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Van de bestuurs- en directietafel

Het overlijden van zuster Vincentia heeft velen geraakt. Nu
moeten wij zorgen dat wij in dank voor wat zij achterlaat op
het verworvene verder bouwen, heel bijzonder de zorg
voor de zieken.
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Afscheidsviering zuster Vincentia

Op dinsdag 16 februari is afscheid genomen van zuster
Vincentia. Zij werd bedankt voor haar inzet voor de mede-
mens, waarbij haar aandacht vooral naar de zieken uit-
ging. Bekijk enkele foto's van de afscheidsviering.
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Vastenactie 2021

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan. Vasten-
actie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken
aan hun waardigheid. Zoals elk jaar wordt de opbrengst
van de Vastenactie 2021 verdeeld onder diverse projecten.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zuster Vincentia laat een grote lege plaats achter

Het overlijden van zuster Vincentia heeft velen geraakt. Natuurlijk
was zij in een kwetsbare leeftijd. Maar toch. Je raakt eraan gewend
en je vindt het gewoon dat ze er is, totdat er een moment komt dat
ze er niet meer is.

Nu moeten wij zorgen dat wij in dank voor wat zij achterlaat op het
verworvene verder bouwen, heel bijzonder de zorg voor de zieken.
Haar persoonlijke contacten waren voor vele mensen een bemoedi-
ging. Ze was er sterk in tot het laatst. Momenteel bekijken we hoe we
de taken die zij deed kunnen overdragen. Mocht u aspiratie hebben
om een steentje bij te dragen: neem gerust contact met mij op. In de
loop van de komende tijd zullen we nog meer gaan merken hoe we
haar missen. Laten wij maar hopen dat zij vanuit de hemel ons de
hand boven het hoofd houdt en steunt en sterkt in de toekomst van
ons pastoraat en KSCC.

De Gelderlander van 17 februari jl. heeft een lezenswaardig artikel
van de hand van Hans Jacobs geplaatst. Hans heeft veel moeite
moeten doen om dit geplaatst te krijgen, maar het is hem gelukt.
Hans chapeau.
Goed dat wij in deze tijd kunnen beschikken over livestream. Ruben
meldde dat er meer dan 700 computers, ipads, etc. aangesloten wa-
ren. Dit is een groot eer-
betoon aan de zuster
die de naam Vincentia
draagt: ‘op weg naar de
overwinning.’

U vindt ook nog een
aantal foto’s van de uit-
vaartplechtigheid op on-
ze website (KSCC –
Foto/video).

Heel fijn dat een aantal
mensen toch nog een
klein koortje hebben ge-
formeerd o.l.v. van Mar-
tien Hoenselaar. In
samenwerking met de
zusters, de familie van
de zuster is het een he-
le mooie en geloofwaar-
dige uitvaartviering
geworden.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De hoogwaterbrug ligt weer op de steiger

Het water viel snel weg. Een hoop vuiligheid had de
rivier op de kade achtergelaten. Maar dankzij de inzet van de

havendienst die ons probleem bij de DAR aankaartte, werd de kade
snel schoon gemaakt.

Bedankt

Dank voor de kaarten en berichtjes tijdens mijn ziek-zijn. Ja iedereen
kan wel eens getroffen worden door een griep.
Gelukkig ben ik weer herstellende en ben ik alweer twee weken - zij
het tijd nemend voor goed herstel - aan het werk.
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Kermis zwaar getroffen

Ja door de corona pandemie ligt ons werk op een aan-
tal zaken na stil. In de vakbladen kan men lezen hoe de organi-

saties zich in zetten om het cruisevaartbedrijf, de kermis en
circusbedrijven het hoofd boven water te laten houden. De kermis
wordt zwaar getroffen: Nu ligt ze bijna een jaar plat. Dit geldt ook
voor het circus. Van de door staatssecretaris Mona Keijzer (Min.
EZ&K) vorig jaar beloofde 10,5 miljoen euro is nog geen cent bij de
kermiswereld terecht gekomen.
Dat noemen wij gewoon onbetrouwbaar.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Foto van staatsse-
cretaris Mona Ke-
ijzer aan de grote
kermis op het Ma-
lieveld in Den
Haag waar zij
sprak met verschil-
lende kermisex-
ploitanten en
(nogmaals) het
steunpakket van
10½ miljoen be-
kend maakte.

Toekomst Christoffelnieuws

In het KSCC en pastoraat gaat alles zijn gangetje. Wij mogen nog
geen activiteiten organiseren, zoals Soos Met…, koorrepetities van
het kerkkoor en het koor De Waalkanters, informatiebijeenkomsten,
vergaderingen etc.

Ook hebben wij de organisatie van de Prins Willem Alexander
vaarvakantie in goed overleg naar 2022 doorgeschoven. Over
2021 bestaan er teveel onzekerheden en gaan varen in september-
oktober lijkt ons geen goede optie.

Daarom ontvangt u in week 4 van de maand een uitgebreid Christof-
felnieuws en in week 2 een flyer met de noodzakelijk informatie. Wij
hopen dat na de lockdown er regelmaat komt in ons werk.
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MOP
Avondklok

2020

2021

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Campagne Verkiezingen

Er wordt pittig campagne gevoerd ter voorbereiding
van de verkiezingen op 17 maart. Een stemadvies

krijgt u niet van mij.

Belangrijk is dat u een aantal zaken in de gaten houdt:
1. Zijn de politici waarop u uw stem uitbrengt betrouwbaar en
2. Zijn ze er voor het welzijn van de mensen of zijn ze met hun
 hanengedrag egotrippers?

En ten derde: er zal wel een coalitie samen gesteld worden, bereken
voor uzelf hoeveel water er bij de wijn gedaan gaat worden. Betrouw-
baar of niet.

Er gebeuren de laatste tijd zoveel zaken die het vertrouwen in de
politiek schaden omdat mensen beschadigd worden.
Toch is het te hopen dat u het hele kiesgebeuren ook afzet tegen
onze christelijke tradities, onze normen en waarden.

Vanuit het KSCC en pastoraat zetten wij ons positief in.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier, directeur KSCC
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Op dinsdag 16 februari is afscheid genomen van zuster Vincentia. Zij
werd bedankt voor haar inzet voor de medemens, waarbij haar aan-
dacht vooral naar de zieken uitging. Moge zij vanuit de hemel ons al-
len tot steun zijn. Foto's: Gerus Brugman.

Bekijk alle foto’s op onze website.

Afscheidsviering zuster Vincentia

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Vastenactie 2021

Hoe kunt u helpen:
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL04 RABO 0135 8795 23
t.n.v.: Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
o.v.v.: Vastenactie 2021

Indien u wenst kunt u ook gebruik maken van de gele melkbus bij de
ingang van ons kerkschip.

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan
hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor.
Mensen kunnen voor zichzelf en hun ge-
zin zorgen en welvaart wordt rechtvaar-
dig verdeeld binnen gemeenschappen.
Soms is dan een klein duwtje in de rug
nodig. Dat wil Vastenactie ze graag ge-
ven! Ongeacht hun geloofsovertuiging,
hun etnische achtergrond, hun sekse of
afkomst.

Zoals elk jaar wordt de opbrengst van de
Vastenactie 2021 verdeeld onder diverse
projecten.

Lees meer over twee projecten op pagi-
na 8 en 9. De andere projecten worden
in de volgende Christoffel Nieuwsbrief
besproken
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Beste Aalmoezenier Bernhard van Welzenes
en alle mensen van de Parochie trekkende beroepen onder
het vaandel van het KSCC.

Zondagnamiddag 21 februari toen ik mijn internet opende om naar
de livestream te gaan om met jullie de eucharistie mee te vieren zag
ik een e-mail van jullie in verband met de Vastenactie 2021. Twee
drukke dagen achter de rug, nu even aandacht voor jullie.
Dit jaar gedenk ik dat ik 50 jaar in Indonesië ben en werk. Nu al 32
jaar probeer ik me in te zetten om schoolverlaters te helpen met een
job. Ook jongelui die al gewerkt hebben en waar het contract van
verlopen is, probeer ik elders aan de bak te krijgen. De eerste 25 jaar
ging dat om grote aantallen, de laatste jaar is het wat terug gelopen.
Dat heeft diverse redenen, maar het aantal heeft zich een beetje
aangepast aan mijn leeftijd.
Het voorbije jaar is er door de pandemie covid 19 een beetje de klad
ingekomen, maar nu anno 2021 begint er weer wat meer animo te
komen. Bedrijven krabbelen weer 'n beetje op. Gisteren heeft de
23.500ste persoon zich ingeschreven, van dat aantal is 80% aan de
bak gekomen. Het voorbije jaar hebben we praktisch geen inkomsten
gehad omdat de kontakten en het aantal lui dat ik aan werk geholpen
heb flik gedaald is. Het bedrijfsleven helpt me doorgaans met dona-
ties en dat is een beetje weg gevallen. Door jullie hulp via de Vasten-
acties kan ik een beetje bijspringen. De gelden die via de
Vastenacties binnenkomen heb ik doorgaans niet voor mijn kantoor
besteed want dat zichzelf wel kon bedruipen.
Diverse jaren achtereen heb ik jongelui kunnen bijspringen die het
schoolgeld niet konden betalen door iedere maand een gedeelte te
betalen. Medio vorig jaar is het laatste meisje, Fitri genaamd, klaar
gekomen met de studie.
Na veel wikken en wegen ben ik daarmee gestopt om het roer een
beetje om te gooien. Mijn ervaring is dat nogal wat lui die bij me ko-
men, geslaagd zijn voor de school maar niet het diploma krijgen om-
dat ze nogal wat schulden hebben opgelopen in die drie jaar. Zonder
diploma is het nog moeilijker aan werk te komen.
Van de Vastenactie 2019 heb ik drie lui kunnen helpen om de schuld
die de ouders hebben op de school af te betalen. Hoe gaat dat in zijn
werk: Eerst vraag ik hoeveel ze nog moeten betalen, dan word er

afgewogen wat ze op het moment kunnen betalen, vervolgens kan ik
dan bijspringen met jullie hulp van het KSCC.
Op het moment heb ik 3 lui kunnen helpen, 2 lui heb ik bijgespron-
gen met 2 1/2 miljoen roepia’s, 1 met 1 miljoen (omgerekend naar
euro, 6 x € 59 = € 354). Op deze wijzen snijdt het mes aan twee kan-
ten, de persoon die de school kan afbetalen en de school zijn daar-
mee geholpen. De particuliere scholen krijgen maar heel weinig
fondsen van de staat en moeten praktisch helemaal rondkomen van
de schoolgelden die geheven worden. Daar wordt vaak afgewogen
wat de ouders kunnen betalen, de sterken moeten de minderdraag-
krachtigen helpen. Op onze technische school in Muntilan hebben
afgestudeerde leerlingen 2 M schulden. Door deze hulp die ik ze
mag geven kan ik ze geplaats krijgen in een bedrijf en kunnen ze zelf
de kost verdienen.
Hopelijk komt mijn verhaal een beetje over. Dat was het dan. Ik wens
iedereen een mooie vastentijd toe, de opmaat naar Pasen. Hopelijk
komt er een beetje zicht op het einde van de pandemie, zodat we
weer normaal kunnen leven. Nu ik bijna iedere week meevier met de
viering op het kerkschip is de afstand niet meer zo groot en voel ik
me meer bij het wel en wee betrokken. Het geluid is uitstekend, dat
was in het begin niet zo goed.

Het allerbeste en Gods zegen voor iedereen,

Br. Wilhelm (Willy) Leensen FIC.
Muntilan 24 februari 2021
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De kindjes wachten op de Nijntjes, Zr. Mercy op het geld.

Het was 19 april 2019. Goede Vrijdag, de dag dat wij aankwamen in
Sri Lanka. Zuster Mercy Fernando van het weeshuis Children of Joy
Home in Watala, zat met smart op ons te wachten. Want de goede
zorgen die zij met haar medezusters aan de weeskinderen geeft,
kosten helaas ook geld. En dat geld is er niet want dit soort sociale
projecten worden door de Sri Lankaanse overheid maar heel beperkt
financieel ondersteund.
Maar het noodlot sloeg toe. Paaszondag, 21 april 2019, werd Sri
Lanka getroffen door grote aanslagen en vielen er veel doden onder
andere in de kerk waar wij geregeld komen. Halsoverkop moesten
we terug naar Nederland. De Nederlandse regering haalde alle Ne-
derlanders terug.
Gelukkig konden we er voor zorgen dat het geld dat we, door onder
andere de prachtige bijdrage van het KSCC, bij ons hadden, nog bij
Zr. Mercy terecht kwam.
Sri Lanka lag plat. Geen toeristen, geen inkomen. Langzaam herstel-
de het land van deze aanslagen maar… toen kwam Corona. Nu, bij-
na 2 jaar later, ligt het land weer plat en geen ondersteuning van de
overheid. Een voorbeeld: Het adoptiegezin dat wij privé steunen, (va-
der tuk-tuk chauffeur dus geen toerisme - geen inkomen) kreeg voor
het hele gezin € 20,00 per maand om te leven.

Helaas is reizen naar Sri Lanka op dit moment niet mogelijk. Het land
waar we sinds 2001 al veel projecten hebben kunnen ondersteunen.
We hebben onze lockdown gebruikt om Nijntjes te breien voor het
Weeshuis. Ook daar zijn kindjes dol op knuffels. Maar Zr. Mercy zou
natuurlijk nog veel meer geholpen zijn met een financiële bijdrage. Zij
klaagt nooit en vraagt nooit maar wat zouden we haar gelukkig kun-
nen maken met een financiële bijdrage. We hopen dan ook dat door
de vastenactie wij Zr. Mercy weer kunnen ondersteunen.

Ben en Pam Duin - van den Beld
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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.
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GEBOREN

Op dinsdag 5 januari is Johannes (Cas) Mooren geboren. Cas is
het zoontje van Roel en Carlijn Mooren.

OVERLEDEN

Op zaterdag 13 februari is, in de leeftijd van 92 jaar, Maria
Johanna (Marie) Wanders – Sanders overleden.
Weduwe van Antoon Wanders. Er is in kleine kring
afscheid genomen op vrijdag 19 februari om 12.00 uur.
Correspondentieadres: de Savornin Lohman 50, 3317 LA
Dordrecht.

Op woensdag 17 februari is, op de leeftijd van 88 jaar,
Franciscus Maria Gomarius Petrus (Frans)
Bruijninckx overleden. Echtgenoot van Cockie
Bruijninckx – Rossen. Eerder weduwnaar van Catrien
Cornelissen. Vanwege de huidige omstandigheden wordt
in besloten kring afscheid van Frans genomen op
donderdag 25 februari.
Correspondentieadres: P.C. Hooftlaan 33, 3351 EK Papendrecht.

Op donderdag 18 februari is, op de leeftijd van 89 jaar,
Klaas Johannes van Dorsten overleden. Weduwnaar
van Mini van Dorsten – Bloemberg. De dankdienst voor
zijn leven vindt plaats op donderdag 25 februari om 11.00
uur. Wegens de huidige maatregelen zal de dienst in
familiekring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Wildforstlaan 20, 8162 ER Epe.

Op zondag 21 februari is, op de leeftijd van 86 jaar,
Freddy Riddering overleden.
Echtgenoot van Tiny Riddering – Leugs.
Afscheid nemen kan nog op donderdag 25 en vrijdag 26
februari tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en
17.00 uur aan de Grasdijkweg 17 te Garmerwolde.

Bij het vertrek van de rouwstoet, op zaterdag 27 februari om 09.30
uur, is het mogelijk langs de weg plaats te nemen, daarmee een
soort erehaag vormend.

De uitvaartplechtigheid zal vanwege de coronasituatie in besloten
kring plaatsvinden. U kunt deze plechtigheid via een livestream te
volgen via
https://secure.quickchannel.com/qc/?id=3ddi6y Wachtwoord: 27021030.

Correspondentieadres: Grasdijkweg 17, 9798 TC Garmerwolde

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://secure.quickchannel.com/qc/?id=3ddi6y
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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27-2 Dhr. Chris Meering sr.; Juriaan Verberck.
28-2 Birgit Wanders-van Beers, m/s “Thuvine”;

dhr. Gerard Leensen; Herman Rademaker; mevr. Lenie van
 Werkhoven; Sjaak Beyer; Vincent Sanders; Daniel Peters.
29-2 Miranda de Vree; dhr. Jan Wennekes.

1-3 Anton Wigman jr.; Lobke Jonkman; dhr. Jan Hoks;
Piet Poppelier, m/s Clamarant.

2-3 Anneke Nuy-Pruyn; mevr. Miep Hoks.
3-3 Mevr. Driessen uit Millingen a/d Rijn.
4-3 Joeri van Megen.
5-3 Ruben Pols.
6-3 Myriam De Bot; Patrick Wanders; Jan Schimmel.
7-3  Dhr. Mark Joosten; dhr. Dennis Buil; dhr. Nick van Haag;

Jenthe de Jong.
9-3 Inge Brom.
10-3 Doris Buil; Leon Berkers.
11-3 Mevr. Beppie Leensen - Scheers; mevr. Wilma Bosman

 - van Hees;  Peter Poppelier; Erik Bosman, “Tonny”.
12-3 Dhr. Wim de Grundt.

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021
dhr. Frans Bruijninckx, Catrien Cornelissen,
dhr. Klaas Johannes van Dorsten en Mini van Dorsten-Bloemberg,
Jef Peeters en Bep Robbe, Tini van Es, dhr. Cor Fijneman,
mw. Agi Schöningh, dhr. Johan Rattink en Trees Rattink-van der
Pluijm, mw. M. Mathijssen-van Oijen en Vincent Derksen en
Gerrit van Oyen,
dhr. C. Nieuwenhuizen Aalmoezenier v.d. scheepvaart,
mevr. Riek Eckelboom-Welsing, dhr. Nico Eckelboom,
dhr. Henk Bergamin, mevr. Else Bergamin en Tijn,
mw. Dina van Deurzen en overledenen  fam van Deurzen,

ZONDAG 7 MAART 2021
Voor George de Bot en familie,
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, Harry en Miek Broekmeulen–Tonissen,
Hetty van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr. en mevr. Mia
Reijmers, dhr. Willy van Raay, kermis,
mevr. Jennie Verlaan-Bult, Nico Verlaan en Patrick,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné,
dhr. Alois Wendt en George, mevr. Else Bergamin-van Grondelle,
Henk Bergamin en Tijn, ouders Pruijn-van Deurzen,
mevr. Jeanne Leijten-Zwaans en dhr. Leon Leijten,
dhr. Henk Ketelaar, dhr. Riny Burgers.

Wilt u een extra misintentie?

Laat het ons weten.
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* Dhr. Karel Eckelboom.
UTRECHT, UMC ZIEKENHUIS, HEIDEL-
BERGLAAN 100, 3584 CX.
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, SINT MAARTENKLINIEK, HENGST-
DAL 3, 6522 JV.
WEEKEND: MOLENHOEK, LINDENLAAN 19,
6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve 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 WILLIBRORD-
STRAAT 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. Annie Huibers en dhr. Wim Hui-
bers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,
6601 SL.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZART-
STRAAT 14, 6566 DP.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (Kalorama – afd.
Musschenberg.)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* 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.
* Dhr. Martin Hanson.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

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
momentopname.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari/maart 2021
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Elke ma. 10.30 uur Stafvergadering.

Zo. 28 febr. 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 7 maart 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 14 maart 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo 21 maart 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 28 maart 11.00 uur Palmzondag. H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl
Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te
houden. Voor het protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website
www.kscc.nl.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
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Paus bezoekt Irak

Na een jaar niet te hebben gereisd vanwege de coronapandemie
zal paus Franciscus in maart een driedaags bezoek brengen aan
Irak.

De christenen in Irak hebben vol verwachting uitgekeken naar deze
aankondiging. Het bezoek is een teken van hoop voor de geplaagde
christenen, die al tientallen jaren geconfronteerd worden met een
'kruisweg' door vervolging en discriminatie. Deze reis is een ander
teken van de nabijheid en de zorg van de paus voor de christenen in
het Midden-Oosten. Zijn bezoek zal hen sterken en nieuwe moed
geven om in hun vaderland te blijven. Zonder de steun van de Heili-
ge Vader en de universele Kerk dreigen deze gemeenschappen in
de wieg van het christendom te verdwijnen.

Bezoek aan vluchtplaats en christelijke hoofdstad

Hoewel er geen formeel reisschema voor het bezoek is vrijgegeven,
zal de paus volgens Bruni onder meer de Iraakse hoofdstad Bagdad
en de vlakte van Ur - traditioneel beschouwd als de geboorteplaats
van Abraham - en de stad Mosoel aandoen. Voor vervolgde christe-
nen in het land zullen vooral de bezoeken aan Qaraqosh en Erbil
belangrijk zijn. Qaraqosh werd voorafgaand aan de bezetting door
Islamitische Staat (IS) gezien als de christelijke hoofdstad van Irak.
Bij de inval van de Vlakte van Nineveh in 2014 door IS vluchtten naar
schatting 130.000 christenen naar Erbil.

Uitnodiging door Republiek en lokale Kerk

In januari heeft paus Franciscus in het Vaticaan een ontmoeting ge-
had met de Iraakse president Barham Saleh. Daarbij drong hij er bij
Saleh op aan de veiligheid van christenen te garanderen en ervoor te
zorgen dat zij een toekomst hebben in het door oorlog verscheurde
land. Het aantal christenen in Irak is dusdanig gedaald dat men al
lange tijd vreest voor het verdwijnen van het christendom. Waren er
in 2003 nog 1,6 miljoen christenen in het land. Vandaag de dag zijn
het volgens schattingen hooguit 160.000.
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MONA KEIJZER KOMT BELOFTE AAN KERMIS NIET NA

Staatssecretaris Mona Keijzer (Min. EZ&K) heeft in september vorig jaar
verschillende keren aangegeven dat zij 10½ miljoen euro had vrijgemaakt
voor o.a., de door corona, noodlijdende kermisbranche. Samen met nog
enkele seizoen gerelateerde sectoren zou dit bedrag voor ca. 1000 kermis-
exploitanten bestemd zijn om ‘samen’ de eindstreep te halen!

Ondanks mooie beloftes is daar tot op heden nog geen euro steun van bin-
nengekomen.

Als Nederlandse kermissector, haar branchevertegenwoordigers en al die
kermisfamilies voelen wij ons door de politiek absoluut niet serieus geno-
men.

Geen noodfonds om straks onze bedrijfstak weer te kunnen opstarten én
totaal geen enkel perspectief als ‘vergunning plichtig evenement’ maakt op
voorhand van 2021 nu al een rampjaar! Bijna geen enkele gemeente of or-
ganisatie is gestart met het aankomende kermisseizoen want vergunningen
mogen nog niet verstrekt worden. Zelfs geen intentieverklaring!

De achterban bereidt grote acties voor want deze enorme onzekerheid en
frustratie zorgt voor onrust en hoge bereidwilligheid. “Als de honger in je
portemonnee zit voel je hem niet, maar als de honger in je buik zit dan gaan
we hem allemaal voelen……….”

Hartelijke groet

Klik hier om het volledige persbericht te lezen

Persbericht

Nationale bond van kermisbedrijf-
houders– BOVAK

De Nederlandse kermisbond N.K.B.

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter J. (Jan) Boots, directeur

Vicepresident Europese
Kermisbond ESU/UFE

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-17-persbericht-bovak-en-nkb.pdf
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Houvast. Zoeken naar de bron van hoop

Een briefwisseling tussen bisschop Gerard de Korte en scriba
René de Reuver

De scriba en de bisschop, René de Reuver en Gerard de Korte, ze
schrijven elkaar vijf brieven. In de brieven schrijven ze op een per-
soonlijke manier over de thema's van deze tijd. Ontroerend, verras-
send eerlijk laten ze in hun hart kijken. Maar ze zoeken ook steeds
de reflectie vanuit de Bijbel, ieder vanuit de eigen traditie. En zo
wordt deze briefwisseling een spiegel voor ons allemaal, over the-
ma's die we inmiddels door het coronavirus zo goed kennen: houvast
in een crisis, eeuwig-
heid, samen, vasten,
licht en donker.
Rode draad in de brie-
ven is de betekenis van
de Bijbel in de actualiteit
van corona. Een andere
gemeenschappelijke lijn
is de openheid en
kwetsbaarheid over het
persoonlijke leven van
René de Reuver en Ge-
rard de Korte. Alles wat
er in ons leven kan zijn
aan schoonheid en ver-
driet komt ter sprake en
wordt in een bijbels per-
spectief geplaatst. Daar-
om opent deze
briefwisseling een deur
naar ieders leven en
biedt ze troost door de
verwijzing naar de Bij-
bel.
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Coronadashboard uitgebreid met vaccinatiecijfers:
vaccinatiebereidheid neemt toe

Dinsdag 23 febr. is het coronadashboard uitgebreid met als belang-
rijkste toevoeging de indicatiecijfers over vaccinatiebereidheid. Op
basis van gedragsonderzoek van het RIVM is nu inzichtelijk dat de
vaccinatiebereidheid in Nederland toeneemt. Ook is te zien hoe hoog
de vaccinatiebereidheid is onder verschillende leeftijdsgroepen.
Naast landelijke cijfers over vaccinatiebereidheid zijn er ook meer
regionale indicatoren toegevoegd. Het aantal ziekenhuisopnames en
besmettingen per 100.000 inwoners per regio zijn nu zichtbaar. Ook
het sterftecijfer per gemeente per dag en het aantal downloads en
meldingen van de CoronaMelder-app zijn toegevoegd aan het dash-
board.
Minister de Jonge (VWS): “Goed om te zien dat de vaccinatiebereid-
heid toeneemt. De komende weken gaan we het coronadashboard in
kleine stapjes steeds verder uitbreiden met meer vaccinatiecijfers.”

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke
cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals
het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van
het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en weten-
schappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken
is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van
actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en precie-
zer worden opgespoord en bestreden.

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

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

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

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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COÖRDINATIEGROEP:

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

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

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 5 verschijnt op donderdag 11 maart 2021.
Deadline: maandag 8 maart.
Aan dit nummer werkten mee:
Gerus Brugman, Br. Willy Leensen, Pam van den Beld.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
houd van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuwsbrief 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
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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
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