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Van de bestuurs- en directietafel

Weer veilig thuis. Het KSCC en pastoraal centrum met
steiger liggen op zaterdag 31 oktober weer op hun
vertrouwde plek in de Waalhaven in Nijmegen. Er is
de afgelopen weken hard gewerkt.
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Zondag 1 november Allerheiligen Allerzielen

Enkele weken geleden is een uitnodiging gestuurd
naar alle families die dit jaar een overledene naar zijn
of haar laatste rustplaats hebben begeleid. We vie-
ren Allerzielen dit jaar op zondag 8 november.
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Weer veilig thuis

Ja, het KSCC en pastoraal centrum, met steiger liggen op za-
terdag 31 oktober weer op hun vertrouwde plek in de Waalha-
ven in Nijmegen. Dan worden de bruggen gelegd van de wal
naar de steiger (deze brug ziet er geschilderd weer piekfijn uit)
en van de steiger naar de gemeentesteiger. Dan wordt het
ook aangesloten op het lichtnet, internet (voor telefoon en tv)
en water. Dan kunnen er weer schepen naast ons komen lig-
gen.

In de afgelopen weken is er veel overleg geweest en veel ge-
beurt aan het centrum. Wij schreven het u al: de keuring viel
ons zwaar tegen: een hoog kostenplaatje en veel werk ter
voorbereiding. De foto’s spreken duidelijke taal. Natuurlijk zijn
de grote lijnen uitgezet door bestuur en directie.

Maar aan tafel uitzetten en in praktijk brengen zijn twee ver-
schillende zaken. In goed overleg met de directie van de werf
Shipyard in Millingen, Martijn met Gert op de achtergrond het
coördinatieteam vanuit het KSCC bestaande uit Ton Smits en
Peter Wanders, Wiepke de Vries expert van TVM, Wim Snijders
en ondergetekende werd een strak werkplan en een planning
van data opgezet, volgens welke er gewerkt werd.

Het keuringsrapport was woensdagmiddag klaar, het kosten-
plaatje eveneens en donderdag is men aan de slag gegaan.

De conclusies van het keuringsrapport waren heftig. Bijna de
hele water- en windlijn moest gedubbeld worden, de nodige
beplating moest bij de kop en de hak verricht worden en een
aantal vierkante meters vlak moest verdubbeld worden. Bij el-
kaar is er ruim 10 ton ijzer verwerk, plaatwerk van 6 cm.

Lees verder 
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Er werd niet meer overleg gepleegd dan noodzakelijk. Het re-
sultaat mag gezien worden. Natuurlijk zie je er aan de buiten-
kant weinig van: alleen de water- en windlijn is mooi
geconsolideerd met een special milieuvriendelijke stof.
Er was veel brand en laswerk gepland: dat betekent dat al het
houtwerk van de zijden weggehaald moest worden in verband
brandgevaar. Binnen is er een pittige opruiming gehouden.
Veel materieel dat geen dienst meer had, is met containers
verwijderd.

Omdat de kosten hoger waren uitgevallen dan gepland, is de
vraag gesteld: heeft het nog zin deze reparatie uit te voeren?
Het antwoord was ja na de volgende overwegingen gemaakt
te hebben: een ruimte aan de wal huren of kopen? In de me-
dia kunt u de prijzen lezen. Een ander schip? Wat kom je daar
tegen en wat zijn de kosten van de inrichting: vele malen ho-
ger.

Met de inzet van de vrijwilligers die enorm veel werk hebben
verzet; zoals de voorbereiding van de tocht naar Millingen en
weer terug; het verwijderen van hout en isolatiemateriaal van
het zij- en voordek en het achteronder; het opruimen van over-
bodig materiaal, containers vol; het afhalen van de gordijnen
en het naar de stuurhut brengen van de kerkelijke gewaden;
brandwacht; het zetten van een bakje koffie of soep en het
warm maken van knakworstjes enerzijds, en de directie van
Shipyard Millingen, Autena, Lerta, Daanen, de gezinsbijdragen
actie; de sponsoren anderzijds kon de klus geklaard worden en
was er gelukkig een gezonde financiële dekking.

Oprechte dank aan allen die immaterieel en financieel
hebben bijgedragen aan het Grote Onderhoud van het
KSCC en Parochieschip Jos Vranken op de Shipyard
werf in Millingen aan de Rijn.
De inzet van de vrijwilligers, directie, goede coördinatie
van KSCC-coördinatieteam met de werf, het geld dat
een scala van sponsoren bijeengebracht heeft om de
kosten te dekken: allemaal redenen om heel dankbaar
te zijn.

In het volgende Christoffelnieuws kunt u hierover
verdere informatie lezen.

Lees verder 
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De steiger was vorige week zaterdag 18 oktober al gereed. Er
moest een klein plaatje aan de kop gelast worden en natuurlijk
ook geconserveerd met milieuvriendelijk materiaal. Maandag
19 oktober is het te water gegaan.

De steiger op de werf
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MOP

Een jongen komt terug van boodschappen doen
voor zijn grootvader.

Hij zegt: "Opa, hier alle boodschappen die je wilde
hebben! Alles bij elkaar 47,20 euro.

Hier is je wisselgeld."
Opa zegt: "Mijn hemel, de wereld is duur tegen-
woordig. Toen ik een jongen was, kon ik 2,5 kilo

aardappelen, drie broden, twee pond rundvlees,
melk, een pakje sigaretten voor mijn vader en een

pak snoepjes krijgen, allemaal voor vijf cent.
Nee, dat kan vandaag de dag niet meer!"

"Waarom is dat, opa?" vraagt de jongen.

"Te veel verdomde camera's."

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

Allerzielen

Nu het kerkschip komende zaterdag terug is in de haven wordt
de Allerzielenviering uitgesteld naar zondag 8 november. Zoals
altijd om 11.00 uur.
Vooraf aan deze viering wordt een aantal korte interviews ge-
toond met mensen die het belang van het centrum
onderschrijven. Een uitspraak van Ad Kriesels mag u niet ont-
houden worden: “Bernhard “, zo zei hij, ”God heeft op een bij-
zondere manier jou aan dit werk geklonken: je
kunt gewoon niet met pensioen.” Daar kan ik het
dan mee doen.

Maar met de hulp en Genade van God, Maria
Hulp der Christenen en Don Bosco herbouw je
een KSCC en pastoraal Centrum als een THUIS
voor jullie binnenvaart kermis en circus.

Informatie vanuit ENTE

27 oktober was een videoconferentie met mevrouw Maria
Koleva in Brussel. Mevrouw Maria Koleva is de assistente van
mevrouw Mariya Gabriel, in het Europa parlement verantwoor-
delijk voor onderwijs.

Helaas lag het internet op haar afdeling er gedeeltelijk uit en
hebben wij, Annet Schwer, Nina Crommelin en ondertekende
gedeeltelijk met en zonder beeldverbinding een voorberei-
dend gesprek gevoerd.

Onderwerpen waren: een coördinator in Brussel die zich ver-
antwoordelijk weet voor onderwijs en bij de ministers van On-
derwijs in de EU het onderwijs voor de kinderen van de
vanwege trekkende beroepsbevolking aan de orde stelt.
Voorts de erkenning van de eindexamens afgelegd in het land
waar het kind onderwijs heeft gekregen. Dat betekent dat een
Italiaans kind die met haar ouders in Nederland in het circus of
kermis werkt en onderwijs volgt niet naar Italië hoeft om haar
examen te doen. Daarom is het van het grootste belang dat
er in de Europese landen servicepunten worden ingericht die
vanuit het Coördinatiepunt in de EU aangestuurd worden, en
dat dit centrale punt weer gevoed wordt vanuit de service-
punten vanuit de landen in Europa.

In Nederland is er al zo’n punt: de Rijdende School. In Duitsland
de circusschool in Monheim.

Voorts dat het onderwijs aan onze kinderen verwerkt worden in
een nieuwe resolutie van EU.

Volgende bespreking is op 23 november aanstaande.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Enkele weken geleden is vanuit het pastoraat een uitnodiging
gestuurd naar alle families die dit jaar een overledene naar zijn
of haar laatste rustplaats hebben begeleid.

Vanuit ons pastoraat waren het 65 mensen, jong en oud, maar
waarvan de families in groot verdriet afscheid hebben moeten
nemen. In veel gevallen mochten wij als voorganger een be-
scheiden rol hebben in de afscheidsceremonie. Deze stelden
wij samen met de familie op, zodat zij in dit afscheid hun ver-
driet kwijt konden. In de hoop dat hun overleden vader, moe-
der of kind een warme plek als troost in hun hart zouden
hebben, maar ook in de hoop op Leven over de grens van de
dood heen.

In gesprekken met mensen, jongere en oudere, valt steeds
meer op dat er in de tijd van corona meer over het leven en
de dood wordt nagedacht. Natuurlijk zijn er mensen die den-
ken dat er na de dood niets meer is, die denken dat als de
overledene maar een plaatsje in hun hart houdt dit voldoende
is. Bewijzen dat er na de dood Leven voor de mens is, is onmo-
gelijk. Maar kijkend naar de Schepping, de natuur, de mens
brengt ons naar mijn smaak verder dan: dood is dood. Wan-
neer de overledene begraven wordt verwordt hij/zij weer tot
aarde waaruit weer leven kan ontstaan. Wanneer een overle-
dene gecremeerd wordt verwordt hij/zij tot as. Als u in vulka-
nisch gebied bent geweest, ziet u dat er veel, bloemen,
plantenkwekerijen en vruchtbomen groeien: een beetje as,
een zaadje en water en het groeit en bloeit. Kijk naar een
menselijk lichaam: alles in verhouding, en met de juiste functie
en zich steeds weer vernieuwend gebouwd en uitgedokterd.
Een wonder, minstens om verwondering te wekken. En zoem in
op de geest, de ziel: de mogelijkheid om te kiezen tussen je zelf
en de ander, tussen je armen uitstrekken om te geven en ont-
vangen, te kiezen tussen goed en kwaad. De wil om het een of
het ander te doen, om alles maar gewoon te vinden, om of je
af te vragen naar de oorsprong van dit alles.

Vroeger werd na onze dood de hemel beloofd als wij goed
geleefd hadden. Zo niet en je had het niet al te bont gemaakt
dan ging je naar het vagevuur, een herkansing. Mocht je het
helemaal verbruid hebben, dat is dat je God in alle toonaar-
den ontkend hebt, dat je gezegd hebt Hij bestaat niet, dan
ging je naar de hel. Vroeger, de ouderen weten het nog, wer-
den er wel eens donderpreken gehouden door retraite predi-

Zondag 1 november Allerheiligen Allerzielen

Lees verder 
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kanten. Zij boezemden angst in. Deze predikanten begrepen
niet dat de Boodschap van Jezus een Boodschap van Hoop
op eeuwig leven zou moeten zijn. Je moet het wel heel erg
bont gemaakt hebben voordat God zegt: Jij bent geen leven
voor mij. Maar ik denk dat God in zijn goedheid iedereen een
kans geeft zich tot Hem te keren.

Daarom wanneer wij mogen voorgaan in een afscheidsviering
staat de Boodschap van Hoop op Leven over de grens van de
menselijke dood heen centraal. De viering moet bemoedi-
gend zijn en ons bij ons eigen leven brengen. Daarom is altijd
een geloofsbelijdenis, daarom altijd een kleur van leven en
hoop: wit of groen.

Een uitvaart moet je samen vieren. In deze coronatijd is dit
moeilijk. We moeten 1,5 m afstand bewaren, een mondkapje
dragen: en toch kunnen we samen zijn.

Op 8 november noemen wij onze overleden geliefden bij hun
naam in de Eucharistieviering. We spreken ons verdriet en ge-
mis uit, wij spreken in onszelf of delen met de ander onze boos-
heid, ons onbegrip, waarom hij of zij, waarom laat U dit toe
God, U bent toch de Heer van Leven, maar stamelend en twij-
felend proberen wij woorden te vinden geloof dat zij terugge-
keerd zijn naar de Eeuwige, naar de Schepper, naar het
Eeuwig mogen zijn en dat zij een arm om ons heen zijn, een
hand op onze schouder, zodat wij getroost verder mogen le-
ven. Het bestaat uit: zoveel liefde en vriendschap om je heen,
zoveel gevoel van meeleven. Zoveel mensen die jouw verdriet
serieus nemen en ook na – en veel langer na – het overlijden
van je geliefden samen met jou op pad gaan

De heilige Schrift en vooral het evangelie is een Boek waarin
Jezus de Boodschap van Hoop beleeft, vertelt, de dood on-
dergaat om daarna te verrijzen naar eeuwig leven.

Tijdens de uitvaart geven wij de familie een kei uit de Rijn met
de namen van de overledene: een kei van een mens, steen
goed, maar ook de steen die na zijn verschrikkelijke dood aan
het kruis op Pasen van het graf van Christus is weggerold en
waaruit Hij in Nieuw Leven verrijst en deelt met zijn geliefden.

De Allerzielenviering is volgende week
zondag 8 november om 11.00 uur.

Helaas mogen er maar 30 mensen aan de viering deelnemen.
Een aantal mensen heeft zich opgegeven. Wanneer meer dan
30 mensen zich opgegeven hebben, zullen deze een berichtje
ontvangen waarin zij uitgenodigd worden de viering via de
Livestream mee te vieren.

Dank voor uw begrip.

Dringend advies: Handen cleanen verplicht - 1,5 m afstand
Natuurlijk mag u een mondkapje dragen.

B.E.M. van Welzenes
Landelijk aalmoezenier
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Niemand is verbaasd als Harrie Smeets op een bijeenkomst vertelt
dat hij niet alleen bisschop van het bisdom Roermond is, maar ook
van de binnenvaart, kermis en circus. ”Dat past helemaal bij jou”,
zeggen ze dan. “En dat klopt. Ik wil tussen de mensen staan. Ik ben
geen type om me de hele dag bezig te houden met bestuurlijke taken
of in Den Haag te vergaderen. Daar ben ik niet van. Ik ben van de
mensen.”

Daarom was het kiezen voor zijn nieuwe taak ook logisch. “Af en toe
moeten taken van bisschoppen herschikt worden. En dit, bisschop
zijn van schippers, kermis- en circusmensen, was het enige waar ik
enthousiast op reageerde. Dit past bij mij.”

Hij is geboren in Born, en dan stroomt het water van de rivier al
vroeg door je leven. “Zondags als we bij mijn oma op bezoek gaan,
kom je langs de sluis en zie je het schutten van de schepen. Ik ben
geboeid door het spektakel. Dat woelen van het water, de schepen
die stijgen. Wat een spektakel. Hoe krijgen ze die auto aan dek van
het schip? Dat wilde ik weten. Zo zit ik in elkaar.”

Wild
En dan de kermis. Je ziet de lichtjes in zijn ogen en hij buigt samen-
zweerderig iets naar voren en bekent: “Ik hield van wilde attracties.
Een beetje wild kan geen kwaad. Hoe heet dat ook al weer: als je
met een soort katapult naar boven wordt geschoten. Heerlijk.” Hij
zegt er snel achteraan: “Nou niet meer hoor, dat was vroeger.”

Ik wil tussen de mensen staan
Mgr. Harrie Smeets bisschop van binnenvaart, kermis en circus:

Door Hans Jacobs



Christoffel Nieuws pagina 9← terug naar pagina 1

Kermis en kerk horen bij elkaar. “Op de kermis werd het leven ge-
vierd. Daar worden de huwelijken voorbereid. Wat nu on line ge-
beurt, gebeurde vroeger op de kermis. Als pastoor en deken van
Venray heeft hij veel met de kermis te maken gehad. “Kermissen van
50, 60 attracties. Je ziet hoe oudere en jongere exploitanten met el-
kaar omgaan. Daar praat je dan mee.”

Warm
Of hij een romanticus is? “Wat wil dat zeggen? Als het betekent dat
je vast blijft houden aan dingen die voorbij zijn. Dat is conservatief,
het conserveren van dingen: nee, maar wel de goede dingen bewa-
ren. Ik heb wel de hang naar warmte. Ik kom uit een warm gezin, uit
een fijne familie. Dat maakt me tot een gezelschapsmens. Je zult me
niet gauw als kluizenaar zien.”

Monseigneur Harrie Smeets: een warm mens-mens die graag voor
zijn nieuwe parochianen wat wil betekenen. “De taak van een bis-
schop is om niet alles zelf te doen, maar ervoor te zorgen dat de toe-
komst van de parochie gegarandeerd is. Aalmoezenier Van
Welzenes doet dat al een halve eeuw. Daar ben ik bijzonder blij mee.
Mijn taak is dat dat in de toekomst gegarandeerd is, dat het verder
kan gaan. Ik moet er voor zorgen dat de kerk nabij kan zijn op het
punt waar de mensen zich bevinden, in de zorgen die de mensen
hebben.”

Hoop
De kerk van liefde en de kerk van hoop. “De afgelopen maanden
hebben duidelijk gemaakt hoe de kerk is, hoe de kerken opengesteld
zijn voor mensen. Wij zijn er om in de tijden van onzekerheid, zeker-
heid te bieden.”

Hij denkt even na: “Als de nood aan de man komt, vind je ineens de
woorden om mensen te bereiken. De boodschap van de kerk heeft
niets aan kracht verloren. Ik zie als taak, als opdracht om de komen-
de maanden met Advent, Kerstmis, in die donkere tijden het licht van
Christus te zijn.”
De hedendaagse roep om leiderschap. De krachtige leider. “Als bis-
schop wordt je geacht leider te zijn. Maar niet de leider die roept: ik
weet het antwoord: loop maar achter mij aan. Daar ben ik niet van.
Wel van samen op pad gaan. Ik heb veel moeite met leiders die
steeds maar harder roepen dat ze de leider zijn, die wantrouw ik.”

Boodschap
Het is even stil aan de grote tafel in het Roermonds Bisschopshuis.
Het is de laatste dag waarop het leven buiten onder de deken van de
volgende strenge maatregelen angstig de toekomst in gaat. Nog een
keer tot 22.00 uur een pilsje in de kroeg pakken en de tap gaat voor
enige tijd dicht. Het wordt stil op straat.

Maar niet in het leven van de Roermondse bisschop. Zeker nu niet.
“We moeten ons niet verstoppen, maar juist aanwezig zijn. Zeker met
nieuwe moderne media. Op katholiek leven.nl staat een filmpje met
bemoedigende woorden van alle bisschoppen. Zo wil ik de komende
moeilijke tijden met videoboodschappen de mensen bereiken.

De bisschop die tussen de mensen wil staan. Midden tussen de
schippers, de kermis- en circusmensen. Samen onderweg: “Ik hoop
jullie daar tegen te komen en ik hoop, dat het goed gaat met jullie.”

“Als de nood aan de man komt,
vind je ineens de woorden om

mensen te bereiken.”
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FINANCIËN

Na virus komt (wanneer) zonneschijn?

Veel is en wordt gezegd over de ondernemerserva-
ringen als gevolg van covid19. Ook iedere binnenvaartonder-
nemer heeft eigen ervaringen, opgedaan in de afgelopen 7
maanden.
Opgelopen tegen minder vrachtaanbod en gemiddeld lagere
vrachttarieven. Er is al dan niet gebruik gemaakt van steun-
maatregelen van de Rijksoverheid. Of uitstel aangevraagd bij
de bank en de belastingdienst.
Kortom, de onderneming is voor de meeste ondernemers nog
in de lucht. Ondanks de slapeloze nachten kijken we nu vooral
vooruit. En daar zit em nou net het probleem, zo mogelijk nog
groter dan de afgelopen 7 maanden.
Bij de vorige (krediet) crisis (die op 1 oktober 2008 begon maar
eigenlijk vanaf 1 januari 2009 in volle omvang losbarstte) ging
het al snel om de vraag: hoe lang gaat dit duren en wat staat
ons allemaal nog te wachten? De neergang toen was langdu-
rig en na jaren werd de binnenvaart in 2015 een reddingsboei
toe geworpen in de vorm van een lange periode laag water.
Nu speelt dezelfde vraag: hoe lang gaat dit nog duren? Een
bijna nog ingewikkelder vraag dan de afgelopen 7 maanden
problematiek. Als het vaccin in stel maart beschikbaar komt,
kunnen we nu wellicht daarop anticiperen met alle partijen die
in het geding zijn. Maar we weten het niet en dat maakt het
woord "perspectief" zo lastig.

Het advies nu kan helaas niet veel anders zijn dan:
● wederom uitstel vragen bij de bank
● idem bij de belastingdienst
● uitstel van reparatie en onderhoud waar dat nog kan
● beperken privé-uitgaven waar dat nog kan
● uitstel van gewenste investeringen

We mogen nog van geluk spreken dat we niet in een branche
zitten waarbij de omzet vrijwel geheel is weggevallen. Die on-
dernemers zien de continuïteit geheel verdwijnen met alle ge-
volgen van dien.
Blijf communiceren met uw boekhouder en andere relevante
partijen teneinde de gevolgen te overzien en daarop te acte-
ren.
Deze crisis zal (veel) minder lang duren dan de bovengenoem-
de grote terugval in 2009 en daarna. En het is nu geen ban-
kencrisis waardoor uw bank nu meer dan toen onderdeel kan
zijn van de continuïteit van uw onderneming.

Een somber beeld? Jazeker maar we gaan het redden!

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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De zomer ligt alweer geruime tijd achter ons. Vakanties werden
door velen op een andere manier gehouden dan men ge-
wend was. Minder Nederlanders gingen naar het buitenland
en minder buitenlandse toeristen kwamen naar Nederland.
Hoewel afgezwakt was het coronavirus nog steeds onder ons
en moest men de coronaregels altijd nog naleven.

Ook wij bleven in eigen land en kwamen op plekken waar we
nog niet geweest waren en hebben er van genoten. In juni op
de fiets door de Achterhoek en september Drenthe. En dan
begint augustus/ september het virus zich weer op grote
schaal uit te breiden waarna het in oktober helemaal uit de
hand loopt. Deskundigen voorspelden dit en zo begon de uit-
gebreide discussie over hoe we het virus gaan bestrijden.

Mondkapjes wel of niet verplicht, we komen er niet uit. In Duits-
land is het verplicht om mondkapjes te dragen wanneer je er-
gens naar binnengaat en de regel wordt er goed nageleefd.
In Den Haag zijn ze er inmiddels uit, dringend advies mondkap-
jes dragen. Om het verplicht te stellen eerst naar de rechter.
Maar na evt. besluit van verplichting maken we er een nood-
wet van die half november dan pas ingaat.

Inmiddels loopt het aantal coronapatiënten hoog op. Zieken-
huizen lopen vol en het ziekenhuispersoneel moet er weer hard
tegenaan. Op straat demonstranten tegen de coronaregels.
Feestende jongelui die zich nergens wat van aantrekken, zij
willen hun plezier en vinden dat zij veel van het sociale leven
missen. Ook ouderen moeten zich aanpassen en missen even-
eens veel van het sociale leven.

Verenigingen gesloten, sportclubs grotendeels dicht verjaarda-
gen worden nauwelijks gevierd. Geen Binnenvaartsoos waar ik
vrijwilligster ben en geen Paramont kerstbal. We lijden er alle-
maal onder maar moeten het beste er van maken. We leven
in een tijd waar veel gaande is zoals de Brexit, klimaatpro-
bleem, coronavirus en daarbij vluchtelingen die een heenko-
men zoeken. Dat alles moet ook nog eens opgelost en
geregeld worden.

Afgelopen vrijdag vertrok Koning Willem Alexander met zijn ge-
zin naar Griekenland om te genieten van de herfstvakantie.
Daar er veel tegenstand was is het gezin Oranje de volgende
dag weer teruggekeerd. Griekenland is code geel, dus geen
reisverbod. Veel mensen in ons land trekken er ook op uit, veel
hotels en vakantieparken zijn volgeboekt. Waar moet je heen
met je gezin als je ko-
ning bent? Ze kunnen
niet ongestoord ergens
naar toe, overal loopt
de pers achter hen
aan. Ze hadden van mij
daar mogen blijven en
genieten van een rusti-
ge vakantie. Maar me-
ningen zijn daar
omtrent verdeeld. Ook
dat moet kunnen.

Ina Feenstra

Website:
Binnenvaartsoos
Zwijndrecht

Van de binnenvaartsoos
Zwijndrecht

https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
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Allerzielen. De dag waarop al eeuwen de graven van onze dierbare overledenen extra aandacht krijgen.

Het kerkhof, de buitenwijk van het leven

Het is zo'n dag waarop de natuur nog niet weet wat te doen.
Afsterven of nog even doorgaan.
De tijd is er rijp voor. De zon staat laag, maar de temperatuur is
nog te hoog.
Een blad dwarrelt naar beneden en rust op de marmeren bed-
den van het kerkhof. Herfstasters bloeien in de boomgaard vol
kruizen en gedenkstenen.
De eeuwige stilte kan leven met het lichte geroezemoes van
schrapende schopjes, schrobbende borstels en het schikken
van potten chrysanten om de begraven herinnering glans te
geven.
De prelude tot Allerzielen, de dag waarop de katholieken hun
doden herdenken.

Rust
Ze is nog jong en met gebogen hoofd loopt ze terug naar de
ingang van het kerkhof. Ze is bij haar broertje geweest. Hij werd
maar vier. ”Af en toe moet ik even naar hem toe. Moet ik even
met hem praten.”
Haar stem verstikt. Aan het graf van haar broertje vindt ze de
innerlijke rust. Het is haar parkeerterrein in het voortjagende be-
staan.

Door Hans Jacobs

Het kerkhof ziet eruit als de buitenwijk van het leven. De slaap-
stad van de dood. Lange straten monotone graven. Gelijkvor-
mige kruizen en gedenkstenen met een klein tuintje.
Natuursteen, gepolijst of ongepolijst. Keihard materiaal als laat-
ste wapen tegen de vergankelijkheid:

In liefde gedenken wij…,
Hier rust mijn lieve…,
Voor altijd in mijn hart.

De plek waar de dood rust en soms ook die rust geeft om jezelf
met je over kolkende hoofd even terug te trekken in de oase
midden in een stad of dorp, te wandelen in de tuin van de be-
trekkelijkheid.
Buiten de poort raast het leven verder: individualisering, ontker-
kelijking, de multiculturele samenleving.
Of het struikelt over het ongrijpbare om zich heen slaande co-
ronavirus en sterft noodgedwongen in eenzaamheid.

Zoektocht
In de zoektocht naar ijkpunten in het leven worden verloren
rituelen gereanimeerd. Ongeluk plekken worden gedenk-

Lees verder 
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plaatsjes, moderne ziektes bieden de tijd om de bewust met
de laatste meters voor de dood om te gaan, verdriet dat ver-
drinkt in een zee van bloemen.

Niet meer de dood als een bidprentje, maar als een individu-
eel slotakkoord van het leven. Een persoonlijk afscheid.
Tot de kleine rouwstoet aan de poort van het kerkhof aan-
komt. Dan valt de stilte die al eeuwen op de begraafplaats
woont als een deken over de vernieuwing heen. Alleen in de
kinderhoek leeft het leven verder: knuffels, beertjes, speelgoed.
Een kleurrijk contrast met de grijs-zwarte monotonie van de
rest. Heel af en toe doorbreekt een graf de eenvormigheid.
Heeft een kunstenaar de opdracht gekregen niet alleen de
dode te herdenken, maar voort te laten leven. Een beeld ach-
ter te laten van de man of vrouw die er rust.

Showroom
Hij werkt al jaren op de begraafplaats. Met zijn machine graaft
hij een vers graf. ”We hebben hier een stuk of drie andere gra-
ven. Het leeft niet. De verreweg de meeste mensen kiezen
voor het traditionele.”

Regelmatig ziet hij mensen rondwandelen. Het kerkhof als een
showroom voor hun eigen toekomst. ”Als ze iets gevonden
hebben komen ze naar mij toe. Zoiets als dát, dat wil ik ook
hebben. Weet je misschien wie de steenhouwer is?
Allerzielen. Even stilstaan bij een dierbare, even in liefde ge-
denken.

”Waarom zou je iets anders willen”, zegt ze. Ze heeft net het
graf van haar ouders verzorgd. We zijn allemaal als gelijke ge-
boren en we gaan allemaal als gelijke dood.”
Ze kijkt over het marmeren bewijs van haar gelijk. De traditione-
le grafcultuur rust er nog steeds in vrede.
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WINDKANTER
Nu Nederland in de ban is van het co-

ronavirus komen er uit alle hoeken en gaten
mensen naar voren die zich graag willen profile-

ren als specialisten op dit gebied. Ook leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal roeren zich natuurlijk in dit
debat en het zijn mijn inziens vooral de partijen die geen rege-
ringsverantwoordelijkheid dragen die het oor uitsluitend te luiste-
ren leggen bij de ontevreden burgers. Ze bauwen ze gewoon
na, een typisch voorbeeld hiervan is het gedoe met die mond-
kapjes.
Een poosje geleden eiste op hoge toon een Tweede Kamerlid
van een aarzelende regering, die het nut ervan betwijfelde, het
onmiddellijk ingaan van de verplichting tot het dragen van een
mondkapje overal en voor iedereen. Datzelfde Kamerlid heeft
nu een test laten uitvoeren om de effectieve werking van de
huidige in zwang zijnde mondkapjes aan te tonen en wat bleek
uit die test? Ze lekten aan alle kanten en werden als ondeugde-
lijk en dus nutteloos gekwalificeerd.
Hoe het verder zal aflopen zullen we maar afwachten, maar erg
verheffend zijn de vele discussies hierover niet. Om toch op wat
ludieke wijze aan deze discussie mee te doen denk ik dat alleen
gasmaskers voldoen aan de veiligheidsnormen. In een wat mon-
sterlijke wereld zouden we dan terecht komen, alle mensen
groot en klein met een gasmasker op.

Opeens moest ik weer denken aan de tijd dat wij onze dienst-
plicht vervulden, zo'n 65 jaar geleden, waarvoor we met 75 cent
per dag werden beloond. Als je ouders niet waren bijgespron-
gen met zakgeld en een rokertje zou het een karig bestaan zijn
geweest.
Maar om op die gasmaskers terug te komen, ze zullen beslist af-
doende zijn ter bestrijding van het coronavirus, ze sluiten perfect
aan op je gezicht.. Maar al bij de eerste militaire oefening in de
gasbunker kwam je er achter hoe benauwend die gasmaskers
zijn. Toen de deuren waren gesloten werd ons verteld dat we de

gasmaskers pas op mochten zetten bij de roep 'Gas, gas, gas'
waar bij we moesten zorgen de ogen gesloten te houden en de
helm af te zetten. We waren te traag en eer dat we de gasmas-
kers op hadden gezet stonden onze ogen al vol tranen, door dat
traangas prikten je ogen verschrikkelijk, en probeerden we adem
te halen. Hoesten was het gevolg, de bril van je gasmasker sloeg
aan en je zag niets meer. Alhoewel ons eens was verteld dat we
onze brilglazen aan de binnenzijde moesten insmeren met een
bepaald soort vet, net in dienst had je zoveel te onthouden dat
je het een met het ander vergat.
Maar ook bij andere oefeningen kregen we een hekel aan die
gasmaskers. Zo had onze pelotonscommandant soms de nare
gewoonte tijdens een veldtraining in looppas opeens 'gas, gas,
gas' te roepen en snakkend naar adem liep je met je gasmasker
op in looppas door. We dachten slim te zijn door het brillenglas
uit het gasmasker te halen om zodoende voldoende zuurstof bin-
nen te krijgen tijdens het lopen. Duizenden voorgangers dachten
blijkbaar ook zo slim te zijn. Onze pelotonscommandant wist dit
natuurlijk ook, liet ons halt houden en ging ons inspecteren. Dag
vrij weekend. Nee, voor mij zijn de huidige mondkapjes voldoen-
de, benauwender hoeft het niet te worden.

Corvee

Schrijver
staat

rechtop
vooraan
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Van Nieuwenhuizen trekt 1,5 miljoen euro uit voor aanjagen
ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren

Nieuwsbericht 12-10-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastruc-
tuur en Waterstaat) trekt 1,5 miljoen eu-
ro uit om de ontwikkeling van
duurzame scheepvaartmotoren voor de
binnenvaart aan te jagen.

Met het geld ondersteunt de minister
de fabrikanten van scheepsmotoren bij
het kostbare proces voor de verdere
ontwikkeling en productie van duurza-
me scheepsmotoren.
De ontwikkeling van duurzame motoren
kost veel geld. Omdat de binnenvaartsector voor veel motorle-
veranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van
schone motoren vaak niet rendabel. Met de nieuwe subsidie-
regeling kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot
250.000 euro krijgen voor hun project. In totaal is er in 2020
500.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 nog eens 1 miljoen
euro. Aanvragen voor dit jaar kunnen tot 16 november 2020
worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Bin-
nenvaart (EICB). De uiterste datum voor het indienen van een
aanvraag voor volgend jaar is 1 maart 2021.

De regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere
scheepsmotoren is aanvullend op de nog in voorbereiding zijn-
de “Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartsche-
pen”. De regeling die naar verwachting aan het einde van dit
jaar van start zal gaan, heeft als doel de bestaande binnen-
vaartvloot te verduurzamen en zal worden zal worden uitge-
voerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO).

Eerder dit jaar werd met financiële steun van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat Zero Emission Services (ZES) opge-
richt. ZES richt zich op verwisselbare batterijcontainers met
groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een
innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren om zo de
binnenvaart verder te verduurzamen. De initiatieven vloeien
voort uit de vorig jaar gesloten Green Deal Zeevaart, Binnen-
vaart en Havens, waarin de Rijksoverheid, provincies, havens,
maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken
en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurza-
ming van de scheepvaart.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De binnenvaart is
een goed alternatief voor het vervoer van onze
goederen over de drukke wegen. Het is daarbij
wel belangrijk dat de uitstoot van de binnen-
vaartschepen afneemt. Schonere motoren
kunnen daaraan een goede bijdrage leveren.”
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en le-
zers van Christoffel Nieuws,

‘Test’ zal in 2020 een van de meest gebruikte woorden
zijn. En geen mens weet niet waar het over gaat. Een pan-

demie verandert veel in het leven, en in dit geval van miljar-
den wereldburgers. Die verandering is ook weer een test hoe ‘wij’

met de andere omstandigheden omgaan. Uitgaande van een ge-
zonde toestand zal er moeten worden ingespeeld op een ander-
halve meter maatschappij en op een gedeeltelijke of intelligente
lockdown. Minder contacten betekent minder op pad, een dalend
aantal sportmogelijkheden zal minder bewegen tot gevolg hebben
en geestelijk zal er moeten worden geput uit opgebouwde reserves
nu minder met elkaar wordt gesproken. Het komt er dus op aan om
misschien onbekende paden te bewandelen om niet weg te zak-
ken in een ongemakkelijke stilte.

Twee weken geleden werden er nog georganiseerde wandeltoch-
ten aangekondigd, maar sinds 13 oktober j.l. is dat tijdelijk niet meer
aan de orde. Er zal dus meer individuele inspiratie moeten worden
gebruikt om er toch voor te zorgen dat de krachten niet afnemen.
En andersom kunnen wandelingen, in steden of in buitengebieden,
ideeënrijk zijn. De gedachten kunnen een vrije loop krijgen, maar
ook gaan naar een prachtig plan of naar een ervaring van voldoe-
ning. En wie weet zijn er nog spontane contacten met sportievelin-
gen die genieten van de omgeving en die bevindingen willen
delen. Dan wordt een klein uitje ook nog een sociale opleving.

Op o.a. www.wandel.nl staan heel veel tips ook over routes in allerlei
gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpak-
ken op het gebied van samen op pad gaan. Bekend is dat, voor
zover het lichaam het toelaat, een wandeling, en ook een fiets-
tocht, bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie. Extra
vitamines voor de herfst en winter, meer dan nodig.

Henry Mooren

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

www.wandel.nl
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KERMIS

Beste Christoffellezers,

Na de voorlaatste persconferentie van maandag 28 septem-
ber jl. en de invoering van de voor onze branche gewijzigde
en strengere RIVM/overheidsmaatregelen (welke vanaf maan-
dag 5 oktober jl. van kracht werden) is het nu na de laatste
persconferentie van dinsdagavond 13 oktober over en uit voor
het gehele Nederlandse kermisbedrijf.

Werden vergunningen aan de hand van een scala en wille-
keur aan argumenten al niet meer (of moeizaam) verstrekt cq.
ingetrokken door de verantwoordelijke burgemeesters, vanaf
woensdag 14 oktober 22:00 uur zijn alle evenementen waaron-
der onze kermissen voor minstens 4 weken (weer) verboden.
Alle grote najaarskermissen zoals Rotterdam, Breda, Almere,
Venlo, Bergen op Zoom, Enschede, Echt, Sittard maar ook de
extra georganiseerde kermissen van Landgraaf, Wijchen en
Deventer zijn geannuleerd.

Enerzijds durfden organisatoren (van met name de kleinere
dorpskermissen) het al niet meer aan omdat ze geconfron-
teerd werden met hoog oplopende kosten die alle extra ver-
plichte faciliteiten (zoals beveiliging, omheining, etc.) vroegen
en anderzijds durfden burgemeesters geen vergunning meer
af te geven omdat ze daarmee op hun eigen ‘feestje’ moes-
ten gaan handhaven terwijl andere gedupeerde sectoren
(o.a. horeca) meekijken hoe de gemeente zich binnen al deze
belanghebbende partijen gaat ‘gedragen’. Een spagaat die
ons (als brancheverenigingen & exploitanten) voor 2021 nog
heel veel ‘werk’ en de nodige problemen gaat opleveren.

KERMISBRANCHE AAN DE GODEN OVERGELEVERD
ALLE NAJAARSKERMISSEN GEANNULEERD ONDANKS MOGELIJKHEDEN OVERHEID

Al snel werd ons duidelijk dat de uitvoering van het
geëiste reserveringssysteem in tijdsvakken voor bezoekers van
kermissen een lastige opgave zou gaan worden die bovendien
averechts zou werken op het corona-veilig werken (concentra-
tie bezoekers op één specifiek moment bij de entree) en bo-
vendien de ultieme doorstroming waarvan op een
kermisterrein al aantoonbaar sprake was teniet zou doen. Hoe-
wel de uitvoering van deze nieuwe regels niet geheel onover-
komelijk zouden zijn hebben de beide brancheverenigingen in
allerijl getracht om met een pragmatische uitvoering van deze
aanvullende maatregelen tot consensus te komen met alle 25
veiligheidsregio’s. Het bleek een onbegonnen zaak, dweilen
met de kraan open.

Kermis Nijmegen 2020 - binnen een omheining

Lees verder 
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KERMIS VEILIGER DAN MENIG WINKELSTRAAT
De afgelopen weken hebben overduidelijk aangetoond dat
Nederland momenteel ‘geregeerd’ wordt door 25 veiligheids-
regio’s. De voorzitters (burgemeesters van de grote steden)
schuiven de uitvoering af naar hun directeuren (waarmee na-
genoeg geen rechtstreeks contact is te leggen) en de vergun-
ning verlenende burgemeesters verschuilen zich massaal
achter een advies van de regionale directeur van de GGD.
Allemaal niet inzichtelijk, geen openbare stukken, geen men-
sen op een democratisch gekozen positie die verantwoording
kunnen/moeten afdragen over hun werkwijze en beslissingen.
Hoezeer ik eigenlijk niet wil twijfelen aan de professionele hou-
ding van deze personen bekruipt mij toch een sterk gevoel van
angstpolitiek, onderbuikgevoelens, geen verantwoordelijkheid
durven nemen, etc.

Het voelt enerzijds momenteel als tegen de stroom inzwemmen
omdat we ook allemaal dagelijks worden geconfronteerd met
de negatieve ontwikkelingen van het virus maar het kan toch
niet zo zijn dat alleen het kermisbedrijf (als publieke doorstroom
locatie) haar deuren moet sluiten en dat alle overige locaties
die aan deze voorwaarden voldoen (zoals pretparken, casi-
no’s, bibliotheken, musea, dierentuinen, etc.) ‘gewoon’ door
mogen blijven draaien. Met deze enorme willekeur zijn we
overgeleverd aan de goden en houd ik m’n hart vast voor het
komende kermisseizoen van 2021.

IK BEGRIJP HET NIET MEER
Wat ik wel begrijp is de frustratie bij onze collega’s omdat zij
wegens corona moeten sluiten, terwijl vergelijkbare branches
wel open mogen. Ik heb er overigens absoluut begrip voor dat
je momenteel sociale contacten wilt ontmoedigen en dat je
bewegingen van mensen wilt tegengaan om het virus te be-
strijden. Maar op deze manier trekt het kabinet niet één lijn en
is er in mijn ogen sprake van een lappendeken. Het ene mo-

ment vallen we als kermisbedrijf onder ‘locaties waarbij sprake
is van doorstroming van het publiek’ en het andere moment
worden alle evenementen, waaronder de kermissen, weer ver-
boden. Mijn teleurstelling in de politiek steek ik momenteel dan
ook niet onder stoelen of banken en de gezamenlijke kermis-
bonden hebben de politiek uiteraard om opheldering over de-
ze gang van zaken gevraagd.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar.
Hartelijke groet,

BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Ondanks alles houden we de moed erin..

Op ’t moment dat ik dit stukje schrijf, zitten we in de
tweede Corona-golf, die nog heftiger is dan de eerste…
Iedereen verlangt weer naar het gewone leven, maar of dat ooit
terugkomt???? In korte tijd veranderde ons leven van alles willen
en kunnen meemaken naar binnen zitten, tv-kijken, stukje wande-
len en afstand houden!

Er wordt voorspeld dat deze leefwijze tot zomer 2021 zal duren!
We wachten maar af! Het is nog zo kort geleden dat we te gast
waren bij het circus in Budapest en in Monaco begin dit jaar. Niet
lang daarna: half maart was er de eerste Corona-golf en net toen
we langzaam weer onze gewone dingen hervatten, kwam de
tweede!

We zien nu dat circus Barani een doneeractie hield en 12.000 euro
ophaalde! Nog meer kleine circussen doen een beroep op dona-
ties! Het is te hopen dat alle circussen in nood geholpen worden!

Kevin van Geet adverteert met Kerstcircus in Etten-Leur en Tilburg.
Hopelijk kan ‘t allemaal door gaan! In Italië mogen 80 mensen in
een tent, hier slechts 30. Voor 30 bezoekers kun je geen voorstel-
ling geven: daar moet een hoop geld bij! Het staat al vast dat de
kerstcircussen in Carré, Ahoy, Duursma (in div. plaatsen), schouw-
burg Eindhoven en Monaco niet doorgaan. Voor circusliefhebbers
is er niet veel te bezoeken! Het zou fijn zijn als er op de televisie
rond de Kerst wat meer circus te zien is!

Op tv zagen we de Sky Angels, die in januari ongelukkig terecht
kwamen in Carré. Gelukkig kan Kristina weer lopen en bedankten
zij Henk en Monica v.d. Meijden, die hen dagelijks bezochten in
het ziekenhuis! Zij trainen dagelijks en weten zeker dat ze weer te-
rugkeren in het circus! Het was indrukwekkend om hen te zien op
tv.

Het circusfestival in Latina (bij Rome) ging wel door, maar met
alleen Italiaanse artiesten!

Heel veel theater- en circusvoorstellingen gaan niet door! Wat
wel doorgaat is: respect hebben voor elkaar: anderhalve me-
ter afstand houden en geen handen geven! Hou vol en blijf
gezond!!! Alleen zo worden we samen corona de baas!

Kitty Cuijpers-Custers
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GEBOREN

Op zondag 11 oktober is Lexi Clazine Cobussen geboren. Lexi
is het dochtertje van Ruud en Mariëlle Cobussen en zusje van
Iva.

Op dinsdag 27 oktober is Nicolai Thadeüs Willem Driessen
geboren. Nicolai is het zoontje van Rianne en Wim Driessen.

OVERLEDEN

Op dinsdag 6 oktober, is op de leeftijd van 63 jaar,  Annemieke
van Hazendonk te Sint Michielgestel overleden (geboren 13
april 1957).

Het afscheid had in verband met de corona-omstandigheden
in besloten kring plaats. Correspondentieadres:
Hinthamerstraat 157, 5211 MK ’s-Hertogenbosch.

OVERLEDEN

Op dinsdag 13 oktober is op 92 jarige leeftijd overleden
mevrouw Irma Becker-Jeuken, weduwe van Bas Becker
(overleden 1966) en Harrie Verhoeven (overleden 1985).
Geboren te Zyfflich (D) op 18 september 1928.
Correspondentieadres: De Markies 10, 6852 AH Huissen.
De crematieplechtigheid heeft vanwege de
coronamaatregelen in besloten kring plaatsgevonden.

Op maandag 19 oktober is, in de leeftijd van 77 jaar,
Rudolf Jan (Ruud) de Jong overleden. Medeoprichter
van binnenvaartsociëteit De Wandelgang. De
crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Staakweg 2, 3247 BV
Dirksland.

Op dinsdag 20 oktober is, op de leeftijd van 83 jaar, Gerredina
Hendrika (Gerdy) Prins – Rozeboom overleden. Echtgenote
van Sander Prins. Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden. Correspondentieadres: De Bongerd 37, 6584
DG Molenhoek.

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

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmen-
de belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens
haar ziekbed en bij haar overlijden.

Clemy Oosterwaal - Zijlmans

Woorden schieten te kort, maar weet dat alle kaartjes,
telefoontjes en bloemen ons een grote troost zijn bij de
verwerking van het heengaan van Clemy.

  Harry Oosterwaal

  Esther

  Marcia en Brian
 Bas, Noor, Stijn

  Mevr. P.C.J. Zijlmans - Schoenmakers

  Mevr. E.A. Oosterwaal - Stavers

Papendrecht, oktober 2020

OVERLEDEN

Op woensdag 21 oktober is, in de leeftijd van 98 jaar,
Henricus Cornelis (Harry) Broekmeulen overleden. 60
jaar getrouwd met Miek Tonissen †2011. De uitvaart is
in verband met de coronamaatregelen in kleine kring.
Zodra het weer mogelijk is zal er ter nagedachtenis
aan Harry een H. Mis opgedragen worden op het
Schipperscentrum in Nijmegen.
Correspondentieadres: Bakenessergracht 51, 2011 JT Haarlem.

IN MEMORIAM

Harry Broekmeulen

Wij ontvingen het bericht dat de heer
Harry Broekmeulen op 21 oktober jl. is
overleden op 98-jarige leeftijd.
De heer Broekmeulen heeft tot juni jl.
zelfstandig op de Veemarkt in Nijmegen
gewoond en was een frequent bezoeker
van onze H. Missen op de zon- en
feestdagen en ook tijdens de vele
activiteiten op het KSCC schipperscentrum.
In juni is hij vanuit Nijmegen verhuisd naar een verzorgingstehuis
in Haarlem, dicht bij zijn dochters.
Toch bleef hij altijd nog met het schipperscentrum verbonden
door zijn boeiende vaarverhalen in het Christoffel Nieuws, zoals
hij die omschreef in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
Geheel volgens zijn intenties zullen wij de afleveringen die Harry
ons over zijn vaarverhalen heeft toegestuurd in feuilleton
voortzetten in de Christoffel Nieuwsbrief.
Zo blijft hij nog lange tijd in onze gedachten.

Namens Aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb en de
eindredactie van Christoffel Nieuwsbrief.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;

Janneke Stam; Teije de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevrouw Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevrouw Doris Storm-Sep; Hans Aerts.
November
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen;

Johan Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr.
2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-

Janssen; Harrie Witjes; Amber Janssen; Zr. Vincentia,
Pastoraal medewerkster KSCC.

4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders;

Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. Mia Reijmers; Chris Meering jr.; Tessa Sep,

m/s "Boris"; Ilja Joosten; Tom van den Broek;
Britt Sep, m/s “Rex-Rheni”.

7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Anita Brugman Lena Broeders;

mevr. Marie Broekmeulen;
13-11 Guillaume Lischer; mevr. Carolien Meeuwsen-van Kaam;
 Romique Kropman; Theo de Goey, m/s "Maasvallei";
 Wiebe Peters; mevr. Lenie Buil; Flora Stevens;

Floor Verberck.

Een reactie van een van onze buren in de Waalhaven willen
wij u niet onthouden, 21-10-2020:

Dagdag,

Realiseer me nu en vandaag pas
wat een mooie signaalfunctie het
Schipperscentrum óók heeft: het sein
voor Morgen-Oud-Papier-inzamelen komt normaal
gesproken ook bij jullie vandaan.

Dank daarvoor en voor al die jaren. Je weet pas wat je mist
als het er even niet is.

Vandaag gelukkig en voor het eerst in tien jaar zelfstandig
bedacht.
Toevallig, echt toevallig.

Sterkte met de verbouwerij daar.

Groet, Eric - Dora
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* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan
de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, MAASSTRAAT 64, 6051 CN.

* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4, 3223
PC.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSE-
FORT 47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14,
6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen (Al-
bert Schweitzerziekenhuis Dord-
wijk).
SWINHOVE DORDRECHT, ALBERT
SCHWEITZERPLAATS 25, 3381 AT.
* Dhr. Ton Kooren.
ROZENBURG, KONINGINNELAAN 132, 3181 MH.
* Dhr. Jan van Rijn, Albert Schweitzerziekenhuis
Dordwijk.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.
* Dhr. Sander Janssen, m/s  Factotum

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

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

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

AGENDA KSCC  NIJMEGEN november 2020
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Zo. 1 nov. 11.00 uur Geen Allerzielenviering

Ma. 2 nov. 11.00 uur Stafvergadering.
Do. 5 nov. 13.00 uur Bestuursvergadering KSCC

Zo. 8 nov. 11.00 uur

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

Ma. 9 nov. 11.00 uur Stafvergadering.

Wo. 11 nov. 09.00 uur Digitale jaarvergadering LOVT

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

AFGELAST

Konden we in de vorige Christoffel Nieuws nog soosmiddagen
aankondigen van Millingse SV St. Nicolaas en van SV Sterreschans.

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

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
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.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Vanaf zaterdag 19 september is de GROTE CLUBACTIE in heel Ne-
derland weer van start. Mensen uit de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap gaan ook dit jaar weer zo veel mogelijk lo-
ten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor
ons goed doel. Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de
PRINS WILLEM ALEXANDER 2021 als goede doel bestempeld. Deze
vaartocht is voor zieken en hulpbehoevenden uit onze parochie
en het KSCC (DUS OOK VOOR DE CIRCUS- EN KERMISGEMEEN-
SCHAP!) en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal sa-
men proberen wij dit jaar weer minimaal 1.000 loten te verkopen.

Dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! De lotenko-
pers maken kans op ruim 300.000 prijzen, zoals een hoofdprijs van
€100.000,-, een auto, reischeques en fietsen. De trekking van de
GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 9 december 2020. Vanaf 10
december bekendmaking trekkingslijst op de website van de or-
ganisatie (www.clubactie.nl).

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

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

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

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

Via de bank kunt u betalen op:
IBAN: NL42 ABNA 05 00 24 43 24 t.n.v. Katholiek Schipperswerk
Rotterdam o.v.v. Grote Clubactie 2020.
Als de betaling op de rekening staat, ontvangt u de loten.

Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook
dit jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn.
U helpt ons toch ook mee?

Vergeet niet de

www.clubactie.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
mailto:toos@steffann.nl
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De jubileumeditie 25ste keer
Telematicadag wordt verschoven
naar december 2021

Gegeven de Covid-19 omstandigheden hebben we beslo-
ten om de jubileumeditie van de Telematicadag op 18 de-
cember a.s. te laten vervallen.
We verschuiven de 25e editie van de Telematicadag daar-
om door naar december 2021.

We gaan ervan uit dat de omstandigheden dan weer terug
bij ‘zo normaal mogelijk’ zijn zodat we er een feestelijke jubi-
leumeditie van kunnen maken.
Waarbij we natuurlijk rekenen op uw deelname.

Een kink in onze traditie maar het is niet anders.
Helaas is het dit jaar anders dan andere jaren dus op 18 de-
cember geen actuele c.q. leerzame presentaties, geen ge-
zellig samenzijn of even bijpraten. Ook de erwtensoep en
broodjes kroket gaan we missen. Hopelijk halen we dat vol-
gend jaar ruimschoots in.

In de aanloop naar de 25e Telematicadag in 2021 hoort u
zeker nog van ons via de socials of anderzijds.

Namens het organisatieteam Telematicadag
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Nieuws van schippersvereniging Sterreschans

Vrijdag 25 september jl. mochten het weer met onze maande-
lijkse verenigingsavonden voor Sterreschans, in het Ontmoe-
tingscentrum in Doornenburg.

Deze eerste avond was dit de grote zaal van onze thuishaven om de 1.5 me-
ter Corona maatregel te waarborgen.

De meeste leden hadden zich vanaf eind februari niet meer gezien of ge-
sproken, er was dan ook de gelegenheid, onder het genot van een ‘bakkie’,
tijd om bij te kletsen. De voorzitter heette een ieder welkom en hoopte op
een goed komend seizoen.

Sterreschans doet ook mee met de LingewaardDoet actie. In Huissen en
Doornenburg zijn in september, in iedere brievenbus een waarde cheque in
de brievenbus gevallen. Deze 10.00 euro cheques kunnen dan verzamelt
worden voor een project. Het plan is om een schippersmast aan de Sterre-
schans te plaatsen. Intussen hebben wij 75% bereikt van de begroting, heeft
u nog een cheque, geef deze dan af aan uw favoriete vereniging tot 30 ok-
tober as. Hierna was het de beurt aan onze cineast Christiaan om een paar
heel oude filmpjes van de scheepvaart te tonen wat door de leden erg op
prijs werd gesteld. Voldaan ging een ieder na afloop naar huis.

Jaap Stienstra

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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Harry Broekmeulen (†) schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste
varensjaren op in het boekje ‘Wie
schrijft die blijft’. Wij publiceren hier
zijn relaas in deze feuilleton.

Om zes uren varen we Straatsburg binnen.
We varen onder heel lage bruggen door
langs mooie gebouwen en statige kerken.
Midden in de stad meren we af aan de
Quai du Pêcheur. De volgende dag be-
zoeken we de kathedraal. Als je binnen-
komt hangt er een heel apart uurwerk. 's
Avonds is hier alles verlicht en vlakbij, aan
de andere kant van het water, staat een
verlichte fontein te spuiten. Op zaterdag
ben ik met Sjef langs de havens gelopen
en op zondag zijn we in de kathedraal
naar de mis geweest. Daarna hebben we
op een terrasje een lekker wijntje gedron-
ken. Zo je ziet, het leven is zo slecht nog
niet! De volgende dag gaan Sjef en An-
nie met René terug naar huis. Miek gaat
deze keer ook mee, want ze wilde in Nij-
megen haar moeder opzoeken. lk ben nu
alleen aan boord en het is maar een
dooie boel zo in je eentje. Op 1 septem-
ber brengen Cor en Mientje uit Zwijn-
drecht Miek weer terug aan boord. Ze
brengen ook Charles mee. Het huis is op-
eens weer vol.
De eerste dag zijn we met zijn allen na-
tuurlijk alle bezienswaardigheden gaan
bekijken. lk kon al aardig gidsen. De vol-

gende dag hebben we met de auto een
prachtige tocht gemaakt naar het
Schwarzwald. Daar bezochten we de Tri-
berger Wasserfälle en hebben we ontel-
bare klokken en veel houtsnijwerk gezien.
Daar staat de streek om bekend. De vol-
gende dag hebben Miek en ik de bezoe-
kers weer uitgezwaaid en zaterdag
nemen wij ook afscheid van het heerlijke
Straatsburg. We zullen het waarschijnlijk
niet meer terugzien, Te ver en te veel sluis-
jes.

We hadden geen zin om de Rijn af te va-
ren. Je slingert daar van jewelste. We
gaan liever de Moezel af, maar dan moe-
ten we eerst terug naar Nancy. We varen
naar Saverne en daar blijven we onder
de lift liggen om de omgeving nog eens
te verkennen. De volgende dag gaan we
met de lift naar boven. Het is een hele be-
levenis als je met schip en al 45 m naar
boven wordt getrokken. Na de twee tun-
nels maken we vast. We zetten de fietsen
aan de wal en gaan een tochtje maken
langs het oude kanaal, waar nu de lift
voor in de plaats is gekomen, Het kanaal-
tje staat zo goed als droog en is begroeid
met lange rietstengels. De huisjes van de
sluismeesters staan allemaal te koop. Ze
waren misschien wel geschikt als vakan-
tiehuisjes. De heenweg was bergaf, maar
terug moeten we de hele bult weer op.
Dat was zweten, maar het was een mooi
tripje geweest.

Zondag 14 september liggen we in Metz.
Het regent veel de laatste dagen en de
Moezel is al aardig aan het stromen.
Maandag varen we naar Remich en ma-
ken vast aan de kaaimuur. Het scheelt
maar een paar centimeter en dan spoelt
het water over de kade. Gelukkig schijnt
de zon vandaag en als het mee zit red-
den we het net. Anders moeten we nog
wat verzinnen om aan de wal te komen.
Gelukkig bleef het water een paar centi-
meter onder de bovenkant. De stuwen
waren allemaal gestreken en er stond
een flinke stroom. Achter ons lag een
jacht en ik heb een praatje met de man
gemaakt. Hij kwam van Dordrecht en
heette Maus.
Hij had afrijd een elektriciteitszaak gehad
en veel voor schippers gewerkt. Hij vroeg
wat wij van plan waren met dat hoge wa-
ter. Op de Duitse sluizen moet je 10 DM
betalen als je als jacht alleen schut. Als je
samen met de beroepsvaart de sluis in
gaat kost het niets. lk zei dat ik nog een
paar dagen wilde wachten tot het water
was gevallen. Dan komt de beroepsvaart
ook weer op gang en kunnen we mee
schutten. Hij was voor het eerst op de
Moezel.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27
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COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 24 verschijnt op donderdag 5 november 2020.
Deadline: maandag 2 november.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, IM Harry Broekmeulen, Hans Jacobs, Wim Onderdelinden,
Ina Feenstra, Cor van der Veeken, Atze J. Lubach-Koers, Kitty Cuijpers-
Custers, Jaap Stienstra.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

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

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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