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Van de bestuurs- en directietafel

Het Centrum ligt met steiger weer veilig op hun plek.
Vrijdag jl. zijn ze naar de haven gebracht door de ms
Boris van Winand Sep en zijn gezin en de sleepboot
Laura van de firma Daanen.
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Mijn naam is Pascal Leensen

Graag wil ik jullie mijn verhaal vertellen om te laten
weten dat je ondanks een handicap een fijn leven
kunt hebben met perspectief en ambitie. Dankzij vol-
houden, doorzetten en nooit opgeven!
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Allerzielen 8 november

Wij willen hier benadrukken dat we alleen de mensen kun-
nen verwelkomen die zich aangemeld hebben. Alle ande-
ren kunnen de viering op afstand bijwonen via de
livestream. De link is te vinden op website: www.kscc.nl
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Afgelopen zondag 1 november feest van Allerheiligen en
maandag 2 november Allerzielen.
Helaas konden we deze feesten niet vieren aan boord van het
KSCC en pastoraal centrum in Nijmegen ook niet via
livestream. Een H. Mis in een naburige kerk of via de tv meevie-
ren gaf ook kracht.

Zondag 8 november om 10.45 uur zijn we weer online aanwe-
zig en 30 mensen zoals het er nu bijstaat zijn live aan boord.

Het Centrum ligt met steiger weer veilig op hun plek. Vrijdag jl.
zijn centrum en steiger naar de haven gebracht (na een hele
grote en eerlijk gezegd tegenvallend resultaat van de inspec-
tie en reparatie) door de ms Boris van Winand Sep en zijn gezin
en de sleepboot Laura van de firma Daanen. Met een groep
vrijwilligers gecoördineerd door Peter Wanders en Ton Smits
werden ze afgemeerd, dat was toch een hele klus.
Zaterdagochtend de bruggen erop en het centrum was weer
toegankelijk. Maandagmorgen werd internet aangesloten
door Autena en Lertha kijkt even naar de stroomaansluiting. De
medewerkers konden weer aan de slag. Er zal nog veel ge-
daan moeten worden beneden in de garderobe, sacristie, mu-
seum, voor- en achterpiek. Waaronder natuurlijk veel
schoonmaakwerk.
Maar we gaan ervoor.

Dank aan alle vrijwilligers, de bedrijven, de sponsors en dank
aan u, aan jou, die op de een of andere wijze dit hele project
mogelijk hebben gemaakt.

Het KSCC sociaal en pastoraal parochiecentrum  moge een
thuis zijn voor velen uit de binnenvaart-,  kermis- en circusge-
meenschap in vreugde en verdriet en in de dingen van alle
dag: een kopje koffie een drankje, een gesprek, een vergade-
ring, post ophalen of gewoon voor een babbeltje.

Een fijn weekeinde
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.

Blijf gezond.
Hope and pray.
Aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb

Wanneer u ons Parochiecentrum in de Waalhaven In Nijmegen be-
zoekt moeten wij u vragen u aan het coronaprotocol te houden.

● Houdt 1,5 m afstand ● Reinig uw handen

● Registreer u wanneer u het centrum betreedt
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Zondag 8 november Allerzielenviering
In de ogen van velen is Allerzielen een treurige dag. Zo werd en
wordt hij nog door velen beleefd, zeker in onze contreien waar
de herfst nu volop regeert. De winter nadert en het lijkt erop dat
ook de natuur sterft.
Maar Johannes in het Boek van de Openbaring zegt: ‘Ik,
Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Hij
die op de troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw.’
Na deze aarde waar het niet altijd mooi is om te wonen, wacht
ons na dit leven een nieuwe aarde. Daarom zegt God de Heer:
Zie, Ik maak alles nieuw.

2 november is Allerzielen. De dag van de overledenen. In de
Romaanse talen heet deze dag le Jour des défunts, Giorno dei
Morti, La commemorazione dei tutti i fedeli defunti

(Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum). In bepaalde
landen wordt deze dag zelfs het feest van de doden (la fiesta dei
morti) genoemd.

Op Allerzielen gaan de gedachten zeker naar hen die wij in het
voorbije jaar hebben verloren. Dit jaar denken we heel in het
bijzonder aan de overledenen tijdens of ten gevolge van de
coronapandemie.
Er is veel pijn bij familieleden omdat ze van hun geliefden,
wegens de opgelegde voorzorgsmaatregelen, geen afscheid
hebben kunnen nemen. De uitvaart kon enkel gebeuren in heel
intieme kring.

Deze zondag zeggen wij met z’n allen ‘Adieu’.
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Coronamaatregelen rk kerk blijven onverminderd van kracht

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november
heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-
19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De
bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat
betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij
een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder
alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’
De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de
cijfers over de pandemie reden geven om de maatregelen
ten goede bij te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in de-
cember, voor Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter
nog steeds, blijkens de persconferentie van het kabinet, grote
reden tot zorg voor de volksgezondheid.
De bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de
overheid te delen en hebben daarom vanaf het begin van de
Covid-19 pandemie besloten om beschermende maatregelen
in te voeren. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid
voor de volksgezondheid. ‘De kerk is geen bron van besmet-
ting en mag dat ook niet zijn’ vinden de bisschoppen. Zij vra-
gen alle gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het
protocol te houden om zo, vanuit saamhorigheid, de zorg voor
de naaste serieus te nemen.

Blijf verbonden!
Zij wijzen bovendien op de mogelijkheid om thuis met de eigen
parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een live
stream mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de
uitzending van de Eucharistieviering op NPO2. Deze opties blij-
ven van groot belang nu per viering, ook bij bijzondere vierin-
gen als bij een uitvaart of huwelijk, slechts 30 mensen een
plaats kunnen krijgen. (NB: voor uitvaarten geldt dit vanaf 9 no-
vember).
Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl. De
bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slacht-
offers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en we-
reldwijd.

Gebed van de bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in het werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

www.rkkerk.nl
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Weer terug
Vrijdag 30 oktober kwam het parochieschip Jos Vranken terug in de Waalhaven in Nijmegen. De reparatie- en

onderhoudswerkzaamheden hadden langer geduurd dan gepland. Maar daar was ie dan.
Voor de buurt voelde het als de terugkeer van de goede vriend. Bekijk de 2 video’s.

3m:12s4m:24s

https://youtu.be/8TcNOXFJLCI
https://youtu.be/Fmc_JsfStuw
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Van steeds meer mensen komen geluiden over de
leegte die groter wordt. Geen voorstellingen meer, het

aantal bezoekjes aan familie, vrienden en kennissen worden
minder, hoe kunnen we nog bij elkaar komen? Boodschappen
doen wordt al een uitgekiende bezigheid en dan ook nog op
die tijdstippen dat het misschien niet zo druk is. Het aantal ge-
vallen van positief geteste mensen stijgt maar door en Covid-
19 is al lang niet meer abstract, zeker nu iedereen namen ople-
pelt van naasten die het coronavirus bij zich dragen.

Maar in die niet ingevulde tijd vinden velen, die er lichamelijk
ook toe in staat zijn, nog wel de tijd om een stuk te wandelen.
Onlangs liet een entertainer via de radio weten dat mensen
wel moeten blijven bewegen. En dat hoeft niet altijd intensief
te zijn. Vijf kilometer rondom de woning en dat een paar keer
per week kan voor een goed gevoel zorgen. Ook andere tips
kunnen worden aanbevolen, zoals met de fiets naar de winkel,
de trap in plaats van de lift, de verzorging van de tuin en niet
naar de wasstraat met de auto, maar met emmer en doeken
aan de gang.

Wandelverenigingen gaan een spannende winterperiode te-
gemoet en hoe komen we samen met hen in het voorjaar van
2021 terecht. Na de opschorting van vrijwel alle georganiseer-
de wandeltochten, zijn er enkele wandelclubs die via de digi-
tale weg wandelaars iets aanbieden, zoals dat ook ging met
de Avond4Daagse en de Alternatieve Vierdaagse. Voor de
meer doorgewinterde sportievelingen is dat een mooie opste-
ker. En in de tijd van de smartphone moet het geen grote uit-
daging zijn om een route uit te stippelen. ANWB en KWBN,
maar ook Natuurmonumenten geven in dit opzicht de nodige
mogelijkheden.

Kijkt u ook eens op www.wandel.nl met verschillende tips in aller-
lei gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid
uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Bekend is
dat, voor zover het lichaam het toelaat, een wandeling bij-
draagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie.

Henry Mooren
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Na een periode van intensief verkennen zijn
binnenvaartbrancheorganisaties Koninklijke
BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor
de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) verheugd te
kunnen melden dat er belangrijke stappen
zijn genomen. Zo is gestart met het gezamen-
lijk uitvoering geven aan binnenvaartbelan-
genbehartiging. In de praktijk bleek dat al
geregeld werd samengewerkt als dat bijvoor-
beeld de lobby ten goede kwam. Die samen-
werking kan nu op alle niveaus verder worden
geïntensiveerd om de sector nog beter van
dienst te zijn. Parallel aan die brede operatio-
nele samenwerking is ingezet op het samen-
voegen van beide organisaties tot één
nieuwe binnenvaartbranchevereniging. Comi-
tés, bestaande uit bestuursleden van beide
organisaties, waar nodig ondersteund door
kantoormedewerkers gaan de komende
maanden aan de slag met thema’s als doel-
stellingen, statuten, financiën, communicatie
en huisvesting. De uitkomsten hiervan vormen
het fundament voor een fusievoorstel, dat ver-
volgens ter besluitvorming aan de leden van
de verenigingen zal worden voorgelegd. De
besturen verwachten dat de werkzaamheden
om tot een fusie te komen voor 31 december
2020 zijn afgerond om in het eerste kwartaal
van 2021 tot definitieve besluitvorming met de
leden te kunnen komen.
Waarom doen we dit?

Het uitgangspunt van het ingezette tra-
ject is dat de uitdagingen waar de sec-
tor voor staat een integrale aanpak
behoeven. Vraagstukken rondom ver-
duurzaming, veiligheid, sociale zaken,
bemanningssterkte, vaarwegbeheer en
het versterken van de binnenvaartposi-
tie in het algemeen verdienen onze
maximale aandacht en inzet. Door de
expertise, ervaring en het netwerk van
de medewerkers van beide verenigin-
gen te combineren ontstaat onder aan
de streep een meer solide resultaat.
Daarom is het noodzakelijk om samen
op één koers verder te gaan.
Daarnaast moet de organisatiegraad
van de sector omhoog. BLN-Schutte-
vaer en CBRB mikken erop dat het bun-
delen van krachten vanuit een
eensluidende visie met heldere doel-
stellingen en een brede oriëntering op
alle deelmarkten en scheepstypen,
meer binnenvaartondernemers gaat
aanspreken om lid te worden van de
nieuwe binnenvaartbrancheorganisa-
tie. Daarmee komen wij steviger in onze
schoenen te staan.
Het uitgangspunt van de ingeslagen
weg is om het goede van beide organi-
saties te behouden en de ambities voor
de binnenvaart samen verder uit te
bouwen. Zo doen we recht aan de sec-

KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER EN CBRB OP ÉÉN KOERS VERDER

Lees verder 
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tor, kunnen we de dienstverlening aan onze leden naar the next
level tillen en krijgen we nog meer slagkracht in lobby met over-
heden en stakeholders.

Wat betekent dit in de praktijk?
Concreet wordt momenteel intensiever samengewerkt binnen
domeinen, ledengroepen en commissies. De medewerkers van
de twee organisaties ontwikkelen beleid vanuit de gezamenlijke
inzet en organiseren bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten.
Beide besturen monitoren en bewaken de uitvoering. De werk-
zaamheden vinden plaats vanuit de bestaande twee kantoren.
Daarnaast is de eerste fase van de verkenningsperiode afge-
rond. Beide besturen hebben verschillende knopen doorgehakt.
Zo is duidelijk geworden dat de ledengroepsstructuur in de nieu-
we organisatie zal blijven bestaan en vertegenwoordigers van
de ledengroepen ook in het nieuw te vormen bestuur zijn verte-
genwoordigd.

Verregaande stap
Beide besturen zijn verheugd met deze verregaande stap die
eenheid in de belangenbehartiging nu op een niveau heeft ge-
bracht dat recht doet aan de sector. Daarnaast hebben de be-
sturen de verwachting uitgesproken dat deze samenwerking
een goede opmaat is naar een volledige fusie van de verenigin-
gen die moet leiden tot een nieuwe krachtige binnenvaartorga-
nisatie met één stel statuten, één strategisch plan, één
budgetproces, één inkomstbron en één krachtig communicatie-
kanaal om de binnenvaart nog prominenter op de kaart te zet-
ten. Momenteel wordt er gewerkt aan een concept
fusieovereenkomst. Deze worden voorgelegd aan de leden, die
in deze het laatste woord hebben.

Meer informatie op de websites:

https://www.bln.nl/ of
https://www.binnenvaart.nl/

Wij ontvingen van de Rabobank het volgende bericht:

Beste relatie,
De stemperiode van Rabo ClubSupport is gesloten. Op dit mo-
ment zijn we druk bezig met het tellen van de stemmen. We
kunnen jullie wel alvast feliciteren. Met Rabo ClubSupport heb-
ben onze leden ook op jullie club gestemd!  Welk bedrag jouw
club heeft opgehaald maken we bekend op 12 november via
e-mail. De dag erna worden alle bedragen op onze website
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen gepubliceerd. Nog even
geduld…

Uitreiking anders dan voorgaande jaren
Vanwege de huidige omstandigheden vindt dit jaar geen gro-
te finale uitreiking plaats, maar ontvang je van ons op 12 no-
vember een persoonlijke videoboodschap met het door jullie
opgehaalde bedrag. De gezondheid van jullie en onze mede-
werkers staat, vanzelfsprekend, voorop.

We vertrouwen erop dat we straks met het bedrag een mooie
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van
jouw club & een sterke lokale samenleving.

Met vriendelijke groet,
Antoine Driessen
Directievoorzitter  - Rabobank  Rijk van Nijmegen

https://www.bln.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijk-van-nijmegen/
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gezet worden. Ik kreeg goede hulp op school en ontwikkelde
me goed. Ik kon spelen, leren en had vrienden en fijne klasge-
noten. Daar heb ik nog steeds 5 vrienden van die mij opzoeken
en ook met mij samen op pad gaan.
In groep 7 moest ik aan mij heup geopereerd worden omdat
die uit de kom dreigde te raken en ik viel regelmatig. Ná die
operatie kon ik nog wel op mijn benen staan maar moest weer
opnieuw leren lopen. Dát is niet meer gelukt en vanaf die tijd
was ik rolstoel-gebonden.
Ik heb een lange revalidatieperiode gehad in die tijd met veel
tegenslagen. Ik kon niet meer terug naar de basisschool en
kwam terecht in de observatiegroep bij de Maartenschool. Ik
miste mijn oude school heel erg maar de therapieën om weer
te kunnen leren lopen waren noodzakelijk in combinatie met
leren op de Maartenschool.
Ik mocht/kon niet mee op kamp in groep 8 en dát was het erg-
ste omdat ik me daar zó op verheugd had! Mijn vrienden van
de reguliere basisschool vonden mij een Superheld omdat ik
me zo had ingezet tijdens het herstel en revalidatie na de ope-
ratie en altijd vrolijk bleef en positief! Ze meldden mij aan voor
een Kinderlintje bij de burgemeester van Nijmegen. Dat heb ik
met een grote trots in ontvangst mogen nemen. Vervolgens

Dag lieve mensen.
Graag wil ik jullie mijn verhaal vertellen om te laten weten dat
je ondanks een handicap een fijn leven kunt hebben met per-
spectief en ambitie. Dankzij volhouden, doorzetten en nooit
opgeven!

Mijn naam is Pascal Leensen. Ik ben geboren met een ernstige
hartafwijking. Dat ontdekten ze één dag na mijn geboorte.
Met spoed brachten ze me naar het ziekenhuis waar ik de eer-
ste 5 weken gevochten heb voor mijn leven. Toen ik thuis
kwam uit het ziekenhuis ontdekten ze dat ik een herseninfarct
heb gehad tijdens de operatie aan mijn hart. Ik had epilepsie
en motorische problemen. Vanaf die tijd heb ik fysiotherapie
en ergotherapie aan huis gehad. Toen ik peuter was ging ik
naar de peuterrevalidatie bij de Maartenskliniek.
Vervolgens ging ik als kleuter naar de Maartensschool maar
mijn ouders wilden regulier onderwijs een kans geven om soci-
ale contacten op te bouwen en zo gewoon mogelijk op te
groeien. Ik heb 6 jaar op basisschool Klein Heyendaal gezeten.
Toen ik 3 en een half jaar oud was heb ik een grote open-hart
operatie gehad, die duurde 14 uur. Op 4-jarige leeftijd onder-
ging ik een hersenoperatie om de epilepsie-haard te verwijde-
ren waardoor ik me (zonder epilepsie) nog beter zou kunnen
ontwikkelen. De operatie slaagde en regulier onderwijs kon in-
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Toen mijn lieve oma afgelopen juli overleed ben ik tijdens de
uitvaart samen met de Aalmoezenier vóór gegaan. Dat was
een bijzondere ervaring die ik nooit zal vergeten. De Aalmoe-
zenier vroeg me mijn verhaal op te schrijven.
“Geluk zit in je leven; je moet het er zelf uithalen”.
Ga áltijd door, geef nooit op maak er iets moois van met heel
veel humor!
Tip: kijk naar mijn YouTube kanaal en geef je op als abonnee
dan zien we elkaar dáár.

 Groeten Pascal Leensen.

zochten mijn ouders en ik een passende voortgezet onderwijs-
school. Ik koos zelf voor de Werkenrodeschool aan de Nijme-
gensebaan in Groesbeek omdat daar theoretische vakken,
gecombineerd met praktijkvakken werden gegeven en ik kon
daar verder revalideren met fysio- en ergotherapie.
Vorig jaar heb ik een grote rugoperatie ondergaan waar mijn
wervelkolom werd rechtgezet. Ik was 18 jaar en ik mocht mee-
beslissen of we deze operatie zouden laten plaatvinden. Ik wil-
de eigenlijk niet maar heb samen met mijn ouders besloten om
het wél te doen omdat het medisch beter voor me was, on-
danks de risico’s i.v.m. mijn hart.
Het is allemaal goed gegaan.

Inmiddels ben ik 19 jaar, zit voor het laatste jaar op de Werken-
rodeschool. Ik heb inmiddels een elektrische rolstoel, een
hoog-laag bed en aanpassingen in huis om goed verzorgd te
kunnen worden en fijn te kunnen wonen samen met mijn ou-
ders, broer en opa.
Ik kan alleen de rechter kant van mijn lichaam gebruiken en
oefen zelf veel om ook mijn linkerhand in te zetten. Die heb ik
ook nodig om mijn droom te verwezenlijken.
En dat is: een eigen hondenschool opzetten.
Ik heb in de afgelopen jaren verschillende stages gevolgd:
● Stage gratis honden-uitlaatservice bij particulieren.
● Stage bij Stichting hulphond als assistent hondentrainer.
● Stage bij Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen omdat ik van

Musical en toneelspelen houd.
● Stage bij Multimedia Pluryn omdat ik het leuk vind om men-

sen te interviewen en filmpjes voor bedrijven te maken en
online te zetten.

Mijn hobby’s zijn: Musical-les, zwemmen en ik ben goed in vi-
deo’s bewerken daarom heb ik ook mijn eigen YouTube ka-
naal (mijn YouTube kanaalnaam is: Pascal Leensen).
In de komende tijd wil ik een opleiding gaan volgen om assi-
stent hondentrainer te worden.
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Ledenbijeenkomst Coöperatie TVM 2020

Woensdag 18 november is het zover: de ledenbijeenkomst van
de Coöperatie TVM U.A. Dit jaar is het vanwege de coronapan-
demie een volledig digitale editie. Vanzelfsprekend geven we
gehoor aan de onlangs aangescherpte maatregelen van het
kabinet. Uw en onze gezondheid staan voor ons voorop. We
hopen van harte u online te mogen begroeten.

Dit jaar in een nieuwe opzet. TVM organiseerde voorheen de
Afdelingsvergadering Logistiek en Transport en de Afdelings-
vergadering Beroepsvaart separaat. Tijdens beide vergaderin-
gen bleek er veel interesse te zijn in elkaars sector. Hierom is
besloten beide vergaderingen voortaan samen te voegen,
zodat we van elkaar kunnen leren.
U kunt zich via onderstaande link aanmelden. Op deze pagi-
na's kunt u meer informatie vinden over het programma, de
onderwerpen en de sprekers. Vanaf woensdag 11 november
kunt u hier, door middel van de link in de bevestiging, de ver-
gaderstukken downloaden.

De link naar de live stream van TVM op Woensdag wordt ruim
van te voren met u gecommuniceerd en zal geplaatst worden
op www.tvm.nl/ledenbijeenkomst.

TVM Op Woensdag

De inhoud van de vergadering blijft hetzelfde. Samen met
dagvoorzitter Rick Nieman praten wij u graag bij over de jaar-
cijfers van beide afdelingen en over de actuele ontwikkelingen
van TVM. De voordrachten voor de leden van de Ledenraad
staan op de agenda; deze worden per Afdeling behandeld.

Tijdens TVM op Woensdag komen enkele sprekers aan het
woord over ontwikkelingen in de branche. Oud-minister-presi-
dent Jan Peter Balkenende gaat dieper in op duurzaam onder-
nemen in onze sector, onder andere naar aanleiding van de
Green Deal. Tim Houter (CEO Hardt Hyperloop) vertelt over
transportmogelijkheden via de hyperloop en Marco van den
Bosch (CCO Pal-V International B.V.) over de eerste vliegende
auto’s in Nederland.

https://www.tvm.nl/ledenbijeenkomst
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OVERLEDEN

Op vrijdag 30 oktober is, op de leeftijd van 76 jaar,
Grada Theodora (Grada) van Overbeek overleden.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op
zaterdag 7 november om 14.00 uur in de aula van
crematorium Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan
2, Capelle aan den IJssel. Na het afscheid is er de
gelegenheid om even met elkaar de mooiste herinneringen
aan Grada te delen. Zij stelde gepaste kleding op prijs. Er is
gelegenheid om de crematieplechtigheid op afstand bij te
wonen via livestream link:
https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code/FJ6M-FWLK.
Correspondentieadres: Wikkestraat 44, 2403 ES Alphen aan
den Rijn.

Op maandag 2 november is, in de leeftijd van 76 jaar,
Frans Vriens overleden. Echtgenoot van Thea Vriens –
Reijerman. In verband met de huidige beperkingen nemen wij
in besloten kring afscheid van Frans op zaterdag 7 november.
In plaats van bloemen liever een donatie voor de
‘Zorgboerderij de Kruidenhoeve’ (zijn werk zei hij). Over te
maken op rekeningnummer NL70 RABO 0110832256 t.n.v.
T.J.H.M. Vriens-Reijerman o.v.v. donatie Kruidenhoeve.
Correspondentieadres: Maassingel 31, 5751 VK Deurne.

Een lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor ons goed doel.
Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de PRINS WILLEM
ALEXANDER 2021 als goede doel bestempeld. Deze vaartocht is
voor zieken en hulpbehoevenden uit onze parochie en het KSCC
(DUS OOK VOOR DE CIRCUS- EN KERMISGEMEENSCHAP!) en alle
financiële hulp hiervoor is welkom.

U kunt de loten kopen.
● Tijdens de kantooruren op het KSCC in Nijmegen.
● Na de viering op het schipperscentrum in Nijmegen.
● Na de H. Mis of Communiedienst op het kerkschip in

Raamsdonksveer.
●
U kunt uw loten per telefoon bestellen.
● Schipperscentrum Nijmegen 024 – 377 75 75
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06 – 53 91 01

54 of 0162 – 31 45 69
● Kermis/circus bij Toos Steffann 06 - 55 86 70 82
Tijdens het telefoongesprek wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.

U kunt de loten ook per e-mail bestellen.
● Mail aan info@kscc.nl
● Mail aan k.schreurs@kscc.nl
● Mail aan toos@steffann.nl
Via een e-mailuitwisseling wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.

Via de bank kunt u betalen op:
IBAN: NL42 ABNA 05 00 24 43 24 t.n.v. Katholiek Schipperswerk
Rotterdam o.v.v. Grote Clubactie 2020.

Als de betaling op de rekening staat, ontvangt u de loten.

Vergeet niet de

https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code/FJ6M-FWLK
mailto:info@kscc.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
mailto:toos@steffann.nl


Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

6-11 Mevr. Mia Reijmers; Chris Meering jr.; Tessa Sep,
m/s "Boris"; Ilja Joosten; Tom van den Broek; Britt Sep,
m/s “Rex-Rheni”.

7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman Lena Broeders; mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;
 Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei";

Wiebe Peters; mevr. Lenie Buil; Flora Stevens;
Floor Verberck.

14-11 Dhr. Mr. Drs. Th. Wijte, landelijk voorzitter KSCC/KSW.
15-11 Dhr. Jan Peters; Frank Bos; Mary Scholten; Loena Berkers;
 Wesley Scholting. Hans Wester.
16-11 Hubert Martens; Roland Hof; Elman Schelphof; Ester Strijp;
 Ernest Roza.
17-11 Dennis Kruyt, v/h “Cinderella”; Danique Cremers.
18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, m/s Spes Nova;

Dingeman van IJzerlooij.
20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.

ZONDAG 8 NOVEMBER 2020 - Allerzielenviering

Dhr. Bertus Kerkhof, Piet Coolen,
Mevr. Grada van Overbeek,
Dhr. Frans Vriens,
ouders Beijer-Joosten,
dhr. H. Reijmers sr. "La Passerelle", Hettie van Bon,
broeder Audifax, Bert (Hubertus Jozef van Rijn),
dhr. Willy van Raay,
ouders van Gils-Luijer en overleden familieleden,
Dhr. Harry Broekmeulen,
Dhr. Rudolf Jan (Ruud) de Jong,
ouders van der Zande-van Kessel.
Ouders van der Zande, Ouders Slokkers en Leni Slokkers

ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

dhr. Pol Klee, mw. Anita Martens-van Wijk,
Emanuel Küchler m/s ‘Kavenga’,
Ouders Leon Leijten-Zwaans,
dhr. Toon Brantenaar, dhr. Peter de Louw en ouders,
dhr. C. Eijsermans, schipperaalmoezenier,
ouders Kerkhof, ouders van Meel-Flipsen en Kristiaan,
ouders Graat-Lutgens.
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* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.

* 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. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, MAASSTRAAT 64, 6051 CN.

* 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.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.

* Mevr. Betty Bosman-Driessen, SWINHOVE
GROEP
ZWIJNDRECHT, AMBACHTSSTAETE, LOCATIE
SWINHOVE, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Dhr. Jan van Rijn, Albert Schweitzerziekenhuis
Dordwijk.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.

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.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

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

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

AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 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.

Elke ma. 10.30 uur Stafvergadering.

Zo. 8 nov. 11.00 uur

Allerzielenviering. We moeten u vragen aan
ons coronaprotocol te houden.
U kunt de Allerzielenviering ook volgen via
livestream. Bezoek onze website voor het
protocol en voor de livestreamlink.

Wo. 11 nov. 09.00 uur Digitale jaarvergadering LOVT

Zo. 15 nov. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

Zo. 22 nov. 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

Zo. 29 nov. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Wij verzoeken u zich aan het CO-
VID-19 protocol te houden.
Bezoek onze website voor het protocol en
voor de livestreamlink.

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

AFGELAST

Konden we in Christoffel Nieuwsbrief 22 nog soosmiddagen
aankondigen van Millingse SV St. Nicolaas en van SV Sterreschans.

Moeten we nu helaas hier vermelden dat door de nieuwe
coronamaatregelen voorlopig alle soosmiddagen zijn afgelast.

Bestelling van loten van de

Voor diegene die al loten hebben besteld en nog geen loten
hebben mogen ontvangen willen we het volgende mededelen:
Door de werfbeurt is een achterstand ontstaan in de
afhandelingen van de bestellingen.
Volgende week zal deze achterstand worden ingehaald.
Wij verzoeken u om nog enig geduld.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.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:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  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:  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.S.W. 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).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

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

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 25 verschijnt op donderdag 19 november 2020.
Deadline: maandag 16 november.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Pascal Leensen.

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.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/

