprijzen te wensen over. Voor de cruisevaart is deze tijd
meer dan rampzalig. Weinig gasten aan boord, toch veel personeel: tel uit je verlies.
Er zijn ook redelijk positieve berichten: er zijn – zij het kleinschalig –
kermissen in Nederland. De organisatoren doen er alles aan om
ze coronaproof te laten verlopen. Maar nu is de hitte een andere vervelende spelbreker: te warm.
Wanneer u in de buurt van het Gelredome in Arnhem bent: het
is de moeite waard de kermis aldaar te bezoeken: een goed
concept van begin tot einde. Buiten het feit dat er heel veel
ruimte tussen de attracties is, merk je ook dat de exploitanten er
zin hebben. En een plus is dat er kleine terrasjes zijn: je kunt er
wat drinken, iets eten, de mensen blijven langer op de kermis.
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School internaat jaar van start
Het komend schooljaar gaat … weer beginnen? Hoe zal de start
zijn voor onze kinderen op de internaten? Het is allemaal ongewis. Onderwijzend personeel wijst op de gevaren en op de mogelijkheid van een uitbraak van het coronavirus. Wij schreven
het u al vorige week: deskundigen en dus meningen te over. Een
dwingend advies: houdt de 1,5 meter afstand, handen schoonmaken, kuchen in de elleboog en zorg voor extra hygiëne.

Opbouw kermis bij het Gelredome Arnhem

Ondertussen gaat ons sociaal KSCC en diaconale pastorale
werk door. De jaarspreuk ‘Met hand in hand komt veel tot stand’
is de leidraad.

Maar al met al is het een hele bijzondere tijd waarvan wij de
gevolgen van het coronavirus nog lang zullen ondervinden.
Natuurlijk blijft de kwetsbaarheid van de ouderen een gevoelige
zaak. Het is goed te vermelden dat heel veel jongeren zich aan
de regels houden en zich medeverantwoordelijk voelen voor de
ouderen.
De heilige Mis via livestream
Ruben van Schaijk, onze technicus verzorgt
de zondagse livestream uitstekend.
4 augustus jl. is er met Ruben en zijn begeleider gesproken om hem via een regeling
aan ons KSCC/pastoraat te verbinden. Zolang dit coronavirus ons leven beheerst, zijn
er mensen die (nog) niet naar het centrum
komen.
Hoelang gaat het duren? Tot 1 januari minstens, tenzij er een vaccin gevonden en
voor iedereen beschikbaar is. (Zo’n vaccin
vraagt tijd: wat zijn de bijwerkingen, maakt
het ons wel bestendig tegen corona?)

Julia-internaat Zwijndrecht

Vakantietijd
Jong en oud genieten van alle mogelijkheden die Nederland te
bieden heeft. Mensen denken: ‘We gaan niet naar het buitenland, want je weet maar nooit’.
Lees verder
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Mensen maken fiets- en wandeltochten,
genieten van de zee, een meer of rivier.
Staan op de camping of in een vakantiehuisje.
Medewerkers van Rijkswaterstaat, Rijkspolitie te water, havendiensten en reddingsbrigades hebben hun handen vol om alles in
goede banen te leiden. Met borden en
vlaggen worden de mensen gewaarschuwd.
Soms hoor je verhalen van oud-schippers
uit de oude doos dat zwemmers naar de
schepen zwommen, een tijd met het schip
meevoeren om daarna weer terug te gaan. De schipper vond
dit maar wat gevaarlijk en terecht. Maar wat doe je als je jong
bent…

15 augustus Maria ten hemel opgenomen
Vroeger werd dit feest gevierd als een zondag. In Nederland is
dit feest als een officiële feestdag geschrapt, zoals ook Allerheiligen op 1 november.
We vieren dit feest zondag 16 augustus.
16 augustus is ook de traditionele professiedag van de Salesianen van Don Bosco. Zondag wordt tijdens een heilige Mis in de
heilige Geest kapel een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.
O.a. broeder Pierre Eijck, hij heeft een paar jaar geleden gepreekt op het Don Boscofeest. De broeder met het sikkie. Hij viert
zijn 70-jarige professie. Pater Herman Lieberom, hij is een aantal
keren in de vieringen aan boord voorgegaan en broeder Bernard van Lankveld: 65 jaar geprofest. Samen 200.

Einde van de Tweede Wereldoorlog
15 augustus was echt het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Japan werd gedongen tot overgave. Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden hun vernietigend
effect gehad op mens en
natuur.
De tv vertoonde de afgelopen dagen beelden ervan. Iedereen wordt
uitgenodigd 15 augustus,
zaterdag dus de nationale driekleur buiten te hangen

pater
Herman Lieberom

pater
Pierre Eijck

U bent van harte welkom in de viering om 11.00 uur. Als u via de
livestream mee viert is er 15 minuten voor de viering dus om
10.45 uur een warming up.
Ga naar onze website voor het bekijken van de livestream.
Welkom.
Een goed weekend, blijf gezond
Hope and Pray
Namens de crew:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Van de redactie

Namens pater Henk Kuijs laat zuster Vincentia het volgende weten:

De oplettende lezer zal het wel opvallen. Nu alweer een Christoffel Nieuwsbrief zomereditie? Ja. Hieronder zullen we in het kort uit de doeken doen
waarom.

Groeten van Pater Kuijs voor alle mensen van het
KSCC

Tot nu toe kwamen we altijd op de even weken in het jaar uit. Dat was
vooral gunstig omdat we dan ‘goed’ uitkwamen met de datums voor carnaval, Pasen en Pinksteren. Maar in het tweede deel van het jaar is het niet
zo gunstig. Blijven we op de even weken uitkomen, dan wordt het lastig
rond Sinterklaas, maar vooral rond Kerstmis. We komen dan, of meer dan
twee weken vóór kerst uit, of precies op kerstavond 24 december. Daarom
dat we nu in deze vakantietijd overstappen naar de oneven weken in het
jaar. We brengen dan een fijn dubbeldik kerstnummer uit dat op 17 december verschijnt.

Bedankt voor het gebed. Gaat nu
beter met hem, maar heeft tijdens de operatie een fikse
infectie opgelopen.
Moet waarschijnlijk tot
oktober antibiotica
gebruiken. Dus nog
maar even blijven bidden voor hem.

Naar de werf
Misschien heeft u het meegekregen. Het kerkschip Jos Vranken gaat
31 augustus naar de werf voor groot onderhoud. Dat heeft voor het verschijnen van de Christoffel Nieuwsbrief geen consequenties. De redactie
werkt dan tijdelijk thuis aan de nieuwsbrief.
Voor de activiteiten op het KSCC Schipperscentrum heeft de werfbeurt wel
consequenties. Een geluk bij een ongeluk is dat door corona veel activiteiten toch al niet doorgaan, zoals gym of Soos met… De werfbeurt treft vooral de H. Mis die elke zondag gevierd wordt en de mensen die op het schip
een postbus aanhouden.
In de volgende Christoffel Nieuwsbrief van donderdag 27 augustus kunt u
lezen wat er precies gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn voor de activiteiten.
Op dit moment is veel nog niet bekend. Bedenk bijvoorbeeld dat de waterstand in de Waal hoog genoeg moet zijn voor het schip om op de werf de
helling opgetrokken te worden. En later er ook weer af. Dat weten we eenvoudig nu nog niet. We houden u op de hoogte
De redactie van Christoffel Nieuwsbrief

Groeten en veel liefs van
Zr. Bep

Ha
Ha Ha
Ha Ha

Mop
Geef een man een pistool
en hij berooft een bank.
Geef een man een bank
en hij berooft iedereen.

Ha Ha
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WANDELNIEUWS

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

In ons leven zijn we doorgaans onderweg, en ook doorgaand
bezig met stappen te maken. Dat kan zijn in de onderwijsfase
met diverse keuzemogelijkheden en veelal met na te streven
doelen, maar ook met de persoonlijke mogelijkheden. Ook in de
zogenaamde carrière wordt er melding gemaakt van
vorderingen, door ervaring, door bijscholing en soms door
toeval. Met presteren is niets mis, het is wel steeds weer de kunst
om de balans in het oog te houden. Lichaam en geest vragen
om tijd voor herstel, om de gelegenheid voor ontspanning. En
laten we de laatste maanden steeds meer worden
geconfronteerd met het ontdekken van de wandeling als een
mooi alternatief om zowel te ontspannen als te ontsnappen.
Covid 19, en dan vooral de opgelegde maatregelen, zet veel
mensen er toe aan om met een andere blik naar de gevulde en
zeker anders ingevulde agenda te kijken, maar ook naar de
totale invulling van het leven. Misschien is een time-out zo gek
nog niet, en dat wordt dan vaak weer gekoppeld aan
wandelen, want blijkbaar is dat een uitstekende manier om tot
rust te komen, om met een medewandelaar de dingen van de
dag eens op een andere manier te belichten en de spieren op
een bijzondere wijze aan te spannen.
Aanspannen, ontspannen en ontsnappen, het lijkt een spel van
letters. De betekenis van de woorden is dan misschien
tegenstrijdig, maar het er op uittrekken (ook met een fiets, met
skeelers en soms zelfs met een kano) heeft het in zich. En het is
van alle tijden, zoals we weten van processies, van
pelgrimstochten en van de rondgang. Soms leidt het tot

wegdromen of dagdromen en als het dan geen verlichting
biedt moet er een andere weg zijn, maar wel een met een
menselijk gezicht. De geestelijke verrijking zit namelijk ook in
contacten en gesprekken met anderen. Laat het een
rustgevende activiteit worden.
Op o.a. 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. Op velerlei
gebied hebben we
gemerkt dat thuis
blijven een heel grote
opgave is, zeker in een
gezonde situatie. En
goede weerstand komt
altijd van pas, dus daar
waar het kan moet die
worden gekoesterd,
bijna altijd met een
gezonde beweging.

Henry Mooren
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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

OVERLEDEN
Op dinsdag 4 augustus is, op de leeftijd van 72 jaar, Jos van Lier
overleden. Echtgenoot van Fanny van Lier - Thoonsen. De
afscheidsviering en aansluitende begrafenis heeft in besloten
kring op zaterdag 8 augustus plaatsgevonden op
natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020
Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht en Erica van Thiel,
Laura Brom en overleden familieleden,
ouders Burgers-Dekker, mevr. Claire Driessen (kruisje),
ouders Derksen-Christ v/h ‘Don Bosco’ en dhr. Jan Derksen,
ouders Huibers-Beerden ‘Maria Hendrika’ en overleden familie,
ouders Janssen-van Meegen en John Janssen sr.
Mevr. Adriana Theodora Maria Bosman-van Doremalen,
Dhr. Jos van Lier,
Rob Faase en alle overleden familieleden.

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020
Correspondentieadres: coöperatie DELA, t.a.v. fam. Van Lier,
Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen.
Op woensdag 5 augustus is, in de leeftijd van 85 jaar, Adriana
Theodora Maria (Adrie) Bosman – van Doremalen overleden.
Weduwe van Marius van Doremalen. Er werd op dinsdag
11 augustus afscheid genomen van Adrie tijdens een
eucharistieviering in de St. Jan de Doper Basiliek in Oosterhout.
De familie begeleidde Adrie naar het crematorium.
Correspondentieadres: Kolfstraat 8, 3311 XL Dordrecht.

ouders de Bot-Neff en George de Bot,
mw. M. Kooren-Klarenaar en ouders Klarenaar-Hoenderop,
ouders Bruins-van der Velden,
ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo en Gerard van Oijen,
dhr en mw Henk en Else Bergamin en Tijn,
mw. Riet Lentjes-Nuy v/h ‘Omega’,
dhr. A. Joosten en overledenen van de fam. Joosten,
dhr. Martien Moor,
dhr. J. Heijmen en overleden familieleden,
dhr. André Derksen, beheerder KSCC Nijmegen,
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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.
* 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.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4,
3223 PC.
* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld - kamer
Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE
151,3072 HS.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
Mevrouw Joke Kerkhof - Sep
PROFESSOR CORNELISSENSTRAAT 56, 6524 PJ
NIJMEGEN.
* Pater Henk Kuijs, Sacramentskerk, Klooster
Brakkenstein.
NIJMEGEN, HEYENDAALSEWEG 300, 6525 SH.
* Mevr. N. Straatman (Zuiderpoort Residentie).
DEN BOSCH, ZUIDERPARKWEG 85F, 5216 HA.

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 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. 16 aug. 11.00 uur Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.
Ma. 17 aug.

Zo. 23 aug.

Ma. 24 aug.

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

11.00 uur

Werkvergadering met directie Shipyard Millingen aan de Rijn.

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.

10.30 uur

Stafvergadering KSCC Nijmegen

11.00 uur

Werkvergadering in voorbereiding op onderhoud kerkschip en ponton.

15-8
16-8
17-8
18-8
19-8
20-8
21-8

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

22-8

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

23-8

Elke
woensdag
Elke zondag

Tot nader order zijn i.v.m. de coronacrisis
het handwerken en kaarten afgelast.
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

24-8
25-8
26-8
27-8

Renee van Dongen; Jose Pols.
Dhr. Henk Nuy; Jolanda Mooren-Wams; Marcel Mooren.
Patrick van Leeuwen; Winfred Peters.
G. van Strien; Wouter Janssen; Koen Reisma; Anne-Merije
Anninga; Pieter Berends.
Harry Kulka; Jan Wanders jr.; Anita Oome; Frans Robbers;
Thirza Verlaan; Pauline Wennekes.
Dhr. Oswald Borgers; Paul van Cleef; Wilger Brevoord.
Maaike v.d. Hoeven; William van Ommen; Ruud Mooren,
Pater Christiaan van der Linden.
Chris Montens; Jeroen Suykerbuyk; Eddy Heijmen;
Rebecca van Strien; Natascha Lischer.
Yvonne Sep; mevr. de Grundt-Hanegraaf; Isabel
Janssen; Linda van Griensven; Hendrik Stevens.
Mevr. Carla van Dongen-Suykerbuyk.
Antoin de Koning; dhr. Peter van Lent; Pascal Dijkshoorn;
Gerry van Oyen, m/s “Belvedere”.
Marlieke Meyer.
Dhr. Frans van Tiem, Scheepswerf Gerlien in Druten;
Irene Snijders; Trees Kramer.
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Maritiem Festival Rotterdam
Ondanks dat vele evenementen in deze tijd zijn afgelast, gaat
het Maritiem Festival van het Maritiem Museum Rotterdam wel
door. Van vrijdag 4 t/m zondag 6 september zal het tallship de
‘Morgenster’ de haven sieren met, door kinderen beschilderde,
zeilen. Het schip is open voor het publiek en is ook een podium
voor verhalen over een toekomst met plastic vrije oceanen.

Wat is de oplossing voor de plastic soep?

Op vrijdag 4 september vindt er ook een talkshow plaats aan
boord van het schip. Een talkshow over een serieus probleem: de
plastic soep. Met een positieve insteek zullen organisaties zoals
The Ocean Clean up, de Rotterdamse Clear Rivers en Waste
Shark, de plastic soup surfer Merijn Tinga en de Rotterdamse tak
van Plastic Whale vertellen wat zij doen om een deel van het
Sail a future
probleem op te lossen. Deze talkshow wordt uitgezonden op
De ‘Morgenster’ draagt ‘zeilen van hoop’ die eerder in de zomer Festival TV van Open Rotterdam. In de ochtend vindt ook een
door Rotterdamse kinderen beschilderd zijn als een maritieme
webinar plaats over de plastic soep en deze is live te volgen via
boodschap van hoop en liefde aan de kwetsbaren in de
Youtube. Het webinar wordt in het Engels gegeven.
samenleving. Het schilderen van deze zeilen is een project
Lees verder
waarbij het Maritiem Museum, samen met kunstenares Hetty van
der Linden (initiatiefneemster), Opzoomer Mee, de Eendracht,
Aafje en Humanitas in het voortraject oud en jong, verhalen en
schilderen, samen hebben gebracht in het project ‘Sail a future’.
Tijdens het festival gaat het project door en kunnen bezoekers
ook zeilen beschilderen met een boodschap voor de toekomst.
Tijdens het Maritiem Festival is de ‘Morgenster’ toegankelijk voor
bezoekers. Aan boord van een tallship stappen is een belevenis
op zich. Hoe zal het er aan boord toegaan tijdens stormen met
metershoge golven? De Morgenster organiseert regelmatig
zeilreizen voor jongeren. Tijdens de reis denken ze na over hoe we
plastic vrije oceanen kunnen realiseren in de nabije toekomst.
Ook de Plastic Whale zal aanwezig zijn met hun, van opgeviste
plastic gemaakte, sloepen.

Morgenster
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Optredens
Zoals bij een festival hoort zijn er natuurlijk ook optredens.
Zaterdag komt de Vlaamse groep Be Flat met een spectaculaire
mix van circus en freerunning en zondag is er in samenwerking
met Operadagen Rotterdam een opera 'Undine' over een aan
plastic verslaafde zeemeermin. Naast het schilderen van de
zeilen kunnen de kinderen ook hun eigen schip ontwerpen met
recycle materialen.

Beste mensen denk aan de
Grote Clubactie.
Wij doen dit jaar weer mee,
u toch ook?
Vanaf 19 september begint
de verkoop van de loten.

Onze tentoonstellingen
Bij het Maritiem Festival horen natuurlijk ook onze
tentoonstellingen. In de Offshore Experience kunnen bezoeker op
zoek naar nieuwe schone energie op zee en in de nieuwe
tentoonstelling ‘De Haven’ wordt het verhaal van de
Rotterdamse haven verteld. Bij Dealen met drugs (14+) wordt de
drugshandel door de jaren heen behandeld en in de
familietentoonstelling Zeemonsters komt men meer te weten over
of zeemonsters nu echt bestaan. Natuurlijk zijn ook de eigen
collectie schepen in de Maritiem Museum Haven te bezoeken en
kan men genieten van een heerlijk hapje en een drankje in het
vernieuwde museumcafé ‘Het Lage Licht’.
Openingstijden:

Entreeprijzen:

Dinsdag - zaterdag: 10.00 - 17.00u
Zon- en feestdagen: 11.00 - 17.00u

Volwassenen: € 14,00
4 t/m 15 jaar: € 10,00
Tot 4 jaar: Gratis
Museumkaart: Gratis

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Ha Ha
Mop

"Opa, waarom hebt u
geen levensverzekering?"
"Dan weet ik dat jullie echt

Adres: Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam

verdrietig zijn als ik sterf."

Ha Ha
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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 19 is weer een reguliere uitgave en verschijnt op
donderdag 27 augustus 2020.
Deadline: maandag 24 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: Henry Mooren, zuster Vincentia.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken.
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