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God houdt geen afstand

‘Anderhalvemetersamenleving’ is uitgeroepen tot
woord van het jaar. Dat was te verwachten. De co-
ronacrisis hakt er flink in. Het opmerkelijk is dat juist
het afstand houden voor veel mensen het grootste probleem is.
Wij mensen zoeken graag het contact met anderen op. Een
lockdown, thuis zitten en niemand opzoeken, valt ons moeilijk.

Voor schippers ligt dit net een beetje anders, kan ik me zo voor-
stellen. Op uw schip bent u vaak alleen. Zeker als u met een
vracht onderweg bent. De wal is zichtbaar, maar toch net niet
bereikbaar. U vaart zogezegd in uw eigen ‘bubbel’. Maar ook
voor schippers komt er een moment waarop u aanlegt om uw
vracht af te leveren of een nieuwe op te halen. Natuurlijk heeft
u ook familie en vrienden op de wal die u graag bezoekt. Ook
voor schippers is contact met andere mensen van wezenlijk be-
lang. Dat geldt ook voor de kermis- en circusgemeenschap.
Zeker met Kerstmis.

Toch zal dat dit jaar anders zijn dan we gewend zijn. Nederland
zit op slot, heeft de premier gezegd. Zelfs in de kerk kunnen we
maar heel beperkt samenkomen. Dat is niet leuk, maar tegelij-
kertijd weten we ook allemaal dat het nu eenmaal niet anders
kan. Het is verstandig om afstand te houden om dat vervelen-
de virus zo snel mogelijk de wereld uit te kunnen werken.
Maar het is niet voor niets dat ‘anderhalvemetersamenleving’
uitgeroepen is tot woord van het jaar. Wij houden van sociaal
contact. We hebben het nodig om mens te kunnen zijn. Het is
daarom niet verwonderlijk dat door velen juist het alleen zijn als
de meest ingrijpende maatregel wordt ervaren. Vooral door
degenen die toch al vaker alleen waren en nu helemaal in een
isolement dreigen te raken.

Met die ervaringen in ons achterhoofd is het goed om even
terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd ge-

boren in een stal, omdat hij niet welkom was in de

herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels,
met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact
hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden. Social distan-
cing is dus helemaal niet zo nieuw. Het was er al vanaf de eerste
dag. Maar we mogen ons goed realiseren dat juist in die afzon-
dering Gods Zoon werd geboren. In een wereld die Hem op af-
stand hield, werd God mens met de mensen. Op wat
eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht
niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen
toe.
Kerstmis 2020 zal anders zijn dan we gewend waren, maar waar
we ons ook bevinden – op een schip of op de wal - en hoe de
omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren
dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en
juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn. Hij wil elk jaar
opnieuw in ons hart geboren worden. Ook in 2020. Daarom wens
ik u ondank alle maatregelen die er gelden toch van ganser har-
te een Zalig Kerstfeest toe.

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond
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Over het schilderij op de voorpagina:

Dit werk is bekend als ‘De aanbidding der Herders’. We zien de invloed van de
Italiaanse meester Caravaggio op het werk van Gerrit van Honthorst. De schilder
speelt met licht, en laat onbelangrijke stukken doek in het donker.
Het kind lijkt zelf de bron van het licht te zijn, wat overeenstemt met Johannes
1:9 (Christus is "het waarachtige Licht") en Jezus' uitspraak "Ik ben het licht der
wereld" (Joh. 8:12 en Joh. 9:5). Dat licht schijnt op de gezichten van de alle figu-
ren.
Van Honthorst schilderde dit doek in 1622, twee jaar na zijn terugkeer uit Italië.

Aanbidding der herders olieverf op doek — 1622
Door: Gerard van Honthorst 1590 – 1656
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Jouw inzet is GOUD waard, Juist nu

Het is voor mij een eer om weer een bijdrage te
leveren aan deze Christoffel Nieuws Kerstspe-
cial.

December is altijd de maand om terug te blik-
ken op de afgelopen periode. Maar alles is an-
ders. Wie had ooit gedacht dat het coronavirus de hele
wereld zo lang in zijn greep zou houden. In plaats van terugkij-
ken willen we nu vooral vooruitkijken.

Voor families die rondreizen en –trekken zijn er door het jaar
heen niet zoveel momenten om samen te zijn met familie en
vrienden. Daarom kijkt u elk jaar uit naar de feestdagen. Een
fijne periode om van elkaars gezelschap te genieten en erva-
ringen uit te wisselen. Het is voor u bijzonder jammer en moei-
lijk dat dit voorlopig alleen kan in kleine kring. Misschien een
kleine troost: het geldt voor ons allemaal.
Gelukkig gloort er weer licht aan de horizon, met alle hoopge-
vende artikelen in de krant over vaccins. De verwachting is
dat, als alles goed verloopt, we in de loop van  2021 ons leven
van voor corona weer kunnen oppakken. Ik hoop dat dit
gaat lukken en dat u in 2021 weer mooie momenten samen
met uw familie en vrienden kunt beleven.

Ik heb waardering voor de redactie van het digitale nieuws-
bulletin Christoffel Nieuws. Juist nu, informatie en nieuws uitwis-
selen over het K.S.C.C., nu veel activiteiten uitvallen en
bijeenkomsten niet doorgaan, is enorm belangrijk.

‘Jouw inzet is GOUD waard! Juist nu’ het motto van dit jaar
van het K.S.C.C. is voor de leden van de redactie hier dan
ook helemaal op zijn plaats.

Ik wens u allen zalig kerstfeest én vooral een gezond 2021.

Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen
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Van de redactie

In deze Kersteditie van de Christoffel Nieuwsbrief nr. 27 van dit
jaar – het nieuws Magazine voor binnenvaart-, circus- en kermis-
gemeenschap – vindt u het reguliere nieuws, de diverse kerst-
wensen en in de kerstspecial artikelen van diverse mensen,
organisaties en bedrijven die met het KSCC en de parochie ver-
bonden zijn.

Aan de schrijvers en columnisten ervan onze hartelijke dank.

Ook willen wij onze adverteerders hartelijk dankzeggen voor de
advertenties die zij plaatsen in Christoffel Nieuws, hiermee on-
dersteunt u het KSCC en onze parochie en het geeft de vele
vrijwilligers, medewerkers, directie, pastorale team en het be-
stuur een extra stimulans om zich met veel energie in te zetten
voor het welzijn in de binnenvaart-, circus- en kermisgemeen-
schap.
Ook dank aan hen die ons sponsoren.

Wat heeft u allemaal kunnen lezen? Een kleine terugblik over
het afgelopen jaar.
● Bijzondere eucharistievieringen, zoals Carnavalsmis Nijmegen,

Don Bosco viering op 2 februari parochiecentrum Nijmegen
m.m.v. John Smeets, 12 juli op de kermislocatie te Laren maar
ook in ons parochiecentrum in Nijmegen a/b van Jos Vran-
ken. Oecumenische viering circusfestival Monaco waarin een
25-tal christelijke kerkgemeenschappen vertegenwoordigd
zijn op 20 januari. En vanaf maart livestream uitzendingen van
de vieringen op het schipperscentrum te Nijmegen i.v.m. het
coronavirus. De livestream vieringen worden goed bezocht
en zullen voorlopig blijven doorgaan.

● Feestelijke doop en inzegeningen van een aantal schepen.
●Stichting Rijdende school bestaat 65 jaar, 30 jaar Vereni-

ging de Binnenvaart.

● Terugblik op de jaarvergaderingen van de ECA,
de FMC, ENTE en FORUM.

● Terugblik op onze Telematicadag 2019 met de 11e Binnen-
vaart Telematica Award.

● 2 maart 2019: dit jaar werd voor de 1e keer de hoogwater-
brug bij het schipperscentrum te Nijmegen gelegd.

● Kennismaking/bezoek van onze referent Mgr. Harrie Smeets
op 13 juli.

● Vastenactie met onze projecten van Broeders Willy Leensen
in Java, Kees Smeele in Congo, Wim Boksenbelt in Haïti en
mevr. Pam van den Beld in Sri Lanka.

● Begin maart 2019: COVID-19 in Nederland; met ingrijpende
gevolgen voor onze gemeenschappen.

● PWA-vakantie vaarreis voor zieken ging tot groot verdriet van
vele deelnemers niet door.

● 12 t/m 30 oktober Jos Vranken, KSCC-Nijmegen en parochie-
centrum naar de werf in Millingen.

● Buba mag blijven.
● De feuilleton van Harry Broekmeulen †.
● Opbouw van het Binnenvaartmuseum Nijmegen.
● ….. en nog veel meer. U kunt dit allemaal terugvinden in ons

archief: KSCC – Archief Christoffel Nieuwsbrief 2020

De redactie heeft veel zorg besteed aan deze kerstspecial. Wij
hopen dat u ook in deze toch weer drukke tijd de rust kunt vin-
den de nieuwsbrief te lezen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.

In het kader van de spreuk van het jaar
wensen wij u allen een zalig kerstfeest en
zegen en gezondheid in 2021 en nog heel
veel jaren.

Redactie Christoffel Nieuwsbrief

https://www.kscc.nl/archief-christoffel-nieuwsbrief-2020/
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Donderdag 24 december 2020
21:30 uur: Kerstnachtviering
 mmv mini KSCC-Kerkkoor
 en Phillip van de Ven en Steffan Peters (trompettisten)

Livestreamcode: https://youtu.be/dn176yZbfnE

Vrijdag 25 december 2020
11:00 uur: Eerste Kerstdagviering aan boord KSCC Parochie schip.
 mmv  mini KSCC-Kerkkoor en Sylvia Greve (solo-zang)
 en Ingeborg Hubens (piano)

Livestreamcode: https://youtu.be/2a6q1s95n20
10.30 uur: Eerste Kerstdag. Woord en Communiedienst van het
 KSCC Het Zuiden aan boord van het kerkschip d’n Aal
 aan de Reenweg in Raamsdonksveer.

Zaterdag 26 december 2020
11:00 uur: Tweede kerstdagviering, mmv Diny Jacobs (fluit) en
 Martin Hoenselaar (piano)
 44 jaar KSCC Schippers/Parochie centrum
 14 jaar Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus
 en Kermis.

Livestreamcode: https://youtu.be/l9s03tFV3vM

Zondag 27 december 2020
10.30 uur: KSCC Het Zuiden: Woord en Communiedienst aan boord
 van het kerkschip d’n Aal aan de Reenweg in
 Raamsdonksveer.
 KSCC Nijmegen: GEEN EUCHARISTIEVIERING.

Vrijdag 1 januari 2021
19.00 uur: Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen
 Zegen over het Nieuwe jaar mmv mini KSCC-Kerkkoor
 en Dinie Jacobs (fluit).

Livestreamcode: https://youtu.be/kfHoFACF-Pg

Al onze vieringen kunt u volgen via livestream.
Wilt u een van de vieringen bezoeken, dan moeten wij u vragen ons
coronaprotocol te volgen. Maximaal aantal bezoekers is 30 op datum
van aanmelding. Vol is vol.
De livestreamcodes zowel als het coronaprotocol zijn ook te vinden op
onze website: www.kscc.nl.
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JOUW INZET IS GOUD WAARD!

NAMENS BESTUUR, DIRECTIE EN PASTORAAL
TEAM VAN KSCC EN HET LANDELIJK PASTORAAT
VOOR DE KERMIS-, CIRCUS- EN SCHIPPERSGE-

Zalig Kerstfeest
En een gelukkig Nieuwjaar

https://youtu.be/dn176yZbfnE
https://youtu.be/2a6q1s95n20
https://youtu.be/l9s03tFV3vM
https://youtu.be/kfHoFACF-Pg
www.kscc.nl
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In beeld, uit beeld?

Van vriend of vriendin tot vriend of vriendin, is dat niet iets waar
de mensen op gericht zijn? In ongelooflijk veel boeken wordt
aan dit samenzijn aandacht geschonken en door alle tijden is
sociale verbondenheid een onderdeel van het leven. En hoe-
wel het hoogstwaarschijnlijk niet historisch is vastgelegd zullen
er altijd golfbewegingen zijn geweest. De ene keer weer meer
gericht op de huiselijke kring, dan weer op de werkomgeving,
tijdens de opleiding, recreatie, sport of de parochie. De ont-
moeting geeft de mogelijkheid nieuwtjes en ervaringen te de-
len, om herinneringen op te halen, om van elkaar te leren, om
steun te bieden en om de zienswijze te verfijnen. En als er ver-
bondenheid is, dan is er ook een basis voor versterking van het
welzijn, maar ook van de geestelijke weerstand.
En hoe is dat in een tijd waarin er wordt gevraagd om anderen
niet veel te benaderen? Is een groot deel van 2020 dan bepa-
lend voor een belangrijk deel van de dagelijkse invulling van
het leven? Bridgeavonden werden geschrapt, bezoek aan
een optreden werd onmogelijk en met de kinderen naar een
zwembad was tijdelijk alleen na vooraanmelding mogelijk. Het
aantal kerkdiensten en het aantal bezoekers per viering waren
zeer beperkt. We leven al heel wat maanden zonder een fysie-
ke ledenvergadering, zonder een beurs, zonder festivals en
zonder grote familiefeesten. Het is en blijft schakelen.
En schakelen deden we massaal, vooral ook met knoppen en
toetsen van de computer, van de muis, van de smartphone en
van de tablet. Ter vervanging en ter compensatie van het ge-
ringe aantal ontmoetingen verschenen mensen in beeld en
dat is ook mooi. Het zal echter moeten blijken dat er alsnog

goede bekenden zijn die uit ons beeld en uit ons hart ver-
dwijnen. Voor dat corona onze wereld veranderde, som-

migen zeggen: de wereld tot stilstand bracht, was

een deel van de samenleving ook al op zoek naar
geborgenheid, naar het deel uitmaken van een gemeen-
schap. Hulpmiddelen op het gebied van communicatie zijn
mooi, maar het gaat ook om een echt luisterend oor, een
hand die daadwerkelijk hulp biedt, het zien van een houding
die uitdrukkingen weergeeft en om een klopje op de schou-
der.
Kan de kracht worden opgebracht om een verschraling van
het samenzijn, misschien dit jaar extra versterkt, te remmen of
om te buigen? Als de aanpak van het onderwaterschip van
de Jos Vranken als voorbeeld kan dienen dan zijn er lichtpun-
ten. De grote inzet door tientallen vrijwilligers en betrokken
geldschieters hebben bijgedragen aan de instandhouding van
de fundamenten van een ontmoetingscentrum, ook al noteren
we een lastige periode. En wegkijken van de algemene maat-
schappelijke ontwikkelingen is ook niet erg raadzaam. Het
woord ‘samen’ is in 2020 veel genoemd, maar waar de hand-
leiding voor de uitvoering is te vinden werd er niet bij gezegd.
Laten we ons sterken met de gedachte dat een aanknopings-
punt soms helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, zoals de ge-
boorte van een Kind, dat voor altijd in beeld zal blijven.
Alle lezeressen en lezers van het Christoffel Nieuws een zalig
Kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig 2021 gewenst en
dank voor de onophoudelijke steun die u / jij geeft of wil geven
aan de parochie voor de binnenvaart, de kermiswereld en die
van het circus.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 024-
3777575 of via info@kscc.nl of
mooren.spesnova@vaart.net

Henry Mooren

Begeleiding Gezinsbijdrage

mailto:info@kscc.nl
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
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Kerstgroet

Nog voor de nu al historische rede van premier Rutten,
hebben we het er thuis al met de jongens over gehad:
dit jaar géén gezamenlijke kerstmaaltijd. Twee jongens
met ieder een vriendin, wij en natuurlijk is er nog oma van 96. Te
veel. Dus nemen we de beslissing: we gaan samen, mijn man
Hans en ik Eerste Kerstdag naar mijn moeder. Nemen iets lekkers
mee en vieren zo kerst. Oma is nu het belangrijkste.
Kerst zonder de familie, Kerst zonder de herdersmis in het Circus
Freiwald, Kerst zonder een vol schipperscentrum.
En het geweeklaag is groot. Het is allemaal zo anders. Als het zó
moet, is er niks aan. Voor mij hoeft het zo niet meer.
Maar wat is er zoveel anders?
Of staren we ons blind op de (oergezellige) randverschijnselen?
Of krijgen we nu juist veel meer ruimte om de ware kerstgedach-
te ruimte te geven. Ruimte voor samenhorigheid. Het gevoel dat
we nu allemaal in hetzelfde coronaschuitje zitten. Dat we alle-
maal last hebben van iets meer alleen zijn, van een beetje een-
zaamheid. Eenzaamheid was toch iets alleen voor die oude
man, die weduwnaar, op de hoek?
Het is een andere kerst. Corona dwingt ons rekening te houden
met elkaar. Zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei: Als
we nú niet allemaal rekening houden met elkaar, zitten er vol-
gende kerst duizenden opa’s en oma’s niet meer aan onze
kerstmaaltijd. Dan staan stoelen leeg.
Anders, ja, maar door rekening te houden met elkaar, door sa-
menhorigheid is Kerstmis 2020 absoluut niet minder zalig, maar
straalt de ware kerstgedachte van liefde.
Ik wens jullie allemaal een bijzondere kerst en een warm en ge-
zond 2021.

Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker.

Beste allemaal,

Hier ben ik weer met een verhaaltje voor de
Christoffel Nieuwsbrief. Alweer een jaar om. Helaas
niet zo’n goed jaar 2020, waar we nog lang aan
terug zullen denken.
Het is stil aan boord, geen activiteiten. Dus we zien
elkaar bijna niet.
Maar de hoofdzaak is, we zijn nog gezond.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle werkzaamheden op
het KSCC Schipperscentrum, vooral van voor de werf en erna.
Dat was een hele kluif.

Voor het komende jaar 2021 wens ik iedereen een goede,
maar vooral veel gezondheid toe.

Door jullie Ria Lentjes

SooS met... en Bezoekersdienst

De SooS met..... ligt nu al een hele tijd stil.
Hopelijk bent u nog allemaal gezond en heeft
corona bij u niet toegeslagen.

Vanwege de corona kunnen we niets organiseren
het is moeilijk om bijv. een bingo of iets anders te doen .
Wij als vrijwilligers hopen dat we volgend jaar als het verant-
woordelijk is weer kunnen beginnen.
Zodat we u weer een mooie dag of middag kunnen bezorgen.

De vrijwilligers van de bezoekersdienst proberen toch de zieken
zoveel mogelijk aandacht te geven met een kaartje en indien
mogelijk met een bezoek.

Namens de vrijwilligers van SooS met .. en de Bezoekersdienst.
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Lieve mensen,

Het is een sombere tijd. Het corona-virus drukt steeds
zwaarder op ieder van ons. Het einde van de pande-
mie is nog niet in zicht.

Maar net als in de tijd van de Joden waarin Jezus werd gebo-
ren zien ook wij hoopvol uit naar het Licht aan het einde van
de tunnel. Helaas is dat er nog niet en zullen we Kerstmis sober
en bescheiden moeten vieren.

Wees wakker en waakzaam om dat te zien. Samen zien we
toch verlangend uit naar het Licht wat Maria ons geschonken
heeft.

Een warme tijd en geniet van wat komen gaat. Er zijn voor el-
kaar.

In deze geest wens ik U allen een Zalig Kerstfeest en
een, in alle opzichten, voorspoedig en gezegend
jaar 2021
Mooie feestdagen toegewenst door

Zr Vincentia (Bep)

Hallo iedereen,

Hier toch even een teken van leven, vanuit de PWA werkgroep.
Wij hebben natuurlijk vanaf maart erg in spanning gezeten, kan
de reis doorgaan of niet. Dat heeft heel wat slaapuren gekost
aan denkwerk. Uiteindelijk kwam de verlossende boodschap,
dat het niet door kon gaan. We hadden al hele doemscenario’s
van mondkapjes en beschermende kleding .

Inmiddels zijn we al een beetje gewend
aan de nieuwe situatie, het nieuwe nu.
Neemt niet weg, dat het een uiterst
onzekere en vervelende tijd is. Ook de
directie van de Prins Willem Alexander
zit natuurlijk met grote problemen. Zij zul-
len moeite hebben om het hoofd bo-
ven water te houden.
Zij zijn wel weer aan de slag gegaan en hebben voor het komen-
de seizoen alweer een planning gemaakt. Wij zijn in week 26 in-
geplant, dat is de zelfde termijn, die we dit jaar zouden gaan.

Blijft natuurlijk de grote onzekerheid of het tegen die tijd, verant-
woord is. We zijn natuurlijk met een hele groep, zogenaamde
kwetsbare gasten en ook de meeste vrijwilligers horen, qua leef-
tijd, bij die groep. We willen daarom ook geen enkel risico ne-
men.

Ja, wie had vorig jaar om deze tijd kunnen bedenken, dat we
elkaar geen hand meer zouden geven en de kinderen en klein-
kinderen geen knuffel meer zouden mogen geven.
Zelfs een mondkapje zijn we normaal gaan vinden.

Laten we proberen gezond te blijven en het, ondanks alles,
thuis/aan boord, zo gezellig mogelijk te maken.

Wij, de werkgroep PWA, wensen u hele fijne feestdagen een vei-
lig oudjaar en een ontzettend goed en gezond 2021.

Namens de werkroep, Gerard Leensen
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Gelukkig nieuwjaar

Juist het einde van het jaar is een perio-
de waarin veel mensen naar houvast
zoeken. En door de coronacrisis hebben
we dat misschien wel harder nodig dan
ooit. Dat heeft alles te maken met overleven in de
winter, verweven in onze eindejaarstradities. Het genieten van
lekkernijen zoals oliebollen, het samenkomen na een jaar hard
werken, het verjagen van 'spoken', van zaken waar we geen
grip op hebben. En zo bekeken zijn die tradities nu belangrijker
dan ooit. Vroeger waren we bang voor boze geesten, want
die kon je niet zien. Nu zijn we bang voor het coronavirus.
Ze zijn voor veel mensen heel belangrijk en geven houvast, je
weet ieder jaar precies hoe het gaat. Ze geven een gevoel
van beloning, van ergens bij horen, van identiteit. Hoe jij met je
familie of vrienden Oud en Nieuw viert, bepaalt de identiteit
van je vriendengroep of familie en zegt veel over hoe je in het
leven staat en anderen je beleven.

Het samenzijn is iets wat diepe wortels heeft in het verleden.
Families kwamen- en komen nog steeds- bij elkaar met Kerst,
en iedereen die eenzaam was, werd ook uitgenodigd. We we-
ten dat het dit jaar allemaal heel anders zal gaan, juist nu we
het zo ontzettend hard nodig hebben en elkaar willen zien,
moeten we noodgedwongen op afstand blijven.
Hoe je de kerst en eindejaarstraditie vormgeeft, geeft houvast
en identiteit. Dit jaar zal daarom voor veel mensen best wel
vreemd zijn, zeker omdat er toch al veel wegvalt en dit jaar
alles op z'n kop staat. Dan hebben we dit soort tradities en
houvast juist nodig. Dat geldt ook voor de vuurwerktraditie. Als

je daar van houdt is het lastig, zeker omdat het iets is om
even stoom af te blazen, om even gek te doen. Het ou-

de jaar achter je te laten en het nieuwe jaar
hoopvol in gaan.

Mogelijk biedt het wegvallen van sommige tradities
wel kansen voor de terugkeer van oude tradities. Lawaai
maken is ouder dan onze vuurwerktraditie. Vroeger maakte
men lawaai met potten en pannen. Toegegeven, dat is alle-
maal wel wat minder tot de verbeelding sprekend.
We moeten er onder de huidige omstandigheden toch maar
het beste van maken. Als je elkaar wilt zien, dan kan dat, maar
op afstand. Laten we daarbij vooral de dingen die wel kunnen
en mogen benutten. Een kaartje of andere attentie zou dit jaar
wel eens waardevoller kunnen zijn dan u denkt. Het gevoel niet
vergeten te zijn kan mensen hoop en kracht bieden. Een kleine
moeite kan dit jaar oprecht een groot plezier inhouden.

Maak er allen het beste van. De Kermis Carrousel wenst u hoe
dan ook “warme” kerstdagen toe met tijd voor anderen en
elkaar. En voor het jaar 2021 wensen wij u al het goede!

Frank Veldkamp
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When life gives you lemons, make lemonade

We gingen een kerstboom kopen. Een beetje vroeger dan nor-
maal, want alle dagen thuis vraagt om extra sfeer en gezellig-
heid. Het moest een grote worden. De woonkamer is meer
dan drie meter hoog en onze kleine boom van vorig jaar viel
helemaal weg in de hoge kamer. Terwijl we zo om ons heen
keken stond er in een hoekje iets wat mijn aandacht trok. Een
mooi groen boompje vol citroenen.

In gedachten had de boom al een plaats in de tuin en een
kwartier later waren we niet alleen een enorme kerstboom
maar ook een citroenboom rijker.

De mevrouw in de winkel had ons echter gewaarschuwd: “In
de winter is het buiten te koud.” De boom kreeg een plek in de
voorkamer, de citroen in de achterkamer. In het licht, in de
zon, bij de tuindeuren met af en toe wat frisse buitenlucht.

Het is een beetje een sta in de weg,
maar zo in de warme huiskamer ziet het
er wel heel gezellig uit; zo’n mediter-
raans boompje vol knalgele citroenen.

Toen ik op een ochtend beneden
kwam was de citroen nog mooier dan
tevoren. Er zaten bloemetjes in! Onze

warme huiskamer met het juiste
daglicht zorgt gewoon voor

bloei.

Het zijn net mensen he, bomen en bloemen. Ge-
paste aandacht en genoeg warmte en licht, daar wordt
een mens alleen maar beter van.
Het is een rare periode die zo vol is van verwachting; op naar
kerst. Op naar een vaccin. Op naar betere tijden. Juist nu is het
zo belangrijk om elkaar de juiste aandacht te blijven geven. Ik
vind het zelf wel makkelijk om af en toe een beetje zuur te zeu-
ren: “ik kan niet lekker uit eten”, “doe die scholen dicht want ik
weet niet of het er veilig genoeg is voor mijn kind” en “Wat
DOEN al die mensen toch in de stad/op de weg/in de bouw-
markt!”

Maar het zure zeuren maakt niet dat
je ontspannen bij je mooie kerst-
boom zit. Kook thuis lekker, doe je
boodschappen bij de groentewinkel
om de hoek, doe een bestelling bij
dat restaurant die het zo zwaar
heeft. Knuffel de mensen die in jouw
huis wonen en stuur diegene die
eenzaam is een mooie bos bloe-
men.

En koop een citroen. En maak er li-
monade van. Want als het leven je
citroenen geeft, kun je er altijd nog
limonade van maken.

Maak er een mooie kerstperiode van met elkaar!

De LOVK wenst u een goede, zoete en gezonde feestdagen
toe.

Lydia Nijenhuis

LOVK
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Nieuw jaar, nieuwe normaal, nieuwe mensen

Sinds het begin van de corona-narigheid zijn wij van de woon-
schepen in de Waalhaven een beetje in de war. Of, vooruit,
een beetje meer in de war dan normaal.
De meeste mensen blijken sinds maart geen gezicht meer te
hebben. Daarvoor in de plaats is dat kapje gekomen. Dat is
soms geen probleem. Denk maar aan de aalmoezenier. Die
herken je gewoon aan zijn Mercedes natuurlijk. Of aan zijn ze-
genend gebaar als ie naar je zwaait vanuit die Mercedes. Of
denk aan Ria. Die herken je sowieso, met of zonder kapje. En
anders hoor je haar wel.
Probleem zijn de verse medebewoners.
En dat zijn er intussen ook nog eens een heleboel.
Neem onze nieuwe buren Jippe en Loes van de Jonathan. Of
Simon en Nivida, de nieuwe eigenaren van de Speranza wat -
extra verwarrend - vroeger dan weer de Waalrus was. Of Joost
en Luc, de nieuwe bewoners van de net verkochte Stella Ma-
ris. En de Theodorus heeft ook al nieuwe huurders waarvan ik
de namen niet eens weet.
Hoe zien al die frisse havengenoten er nou toch precies uit als
je ze zónder schip maar mét mondkapje tegenkomt? Zijn het
wel havengenoten? En hoe heten ze?

Ik heb het voorlopig opgelost met een uitdraai van de luchtfo-
to die ik op de site van het Ontwikkelbedrijf tegenkwam. Daar
heb ik de scheeps- en mensennamen bij geschreven. Gewoon
met de hand. Maar meteen maar een waarschuwing: Dat
werkt alleen als je die tekening permanent in de buurt hebt. En
alleen als iedereen op zijn eigen schip blijft. En een kapje
draagt.

Hoe ik straks ga onthouden hoe je er zonder dat ding uitziet
weet ik nog niet. Maar dat is voorlopig toch niet aan de

hand.

Zo gauw ik iets beters bedacht krijg, laat ik het je weten.
Intussen een mooi en goed 2021 voor iedereen, wel en niet
herkend, op en om de haven.

Eric Mol

Namens Nieuw Nijmeegs Peil - vereniging van woonschipbe-
woners in de Waalhaven
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Over het onwezenlijke jaar 2020

Dat was, begin december 2019, toch onmo-
gelijk te voorspellen dat er zo’n “onwerkelijk
jaar´ zou volgen. Een onbekend virus dat zich:
“zo snel over de hele wereld zou gaan ver-
spreiden” waardoor de hele samenleving ont-
wricht zou raken. Waardoor heel veel
belangrijke evenementen moesten worden uitgesteld, of zelfs
helemaal worden afgelast! De ernst en het gevaar van de ver-
spreiding van het virus werd, zeker in het begin, bijna door nie-
mand voorzien. Ook door de deskundigen werden er toen  niet
voldoende dwingende maatregelen voorgesteld om de ver-
spreiding te beteugelen.
Natuurlijk was dat niet zo verwonderlijk; want wie verwachte
dan ook dat de verspreiding van dit virus en de besmetting, zo
snel en wereldwijd zou plaats gaan vinden?
Uit de landen waar het virus, in eerste instantie, uitgebroken
was gaven ze maar zeer summiere informatie over “de ernst”
van dit gebeuren. ( ik denk; i.v.m. de economische gevolgen
die dit voor dat land zou kunnen hebben?)
Mede doordat “mensen en goederen” zich in deze moderne
tijd  heel snel kunnen verplaatsen heeft het virus ook een kans
om zich ook heel snel over de hele wereld te verspreiden.

Nu gaan we terug naar onze gebeurtenissen van het KSCC
over 2020.  Ook bij ons hebben zich bijna geen gebeurtenissen
of evenementen plaats gevonden. Sinds het Don Bosco feest,
op 2 februari 2020, heb ik geen foto’s meer gemaakt. Zelfs de
zondagse Eucharistie vieringen gingen een tijdje helemaal niet
door en pas later mocht dat, in een kleine bezetting, weer
wel… maar dan ook; via Live stream! Verschillende parochia-
nen waren hier dan ook heel blij mee…. maar ikzelf vind het

maar; “een armoeiige bedoening”! (o.a. “Koor…. van 4
personen”, grote afstanden, na de dienst; géén
koffie!)

Maar het is natuurlijk wel een vooruitgang dat: “de
techniek” het mogelijk maakt dat toch nog verschillende
parochianen een beetje op de hoogte kunnen blijven van
het “reilen & zeilen” van onze parochie. Vooral voor de fami-
lies, waar een overledene te betreuren was, kon deze tech-
niek, een grote troost zijn. Omdat er maar een gering aantal
mensen fysiek aanwezig mochten zijn bij de uitvaart en crema-
tie, kon men; door de “live stream”, dit leed toch weer iets ver-
zachten en konden de familie en vrienden dit gebeuren toch
een beetje mee beleven.

Op zondag 8 november was de Allerzielen viering (deze viering
was verlaat omdat het KSCC schip pas op 6 november terug in
de haven was, na de werfbeurt!)  Daar heb ik, na de viering
van het Don Bosco feest op 2 februari, weer de eerste foto’s
mogen maken.

Nu maar hopen dat het Covid-19 eindelijk snel voorbij zal zijn.
Wij wensen de mensen, die hierdoor ernstig hebben geleden,
van harte heel veel sterkte. Met z’n allen zullen wij nog heel
veel verantwoordelijkheid en geduld moeten hebben, dan zal
het virus ons het snelst verlaten!
Probeer deze a.s. feestdagen, met fantastische ideeën en initi-
atieven toch gezellig en begripsvol door te komen en voor
2021:… een veel beter en gezond jaar!               Gerus Brugman

Allerzielenviering . Foto: Gerus
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Stichting Rijdende School

In 2020 bestond de Rijdende School 65 jaar.
Een bijzonder jaar voor ons. Maar dat het
zo’n bijzonder jaar zou worden, konden we
in januari niet vermoeden…
Alles gereed om mee op reis te gaan, maar in plaats daarvan
waren we van de ene op de andere dag aan huis gekluisterd.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Rijdende School had-
den leerlingen én leerkrachten vier weken zomervakantie. Heel
onwerkelijk!
In dit uitzonderlijk moeilijke jaar hebben we geprobeerd onze
leerlingen, ouders én winterscholen maximaal tot steun te zijn.
Die momenten zijn voor ons dé lichtpuntjes van 2020… Het ge-
zellige kinderfeest in het Spoorwegmuseum dat we met elkaar
vierden... het buitengewone afscheid van (de inmiddels ge-
pensioneerde) juf Corrie dat we samen met enkele ouders or-
ganiseerden… de ondersteuning van ouders en leerlingen bij

het thuisonderwijs in het voorjaar… onze aanwezig-
heid bij de demonstratie op het Malieveld… het onderwijs
op locaties waar nog wel een kermis of circus was, de bege-
leiding van onze leerlingen in winterscholen of gastscholen tij-
dens de oliebollenbakperiode... Onze ervaring met
afstandsonderwijs gaf ons in deze periode een voorsprong,
maar allemaal missen we de dynamiek van het reizen, het sa-
men zijn met kinderen en het ontmoeten van ouders!
Wij spreken hier dan ook de hoop uit dat het unieke karakter
van dit jubileumjaar voorbij gaat met het jubileumjaar zelf. En
dat we in het reisseizoen 2021 weer kunnen doen wat we altijd
doen: onderwijs geven heel veel locaties in binnen- en buiten-
land!

Nora Booij, directeur bestuurder
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Kerstbijdrage van de Binnenvaartsoos

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een turbulent jaar, een jaar
goed voor de geschiedenisboeken. Het coronavirus ontwikkel-
de zich in een pandemie. Ook Nederland ontsnapte er niet
aan waardoor er velen ziek werden en er helaas ook velen
overleden. Ziekenhuizen waren overvol waardoor van het ver-
plegend personeel heel veel werd gevraagd. Het applaus dat
zij kregen was zeker verdiend! Nu wordt er met de tweede,
grotere, uitbraak weer heel veel van ze gevraagd. Met kerst
vrije tijd inleveren wanneer anderen gezellig met gezin bij de
kerstboom zitten.
Zo veranderde het leven in het jaar 2020.

We hebben ook positief nieuws. Een van onze bezoekers van
de Binnenvaartsoos, de heer W.J. Arends, wordt op 29 decem-
ber 100 jaar. Hij is vanaf de start van de soos een van onze
trouwste gasten en heeft dan altijd zijn eigen plekje met het
genot van een glaasje rosé. Hoe mooi kan het leven dan op
zeer hoge leeftijd zijn. We gunnen ook hem een heel fijne kerst
met zijn dochter en schoonzoon die heel veel voor hem doen.

Helaas is nog niet mogelijk om de Binnenvaartsoos weer te
starten, wat heel jammer is waardoor ook de kaartmiddagen
niet gehouden kunnen worden. We moeten afwachten wat
het nieuwe jaar eventueel voor mogelijkheden geeft.
Ondanks dat we dit jaar als vrijwilligers niet veel te doen had-
den, kregen we toch een mooi kerstpakket van zorginstelling
Swinhove in Zwijndrecht waar de soos onder valt. Onze hartelij-
ke dank hiervoor.

Iedereen viert kerst op zijn of haar manier. Voor de een is dat
de kerk waar de kerstboodschap verkondigd wordt, voor de
ander het bij elkaar zijn. Denk ook hen die alleen zijn. We dra-
gen iedereen die omwille van de samenleving met de feestda-
gen geen vrij hebben, maar naar het werk moeten een warm
hart toe.
Wij allen van de Binnenvaartsoos wensen iedereen een fijne
kerst en een goed 2021.

Ina Feenstra

BinnenvaartsoosKerstsoos 2019

Kerstsoos 2019
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Engelengeduld

Kerst vieren op een aangepaste manier….het gaat dit jaar
heel anders dan voorgaande jaren.
En ook al hebben we een mooie tent buiten om mensen te
kunnen ontvangen in de buitenlucht, toch kunnen we natuurlijk
niet ons oorspronkelijke plan van een uitgebreide kerstmarkt
uitvoeren. Maar onze identiteitscommissie, bestaande uit
ouders en groepsleiding is niet voor een kleintje vervaard. Op
aangepaste wijze gaan we toch aan de slag met de inhoud
van de kerstboodschap.

Ons Kerstthema voor dit jaar is:

Engelengeduld.

Met Engelengeduld houden we afstand van
elkaar, hoe moeilijk het ook is, en hoe meer
moeilijk het steeds lijkt te worden, hoe langer het duurt. Met
Engelengeduld past iedereen zich steeds weer aan de
maatregelen aan en proberen we er samen het beste van te
maken. Maar ook met Engelengeduld werken de kinderen
van de Dieze groep aan de leuke kerstballen die ze deze kerst

gaan maken en werken we in alle
groepen aan een hele mooie kerstfilm,
natuurlijk aan de hand van ons thema
Engelengeduld.

Er wordt een kerstverhaal gelezen door
Tessa, een ouder uit de
identiteitscommissie en ook onze
aalmoezenier Van Welzenes zal zich
digitaal niet onbetuigd laten. Zo zijn we

bezig met alle gedachtes rondom kerst en de
huidige situatie, maar kan er ook wat humor in worden
verwerkt, ook nodig in een toch wel af en toe sombere tijd.
En sturen we naar alle mensen die belangrijk zijn voor onze
jongeren deze heel persoonlijke kerstgroet.

We versieren dit jaar
alles extra mooi, buiten
komen veel lichtjes en
andere mooie kerst
versierselen. Zodat we
de lichtpuntjes letterlijk
goed zien! Want die
zijn er natuurlijk ook.
Het samenwerken, het
rekening houden met
elkaar, het inventief
bedenken hoe het wél
kan…
Dat is ook om blij van
te worden.

Vanuit Meander
Nijmegen wensen we
iedereen een fijne,
intieme kerst en een
heel gezond 2021.
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Beste lezers,

Namens het LOVT wil ik u bijpraten over het
afgelopen jaar. Het jaar 2020 staat in het te-
ken van het coronavirus. Een jaar dat we niet
snel zullen vergeten. Wat gebeurde er zoal
op de internaten en leefgroephuizen. In maart
gaan we naar een intelligente lockdown. De
scholen gaan dicht waarop de internaten ook sluiten. We zit-
ten samen met de kinderen aan boord of thuis. Er wordt onder-
wijs op afstand gegeven. Van vakantie is zeker geen sprake.
Ouders zijn druk met lesgeven. Doordat we eerder onze jong-
sten via het LOVK les hebben gegeven, voelt het snel ver-
trouwd om aan de tafel te zitten en hulp te bieden.

Eind maart krijgen de examenkandidaten te horen dat het lan-
delijk examen niet door gaat. Wel worden de schoolexamens
afgerond. Voor veel jongeren geen examenfeesten. Diploma
uitreikingen zijn in aangepaste vorm.
Het verlaten van de basisschool is een hele stap voor veel 8ste
groepers en daar hoort een musical bij. Het samenkomen mag
niet en scholen proberen een andere invulling te geven aan
deze mijlpaal. Op kamp gaan met school, met de sportclub of
met de groep op het internaat: helaas zit het er dit jaar niet in.

De medewerkers van de verschillende locaties hebben niet stil
gezeten. Ze hadden regelmatig contact met ouders en de kin-
deren, deden klussen op en rondom het internaat en sommige
waren zo creatief om een filmpje te maken. Na 8 weken gin-
gen de basisschoolkinderen weer naar school. De deuren van
internaten en leefgroephuizen staan weer open, maar wel met
beperkingen. Bij het brengen en ophalen van de kinderen gel-

den er maatregelen. Dat is te begrijpen, we moeten nu
eenmaal samen het virus onder controle krijgen, maar

makkelijk is het niet. Ná 11 weken mag de VO

jeugd ook naar school. Tijdens de maanden dat de
scholen en locaties dicht waren, zijn er verschillende vra-
gen binnengekomen over de betaalde ouderbijdrage. Dit
heeft er toe geleid dat Limena, Meander en LOVT een brief
aan ouders heeft verstuurd over de restitutie ouderbijdrage.
Inmiddels zijn deze bedragen verrekend met de factuur die is
ontvangen in september. Over de beide clusters kan ik u het
volgende vertellen.

Na een periode van bijna 10 jaar nam directeur Fijke Mulder
per 1 mei afscheid van de Merwede in Werkendam. Martijn
Stolk is op dit moment de locatiemanager in Werkendam.  In
november vorig jaar hebben ouders van de Meanderlocaties
een schrijven gekregen dat Xander Bezuijen niet langer als be-
stuurder werkzaam zou zijn. Bestuursleden van het LOVT heb-
ben kennis gemaakt met twee interimdirecteuren van stichting
Meander-Prokino. In de loop van het jaar is de gehele Raad
van Toezicht vernieuwd en binnenkort gaat de stichting op
zoek naar twee nieuwe bestuurders.
Landelijk zijn er in totaal 510 schippers- en kermiskinderen. Een
korte impressie van wat het LOVT afgelopen jaar heeft ge-
daan.

Tot slot wenst het LOVT bestuur iedereen mooie
feestdagen en een gezond 2021.

Namens de voorzitter van het LOVT bestuur,
Patricia Rutjes
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1970-2020

50 jaar Millingse Schippersvereniging “St. Nicolaas”

 De Millingse Schippersvereniging St Nicolaas bestaat dit jaar
vijftig jaar. Dit heugelijke feit had in het tweede kwartaal van
dit jaar groots gevierd moeten worden, maar het coronavirus
heeft helaas roet in het eten gegooid. Hierdoor kon tevens het
huldigen van de jubilarissen die vijftig jaar lid zijn (Gerard Gerrit-
sen, Tonny Driessen, Gerard Heijmen, Jan Strijbos en Bernhard
van Welzenes) niet doorgaan. Maar de vereniging is zeker van
plan dit, liefst zo snel mogelijk, allemaal alsnog te gaan doen.
Het mag echter niet te lang op zich laten wachten, want dan
doemt er een ander klein probleempje op voor de vereniging.
Hun “clubgebouw café de Kastanje” in Millingen aan de Rijn
gaat namelijk haar activiteiten op termijn stoppen. De schip-
persvereniging is nog steeds gezond met ongeveer honderd
leden.

Het huidige bestuur van
Aalmoezenier Bernhard
van Welzenes (voorzitter),
Peter Bex (secretaris), Jan
Strijbos (penningmeester),
Tonny Driessen, Karin Bex
– Strijbos, Jan Heijmen en
Hermien Driessen – He-
ijmen zijn steeds bezig
een weg te vinden in de-
ze veranderde omstan-
digheden om de
gezelligheid en onderlin-
ge verbondenheid te la-
ten bestaan.

Als pleister op de wonde
krijgen de leden van MSV
St Nicolaas begin de-
cember een exemplaar
van het Millings Jaarboek
2020 uitgereikt. Hierin is
een prachtig verhaal op-
genomen over onder an-
dere het ontstaan van de
Schippersvereniging St
Nicolaas en verhalen die
de afgelopen vijftig jaar
gespeeld hebben in de
schipperswereld en spe-
cifiek van de Millingse
binnenvaartschippers.

Het bestuur van MSV St Nicolaas wenst iedereen fijne feestda-
gen toe en hoopt dat iedereen in 2021 gezond en gelukkig blijft.

 Het huidige bestuur vlnr Jan Strijbos, Tonny Driessen, Peter
Bex, Aalmoezenier Van Welzenes, Karin Bex - Strijbos,

Hermien Driessen - Heijmen en Jan Heijmen

Vlaggenmast Millingen op de Rijndijk
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De Waalkanters en KSCC Kerkkoor 2020

Nou, dit jaar zullen we niet gauw vergeten en het zal misschien
in de geschiedenisboekjes later ook nog wel vermeld worden.
Gelukkig zijn wij er bijna allemaal goed door heen gekomen
tot nu toe. Mede ook te danken aan het goed opvolgen van
de verplichte en dringende maatregelen en het gebruiken van
ons gezond verstand.
Helaas hebben we vele gezellige momenten met onze zang-
koren moeten missen, maar hebben elkaar over en weer mis-
schien nog wel opgebeld of ergens ontmoet.
Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd sprankjes van hoop mo-
gen krijgen op een goede en spoedige afloop van deze pan-
demie.
Ik wens dan ook iedereen voor de komende Kersttijd fijne en
vredige dagen met begrip voor de moeilijke situaties die er
kunnen zijn.

Hopelijk tot spoedig,
Namens Gerard Verschuren

Versterking van zwakke schakels

In de binnenvaart: niet alles in eigen hand

Het is onmiskenbaar een prachtige uitdaging om contact te
leggen met allen die steeds onderweg zijn. En in deze dagen
wordt er een poging gedaan om te stappen in hun wereld.
Lezers van Christoffel Nieuws zijn geïnteresseerd in het wel en
wee van mensen en vandaag de dag zijn er heel wisselende
omstandigheden. Personen in circus, kermis, en ook in de pas-
sagiersvaart maken een bizarre periode mee. Zij die aan deze
bedrijfstakken verbonden zijn worden hopelijk niet vergeten.

Op zoek naar houvast, zo kan de situatie voor hen worden om-
schreven. En nu maar hopen dat er een spoedig herstel zal
aandienen. Het goederenvervoer over water kende en kent
nog steeds enkele ongemakken door de verschillende maatre-
gelen. Dat heeft meer te maken met reizen van en naar de
schepen. En natuurlijk zullen er veel ondernemingen zijn die dit
jaar een andere omzet hebben dan in 2019 bijvoorbeeld. Soms
werd er door een deel van de vloot binnenschepen ook min-
der intensief gevaren. Maar de acht maanden geleden ver-
wachte malaise bleef grotendeels uit.
In alle uitdagende omstandigheden staan schippers, onderne-
mers en scheepspersoneel klaar om de gevraagde diensten te
volbrengen. Dat niet alleen van hen, maar ook van veel men-
sen in instanties om hen heen, het nodige wordt gevraagd zal
duidelijk zijn. We weten zelden in welke periode we terechtko-
men, wel in welke tijdsgeest we leven. Uitbesteden is het grote

Koor De Waalkanters tijdens een dagje uit in mei 2019

Lees verder 
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gebeuren van vandaag, of te wel, iets hebben maar bang zijn
om het te beheren. Daarmee heeft de vaarweggebruiker ook
volop te maken. En zonder kwaad te spreken over mensen zijn
er systemen ontwikkeld bij verschillende overheidsinstanties
waarin de cultuur van ‘onaangename verrassingen’ de bo-
ventoon voert. De kennis en de menskracht is beperkt en mis-
schien wel geheel verdwenen. Andere partijen mogen met
oplossingen komen en daarmee heb je het niet meer zelf in de
hand. Het betekent voor de scheepvaart lange en vaak on-
verwachtse stremmingen of beperkingen. Voorbeelden zijn de
Oranjesluizen, de Wilhelminasluis in Zaandam, de Giessenbrug
in Rotterdam, de sluizen van Weurt, St. Andries, Eefde, Belfeld
en Sambeek. Het gaat niet alleen in Nederland op deze ma-
nier, maar in heel Europa.

Een reis beginnen en er van uitgaande dat de haven of kade
kan worden verlaten, ondervinden steeds meer schippers op-
onthoud en soms moet er zelfs worden omgevaren, zoals bij de
verbindingen tussen de Maas en de Waal. Menig jaar geven
mensen van binnenvaartorganisaties, o.a Koninklijke BLN-
Schuttevaer, bij beheerders aan dat naast de huidige onder-
houdsstaat van sluizen, bruggen, vaarwegen en havens ook
de aanpassing en modernisering van de infrastructuur niet ver-
geten mag worden.
Een heel ander aspect in de binnenvaart is de mens. Het ro-
mantische beeld van door enkele Europese landen varen en
diverse plaatsen en regio’s bezoeken moet enigszins worden
bijgesteld. In een bedrijfstak waarin merendeels 24 uur per dag
wordt gewerkt is er geen plaats meer voor uitstapjes. Er is een

steeds grotere scheiding tussen het werken en geld verdienen
aan boord en het wonen en recreëren op een vaste plek aan
de wal, voor velen zelfs buiten het land van de scheepseige-
naar. Het zal er allemaal ook verder toe bijdragen dat de
band onderling een andere wordt dan bijvoorbeeld dertig tot
veertig jaar geleden. Het praatje in het gangboord wordt nog
sporadisch gevoerd en ook op kanaal 77 is er nog maar zelden
een gesprek. Inspelen op al die veranderingen is een lastige,
en dat geldt voor alle partijen, van internaten, via onderwijsin-
stellingen tot brancheorganisaties en ontmoetingscentra.
De vraag is: heeft de mens het zelf in de gaten? Is de terug-
trekkende beweging, los van Covid-19 en algemeen maat-
schappelijke ontwikkelingen, te koppelen aan een boodschap
die in de dagen van Kerstmis zo breed wordt uitgedragen: er
zijn voor elkaar, en je inzetten voor de medemens. Niet alles is
te sturen en soms zijn er weer jaren voor nodig om een bewe-
ging te laten keren. En is de individuele mens ook in staat om
een waardevolle boodschap te ontvangen en vooral ook om
te ontdekken er iets mee te doen? Het licht zien en brandend
houden, hebben we dat dan wel in de hand en versterken we
daarmee de ketting? Laten we er op hopen.
Alle lezers van dit Magazine een waardig Kerstfeest en een ge-
lukkig en voortvarend 2021.

Henry Mooren
voorzitter afdeling Schuttevaer Z O N

O ja, er is dit jaar in de laatste week van december GEEN
Jaarververgadering van afdeling Schuttevaer Z O N.
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KERSTPUZZEL 2020

Horizontaal

3. dwarsligger van 2020
6. lekkernij
8. andere naam
 schipperscentrum
11. kerkdienst in de avond
13. hertachtige
16. groet op het nieuwe jaar
17. kerkelijke groep
20. schuilplaats
22. helpende hand
27. vliegende fee
28. nachtmis voor kinderen
30. seizoen brood
32. kerstversiering
33. entstof
35. vervoersmiddel
36. kerkdienst op afstand
37. lichtpuntje
41. nostalgie

Verticaal

1. muziekinstrument
2. wijze uit het oosten
4. knallende feestganger
5. tijdelijk gebedshuis tijdens de
kerst
7. olifant die mocht blijven
9. vrije tijd
10. wintergerecht
12. muzikale ondersteuning
14. draaimolen
15. schuifbak
18. bijzondere pater
19. hoeder
21. schommel op hoogte
23. lichtend voorbeeld
24. lidwoord
25. reparatieplaats voor schepen
26. ontkenningswoord
29. laatste woord van de nieuwe
spreuk van het jaar
31. wachten tot je een …..weegt
34. knuffel van een dier
38. voorbereiding
39. prikkend takje
40. nieuws informatiebron

Om zelf te printen. Veel plezier.
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