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Het feest van Kerstmis
De viering van de geboorte van Jezus brengt vreugde, doet ons verwonderen en afvragen wat de naasten voor ons betekenen. Het evangelie is een
boodschap van hoop.
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Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen zoals afgekondigd
op maandag 14 december, het volgende:
Het KSCC Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen is open voor
vragen, informatie en post ophalen en voor sociaal-pastorale hulp.
De maatregel blijft tot 19 januari van kracht.

In verband met de nieuwe coronamaatregel mogen er per eucharistieviering maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn.
U wordt daarom gevraagd om u van te voren aan te melden. Vol is vol.
Wij verzoeken u aan ons coronaprotocol te houden.
Na afloop van de viering wordt er GEEN koffie of thee geschonken.

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Open je hart om het Kerstkind te ontvangen
Kerstmis 2020
Kerstmis wordt op een andere wijze gevierd dan de vorige jaren. Thuis mogen wij maximaal 3 gasten ontvangen. Er mogen
30 mensen in de kerkelijke vieringen aanwezig zijn. Deze maatregelen kunnen wij niet leuk vinden, maar de gezondheid van
ons allemaal staat op het spel. Dus wij houden ons eraan hoe
moeilijk het ook kan zijn.
Kerstmis 2020 kan ons meer bij elkaar en bij onszelf brengen. De
verhalen in de lezingen op de adventszondagen roepen ons
op om ons te bekeren. Waartoe: tot onszelf en tot God.
Wat heeft dit voor zin? Het heeft zin omdat je meer jezelf wordt
en de boodschap van het evangelie ‘vrede op aarde aan alle
mensen van goede wil’ in woord en daad kunt vertalen. De
coronacrisis heeft natuurlijke zorgelijke kanten. Er zijn mensen
die vereenzamen, en mensen die nu thuiswerken, moeten hun
leefstijl veranderen. Er moet een balans gevonden worden tussen werk en gezin. Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkinderen
niet knuffelen.

Deze rij kunnen wij nog met een x-aantal voorbeelden vullen.
Nu moeten wij ons bezighouden met de werkelijke boodschap
van Kerstmis. Een boodschap van vernieuwend leven, van vrede. Dit vraagt bezinning. Metanoia: je tot jezelf keren. Een onderwerp dat regelmatig in de zondagse viering aan de orde is
geweest: Wie ben ik echt wat kan ik voor je doen.
Wij kunnen deze vraag aan ons zelf te stellen, maar misschien is
het ook heel goed om deze vraag als je getrouwd bent, een
relatie hebt of binnen het gezin te stellen.
Dat geldt ook voor ons als priester of zuster. Ook wij zijn gewone mensen, die pas mensen kunnen helpen wanneer ze in hart
en geest alles op orde hebben.
De rol van de pastores is grotendeels weggeëbd. Dat komt om
dat er een stroming in de kerk aan slag is geweest, die de letter
in de wet belangrijker vindt dan de geest in de h. schrift. Gelukkig hebben onze ouders ons geleerd om zelf te na denken. In
de opleiding werden veel tools meegegeven om dit ook aan
anderen over te dragen, het volgen van het eigen geweten
bleef de belangrijkste spil.
Het feest van Kerstmis, de viering van de geboorte van Jezus
kan ons tot ons brengen. De geboorte van een kind brengt
vreugde, doet ons verwonderen en geeft perspectief om bewust te worden wie we echt zelf zijn en wat de naasten voor
ons betekenen, het evangelie is een boodschap van hoop.
Vieren is een belangrijke term in onze gemeenschap. Een
draad vieren, ruimte geven en ruimte nemen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Kindje ook met uw warmte omgeven worden, moge u het
Kindje Jezus in uw handen dragen, het wiegen en al mijmerend u kracht geven: Het Kerstverhaal is ook een boodschap
voor mij.
Lees het eens of het de eerste keer is dat u het leest.
Aan boord van het KSCC en pastoraal centrum in Nijmegen en
Raamsdonksveer mogen 30 mensen de eucharistie live meevieren. Maar gelukkig bestaat de mogelijkheid de viering via
de livestream mee te volgen.
Heel de wereld staat in het teken van corona. Corona staat in
het centrum van de belangstelling in de media en de sociale
media. Een batterij van virologen of mensen die denken dat ze
het weten geeft hun mening.

Het is goed de eucharistie aan boord van onze kerkschepen,
live of via de livestream thuis aan tafel voort te zetten. Don Bosco ging ons daarin voor: Na de heilige Mis op feestdagen werd
het feest aan tafel voortgezet. Na momenten van bezinning
en inspiratie was het tijd voor ontspanning.
2020 een jaar dat groots in de geschiedenisboeken beschreven zal worden, een jaar waarin we tot de conclusie kwamen:
niet alles is maakbaar, een jaar waarin velen zich hebben ingezet om de zieken weer gezond te maken, om de doden een
geloof- en menswaardige uitvaart te geven, waar sociaal en
pastorale werkers een luisterend oor of een schouder geestelijk
hebben geboden om uit te huilen.
Het pastoraat en het KSCC hebben zich niet in een coconnetje opgesloten, maar we hebben gezamenlijk geprobeerd er
voor eenieder te zijn.
Hopelijk heeft u aan boord of in de salonwagen een kerststal
staan: Jozef, Maria en het kindje Jezus in de stal, met warmte
omgeven door de os, ezel en schapen. Hopelijk moge het
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Volhouden, doorzetten is de boodschap.
Het ontbreekt aan perspectief. Ja het vaccin
is in aantocht, maar voordat de vaccinatie plaatsvindt op grote schaal zal er nog veel water door de
Waal vloeien. Tegenwoordig moet iedereen er een mening
over hebben en vindt het ook belangrijk deze naar buiten te
dragen. Via discussieprogramma’s op de tv worden ze over de
Bühne gebracht.
En toch mogen wij blij zijn dat wij in Nederland wonen. We worden ons nu bewust dat we een goed gezondheidsstelsel hebben, deskundige mensen die zorgen dat de economie op
gang blijft en zo hier en daar het woord welzijn laten vallen.
Natuurlijk is er kritiek, natuurlijk zijn er ‘virologen‘ in onze eigen
wereld die het beter weten. Maar laten wij ons vasthouden
aan de vele vrijwilligers, bestuur, directie en pastoraal team die
er voor u, voor jou willen zijn.
Wanneer we het jaar 2020 aan ons voorbij laten gaan valt de
spankracht op van de ondernemers in de binnenvaart, kermis

en circus op: niet bij de pakken neerzitten, actievoeren voor
een duidelijk doel, nieuw initiatieven ontwikkelen: verkooppunten van ijs, gebak en zoetwaren, verkoop van kleding. Het gezicht naar buiten is positief. De cruisevaart heeft geprobeerd
als hotelschip te functioneren. Door het commentaar van de
hotels in de buurt is dat geen succes geworden.
We weten niet wat er zich binnenkamers afspeelt. Daarom probeert het pastoraat - de aalmoezenier en zijn medewerkers een luisterend oor te zijn: Oplossingen kunnen wij niet altijd bieden. Maar we kunnen wel luisteren en waar wij kunnen het politieke en sociaalmaatschappelijk netwerk inzetten om ook
sociale en economisch problemen op te lossen. Het heel uitgebreide plaatselijk, nationaal en internationaal netwerk zetten
wij in om onze plussen en minnen direct bij de politici onder de
aandacht te brengen en samen te zoeken naar structurele,
vaak financiële oplossingen. Martijn van Helvert, lid van de
Tweede Kamer voor het CDA maakt zich sterk voor de vanwege het beroep trekken de bevolking.
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VAN DE BESTUURSHet vereist niet alleen wijsheid, kennis en
EN DIRECTIEtakt om de overheid aan tafel te krijgen,
TAFEL
maar ook kennis en diplomatie om de doelen op

te leggen.
Naar mijn smaak is de weg naar succes van een overleg om
eerst aan te geven wat men zelf doet, of gedaan heeft of zult
doen om het doel te bereiken en daarna de plaatselijke of landelijke overheid te vragen, liefst structureel, het tekort aan te
vullen om dit doel te bereiken.
Belangrijk is in zo’n gesprek, maar dat geldt evenzeer voor
persconferentie voor de media radio en TV, om bruggetjes te
slaan naar mensen of organisaties met wie dit doel bereikt zou
kunnen worden.
Natuurlijk heeft het KSCC en parochieteam begin van de coronacrisis een andere koers moeten inslaan. Bezoek aan
boord, in de salon- en circuswagen deden we wanneer het
noodzakelijk was. Zieken bezoeken was moeilijk: de ziekenhuizen hadden en hebben strakke regels opgesteld. Eén of twee
bezoekers per dag: dus de familie gaat voor.
Wij hebben geprobeerd dit jaar ook in de moeilijke tijd bij u te
zijn, niet met een pasklare oplossing, maar wel met de boodschap samen zijn we sterk.
Vanaf maart jl. wordt de eucharistieviering op zondag 10.45
uur via livestream uitgezonden. Vóór de viering een clipje over
de kermis, circus en binnenvaart.
We hopen dat wij voor u iets mogen blijven betekenen in tijden
van vreugde en verdriet. Wanneer u iemand kent die ziek is, of
anderszins een duwtje in de rug kan gebruiken: neem contact
met mij op: +31 (0)6 - 55 35 66 66.

Het KSCC ziet er weer spic en span uit
Het timmerwerk beneden in het KSCC - Parochiecentrum is
klaar. Nu wordt de laatste hand gelegd om alles schoon te
maken en te schilderen. De timmerlieden van de firma Toine
Willemsen hebben met de hulp van de vrijwilligers een prachtig
stuk werk afgeleverd. Na de schoonmaak en het schilderwerk
wordt het museum ingericht.
Dan komt er een eind aan de ‘werfbeurt ‘2020.
Nogmaals: een oprecht woord van dank aan allen die dit immaterieel en financieel mogelijk hebben gemaakt.
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Van harte hopen wij dat u toch samen Kerstmis, een feest van
licht en leven kunt vieren. Dit jaar is het allemaal anders.
Namens de crew van het RK pastoraat voor de binnenvaart,
kermis en circus:
Zalig Kerstfeest en een zegen en veel gezondheid in 2021.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Het bestuur van de Millingse SV

Millingse vereniging St Nicolaas: vlag in top
Zondag 13 december vond er in zeer beperkte kring een bijzondere ceremonie plaats bij de mast van de Schippersvereniging St. Nicolaas op de Rijndijk in Millingen: de feestcommissie
bood het bestuur de nieuwe vlag aan met het embleem van
de vereniging ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum. Met
trots werd deze in top getrokken.

De medewerkers van de firma Willemsen hebben de afgelopen weken goed werk geleverd. Hier meten ze de ramen voor de vitrines in
het Binnenvaartmuseum Nijmegen op.
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Dank voor alle
kerst en nieuwjaarswensen.
Marcel hangt ze
allemaal netjes
op!

a Ha
H
a
H
a
Ha H

MOP

Ha H
a Ha
Ha H
a

Ik ben gevaccineerd.
Ik was vanmorgen als één van de eersten
aan de beurt, bij de huisarts,
om de nieuwe Russische versie van het
COVID 19 vaccin (Sputnik V) te krijgen.

Na de werfbeurt
en de grote
schoonmaak is
het tapijt bij de
ingang ook aan
vervanging toe.

Tot nu toe gaat alles prima, geen voelbare
bijwerkingen en voor diegєne van jullie diЭ
bang zijn dat het niet getest is, ik hώв het
geproвееяd, en kan met een gеняust hart
zеббeи dat er бeЖn efectoski secundarioski и меня зовут Лопес Обрадор, и я
коррумпирован и лжец и почему я даю
чистые прямые награды.....

Ha H
a
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De lege kerstman
Door Hans Jacobs

In november begint de jaarlijkse horror.
Begint de aanval vanuit het duistere commerciële rijk op alles
waar ik sinds mijn jeugd in geloof.
Op het slagveld van het ongeloof staat het eerste bataljon in
slagorde klaar: Halloween. Halloween: een kinderverleiding in
een cultuurhistorisch uitgeholde pompoen. Weer zo’n valse,
lege verleiding uit Amerika.
Net zo’n zielloos feest als Valentijnsdag en de laatste
doodsteek: Black Friday, waarin de koopwoede in de mens tot
het uiterste wordt aangewakkerd.
Een donkere zwarte storm, die het Sinterklaasfeest met alle
traditie van kleine cadeautjes, gedichtjes en simpele
geneugten van het als familie bij elkaar zijn vermorzeld met
nog eens 60 procent korting.

Doodsteek
En dan moet de doodsteek nog komen. De KERSTMAN.
De kerstman, een kabouter met een bel die in een door CocaCola aangedreven arrenslee met een Amerikaans
nummerbord rondtoert, de man die een woordenschat heeft
van maar drie woorden: Ho, Ho, Ho. De Kerstman, de
moordenaar van de grootste kindervriend uit de historie:
Sinterklaas.
De goedheiligman wordt door de goedkope kloon met een
plastic creditcardziel steeds vaker onderuitgehaald om er
vooral maar voor te zorgen dat het zalige geef-feest
vercommercialiseerd wordt tot een onzalig krijg-feest.
Weg met de surprises. Weg met de tradities. Leve de dure
cadeaus en zet de eeuwenlang door de goede Sint gevoede
kinderfantasie maar bij het grofvuil.
De man die kinderdromen respecteert, wordt platgewalst.
Weihe Nachten
De laatste band met onze Germaanse cultuur wordt wreed
doorgehakt. Het prachtige huwelijk tussen heidense traditie en
christelijke cultuur. We hebben het over de zes weken voor en
na Kerstmis, de tijd van de “Weihe Nachten” (Weinachten in
Duitsland), als de natuur afsterft en de macht wordt
overgenomen door de goden die in de donkere dagen door
stormachtige nachten jagen en waarbij de verbondenheid
met de doden herleeft.
Germaanse symbolen en goden worden wakker in de
christelijke cultuur. Wodan staat model voor Sinterklaas. Hij rijdt
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op Sleipnir, het achtvoetige paard, dat met een snelheid
sneller dan de wind door de wolken en over de daken jaagt.
De speer van Wodan is de staf en de schoorsteen waar vol
verwachting ons hart klopt, is het gat, dat in de oude
mythologie eeuwenlang de rechtstreekse verbinding vormt
tussen de mensen beneden en de geesten en de doden
boven. Nu is de schoorsteen de voordeur tussen de fantasie en
de kinderharten.
Dan Kerstmis, het hoogtepunt van die Weihe Nachten, als door
het gapende gat tussen de zon- en maancyclus rondom de
jaarwisseling de weg naar boven wagenwijd openstaat.
Als met drie sterren stralen door één en het Kerstkind wordt
geboren.
Kerstmis
Kom daar maar eens om bij Halloween, bij Valentijnsdag bij
Black Friday, die kerstman.
Daarom zing ik sinterklaasliederen en vertelde ik vroeger in
stormachtige nachten mijn kinderen het verhaal van Wodan
en zijn achtvoetige Sleipnir en andere spannende
sinterklaasmysteries.
Rij ik midden in de winternacht naar de Nachtmis en wentel
me in wierook en luister naar die prachtige kerstmuziek die
naar boven hoog in de koepel van de kerk rondzingt: Stille
Nacht, Heilige Nacht en wacht tussen de herders en de
schapen bij het kribje op geboorte van Christus. Het zalige
geluksmoment.
Kerstmis het feest van de samenhorigheid, van het licht, van
de liefde, van de hoop.
Kerst niet het feest van die dolle beer met een baard, niet de
lege glitter, niet van een man met een plastic ziel
En ik weet, dat als de natuur weer wakker wordt en rijp is voor
nieuw leven we ons sterk genoeg voelen om de demonen en

de doden uit het rijk van de duisternis te verdrijven, zetten we
in onze eeuwenoude volkscultuur maskers op om de boze
machten en geesten te verjagen: carnaval, de voordeur tot
het nieuwe leven, de rode loper tot Pasen.
Maar eerst gaan we genieten van – hoe beperkt dan ook –
een zalig kerstmis.
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FINANCIËN

EINDEJAARSTIPS

Natuurlijk, de reguliere (fiscale) eindejaartips staan nu in een
geheel ander daglicht. Het corona-jaar 2020 betekent immers
voor vele ondernemers alleen maar financieel overleven en
wat heb je dan aan "tips' als de kas al (bijna) leeg is?
Gelukkig is de binnenvaartbranche qua crisis-gevolgen niet
vergelijkbaar met andere branches zoals horeca, cultuur,
sport, reiswereld, evenementen e.d.
Maar toch, vrijwel iedere branche wordt min of zeker ook meer
geraakt door de corona-gevolgen.
Ondernemers moeten vooral een beroep doen op hun
vertrouwensmensen/boekhouders/adviseurs. Met elkaar proberen vooral proactief en waar mogelijk creatief en slim te
opereren.
Enkele zaken die (mogelijk) van belang zijn:
● belastingtarieven gaan omlaag. Aftrekposten/uitgaven leveren nu dus nog wat meer op (het doen van giften is hiervan
een klassiek voorbeeld)
● de (hoge) box 3 belasting is en blijft (ondanks aanpassingen)
een probleem. Met privégelden schuiven (aflossen geringe
hypotheekschuld, gelden overbrengen naar bedrijf, giften
e.d.) wordt de box 3-druk (belastbaar vermogen) verminderd.
● schenking-opties:
- belastingvrij aan kinderen: € 5.515
- belastingvrij aan kleinkinderen/derden € 2.208
- kinderen (tussen 18 en 40 jaar): éénmalige verhoging van
€ 26.457 (zelfs € 55.114 als het gebruikt wordt voor studie)
- als deze kinderen het voor een eigen huis aanwenden, is
zelfs € 103.643 belastingvrij

● het vennootschapsbelastingtarief daalt in 2021 met 1,5% tot
15%
● de "kleinschaligheidsinvesteringsaftrek" levert veel financieel
voordeel op als er wordt geïnvesteerd (ook voor investeringen die in 2021 in gebruik worden genomen en waarvoor in
2020 opdracht is gegeven en (voldoende) is aanbetaald
● maak gebruik van alle overheids-steun-maatregelen die mogelijk van toepassing zijn op uw bedrijf en op uw kosten -en
omzetontwikkeling. Uw boekhouder helpt u er graag bij
● ook uw bank en de belastingdienst kunnen belangrijke partijen zijn om dit en ook komend gekke jaar financieel te overbruggen. Wederom kan ook hier uw boekhouder een
belangrijke partner zijn
Tot slot: laten we hopen dat "vaccin" het woord van het jaar
2021 wordt en dat dat synoniem is aan weer "perspectief" zien
voor degenen die dat niet meer zagen.
Fijne en goede (kerst)dagen gewenst.
Wim Onderdelinden
https://www.stichtingabri.nl/
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Hoe zat het nu alweer?
Ontstaansgeschiedenis en plaats van de Landelijke Parochie

Hopelijk heeft u met plezier het interview met bisschop Harry
Smeets gelezen geschreven door Hans Jacobs (CN nr. 23 van
29 oktober jl. KSCC – Mgr. Harrie Smeets bisschop van binnenvaart, kermis en circus). Wat is de functie van deze bisschop
voor de landelijke parochie?
Zij is onderdeel van de Nederlandse RK kerkstructuur en onderdeel van de internationale RK kerkstructuur, met Paus Franciscus aan het hoofd.
De belangen van de Landelijke Parochie worden in de bisschoppenconferentie behartigd door bisschop Harrie Smeets.
Hij volgde Mgr. Anton Hurkmans op die met emeritaat ging, en
nu via een paar jaar pastoor van de kerk der Friesen in Rome
van een welverdiende rust in Nederland geniet.
De parochie is opgericht met grote inzet van het bestuur van
de instelling van Landelijk Katholiek Schipperswerk door Mgr.
A.H. van Luyn sdb met steun van wijlen kardinaal Simonis.
De opzet was dat er voor onder andere schippers en hun gezinnen een officiële parochie opgezet werd. Er was nergens
een officieel contactpunt waar zij terecht konden voor pastorale en diaconale hulp maar ook voor een kerkelijk huwelijk,
het doopsel, 1ste Communie en Vormsel, sacrament der zieken
uitvaarten etc. Zij vonden in diverse parochies plaats. De gegevens werden in de kerkelijke administratie van de plaatselijke parochie opgenomen, Een centrale administratie ontbrak.
In december 2006 is deze landelijke instelling omgevormd tot
officiële personele Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus- en Kermisgemeenschap.

Van groot belang
Het grote belang is dat wij een
officieel erkend onderdeel vormen in de R.K. Kerk en geen
eilandjes vormen om zo temeer met kracht het evangelie in woord en daad uit te
stralen. Pastores zijn geen theologen, maar pastorale theologen: als pastor, herder tussen
de mensen, samen als Gods
Volk onderweg naar het geluk
hier en later in het hiernamaals.
Het interview geeft weer dat
Mgr. Harrie Smeets zo iemand
is.
Een delegatie van het bestuur
heeft een aantal gesprekken
gehad. Daarin gaven we aan
dat ondanks economische
verschillende en inzichten o.a.
in de binnenvaart branche, wij
één gemeenschap zijn. Vreugde en verdriet wordt met elkaar gedeeld.
Mgr. H. Smeets
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Geloof en Kerk
Enkele dagen geleden belde een zoon van een schippersdochter op. Hij wilde mij i.v.m. een project over geloof en kerk
interviewen. Zijn moeder, oom en tantes had ik allemaal meegemaakt op het internaat.
Het werd een heel interessant gesprek met vragen zoals, wat ik
zoal deed, of ik gelukkig was. En zo vroeg hij ‘doet het u iets
dat het geloof zo terugliep?’. ‘Wat bedoel je vroeg ik?’. ‘Ja,
antwoordde hij de kerken lopen leeg, dat moet toch een telleurstelling zijn?’. Het kerkbezoek neemt inderdaad af, maar
dat wil niet zeggen dat het geloof ook afzwakt. In contacten
met jongeren, vooral wanneer iemand uit hun familie en vriendenkring sterft of bij de geboorte van een baby getuigen zij
van een diep geloof als iets waar je je over moet verwonderen. Met kerstmis komen gelukkig nog velen naar de kerk. In
deze tijd zal dit ook anders zijn, maar er is ook een mogelijkheid
om de kerstvieringen via livestream te volgen. Jammer genoeg
kunnen ze het niet met termen uit de catechismus duiden
waarmee wij zijn groot gebracht. Maar het getuigt van een
goede houding.

Tot in de jaren 90 waren er nog voldoende pastores, diakens
pastoraal werkers. Door de emancipatie, de ontwikkeling van
de gemeentelijke sociale- en jeugdwerken kwamen de voor-

gangers in een pastorale hoek ‘hometeams’, terecht, kwam
het diaconale gezicht van de kerk niet voldoende over het
voetlicht. De geestelijk adviseurs verdwenen uit de katholiek
organisaties, zoals de RK bond. Hun taak werd overgenomen
door het pastoraat. De paters, broeders en zusters verdwenen
uit de ziekenhuizen: het was niet meer van deze tijd. Leken namen hun taak over. Maar met dat de geestelijken niet meer te
zien waren, verdween ook de diaconie geïnspireerd door het
evangelie: Het werden allemaal betaalde krachten.
U begrijpt dat ik heel blij ben dat ons KSCC en de parochie landelijk mag beschikken over een batterij gemotiveerde medewerkers, vrijwilligers en bestuur die zich inzetten voor het KSCC
en parochiewerk: Rotterdam, Zwijndrecht, Raamsdonksveer en
Nijmegen.
In de jaren 80 toen er gesproken werd over het samengaan
van het KSCC met een andere welzijnsorganisatie, hebben het
bestuur en directie er de rem opgezet: juist de identiteit van
het KSCC en de koppeling met de parochie maken dat er gewerkt wordt aan het welzijn. Zij hebben een positie binnen de
andere scheepvaart gelieerde organisaties Het functioneert
niet alleen met woorden in de vieringen maar met daden in
teken van de hoop.
De spreuk van don Bosco ‘presentie is preventie’ en mens onder de mensen zijn de drijfveer.
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
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Drive-in-nachtmis op Pinkpopterrein
Op het Megalandterrein in Landgraaf wordt op Kerstavond (24
december) een drive-in-nachtmis gehouden. ‘Bisschop Harrie
Smeets van Roermond zal dan om 22.00 uur op een podium
een eucharistieviering opdragen,’ meldt het Bisdom Roermond.
‘Belangstellenden kunnen deze vanuit hun auto volgen, waardoor de viering volledig coronaproof is.’
Kerstmis is bij uitstek het moment waarop veel mensen naar de
kerk willen gaan en daar in principe ook van harte welkom zijn.
Maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk voor grote aantallen kerkgangers. Per kerk mogen in elke
viering maar maximaal dertig personen worden toegelaten.
Voor de meeste parochies betekent dit dat ze heel veel mensen moeten teleurstellen.
Alternatief
Met de drive-in-nachtmis wil bisschop Smeets een alternatief
bieden. Op het verharde gedeelte van het Megalandterrein –
waar normaal gesproken het popfestival Pinkpop wordt gehouden – is ruimte voor maximaal 500 personenauto’s. Op deze manier kan toch een groot aantal mensen in één keer de
viering bijwonen. Voorwaarde is wel dat bezoekers gedurende
de hele viering in hun auto blijven zitten. In elke auto mogen
ook alleen maar mensen zitten uit één huishouden. De deelnemers mogen uiteraard ook geen klachten hebben of quarantaine-plichtig zijn.
Naast het podium worden twee schermen opgesteld, zodat
iedereen vanuit elke auto goed zicht heeft. Het geluid van de
viering is via de autoradio te volgen. Tijdens de drive-in-nachtmis wordt geen communie uitgereikt en ook niet gecollecteerd, zodat er op geen enkele manier contact hoeft te zijn
tussen de mensen in de auto’s en erbuiten.

Vooraf aanmelden
Belangstellenden die naar de drive-in-nachtmis willen komen,
dienen vooraf een gratis ticket te reserveren, waarop het kenteken van de auto wordt geregistreerd. Alleen aangemelde
auto’s worden op het terrein toegelaten. Tijdens de viering dienen de lichten en de motor van de auto uitgeschakeld te worden. Dit betekent voor de meeste auto’s dat de verwarming
dan ook uitstaat. Wie naar de drive-in-viering wil komen, wordt
dus wel geadviseerd zich hierop te kleden.
De drive-in-Nachtmis wordt georganiseerd door het bisdom
Roermond met medewerking van de gemeente Landgraaf en
evenemententerrein Megaland Landgraaf. De muziek wordt
verzorgd door een blazersensemble van Fanfare Eendracht uit
Landgraaf en door zangeres Wendy Kokkelkoren. De Stichting
Kerststal Venray en schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint-Jan uit
Venray zorgen voor een manshoge kerststal. De viering wordt
financieel mede mogelijk gemaakt door de Mr. Paul de Gruyterstichting. De Limburgse regionale zender L1 TV gaat de mis
live uitzenden en de KRO streamt de viering via internet.
Kaarten reserveren
Kaarten reserveren voor de drive-in-Nachtmis kan via
www.bisdom-roermond.nl
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2020 en 2021: een onderbreking of een
wending

Als je vooruit loopt moet je weten waar je stapt als je
achterom wilt kijken. Daar waar je het spoor achterlaat
worden weer nieuwe afdrukken gezet. Of te wel, je bent altijd
onderweg ook als je stil staat of op een stoel zit. En dan heeft
het bij de laatste toestand iets met tijd te maken. Die neemt je
namelijk altijd mee, van donker naar licht en van licht naar
donker, van winter naar lente en via de zomer en herfst weer
naar de winter.
En zo zijn we aan de binnenkant en aan de buitenkant van ons
lichaam altijd in beweging. Maar niet alles kunnen we ondergaan, we moeten ook zelf een stap zetten in de richting die
ons verder helpt. Lopen en wandelen zijn aan de mens gekoppeld, uiteraard uitgaande van een gezonde en vitale gesteldheid. Maar een mens is een ingenieus wezen en ontdekte dat
met hulpmiddelen sommige terreinen beter en sneller kunnen
worden overbrugd. Grotere afstanden in een kortere tijd afleggen werd zelfs onderdeel van het dagelijkse leven. Door de
eeuwen heen verdween het functionele lopen steeds meer
naar de achtergrond en wandelen bleef over ter vermaak en
ter ontspanning. Het is misschien net geen luxeverschijnsel,
maar wel iets voor de happy few, zoiets als tennis heel lang
was.
In de strijd tegen overgewicht, tegen gewrichtsproblemen, tegen stress, en ook voor een vergroting van de weerstand is de
laatste jaren heel vaak het woord wandelen genoemd. Het
oorspronkelijke voortbewegen is een stimulator van een goed
en duurzaam leven. Hoe ging dat in het tijdperk van corona?
Tientallen verenigingen zagen zich genoodzaakt om wandeltochten van de agenda te halen. Maar mensen kunnen toch
altijd lopen, de smartphone daarbij als gids en ook als volger.
Het uithoudingsvermogen is dan de lachende partij.

Er kunnen mooie woorden worden gesproken, maar de feiten
zijn anders. Ondanks een naar tevredenheid gehouden Alternatieve Vierdaagse en een aantrekkelijke opzet van de
Avondvierdaagse is in 2020 het aantal gewandelde kilometers
enorm gedaald. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om zelf de discipline op te brengen die georganiseerde wandeltochten wel
met zich meebrengen. Hoe gaat dit aflopen? Passen we ons
aan de omstandigheden aan? Stappen we weer in de auto?
Laat het een adempauze zijn en snel de stoute schoenen gepakt om verder op pad te gaan. Ook al leven we in een tijd
vol onzekerheden en zijn veel vrijheden tijdelijk gebonden,
moeten we veel afwegen of we naar de plek van ontmoeting
gaan, verlangen we naar dingen die tot voor kort zo vanzelfsprekend en waardevol waren, maar moeten we een pas op
de plaats maken en is het maken van keuzes soms minder eenvoudig. Niet gaan wandelen is ook zo’n keuze.
Allen een gezegend Kerstfeest en een doorlopend voorspoedig en gezond 2021.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 15

INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

Het jaar 2020 loopt ten einde. Een jaar dat lang in
ons geheugen zal blijven.
Een jaar van het coronavirus, opstand tegen door de regering
genomen maatregelen, protesterende boeren tegen CO2 die
massaal met trekkers richting Den Haag gingen, black live matter acties, anti-Zwartepiet acties.
Ook in landen om ons heen bleef het niet rustig. Een groot drama in Parijs waar de Franse leraar Samuel Paty werd onthoofd
door een geradicaliseerd iemand die andere ideeën heeft
met kort daarop de aanslag in de basiliek van Nice waar doden vielen.
Op 3 november werden er in Amerika verkiezingen gehouden
waarbij Biden de overwinnaar blijkt te zijn maar door de huidige verliezende president aangevochten wordt als zijnde verkiezingsfraude. Het geheel heeft een raar verloop waarbij
zomaar mensen die hem niet bevallen ontslagen worden en
geweld en bedreigingen de kop opsteekt. Ik vind dit een rare
en gevaarlijke ontwikkeling voor en door de Amerikaanse bevolking.
Maar het inmiddels december, de maand van het Sinterklaasfeest, Kerst en Oud en Nieuw. We vieren dit anders dan we gewend zijn. Dit jaar niet met alle kinderen en kleinkinderen
samen maar in kleine groepen.
Daar de horeca gesloten is zijn we nu thuis waar we het gezellig moeten maken. Kerstbomen zijn er dit jaar meer verkocht
en huizen worden flink versierd met lichtjes wat heel gezellig
aandoet als je in het donker door de straten gaat. Helaas in
Amsterdam moeten de mensen, dankzij de burgemeester,
aanvragen om je huis met gekleurde lichtjes te versieren, althans in het centrum. Heeft dit te maken met de diversiteit van
de Amsterdamse bevolking die niets met kerst heeft? Je kunt
het zelf invullen.

Nu ik dit zo lees wat ik zelf schrijf denk ik 2020 had beter gekund. Maar we staan machteloos langs de kant. Het gebeurt
allemaal om ons heen. Wij zijn roepers in de wind die niet gehoord worden om de gekte te stoppen.
Ondanks dit alles wil ik het jaar toch positief afsluiten met zoveel mogelijk gezelligheid. Hopen dat het anti-coronavaccin
zo snel mogelijk toegepast kan worden voor diegenen die zich
willen laten inenten zodat we weer op vakantie kunnen en de
jeugd weer hun feesten kunnen vieren.
Mijn wens is dat iedereen een fijne kerst heeft en een goed en
gezond 2021.
Ina Feenstra
Website: Binnenvaartsoos Zwijndrecht
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Louis Janssen vh ms Jolles, heeft zelf lekkere zult gemaakt.
Hij biedt deze aan voor € 5,- per pot voor het goede doel.
U kunt de zult ophalen en direct betalen, tijdens kantooruren
en na de eucharistievieringen, bij het KSCC Schipperscentrum
in de Waalhaven in Nijmegen.

18-12 Rina Peters-Colmbijn.
19-12 Dhr. Han van Angelen; mevr. Jo Heijmen-Arntz v/h “Hermina”;
dhr. Theo Nuy; Linda Zijlmans, mvs “Esti”; David Janssen.
20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
21-12 Mevr. Annie Derksen-Bishcops; Jos van Oyen; Noel Diks.
22-12 Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
23-12 Nol Verberck m/s “Elithe” 65; Victor Peters; Anja Benda; dhr.
Nico van Lent, m/s. “Maja”.
24-12 Johanna Lagarde; Antoinette van Weel, “Reina”.
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
27-12 Jannie Struijk.
28-12 Senna Hoveling.
30-12 Hans Peters.
31-12 Mevr. A. Huibers-van Lent; Henry van Ommen; Gerard Jansen.
1-01
2-01
3-01
4-01
5-01

6-01
7-01
8-01

Dhr. Adriaan Meeuwsen; Corry Buil-Booltink.
Gert-Jan Nuy.
Valentijn Peters; Gwendy van Raaij.
Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman;
Finette Stenssen.
Bart Span; Armand van de Donk; mevr. Tonissen-Coenen;
mevr. Huibers-Knieriem; dhr. Pieter Leijten; J. v.d. Broek;
Jeroen Abbing; Quinten van der Klocht.
Roland Teuben.
Mevr. Jetty van Oijen-v/d Berg, m/s "Montanara"; Wolter Buil;
Wilke Basten; Simon Sep.
Bianca Wolthuis-Beyer; mevr. van de Laak; Irene Poppelier.
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ZATERDAG 26 DECEMBER 2020 - TWEEDE KERSTDAG
Dank aan allen die zich dit jaar voor het KSCC en pastoraat
hebben in gezet.
Dank aan allen die zich voor, tijdens en na de werfbeurt hebben ingezet voor het KSCC en pastoraat centrum. Het ziet er
weer piekfijn uit.

ZONDAG 20 DECEMBER 2020
Dhr. Nico Mooren, Mw. Jo Furman-de Vries,
Voor overleden familie en Wim Heijmen “Hermina”,
Claire Driessen en overleden familie,
voor dhr. Herman Sieger, dhr. Henk Ketelaar,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
ouders de Louw-van Nuenen, Peter de Louw,
dhr. Toon Elsakkers sdb.,
Miep en Gerard Wennekes-Heijmen,
dhr. Theo Centen,
ouders Wennekes-van Oijen, Gerard Wennekes en
Elise Derksen-Wennekes en overledenen uit de familie
Wennekes, dhr. Cor Sep. Henk van Werkhoven en zoon Rene,
Mw. Jet Beers - Reijmers

DONDERDAG 24 DECEMBER 2020 - KERSTNACHT

44e Verjaardag KSCC Schippers Parochie Centrum.
14e jaar Parochie St. Nicolaas en Don Bosco.
dhr. G. van Laak, pater Sjef van Dooren sdb,
ouders Nico en Riek Eckelboom en overleden uit de familie,
ouders Burgers-Dekker,
dhr. Theo van Ophuizen sr., en Tjek van Ophuizen.
ouders Wanders, ouders Bos-Heinen.

VRIJDAG 1 JANUARI 2021 - NIEUWJAARSDAG
Zegen over 2021. Voor de medische, pastorale en sociaal werkenden ten dienste van de bestrijding van het coronavirus.
ouders Huibers-Buil, en Betsy Leensen-Buil,
familie Pols-van Laack,
Dhr. Henk Verberck sr. en John Janssen sr.

dhr. Jan Derksen,
dhr. J. de Grundt,

VRIJDAG 25 DECEMBER 2020 - EERSTE KERSTDAG
Voor Henk Verberck sr. en John Janssen sr.,
dhr. Berend Jan Ligtenberg,
dhr. Vincent Derksen en Marijke van Oyen en Gerrit van Oyen,
Overleden ouders Peters en Joep Peters.
Wij hebben voor deze uitgave geen familieberichten ontvangen.
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ONZE ZIEKEN
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA. POSTADRES:
Lindenlaan 19, 6584 AC MOLENHOEK.
* Mevr. Mia Reijmers-Janssen (afdeling De
Eik - kamer 39).
NIJMEGEN, JOACHIM EN ANNA, GROESBEEKSEWEG 327, 6523 PA.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* 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.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* 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.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Berthie Bosman-Driessen.
HENDRIK IDO AMBACHT, DRUIVENGAARDE
117, 3344 PK.
* Dhr. Jan van Rijn.
DORDRECHT, BINNEN KALKHAVEN 35,
3311JC.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.
* Dhr. Bas Teurlings.
NIJMEGEN, WAALBANDIJK 19, 6541 AJ.

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.
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KERMIS

GELUKKIG HEBBEN WE DE OLIEBOLLEN NOG....

Wat heb ik het gemist; al die persoonlijke contacten tijdens
een normaal kermisseizoen. Van indringende gesprekken, een
praatje aan de klep tot aan een duim omhoog of even
begroeten. Dat realiseer je je pas wanneer ik tijdens mijn
'oliebollen tour' van de afgelopen weken in de gelegenheid
ben om vele collega's even kort te spreken. Even niet via de
telefoon of via een beeldscherm maar gewoon fysiek aan de
toonbank en uiteraard op voldoende afstand. En aan de
talloze reacties zowel privé als via social media merk ik dat het
gewaardeerd wordt.
De vraag die me in de afgelopen weken het vaakst is gesteld:
"Atze, wat denk jij van volgend jaar?" en gelijk daar achteraan
"hoe gaat het met het ons beloofde steunpakket?". Twee
vragen waarop ik u het antwoord eigenlijk schuldig moet
blijven. Allereerst moeten we ervoor zorgen dat de
kermissector weer komt te vallen onder de noemer 'locaties
waarbij doorstroming van het publiek gegarandeerd is' zoals
dit ook het geval was tussen 1 juli en half oktober. Uiteraard zijn
we hierover in gesprek met de landelijke politiek en proberen
we daar waar mogelijk de lobby via Ondernemend Nederland
in te zetten. Persoonlijk denk ik dat we zeker nog in het eerste
halfjaar rekening moeten houden met vergelijkbare
maatregelen als afgelopen zomer en dat we dus wederom de
'strijd’…
Normaal begint ons nieuwe kermisseizoen eigenlijk in het
najaar met alle verpachtingen. Nu vele gemeenten en ook
organisatoren vanwege hun geannuleerde kermis terugvallen

op de vergunningen van 2020 zien we dit najaar amper
verpachtingsadvertenties voorbijkomen in de vakbladen.
Normaal hebben we zo tegen de kerstdagen rond de 70% van
onze route voor het nieuwe seizoen op papier. Maar tot op
heden zijn er slechts enkele gemeenten geweest die de
exploitanten een schriftelijke bevestiging of informatie hebben
gestuurd. Tijdens de onlangs gehouden conference call
(zoom-sessie) met verschillende gemeentelijke
kermiscoördinatoren uit de Nederlandse top 30 is hier
nadrukkelijk op gewezen en zal ook de VGK (Vereniging
Gemeentelijke Kermisbeheerders) hier in haar komende
ledenbrief aandacht voor vragen.

We bemerken landelijk een enorme terughoudendheid bij de
vergunningverlening voor kermissen in 2021. En daarmee
verkeren wij voor het tweede jaar op rij in een grote
onzekerheid. Dit leidt tot frustratie, onbegrip, onderlinge
spanningen.
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Ook neemt de financiële druk toe nu we nog steeds niet
weten hoe de 'seizoensknop' (evenementen module naast de
TVL2) eruit komt te zien, wat de spelregels zijn en hoe groot de
financiële hulp uiteindelijk zal zijn. Mondjesmaat ontvangen we
via verschillende instanties wat informatie. Dat deze regeling er
gaat komen is een feit en dat het met terugwerkende kracht
vanaf 1 oktober is, is ook duidelijk. Wellicht dat de
persconferentie van de ministers Eric Wiebes, Wouter Koolmees
en Wopke Hoekstra van woensdag 9 december hierover nog
wat verduidelijking biedt.
Met al deze onzekerheden en beperkende corona
maatregelen gaat het Nederlandse kermisbedrijf richting de
feestdagen en de jaarwisseling. Een weinig opbeurend
vooruitzicht nu we tijdens de kerstdagen amper familie en
vrienden mogen ontvangen of bezoeken en ons het vuurwerk
(en daarmee ook de handel daarin) is ontnomen.
Gelukkig hebben we de oliebollen nog! Ik wens u allen, samen
met uw dierbaren, gezonde feestdagen. Pas goed op uzelf en
op de mensen om u heen..…

Door Atze Lubach/BOVAK

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN december/januari 2020/2021

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 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 2de
zondag

Eucharistieviering. Na de viering is een be10.30 uur stuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Elke ma.

10.30 uur

Stafvergadering.

Zo. 20 dec.

11.00 uur

Vierde Adventszondag. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum.

Elke andere
zondag

Woord en Communiedienst. Na de dienst is
10.30 uur een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Vr. 25 dec.

10.30 uur Woord en Communiedienst.

Zo. 27 dec.

10.30 uur

Do. 24 dec. 21.30 uur

Kerstnachtviering met een mini-KSCC kerkkoor en Steffan Peters en Philip van de Ven
(trompettisten).

Vr. 25 dec.

11.00 uur

Eerste Kerstdagviering. Eucharistieviering aan
boord van ons kerkschip. M.m.v. Sylvia Greve
(zang), Ingeborg Hubens (piano) en Martin
Hoenselaar (orgel) en mini-KSCC Kerkkoor.

Za. 26 dec.

11.00 uur

Tweede Kerstdagviering. Eucharistieviering
aan boord van ons kerkschip. Met Dinie Jacobs (fluit).

Zo. 27 dec.

Geen eucharistieviering!

Vr. 1 jan.

19.00 uur

Nieuwjaarsviering aan boord van ons kerkschip. M.m.v. Mini-KSCC Kerkkoor en Dinie
Jacobs (fluit).

Zo. 3 jan.

11.00 uur

Zo. 10 jan.

11.00 uur

Ook op deze zogeheten Derde Kerstdag is
er een Woord en Communiedienst.

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

De nieuwe Info 90 Kerst 2020 van KSCC Het Zuiden
Raamsdonksveer is uit!

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Driekoningenviering aan boord van het
KSCC Schipperscentrum.

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

Voor al onze H. Missen vragen wij u ons coronaprotocol te volgen.
De livestreamcodes voor de vieringen zijn:
Vierde adventsdag: https://youtu.be/EbKaMouNdvs
Kernachtviering: https://youtu.be/dn176yZbfnE
Eerste Kerstdag: https://youtu.be/2a6q1s95n20
Tweede Kerstdag: https://youtu.be/l9s03tFV3vM
Nieuwjaarsviering: https://youtu.be/kfHoFACF-Pg

Wilt u de nieuwste Info van KSCC Het Zuiden lezen?
Klik dan hier of op het titelblad hierboven.
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trekking
Allereerst dank iedereen voor het kopen van de loten. Binnen
KSCC zijn 1.081 loten verkocht. Geweldig bedankt allemaal. Dit
betekent dat er een totaalbedrag van € 2.594,40 voor de Ziekenvaartocht met de Prins Willem Alexander 2021 beschikbaar
komt. Dat hebben wij samen toch maar weer mooi voor elkaar.
Dit jaar zijn er in heel Nederland door 5.300 verenigingen in totaal 3.173.719 loten verkocht voor in totaal € 9.521.157,00. En
hiervan komt 80% rechtstreeks in de verenigingskas. Een record
voor de Grote Club Actie dit jaar.
De trekking van de prijzen was op woensdag 9 december. De
prijzen zijn gevallen en u kunt op de website www.clubactie.nl
uw lotnummer invullen en dan ziet u vanzelf of op uw lot een
prijs is gevallen.
Wat betreft de door KSCC verkochte loten zijn er op de volgende lotnummers prijzen gevallen:
�� Er is een Greetz cadeaubon t.w.v. € 5,00 gevallen op alle
loten met de laatste 2 cijfers 74
�� Op alle loten met het laatste cijfer 8 is een abonnement
voor 2 maanden op Bookchoice gevallen
�� Op lotnummers met de laatste drie cijfers 611 is een Fotoboek Smartphoto gevallen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname en hopelijk mogen
wij volgend jaar weer op u rekenen.
Ook dank ik onze lotenverkopers Toos Steffan, Jos van Dongen,
Janneke Wijnen en Ria Lentjes. Bedankt.
Karel Schreurs
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WINDKANTER

Een vreemde Kerstmissfeer
Het zal een vreemde Kerst worden in deze coronaperiode en
zal bij de oudere generatie misschien herinneringen oproepen
aan de angstige Kerstdagen 1944. Toen verhinderden de
oorlogsomstandigheden in een groot deel van Zuid-Nederland
ook het vieren van een normale Kerst. De
gevechtshandelingen gingen in alle hevigheid gewoon door
en verhevigden zelfs bij ons toen de Duitsers medio december
het Ardennenoffensief waren begonnen. Om te voorkomen
dat de in Zuid-Nederland gelegerde geallieerde troepen de in
België vechtende Amerikanen te hulp zouden schieten trokken
zo'n 30.000 Duitsers zich samen in het land van Heusden en
Altena om daarmee een offensief te beginnen aan de Bergse
Maas. Gelukkig wist een geheime zender (Jan de Rooy, later
gefusilleerd door de Duitsers) dit door te
geven aan de geallieerden en in allerijl
werden de al vertrokken geallieerde troepen
teruggeroepen om het verzwakte Maasfront
te versterken. Het gegier van overvliegende
granaten en even zoveel explosies die
dagenlang daarop volgden overstemden het
angstig bidden van de mensen in onze
schuilkelder en ook onze kerstliedjes zingende
kinderstemmetjes, aangeheven om onze
angst wat te verminderen, gingen verloren in
het geweld. Het dagenlang gedwongen
verblijf in die benauwende schuilkelder is me
mijn hele leven bijgebleven. Die primitief
gebouwde schuilkelders waren scherfvrij maar
bij een voltreffer werd het je graf en dat
besefte je maar al te goed.

Isolement
Ook nu komen we door de oproep 'blijf thuis' in verband met
het levensbedreigende coronavirus in een wat vreemd
isolement terecht al is het niet in een schuilkelder. Ook een
gezamenlijk Kerstdiner met ons gehele gezin komt, voor het
eerst in mijn leven, nu in de verdrukking. Met het eigen gezin
zijn we al met tien personen en met de vrienden van onze
kleindochters, die ieder jaar gewoon meekomen, is het totaal
13 personen. Het wordt dus een gescheiden Kerstfeest en dat
verhoogt niet de gezellige familiesfeer zoals voorheen.
Gelukkig is het coronavirus ons gezin tot nu toe bespaard
gebleven, dus zullen we ons maar aan de regels houden en
ook de contacten met andere familieleden of vrienden rond
de Jaarwisseling vermijden. Dus geen gezellige kaartavonden
rond de Jaarwisseling onder het genot van een drankje en een
hapje.
Niet eenzaam
Mijn echtgenote en ik hebben nu besloten de
kinderen vrijaf te geven en samen weer eens Oud
en Nieuw te vieren want samen hebben wij ons aan
boord ook nooit eenzaam gevoeld. Maar het is een
groot verschil of je alleen overblijft of beiden nog in
leven bent. We zijn nu bijna 57 jaar getrouwd en
dat betekende aan boord en ook later
'gepensioneerd' aan de wal dat we 56 jaar lang en
24 uur per dag elkaar op de lip hebben gezeten.
Schippersgezinnen zijn daardoor meestal hechte
gezinnen geworden van mensen die elkaar
verdragen, terwijl ik dames aan de wal in een
gesprek nogal eens hoor zeggen: 'Ik zou er niet
tegen kunnen mijn man de gehele dag om me
heen' en zien met vrees de pensioenleeftijd
tegemoet. Toch vreemd om er zo over te denken.
Corvee

← terug naar pagina 1
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Man overboord
Risico's in de binnenvaart
Wees extra alert bij het overstappen naar de kade, steiger of
een ander schip, let ook op orde en netheid op uw schip! Het
lijken van die inkoppers, maar het is niet zo van zelfsprekend
als het lijkt. Want in Europa vinden er jaarlijks 10 tot 20 verdrinkingen plaats in de binnenvaart. Ondanks het feit dat duidelijk
te zien is dat het dragen van het reddingsvest op veel schepen
de laatste jaren enorm is toegenomen, vallen er jaarlijks enkele tientallen bemanningsleden overboord. Dit wordt vaak niet
gemeld, omdat het ‘goed’ afloopt en dit 'erbij hoort'. Maar we
willen deze werknemers toch helemaal niet overboord hebben? Het kan ook heel slecht aflopen! Elke verdrinking is er
één te veel!
Overboord vallen komt regelmatig voor in de binnenvaart en
dit kan leiden tot verdrinking. Om dit te voorkomen, is het nemen van maatregelen en bewustzijn van de risico’s erg belangrijk. Daarom slaan het Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Platform Zero Incidents (PZI) de handen in één om extra aandacht
te vragen bij werkgevers, maar ook bij werknemers, voor de
risico’s in de binnenvaart en het voorkomen van deze risico’s.
Ook worden er handreikingen geboden aan werkgevers en
werknemers om veiligheidskwesties met risico’s te voorkomen.
Uitglijden, struikelen en vallen
In de herfst- en winterperiode zijn de weeromstandigheden
van grote invloed op de veiligheid aan boord van een schip.
Regen, ijzel, sneeuw zorgen voor gladheid, mist zorgt voor

slecht zicht waardoor kans op uitglijden, struikelen en vallen
aanzienlijk toeneemt. Het is belangrijk om in deze periode extra
alert te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden op het
schip.
● Zorg dat de looppaden en materialen vrij zijn van sneeuw en
ijs;
● Breng antislip aan op de looppaden;
● Zorg voor goede verlichting;
● Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en
gebruik ze op de juiste manier, zoals geschikte schoenen
tegen uitglijden;
● Loop te allen tijde rustig en houdt de reling vast;
● Overweeg wanneer welke activiteiten uitgevoerd worden,
pas dit aan op de heersende omstandigheden;
● Wees voorbereid en blijf communiceren met elkaar.

← terug naar pagina 1
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Reddingsvesten
Het voorkomen van een man of vrouw die overboord valt is de
belangrijkste eerste stap. Maar mocht het toch gebeuren na
alle genomen voorzorgsmaatregelen, dan moet de schade
beperkt blijven. Een reddingsvest is er om de gevolgen te beperken.
Een reddingsvest voorkomt het vallen niet, maar vergroot de
overlevingskrans bij het overboord vallen. Het dragen van een
reddingsvest is van levensbelang. Een goed werkend en gedragen reddingsvest draait degene die overboord is gevallen,
zodra deze in het water komt op de rug. Daardoor blijft het
ademhalen mogelijk, ook bij bewusteloosheid.
Te allen tijde moet iedereen aan boord op een goed en betrouwbaar reddingsvest kunnen vertrouwen. Daarbij is onderhoud van de reddingsvesten, maar ook het juist gebruiken van
een reddingsvest van belang.
Praktische handreikingen
Eén van de belangrijke speerpunten in het beleid van de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO is veiligheid. In het
kader van ‘man overboord’, promoten en stimuleren de binnenvaartbrancheorganisaties het dragen van een reddingsvest. Deze Europese binnenvaartorganisaties hebben een
uitgebreid document opgesteld over de goede werking van
een reddingsvest. Klik hier voor dit document
Naar aanleiding van dit document heeft IVR in samenwerking
met het CBRB, BLN en PZI een technisch bulletin gemaakt over
gebruiken en onderhouden van een reddingsvest.
Klik hier voor deze duidelijke en overzichtelijke bulletin

Voor meer en andere praktische handreikingen om veiligheidsrisico’s te voorkomen, kunt u kijken op de website van PZI.
https://www.platformzeroincidents.nl/

← terug naar pagina 1
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Over kerstbieren
Bron: Tussenbeide, Magazine van het Bisdom Rotterdam
Sommige mensen genieten dagelijks of wekelijks van een
mooi abdij- of trappistenbier. Anderen doen dit alleen tijdens
feestdagen. Veel brouwerijen spelen daarop in met kerst- en
winterbieren.
De traditie van kerst- en van winterbier is al ver voor onze jaartelling ontstaan. Zo vierden de Scandinaviërs de winterzonnewendefeesten en de Germanen waren gewend om ‘s winters
een warme, gekruide heildrank te presenteren. Deze traditie
werd in Groot-Brittannië opgepikt en wordt nu nog steeds in
bepaalde gebieden gevolgd. Ook de christenen genoten bij
de geboorte van Jezus Christus van feestelijke dranken. Een
speciale drank voor feestdagen is dus een eeuwenoud gebruik.
Steeds meer brouwerijen brouwen kerst- en winterbieren. De
brouwers combineren en experimenteren er op los met ingrediënten en brouwkunsten. Zo ontstaan kerst- en winterbieren
die meestal van hoge gisting zijn en zwaarder van alcoholgehalte, met meestal een donkere kleur en vaak ook gekruid.
Denk aan kruidnagel, kaneel, vanille, zoethout, anijs en tijm,
typisch winterse kruiden die bijvoorbeeld ook in glühwein voorkomen.
Het zijn vooral de commerciële brouwerijen die inspelen op de
markt van kerst- en winterbieren. Maar gelukkig zijn er ook verschillende brouwers van abdijbieren die inspelen op deze
mooie traditie. Zo heeft bijvoorbeeld de Abdij van Tongerlo het
bier ‘Tongerlo Christmas’. Het bier wordt bij Brouwerij Haacht
gebrouwen, dus buiten de Abdij van Tongerlo.

Maar de eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Tongerlo leeft voort in dit erkend Belgisch abdijbier. In de omgeving van de abdij kunt u overigens prachtig wandelen. En sinds
1545 is de Abdij van Tongerlo in het bezit van een kostbaar
doek: de meest getrouwe en mooiste replica van het ‘Laatste
Avondmaal’, dat Leonardo da Vinci schilderde. Het originele
fresco heeft in de loop der tijden veel geleden. Daarom is Tongerlo’s ‘Laatste Avondmaal’ des te waardevoller geworden. U
kunt dit aanschouwen in het museum bij de abdij. Wist u trouwens dat de Abdij van Tongerlo ook een grote hostiebakkerij
heeft?
Voor de feestdagen dus mijn bieradvies: drink eens een mooi
kerstbier! Want bier verbindt, bier drink je met mate(n) en de
band die ‘tussen bieren’ ontstaat ‘tussen mensen’ is in deze
soms individualistische tijd minstens zo belangrijk… Proost!
Fedor Vogel
Fedor Vogel schrijft over de zin en onzin rond abdij- en trappistenbieren. Hij
is uitgever en hoofdredacteur van Bier! magazine, Brouw! Magazine en
Bierradio.nl. Hij is al sinds zijn jeugd actief binnen de Kerk en op dit moment
bestuurslid van de H. Theresia van Ávila-parochie in katholiek Drechtsteden.

← terug naar pagina 1

Bier:
Tongerlo Christmas, 7,0%
Brouwerij:
Brouwerij Haacht in Boortmeerbeek
(B)
De Proef:
Tongerlo Christmas heeft een opvallende, romige schuimkraag, een amberkleurig bier met een kruidige en
fruitige smaak, aangevuld met een
complex aroma van nobele hop.

Christoffel Nieuws pagina 27

NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.
Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de
Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

REINPLUSFIWADO.COM
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Het is stil buiten…..
Nadat Premier Rutte dinsdagavond (15-12) een
harde lockdown van vijf weken afkondigde, is Nederland op slot gegaan! Veel winkels, sportscholen, kinderopvang,
scholen, musea etc. zijn gesloten tot 19 januari. Het worden dus
rustige dagen….
Thuiswerken, geen niet-noodzakelijke reizen etc. wordt aangeraden tot half maart! Deze maatregelen moeten ervoor zorgen
dat dat ellendige virus geen slachtoffers meer maakt!
Een geluk is dat we in deze donkere dagen ’t thuis zo rond de
feestdagen gezellig maken! Dat kan tenminste doorgaan…..
Ook een geluk is dat we tegenwoordig allemaal tv hebben en
als we nergens naartoe kunnen gaan om te genieten, halen
we gewoon het circus op tv binnen….
● Voor de Kerst op 23 december om 13.30 uur is op ONS de
Circuspassie van Henk van der Meijden.
● Op 24 december om 20.30 uur NET 5 The Greatest Showman.
(herh. 26 december om 23.10 uur)
● Op Eerste Kerstdag op NPO1 om 18.00 uur is er een toespraak van de Koning en direct daarna om 18.15 uur het eerste deel van het circus van Monte Carlo van dit jaar! Het
tweede deel is op de Tweede kerstdag om 18.15 uur
● Op Eerste kerstdag zijn op ARTE diverse circusvoorstellingen:
● 13.40 uur Circusworld 17.50 uur 39e Weltfestival des Zirkus von
Morgen
● 20.15 uur 41e Weltfestival des Zirkus von Morgen
● 21.40 uur Cirque du Soleil : Amaluna

Goed nieuws is het dat Buba bij circus Freiwald mag blijven! Hij
zou ook nergens anders kunnen wennen! Hij hoort gewoon bij
deze familie! Jammer is dat de voorstellingen van circus Salto
voor 30 man, nu ook niet doorgaan!
Mag ik u allen hele fijne, gezellige “warme” sfeervolle dagen
toewensen en blijf gezond!!!
Kitty Cuijpers-Custers

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.
Maandag om tien uur vertrokken we uit
Delfzijl. We moesten in Emden de zeehaven in om in te klaren. Toen door naar
Herbrun. We hadden een goed tij met de
stroom van achteren. Dit stukje hebben al
vaak gevaren toen we met de spits naar
Hamburg gingen met ijzer uit Charleroi.
Maar toen gingen we altijd buitenom via
Bremerhaven door de Duitse Bocht. Als
we dan in Cuxhaven aankwamen had ik
pijn in mijn benen omdat ik steeds achter
het roer moest blijven staan. Het kon er
lekker spoken. Vooral als het een dag
hard gewaaid had. Ook als het dan de
volgende dag wat rustiger was, bleef de
golfslag toch nog lang hetzelfde. Met
windkracht 4 of 5 moest je maken dat je
weg kwam. Minder was zelden in november. Toen was het de enige weg om in
Hamburg te komen, want het Elbe zijkanaal was er toen nog niet. De Duitse schepen mochten niet door de Duitse Bocht,
maar de Hollanders konden ze niet tegenhouden. We hebben in Cuxhaven wel
eens verwaaid gelegen met zo'n twintig
cumos. Die kapiteins konden ons wel
schieten, want wij pakten hun werk af,
zeiden ze. lk zei dat zij dat ook deden als
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ze naar Luik voeren. We moesten aan de
Friesche Verzekering in Heereveen 700
gulden bijbetalen als we door de Duitse
Bocht gingen. Dan wenste de verzekeringsman me een goede reis en zei er
achteraan: Je mag mijn klompen nog niet
meenemen, Broekmeulen. Dat klonk niet
bemoedigend, maar mij kunnen ze wel
blij maken, maar niet bang.
Daar hebben we nu geen last van, want
we gaan via het Elbe zijkanaal. Dat willen
we nu ook wel eens zien. We overnachten
in Herbrun en varen de volgende dag
naar Duthe, Hilter, Hüntel, Meppe, Gleissen en als laatste Heselte, waar het weer
avond is. Het lijkt hier veel op het Dortmunder Emskanaal. Veel groen en dezelfde sluizen. De volgende dag komen we
langs Venhaus, Altenheine, Rodd, Bebergem en dan als laatste Bergeshövede. Nu
komen we op bekend terrein, want hier
begint het Mitlandkanaal. Hier zijn we met
het vrachtschip vaak geweest, maar dan
vanaf Friedrichsfeld. We blijven hier slapen
en varen de volgende morgen naar Minde. Het Mitlandkanaal is saai, want er is
onderweg maar één sluis: de Hindenburgsluis in Misburg. De dag erna komen we in
Braunschweig en van daar uit is het nog
14 km naar het Elbe-Nord-Sud-Kanaal.
Dat is mooi breed en de eerste 60 km
vaar je tussen de bossen door. Dan krijg je
een sluis waar je 23 meter naar beneden
gaat met drijvende bolders. Heel gemakkelijk. Als je van beneden naar boven kijkt

is dat een hele hoogte. Na nog 40 km krijgen we een Hebewerk, waarmee we 38
meter naar beneden gaan. Fantastisch!
Zonder een enkel schokje! Het is een hele
ervaring om dat eens mee te maken. Na
11 km komen we op de Elbe die net zo
breed is als de Waal. Voor Hamburg krijgen we nog een grote sluis en dan varen
we Hamburg binnen. We gaan op de
plaats liggen waar we vroeger altijd losten. Dat is een rustige haven.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

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

Christoffel Nieuwsbrief 28 verschijnt op donderdag 31 december 2020.
Deadline: maandag 28 december.
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NL04 RABO 0135 8795 23
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Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25
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Lubach, Ina Feenstra, Karel Schreurs, Cor van der Veeken, Kitty CuijpersCusters.

Stg. K.S.W. Nijmegen
NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen. 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

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 Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.
Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief
Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. 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 aanpassing. 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.

