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het ook zeer druk. Van oude aftandse fietsen, de meeste nog met massieve 
banden, probeerde hij met zijn knecht Keesje Loermans van een fietswrak weer 
iets berijdbaar te maken. En toen er langzaamaan meer vergunningen afkwamen 
voor de woningbouw kreeg hij ook steeds meer werk op elektrische gebied.
Toen dan ook de maand juni aankwam, zette de Weurtse bevolking zich schrap 
om weer echt ouderwets kermis te vieren, net als voor de oorlog.
Op zondag 16, maandag 17 en dinsdag18 juni 1946 werd de eerste naoorlogse 
kermis in Weurt gevierd. Het zou een geweldig feest worden voor jong en oud. 
Er stonden vijf danstenten. Bij Hanneke Romviel, Gijs van Haren in de 
Kerkstraat, bij café bakkerij Jan Burgers en het Zwaantje bij de gebroeders 
Aalbers, in de Pastoor van de Marckstraat en bij Janus Gerritsen “de Schoes,” in 
de Kerkstraat. 
Maar er was natuurlijk ook aan de jeugd gedacht en er stond in de Pastoor van de 
Marckstraat een draaimolen, schommels, de rups, schiettent, oliebollenkraam en 
zuurstokkraam.
Aan het einde van de preek tijdens de hoogmis, wenste Pastoor Hend Van 
Heusen alle parochianen en speciaal de jeugd een prettige kermis. Nadat de 
plechtigheid in de kerk was geëindigd werd de kermis officieel geopend. 
In Weurt vierde jong en oud feest en alle dagen was het hartstikke druk in het 
dorp.
Groepjes mensen liepen ‘s avonds, als de danstenten om elf uur werden gesloten, 
gearmd vrolijk zingend huiswaarts, nadat ze een zak oliebollen hadden gekocht. 
Deze werden thuis met een putje koffie gezellig opgepeuzeld. 
Maar op maandag ochtend was er nog wat extra, want de kersen waren vrijwel 
rijp en bij Jan Repkes en Hend Faassen, waar de  vroege Duitse kersen al werden 
geplukt, werden de eerste kersen verkocht voor 60 cent per kilo. Dat was smullen 
met de kersenkoek die bij menigeen werd gebakken door moeder.
Op dinsdag avond werd er gezongen ”De Weurtse kermis gaat nooit verloren!!!”

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER  

De redactie wenst alle lezers en lezeressen een fijne vakantie periode toe
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.”

Zaterdag voor Hemelvaart was ’t eindelijk zo ver en ik mocht met moeder 
mee naar de stad. We gingen met de bus. Bij de bushalte bij café Hanneke 
stapte we op en net na de Hezelpoort, in de stad, zei moeder tegen mij: “Kom 
junske we ziên d’r en we motte d’r nou uut.”  Toen we in de Hezelstraat 
kwamen, was het al gauw, winkel in winkel uit, totdat we bijkant alle winkels 
waar ze communiepakjes verkochten, hadden bezocht. Maar overal vond 
moeder het net iets te duur. Tenslotte gingen we toch weer naar de winkel 
terug, waar we de eerste keer naar binnen waren gegaan. Moeder zei: “Hier is 
’t toch wel degelijker en goêdkôper.” Na heel lang pingelen kocht ze voor mij 
’n mooi pakje: een korte broek met ‘gallegen’, ’n jasje, ’n sporthemdje en een 
echte stropdas. Die stropdas kon je met een drukknoopje onder de klepjes van 
de kraag vast drukken. Ik kreeg er ook nog een paar geblokte sportkousen bij, 
met een pluimpje aan de kant, welke precies onder de knie heen en weer 
bengelde. En tot slot een mooi klein petje. Het stond me prachtig! Maar, 
moeder kocht ’t pakje een maatje groter, op de groei. “Junske”, zei ze tegen 
mij, ”dan hedde d’r volgend joar ok nog wá oan ès ge d’r zûnig op bint.” Toen 
we alles hadden gekocht, kreeg ik er van de winkelier ook nog een prachtig 
lefzakdoekje bij. Daarna gingen we naar de schoenwinkel aan de overkant. 
Daar kocht moeder ook nog een  paar prachtige zwarte hoge schoenen met 
veters. Maar die schoenen kocht ze ook op de groei. Ik zei nog: “Moe, kiek 
’ns, ik kan de punten van de neus helemoal plat douwen,” maar ze schudde 
heftig van nee en zei resoluut: “Binde gek jong, ès we thuus zien dan duun we 
veur ien de neuzen van de schoênen ’n prupke watten en dan ziede d’r niks 
van.” Op woensdagmiddag vóór Hemelvaart mocht ik naar de kapper en die 
knipte me zoals toen de mode was: ‘koal mit ’n kuufke’. Vader zei meteen 
toen ik geknipt thuis kwam: “Ge ziet er mooi uut kerl, ge zult uns zièn hoe ’n 
schön mènneke ge mit de èrste communie bint.” ---Word Vervolgd---

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 



Engeltjesmarkt

Beste mensen, Aan alles komt een einde. Zo ook aan onze markten. Door 
omstandigheden moeten we helaas stoppen. We houden daarom nog één 
markt en wel op 1 en 2 september a.s. Ook houden we nog een laatste 
Engeltjes Kerstmarkt op 23, 24 en 25 november. Als u nog spullen voor deze 
markten hebt, mag u dat gerust nog brengen of ons even bellen dan halen we 
het bij u op. U mag ook nog een kraam of grondplaats huren. De markt op 1 
en 2 september is snuffelmarkt en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot 
16.00 uur. De kerstmarkt is alle 3 de dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Welkom en tot ziens.
Fam. Engelen, Past. v.d. Marckstraat 64, Tel. 024 – 677 2936

Juni 1946 Wederopbouw – Weurtse kermis en kersenkoek
Het voorjaar in 1946 begon met prachtig weer en iedereen was druk bezig met de 
wederopbouw en allerlei karweien. De wegen, die ontzettend  kapot waren 
gereden, door tanks en militair verkeer en slechts provisorisch waren 
geëgaliseerd, werden nu beter hersteld. Ook het grondwerk werd in de kapot 
gereden weilanden en akkers door de regionale werkverschaffing grondig 
aangepakt. Daarna werden de akkers, waar mogelijk, weer geploegd en of 
omgespit, de weilanden ingezaaid en de eerste piepertjes weer gepoot.
De huizen welke tijdens de laatste maanden van de oorlog, zowat alle pannen 
hadden verloren door de omringende schietende kanonnen, waren wel met kunst 
en vliegwerk  gerepareerd, maar werden nu geleidelijk aan weer van degelijke 
pannen voorzien. Maar stenen, pannen en alle bouwmaterialen waren nog maar 
mondjesmaat voorradig. Dus de Weurtenaren waren, net als bij de omliggende 
dorpen en de grote stad Nijmegen druk bezig het woongenot zo veel mogelijk 
weer meer aanzien te geven.
Bij Wim Stapel en Jan Luben, die beide een timmerwerkplaats hadden, was het 
een drukte van jewelste. Dat was ook het geval bij de twee smederijen die we in 
Weurt hadden, van Marinus Lemmen en The Lemmen. 
Wim Cleijne, die een fietsenmakerij had en tevens erkend elektromonteur, had 

Engeltjesmarkt

Beste mensen, Aan alles komt een einde. Zo ook aan onze markten. Door 
omstandigheden moeten we helaas stoppen. We houden daarom nog één 
markt en wel op 1 en 2 september a.s. Ook houden we nog een laatste 
Engeltjes Kerstmarkt op 23, 24 en 25 november. Als u nog spullen voor deze 
markten hebt, mag u dat gerust nog brengen of ons even bellen dan halen we 
het bij u op. U mag ook nog een kraam of grondplaats huren. De markt op 1 
en 2 september is snuffelmarkt en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot 
16.00 uur. De kerstmarkt is alle 3 de dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Welkom en tot ziens.
Fam. Engelen, Past. v.d. Marckstraat 64, Tel. 024 – 677 2936

Juni 1946 Wederopbouw – Weurtse kermis en kersenkoek
Het voorjaar in 1946 begon met prachtig weer en iedereen was druk bezig met de 
wederopbouw en allerlei karweien. De wegen, die ontzettend  kapot waren 
gereden, door tanks en militair verkeer en slechts provisorisch waren 
geëgaliseerd, werden nu beter hersteld. Ook het grondwerk werd in de kapot 
gereden weilanden en akkers door de regionale werkverschaffing grondig 
aangepakt. Daarna werden de akkers, waar mogelijk, weer geploegd en of 
omgespit, de weilanden ingezaaid en de eerste piepertjes weer gepoot.
De huizen welke tijdens de laatste maanden van de oorlog, zowat alle pannen 
hadden verloren door de omringende schietende kanonnen, waren wel met kunst 
en vliegwerk  gerepareerd, maar werden nu geleidelijk aan weer van degelijke 
pannen voorzien. Maar stenen, pannen en alle bouwmaterialen waren nog maar 
mondjesmaat voorradig. Dus de Weurtenaren waren, net als bij de omliggende 
dorpen en de grote stad Nijmegen druk bezig het woongenot zo veel mogelijk 
weer meer aanzien te geven.
Bij Wim Stapel en Jan Luben, die beide een timmerwerkplaats hadden, was het 
een drukte van jewelste. Dat was ook het geval bij de twee smederijen die we in 
Weurt hadden, van Marinus Lemmen en The Lemmen. 
Wim Cleijne, die een fietsenmakerij had en tevens erkend elektromonteur, had 

Zomer 2018Parochie H. Johannes XXIII 27Zomer 2018 Parochie H. Johannes XXIII2

WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact:
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens,
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
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Of naar uw lokaal redactielid
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versieringen in de kerk vond ik heel mooi. De communieviering in de kerk 
vond ik een beetje spannend maar ook erg leuk. Ik ben blij dat ik de 
communie heb gedaan.

Liefs, Helena Schoonderwoerd

Ik vond het heel erg leuk want de kerk was mooi versiert en ik vond het heel 
erg bijzonder.

Nika

Ik vond het leuk omdat de kerk mooi versiert is en we hadden mooie jurken 
aan.

Hesty

Foto: Paul Benschop
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Omzien naar elkaar
Respect. Een woord dat vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt wordt. 
Mensen verdienen respect. Vinden we. Of vinden ze zelf. Of ze eisen het op. 
Door frequent gebruik c.q. misbruik van het woord is echter al heel snel 
sprake van ‘woordinflatie’. Dat wil zeggen: de eigenlijke, diepere betekenis 
van het woord verdwijnt uit het zicht. 

Respect. Welbeschouwd een prachtig woord. Het is afgeleid van het Latijnse 
werkwoord re-spicere: om-zien, om-kijken. In dit verband gebruik ik graag het 
beeld van een kudde olifanten die door de Afrikaanse savanne trekt. De grote, 
sterke exemplaren lopen voorop en bepalen het tempo van de kudde. De 
kleintjes lopen daarachter. Hun pootjes zijn nog kort. Voor hen is het – in de 
meest letterlijke zin van het woord – flink ‘aanpoten’. Maar ze redden het, 
want ze zijn nog jong. Wat de oudjes betreft, dat is een heel ander verhaal. Zij 
hebben – en ook dat mag je letterlijk nemen – de grootst mogelijke moeite om 
het tempo en daarmee de rest van de kudde ‘bij te benen’. En zo raken ze
langzaam wat achterop.  Maar … nooit uit het zicht. Want af en toe houdt de 
leider van de kudde halt, kijkt om en wacht – mocht dat nodig zijn – tot de 
achterblijvers de kudde weer hebben ingehaald, in het besef dat de oudere en 
zwakkere exemplaren de bescherming van de kudde nodig hebben. Een 
prachtig beeld – wat mij betreft – van wat een parochie (of welke andere 
gemeenschap ook) zou kunnen en moeten zijn. We kunnen in dit opzicht nog 
iets van deze dieren leren. In het bijzonder van de wijze waarop zij omgaan 
met die exemplaren van de kudde die, oud of zwak als zij zijn, het tempo 
drukken en de rest van de groep feitelijk tot last zijn. Hoe gaan wij eigenlijk 
om – een gewetensvraag – met hen die hun tijd zogezegd hebben gehad, geen 
bijdrage van betekenis meer leveren aan het productieproces en een 
samenleving – die geluiden klinken toch af en toe? – meer kosten dan dat ze 
nog opleveren ..? Ik mag hopen hopen dat er straks – als ikzelf op leeftijd ben 
gekomen en nog maar moeizaam kan volgen – toch ook naar mij nog wordt 
om-gezien. Of ben ik tegen die tijd te ‘duur’ geworden? Wat een armoede …

Om-zien naar elkaar. Naar onze mede-parochianen. Naar onze dorpsgenoten. 
Naar die man of vrouw in onze eigen straat die stilletjes zit te verpieteren. 
Om-zien naar elkaar. Het kost haast niets – en doet zo goed. Een simpele 
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vraag naar iemands welbevinden: ‘Hoe gaat het toch met je ..?’ Een enkel 
woord van bemoediging of een schouderklop. Het kan een weldaad zijn te 
mogen ervaren dat een ander interesse in ons toont en oprecht met ons begaan 
is. Ons ziet staan en ons ziet zitten. Zoiets doet deugd en geeft energie. Want 
we weten ons ‘gekend’ en ‘gezien’. Overigens, opnieuw zo’n prachtig woord: 
‘interesse’. Afkomstig uit het Latijn: inter-esse, letterlijk vertaald ‘tussen-
zijn’. Van inter-esse is sprake als er iets is tussen de ene mens en de andere, 
tussen jou en mij. Als we ons werkelijk met elkaar verbonden weten. Als 
mens, als collega – en in en door het werk dat we samen mogen doen. En ook 
alleen maar samen kunnen doen. Misschien ligt daarin wel de grootste 
uitdaging en opdracht voor onze parochiegemeenschap: te groeien in het besef 
dat ‘christen-zijn’ alleen maar mogelijk is op een fundament van levende en 
bezielde stenen. Van mensen die om-zien naar elkaar. Mensen als jij en ik.

Doe je mee? Je bent welkom!
Met een hartelijke groet, pastor Ruud Roefs

Bisschop De Korte spreekt in Wijchen

Bisschop Gerard de Korte brengt dinsdag 25 september een bezoek aan 
Wijchen. Gerard de Korte, die bekend staat als een boeiend en inspirerend 
spreker, spreekt in ‘De Schakel’ (protestantse kerk) over het sociale denken 
van de katholieke kerk in relatie tot de zeven christelijke werken van 
barmhartigheid.

Bezoekers kunnen na afloop met de bisschop van 
gedachten wisselen. Bezoekers zijn vanaf 19.00 welkom 
aan de Pius XII Straat 85 te Wijchen. De lezing begint om 
19.30 uur.

Van harte welkom!
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leukst. De communie vond ik super puper leuk, ik had een mooie witte jurk en 
mooie hak schoentjes aan. Er waren heel veel mensen in de kerk, dat vond ik 
wel een beetje spannend. Na de kerk zijn we naar huis gegaan, ik had dubbel 
feest, feest omdat ik de communie had gedaan en ik was de volgende dag ook 
nog jarig!!

Groetjes, Noa Schaap

Ik vond het gezellig om met z'n alle de communie te doen. En om samen 
buiten te spelen

Ivy van Lith

Ik vond het een leuke dag maar wel een beetje spannend. Ik vond het leuk dat 
we met de kinderen uit de klas samen de communie hebben gedaan.

Loïs van Lith

Ik vond het heel leuk. Nu weet ik veel meer over Jezus. De verhalen vind ik 
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Opbrengst van de actie Kerkbalans: 

 2017 2018 

01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 

01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 

We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te 
maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij 
u van harte uit om dit alsnog te doen. Voor 
informatie kunt u ook terecht op de website:
www.johannesxxiii.nl,  via e-mail:

info@johannesxxiii.nl, of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 .
Werkgroep Kerkbalans

Vrijwillige (tuin)hulpen gezocht
In Beuningen zijn diverse vrijwilligers actief bij het project Buur(t)hulp. Zij 
helpen mensen met klusjes, bijvoorbeeld een lamp ophangen, boodschappen 
doen, vervoer of gras maaien.

Het project is op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden af en toe 
wat tuinklusjes te doen bij mensen, die dit zelf niet meer kunnen. Dit kan 
variëren van gras maaien tot aan snoeien. Helaas hebben we op dit moment te 
weinig vrijwilligers voor deze specifieke tuinklusjes. Daardoor kunnen we op 
dit moment niet iedereen helpen. Het maakt niet uit hoe vaak of wanneer je 
kunt. We kunnen alle hulp gebruiken.

Lijkt het je leuk om op deze manier je steentje bij te dragen? Of wil je een van 
de andere klusjes doen? Ook hiervoor zijn we blijvend op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Neem dan contact op met Marit Bastiaans van het 
project Buurthulp van Stichting Perspectief: 024-6750939 of 
maritbastiaans@stg-perspectief.nl
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Weurt

Aan de Weurtse Communicanten
Op zondag 3 juni was het eindelijk zover! Die dag deden jullie 12 
communicantjes hun Eerste Heilige Communie. Om kwart over 10 kwamen 
jullie allemaal het parochiehuis binnen lopen en wat zagen jullie er allemaal 
prachtig uit! Sommigen een beetje zenuwachtig, anderen een beetje druk, 
maar wat hadden jullie er allemaal zin in.

Eindelijk was het moment daar en om 11 uur liepen we met zijn allen het 
middenpad door. De kerk zat vol met mensen die allemaal naar jullie kwamen 
kijken en deze dag met jullie mee wilden vieren. Het werd een hele mooie en 
vrolijke mis, met leuke liedjes en en mooie teksten. En wat deden jullie het 
super goed! Bedankt voor de fijne bijeenkomsten, wat hebben we het leuk 
gehad met zijn allen! We hopen jullie nog vaak terug te mogen zien in de 
kerk!!

Communiewerkgroep Weurt

Communicanten over de Communieviering
Ik ben Ferre Smits en heb zondag drie juni de eerste communie gedaan! Ik 
vond het heel leuk dat ome Ton en tante Tan speciaal voor mij naar Nederland 
kwamen om bij mijn communie te zijn. De kerk was heel erg vol dat vond ik 
wel spannend zoveel mensen. Daarna heb ik een heel leuk feestje gehad.
Bedankt Trudie, Marleen, Marian en mijn mama voor de goede begeleiding, 
de voorbereidingen waren super leuk.

Groetjes Ferre Smits

Ik ben Noa Schaap en heb 3 juni mijn eerste heilige communie gedaan. We 
hebben heel veel geleerd tijdens de voorbereidingen en vond dit leuk en 
gezellig met alle andere kinderen. Ik vond de spelletjes en knutselen het aller 
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Beste mensen, 
 

De patroon van de geloofsgemeenschap in Weurt is de Heilige 
Andreas. Een mens die in navolging van Jezus op weg is gegaan. De grote 
patroon van de overkoepelende parochie is Johannes XXIII. Een eenvoudige 
boerenzoon uit Bergamo, die op latere leeftijd priester werd en die toen ook in 
het Vaticaan werkzaam was.  Hij had een eenvoudige stelregel, 
“Aggiornamento” (wat “bij de tijd brengen” betekent). Een open deur, een 
open raam en het Evangelie dat door de mensen beleefd mag en kon worden. 
Als deze grote Heilige, die Paus mocht zijn aan het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw,  ’s avonds een beetje te moe was, dan zei hij: ”Heer onze 
God houdt het een beetje simpel en let zelf ook op uw winkel”.  

Misschien is het wel eens goed dat als wij vandaag zeggen, mensen 
van Weurt maak uw eigen niet te veel zorgen, maar laten wij het simpel en 
eenvoudig houden.  Dat wij samen op weg blijven gaan met het Andreaskruis 
in ons gedachtengoed. Het gedachtengoed van Johannes XXIII is dat de weg 
er is om door mensen begaan te worden en niet alleen maar door wetten en 
wetmatigheid, maar gewoon menselijkheid.  

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Dus alle kantoor spullen en ook de kopieermachine moesten naar beneden toe. 
De kopieermachine kon niet met een paar mensen verplaatst worden. 
Daarvoor is een kraan ingehuurd die de machine via het raam boven de deur 
naar beneden heeft gehaald.

Foto: Anita Kulsdom

Start nieuw wandelinitiatief 8 a 10 km

Er is een nieuw wandelinitiatief ontstaan vanuit de bijeenkomst Samen Dingen 
Doen, in het Molenhuis. Er zijn diverse mensen die graag in de omgeving 8 a 
10 kilometer willen gaan lopen. Het is een vrijblijvende activiteit, waar u 2 
keer in de maand bij kunt aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
eerste wandeling zal plaatsvinden in Beuningen op maandag 18 juni om 13.30 
uur. Vertrek vanuit de parkeerplaats bij de bioscoop. De route: een gedeelte 
van het nieuwe Klompenpad. 

U kunt zich hiervoor aanmelden, maar dit hoeft niet. We zouden het leuk 
vinden om te weten wie er de eerste keer mee wandelt. Voor aanmelden en/of 
meer informatie bel Stichting Perspectief: 024-6750939.

Voor de mensen die graag kortere afstanden willen lopen is er op dinsdag 
10.00 uur een groep van 4 kilometer en van 5 kilometer. Zij starten wekelijks 
vanuit het Molenhuis in Beuningen. Ook hiervoor hoeft u zich niet aan te 
melden en het is kosteloos.

Huwelijk
Beuningen: Godelief van den Hurk en Jan Jaap Janssen

Dopelingen 
Ewijk
Emma van As

Winssen
Sam Gerrits
Faylinn Oudbier

Beuningen
Ravi Verriet

Weurt
Jaco Verduijn
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Overledenen
Beuningen
Dina van Wijk - Hendriks

*18-04-1928 Overasselt †13-05-2018 Beuningen

Door van den Boom - van Lent
*11-06-1924 ’s Gravenhage †18-06-2018 Beuningen

Ewijk
Theo Bos

*07-04-1933 Ewijk †22-05-2018 Ewijk

Grad van Hulst
*19-02-1933 Ewijk †01-06-2018 Ewijk

Weurt
Geert Peters

*24-04-1945 Weurt †18-05-2018 Nijmegen

Winssen
Riek van den Broek – Tromp

*24-09-1928 Winssen †31-05-2018 Winssen

Theo Overdijk
*14-05-1932 Winssen †09-06-2018 Nijmegen

Wim Konings
*03-11-1940 Ewijk †20-06-2018 Winssen
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Verbouwing Pastorie Beuningen

Het zal vast niet iedereen zijn ontgaan dat in de pastorie van Beuningen 
afgelopen weken een verbouwing heeft plaatsgevonden. Het kantoor is van de 
bovenverdieping naar beneden verplaatst. Een logische beslissing zodat het 
secretariaat nu makkelijker bereikbaar is.  

Foto: Anita Kulsdom
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Winssen

Trouwe vrijwilligers Epilepsiefonds
In Winssen zijn op vrijdag 09 juni jl. oorkondes uitgereikt aan trouwe 
vrijwilligers van het Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine.  

..

Foto: Frans Snijders
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KoMore in Nijmegen

Begin juni heeft KoMore meegewerkt aan ‘Nijmegen Klinkt’, een 
muziekfestival voor amateurgezelschappen uit Nijmegen en omgeving. 
Gedurende twee dagen waren er op tientallen podia overal in de stad diverse 
optredens te genieten: koren, orkesten en dansgroepen lieten zien wat ze in 
huis hadden.

Wij waren ‘s zondagsmiddags aan de beurt in de Petrus Canisiuskerk, ook wel 
de Molenstraatkerk genoemd. Hoewel het optreden maar een half uur mocht 
duren, kreeg het publiek een gevarieerd concertje gepresenteerd. Het 
reageerde enthousiast. Zelf hebben we natuurlijk ook genoten van ons 
optreden. Voor ons was het ook weer eens leuk om ons volledig te richten op 
het populaire deel van haar repertoire.  Bijvoorbeeld de nieuwste nummers: 
What a Wonderful World van Louis Armstrong en Je Staat Niet Alleen van 
Guus Meeuwis.

Foto: Hans Mulders
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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kruisjes. In deze tijd van het jaar is het echt nodig om het eens in de 14 dagen 
te doen en met dit warm weer redden we het zelfs niet. Dan moeten we wat 
vaker nieuwe stukken maken.

Met belangrijke kerkelijke feestdagen houden we rekening welke bloemen we 
kiezen. Pasen is voorjaar, dus ook dat soort bloemen. De kleuren zijn geel / 
wit. Er komt dan ook een extra stuk voor op de waterfontein.

Pinksteren heeft rood / wit als kleur. Ook voor de 1e Communie maken we wat 
speciaals, meestal naar aanleiding van het thema wat er wordt gebruikt. Dit 
geldt ook voor het vormsel, wat nu 1x per 2 jaar wordt gevierd. Dan natuurlijk 
kerstmis, waar we groots voor uitpakken. Dat vergt wel meer als 1 dag werk 
met de groep en vaak hebben we dan hulp van 2 extra personen.

In de meimaand en in oktober maken we achter in de kerk een Maria tafel. We 
willen daar dan wat extra aandacht aan besteden. We krijgen meestal wel 
feedback van de kerkgangers wat ze er van hebben gevonden, maar meestal 
positieve kritiek.

We proberen nieuwe creaties te maken door op internet te gaan shoppen op de 
sites van liturgisch bloemschikken, ook vinden we wel nieuwe vormen op 
Pinterest. Wat we hebben gemaakt in zo’n weekend wordt gefotografeerd en 
bewaard in mappen, zodat we altijd weten wat we hebben gedaan met de 
bestellijsten erbij.

We zijn met een vaste groep, waarvan de oudste deelnemer, mevr. Riet 
Geurts, al meer dan 35 jaar actief is. Wij, de nieuwere dames, kunnen veel van 
haar leren. Gemiddeld zijn we er tussen de 5 en 10 jaar bij betrokken. Het is 
echt heel leuk om te doen ook omdat we de vrije hand hebben in het kiezen 
van de bloemen en de creaties. We hopen oprecht dit nog lang, met onze 
nieuwe pastor, te kunnen voorzetten.

Annelies Janssen
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Twee trouwe collectanten en de collecteleider zijn in Winssen gehuldigd voor
hun jaren lange inzet voor het  Epilepsiefonds. Het is ieder jaar weer een hele 
klus om de collecte te organiseren, maar de dames vinden het zinvol om zich 
in te zetten voor de mensen met epilepsie. De collecte voor het Epilepsiefonds 
was begin juni, en tijdens de telling en afwikkeling van de collecteweek, 
werden de dames Hermens en van Oss blij verrast. Regiocoördinator, de heer 
Michel de Kok kwam de dames een blijk van waardering brengen voor deze 
uitzonderlijke prestatie. De collecteleider in Winssen, mevrouw Derks werd 
ook hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet. Net als de genoemde 
collectanten zijn zij al 25 jaar actief voor de collecte van het epilepsiefonds.
Een oorkonde, een persoonlijke attentie en een mooi boeket bloemen viel de 
dames ten deel. Het Epilepsiefonds is hen natuurlijk erg dankbaar voor hun 
fantastische inzet.

120.000 mensen met epilepsie - In Nederland leven 120.000 mensen met 
epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een 
plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar 
helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen. Onderzoek is nodig -
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds 
financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds 
voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor 
mensen met epilepsie.

Kort kort kort
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Maas en Waal Airport - In de Gelderlander van 7 mei jl. een grote 
foto van een lid van Radio Model Vlieg Club Cumulus met een radiografisch 
bestuurd modelvliegtuig. Op 6 mei vlogen boven de Zellerstraat in Winssen 
uitzonderlijke modelvliegtuigen. Ze kwamen uit Nederland België en 



Duitsland. Er waren er bij met een spanwijdte van wel 7 meter. De vliegtuigen 
maken salto’s en tollen in de lucht.

Onder de eigen partytent bij festival Bloei - In de krant van 14 mei 
jl. een kleine foto van Ben Coenders, Ria van Haarlem en haar moeder aan de 
picknicktafel in de dorpsboomgaard. Dit festival werd voor de tweede keer 
georganiseerd op Moederdag. De regen dreigde wat roet in het eten te gooien 
maar toch waren er veel mensen in de boomgaard te vinden. De meeste 
mensen die het festival bezoeken komen uit het dorp zelf. De boomgaard in 
Winssen is nu 3 jaar in ere hersteld. De vrijwilligers  zijn er trots op dat ze 
Winssen weer een groen hart hebben gegeven. 

Tussen Maas en Waal - Kan me geen leven meer zonder molen 
voorstellen. In de Gelderlander van 15 mei jl. een mooie foto van Peter 
Lieskamp bij de Beatrixmolen aan de Molenstraat in Winssen. Peter is sinds 
2006 vrijwillig molenaar. Elke zaterdag is hij samen met zijn collega’s bij de 
Beatrixmolen te vinden. Dan laten ze de molen ook draaien want een molen 
die altijd aan de ketting hangt verpaupert. Er worden veel rondleidingen 
gegeven aan scholen. Peter vertelt dat de wieken wel 30 meter hoog zijn en 
dus veel wind vangen. Het is altijd zoeken naar een balans tussen weer, wind 
en machine. Dat geeft een kick en daarom kan hij zich geen leven meer 
voorstellen zonder molen.

Winssen aan de wandel. In de krant van woensdag 16 mei een grote 
mooie foto van Bart, Dudock en Camiel die over de poort op de dijk klimmen 
tijdens de avondvierdaagse van ULTO. De 39ste Winssense en Ewijkse 
wandelvierdaagse is van start gegaan. Zo’n 200 mensen lopen 5, 10 of 15 
kilometer. De vierdaagse is een evenement van muziekvereniging ULTO. 

Deel twee verkoop woningen Fruithof start deze zomer. In de krant 
van 17 mei de mededeling dat de verkoop van woningen van de tweede fase 
van de Fruithof in Winssen deze zomer start. De eerste 15 woningen zijn 
alweer een paar maanden bewoond. Tussen de Leegstraat, Bongerd en van 
Heemstraweg komen er nog eens 58 woningen bij. Dat zijn tweekappers, 
rijtjeshuizen, vrijstaande en levensloopbestendige woningen. 

Twee dagen feest bij Roda - Succestrainer Joosten leidt ploeg naar 
tweede promotie op rij. In de Gelderlander van dinsdag 22 mei een hele 
mooie grote foto van spelers van het eerste elftal van Roda 28 met hun 
kampioensschaal. Voor het tweede seizoen op rij promoveert Roda ’28. In het 

Beuningen

Beste ouders,
Doet uw kind komend jaar of binnen enkele jaren zijn / haar 1e Heilige 
Communie? Dan is het misschien leuk om mee te komen helpen met de 
voorbereidingen. De Communiewerkgroep is op zoek naar ouders die zich in 
willen zetten om te helpen de kinderen en hun ouders een onvergetelijke dag 
te bezorgen.  Het traject naar de communie toe bestaat uit een zestal tal 
klassikale bijeenkomsten van de kinderen op de school De Vuurvlinder. 
Daarnaast twee keer oefenen in de kerk. Voor deze activiteiten hebben we 
enthousiaste ouders nodig om de kinderen te begeleiden. 

Als werkgroep komen we 1 x per 4-6 weken bij elkaar om alles voor te 
bereiden. Dit lijkt veel, maar valt in praktijk mee omdat we al jaren met een 
uitgebreid draaiboek werken. Hebt u zin om mee te doen of kent u mensen die 
geinteresseerd zijn, neem dan contact op met:
Stacha van de Wiel, Werkgroep Eerste Communie Beuningen,
Tel: 06-49808551

De flowergirls van de Corneliuskerk in Beuningen
Met zo’n 8 dames maken we om de 14 dagen nieuwe bloemstukken in de 
kerk. Donderdag ’s morgens halen we zelf de bloemen op de markt in Wijchen
In de middag halen we alle potten met bloemen uit de kerk en maken deze 
schoon, daarna vullen met oase en dan insteken. 

De hoeveelheid is bijna altijd als volgt: 1 altaarstuk, 2 potten bij de pilaren, 1 
pot bij het Maria altaar en 1 bij het Jozefaltaar en 2 of 3 potten achter in de 
Mariakapel. Soms zijn er bloemen over en kunnen we nog wat maken bij de 
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

De letters P.C.I. staan voor: Parochiële Caritatieve Instelling. Deze is 
voortgekomen uit het oude armenbestuur van de Corneliusparochie. Het is een 
instelling die al eeuwen bestaat met als doel om mensen die aankloppen om 
hulp te ondersteunen. De P.C.I.-Beuningen werkt nauw samen met de 
Protestantse Diaconie en is in 2015 nog steeds erg actief. 

Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit: René Carpaij als voorzitter, 
Gerard Wientjes als penningmeester en tot voor kort Theo Hoes als secretaris. 
Theo Hoes heeft zich jarenlang ingezet voor de P.C.I. en heeft per 1 januari 
zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn vele 
werk. 

Gelukkig hebben we Victor van den Hurk bereid gevonden om zijn 
taak als secretaris over te nemen. Ik wens hem veel succes toe met zijn werk. 
Dit jaar zijn er gesprekken met de caritatieve instellingen uit de andere 
geloofsgemeenschappen om uiteindelijk te fuseren tot één Parochiële 
Caritatieve Instelling, maar daar nemen we nog even de tijd voor. 

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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RODDEL

Hoe je het ook wendt of keert, we hebben er allemaal mee te maken. 
Slachtoffer, dan wel dader. Want wie met u roddelt, roddelt ook over u. 
Misschien wilt u het niet toegeven, maar als u goed naar uzelf  kijkt kunt u 
zich er op betrappen dat u roddelt. Over die vervelende buurman die in het 
holst van de nacht de muziek nog hard heeft staan. Je zegt het uitgebreid tegen 
iedereen, behalve tegen de buurman zelf. En als je dan eindelijk de stoute 
schoenen aantrekt en hem geduldig op zijn gedrag wijst, blijkt er niets aan de 
hand en houdt hij op ’s nachts harde muziek te luisteren. Probleem opgelost. 

Erger wordt het echter als je willens en wetens aan kwaadsprekerij 
doet. Je kunt dan iemands leven kapot maken door hem of haar consequent en 
stelselmatig in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat zich meteen verder 
verspreiden en het slachtoffer kan zich niet verdedigen. Soms wordt het vanuit 
een waarheid geboren en daarna aangedikt tot soms grote proporties. We 
kennen allemaal het fluisterend doorgeven van een willekeurige zin in een 
kring en als dan uiteindelijk de zin terug komt bij degene die startte, is er van 
de hele zin niets meer over. Dit onschuldige vermaak treed echter ook vaak op 
in het roddelcircuit en eigenlijk is het alleen maar erger als het doelbewust tot 
kwaadsprekerij leidt. Er is soms geen houden aan.

Alleen de paus is onfeilbaar en wij leken niet. Dat er dan af en toe een 
kwaad roddeltje tussen door glipt moeten we maar voor lief nemen. Ikzelf doe 
natuurlijk niet aan roddel, maar dat is een leugentje om bestwil. U roddelt 
tenslotte ook niet en vergiffenis vragen aan onze hoogste Baas is geloof ik niet 
meer van deze tijd. 

Toch heeft de roddel soms een doel. Het is handig als je nieuws wilt 
verspreiden. Het kan de betrokkenheid vergroten en hulp bieden waar nodig. 
Zo bezien krijgt de christelijke overtuiging handen en voeten. Wordt de 
wereld weer iets leefbaarder. Laten we proberen de (positieve) waarden te 
handhaven en ons niet bezig te houden met kwaadsprekerij. Waarden (niet 
alleen christelijk) als rechtvaardigheid, barmhartigheid, naastenliefde en 
respect zouden hoog in het vaandel moeten staan en doen dat bij velen ook. 
Misschien meer nog dan u mogelijk denkt.

Theo Coenders
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jubileumjaar gaat de Winssense club voor het eerst naar de derde klasse! Roda 
aanvoerde Stijn Gradussen vertelt dat aan het begin van het seizoen wisten dat 
ze een goede ploeg hadden maar dit toen nog niet verwacht hadden. Ze vinden 
het wel bijzonder dat voor zo’n klein dorpje als Winssen zij de derde klas 
bereikt hebben. Dit voor het eerst en nog wel tijdens het 90 jarig bestaan van 
de club, mooier kan het niet!  Mede dank zij hun trainer Wim Joosten want die 
heeft voor vastigheid van de groep gezorgd en een goed systeem bedacht. De 
Roda mannen hadden 2 dagen feest om met z’n allen dit kampioenschap te 
vieren! Namens ons allen van harte proficiat.

Admiraal van Ghent als de perfecte promotie. In de krant van 1 
juni jl. de mededeling dat tijdens Open Maas en Waal dag de officiële 
onthulling van het Admiraal van Ghentplein in Winssen plaatsvindt. Een 
mooiere promotie van de vereniging Stichting Historisch Besef Beuningen
kun je niet bedenken. Dat dit samenvalt is volgens Hennie Sibon mede 
organisator puur toeval omdat de mariniers de datum hebben bepaald.

Kom zelf zien hoe alles klopt in De Tempelhof. De Tempelhof in 
Winssen heeft een plek gekregen op de rijkserfgoedlijst. In de krant van 
zaterdag 2 juni een grote foto van Adelheid en Huub Kortekaas in hun 
Tempelhof. Om te vieren dat ze op de rijkserfgoedlijst staan openen ze alle 
weekenden in juni de deuren van hun totaalkunstwerk. Iedereen kan 
rondkijken in de tuin en in hun monumentale huis. 

Plankenkoorts waagt zich aan whodunit. In de krant van 8 juni jl. 
een mooie foto van 4 leden van Plankenkoorts tijdens een repetitie van een 
koud kunstje. De regie van het toneelstuk is voor het tweede jaar op rij in 
handen van Trude Verboom. Het stuk gaat om moord, iemand koud maken en 
over een groep kunstenaars. Toneelvereniging Plankenkoorts is in 1984 
opgericht en de leden van de vereniging mogen zelf middels een enquête 
bepalen welk stuk ze willen spelen. Ze waren ook al eens te zien in blijspelen, 
kluchten, trillers, musical en een revue. Nu kiezen ze voor heel iets anders 
namelijk een detective.

Twee ton voor duurzame Paulus. In de krant van 9 juni jl. de 
mededeling dat De Paulus in Winssen duurzaam wordt met zonnepanelen, een
warmtepomp en led verlichting. Om verschillende energiebesparende 
maatregelen te kunnen treffen vroeg het bestuur van de Paulus bij de gemeente 
een stimuleringslening aan. Deze ging akkoord en de verwachting is dat De 



Ewijk

In memoriam

Ben van Deyzen
Geboren 4 maart 1929 overleden 27 maart 2018. 
Ben ging fluitend door het leven. Heeft jarenlang als vrijwilliger in de tuin van 
de pastorie gewerkt. Ook heeft hij met zijn vrouw Gerda het parochieblad 
Rondom mede gevouwen en bezorgd. Helaas, de laatste jaren wist hij het niet 
meer zo goed en is uiteindelijk rustig ingeslapen. 
Wij wensen Gerda en familie heel veel sterkte met dit grote verlies en Ben 
bedankt voor alles. 

Grad van Hulst
Geboren 19 februari 1933 overleden 1 juni 2018
Jarenlang heeft hij met vele vrijwilligers het kerkhof verzorgd. Hiervoor nog 
onze dank. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 
Namens de redactie van de Rondom Johannes en de contactraad

 
Versterking gevraagd
 
De tuinmannen van de begraafplaats   en de tuinman van de pastorie tuin in 
Ewijk  hebben dringend  behoefte aan versterking. Het werk is ongeveer om 
de drie weken een ochtend van 9 tot 12 uur, inclusief koffie tijd  in de pastorie.
Vrijwilligers voor de  begraafplaats  of tuin  kunnen zich melden bij  Antoon 
Fleuren  06-20400603

Meer handen maken het werk lichter 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

geloofsgemeenschap Ewijk. 
- Is voornamelijk samengesteld uit  “oude” bestuursleden van de parochie 

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

 Pastor Bertus Visschedijk 
 Antoon Fleuren 
 Ingrid van As 
 Arno Spin (voorbehoud) 
 Toon Reuvers  

- Belangrijkste taken: 
 Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en 

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

Paulus over 15 jaar ongeveer € 250.000,- bespaart. Daarmee kan de lening met 
rente binnen 15 jaar worden afgelost.

Kermiskoers in Winssen krijgt tweede editie. In de krant van 11 
juni jl. de mededeling dat op 13 augustus de tweede Winssense Kermiskoers 
gehouden wordt. De deelnemers rijden 10 rondjes door het dorp, de kermistent 
en de uiterwaarden. Dit is bij elkaar een afstand van zo’n 44 kilometer. De 
eerste ronden bepaalt de koerswagen die voorop rijdt het tempo. Het laatste 
stuk mogen de deelnemers zo hard rijden als ze kunnen. Inschrijven voor deze 
koers kan tot zondag 15 juli a.s.

Klompenpad in Winssen in het voorjaar 2019 klaar. In de krant 
van 23 juni jl. de mededeling dat wandelaars vanaf begin volgend jaar gebruik 
kunnen maken van het nieuwe klompenpad in Winssen. Of die datum wordt
gehaald is afhankelijk van de provincie Gelderland want daar ligt de aanvraag 
voor subsidie. Als de provincie subsidie verleent geeft de gemeente ook 
subsidie. Na de zomer zal hier duidelijkheid over zijn. Het klompenpad is een 
bewegwijzerde wandelroute door agrarisch gebied. Met bijna alle 
grondeigenaren zijn ze in gesprek en moet alles nog contractueel vastgelegd 
worden. Agrariërs die hun grond openstellen krijgen daar een vergoeding 
voor. In het najaar zal de werkgroep de voorgenomen route presenteren aan 
geïnteresseerden. Ze hopen dan ook vrijwilligers te vinden die mee willen 
helpen met het onderhoud. Vele handen maken licht werk! Het nieuwe 
Winssense pad is na het Doddendaelpad het 2e klompenpad in de gemeente 
Beuningen.

Oud Winssen Verloren persoonlijke roerende zaken

Trouwring in de wegwerpflessencontainer. Gerry Schreven uit Winssen 
verloor kortgeleden haar trouwring toen zij haar lege flessen in de 
glascontainer bij Jumbo in de Leegstraat een extra zetje gaf. De ring werd met 
behulp van de containerbeheerder snel weer terug gevonden. 
                     Trouwring verdween in de maag van een kalfje;
Landbouwer en veehouder/veekoopman Mathijs (Thous) Lam (*14-10-1897) 
trouwde in de kerk in Ewijk op 27-07-1927 met de Ewijkse Wilhelmina 
(Miena) Bos. Tijdens de trouwmis werden zij drager van een vooraf op maat 
gemaakte gouden trouwring. De ring van Thous zou later op een wel héél 

Hend toen zeker wel een uur lang, de zachte bodem van de put aan het 
bewerken geweest om zijn horloge er uit te vissen. Dat bleef zonder enig 
resultaat ook de dagen erna toen hij weer pogingen deed. De familie Engelen 
was daar niet zo gelukkig mee geweest omdat het water er “múúrig” (troebel) 
van werd en het weer vele uren duurde voor het weer helder was. 
De waterput is er nog steeds en van het zakhorloge daarin van Hend zal na 60 
jaar niet veel meer over zijn. Informatie over het horloge kwam van Henk
Engelen en Piet Janssen (*Wi. 10-06-1932) ofwel Piet van Bertha zijnde een 
neef van Hend Publickhuizen. 
Opmerking. In die tijd was dat deel van de Koningstraat in Winssen nog niet 
aangesloten op de waterleiding. © Bart Wattenberg JOzn. Tel. 0412-632359.

In deze put viel het 
zakhorloge dat nooit werd 
teruggevonden. Bij de put 
Henk Engelen de eigenaar 
van de nog altijd in gebruik 
zijnde waterput voor zijn 
woning. 

Foto: collectie Bart Wattenberg JOzn..
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aparte manier van zijn vinger glijden en verdwijnen. Op de boerderij van 
Thous aan de voormalige Hoekschestraat B 237 (nu Molenstraat) werd vee 
gehouden waaronder ook vaak nuchtere kalveren. Op een dag was Thous zo’n 
kalf aan het verzorgen en stak daarbij een paar vingers in de bek waaraan het 
kalf stevig begon te zuigen. Aan een van zijn vingers zat de trouwring en die 
gleed door dat zuigen van de vinger en verdween in het kalf. Och, dat is geen 
probleem die ring zal zij dezer dagen wel uitpoepen dacht de familie. De 
dagen na het voorval werd de (dunne) poep van het kalf steeds nauwkeurig 
onderzocht met als resultaat, géén ring. 
Niet lang daarna werd er een nieuwe (trouw)ring gekocht. Die ring heeft 
Thous tot aan zijn dood (09-01-1978) gedragen en is nu in het bezit van een 
van zijn dochters.

Trouwring op het land verloren en vele jaren daarna 
teruggevonden;
Gea Worsseling die met de landbouwer Wim Bull trouwde is ook ooit haar 
gouden trouwring tijdens werkzaamheden op het land kwijt geraakt. Dat was 
niet toen zij met haar man Wim in Winssen in het huis van de voormalige 
eigenaar Nol Dekkers aan de Haneman woonde maar in hun vroegere 
woonplaats Horssen. Daar had zij met Wim op het land gewerkt en Gea is 
toen haar trouwring verloren. Zij hebben er lang naar gezocht maar niet 
teruggevonden. Het betreffende grondstuk is later verkocht aan de hovenier 
Ben v. Ooijen en maakt nu deel uit van de 22 hectaren Appelternse Tuinen. 
Toen de firma Van Ooijen na aankoop de grond ging bewerken werd er een 
trouwring gevonden die bij nader onderzoek toebehoorde aan Gea Bull-
Worsseling. Vanaf die tijd siert de ring weer aan Gea’s hand.

Zakhorloge viel in de waterput en werd nooit teruggevonden.
Hend Publickhuizen uit Bergharen werkte zo’n zestig jaar geleden 
regelmatig in Winssen in de Deijnschestraat bij zijn tante de weduwe Bertha 
Janssen-v. Merwijk. Zo was hij op een hete zomerdag werkzaam in de 
boomgaard van Bertha aan de Koningstraat in Winssen gelegen rechts naast de 
hofstede van Dorus Engelen. Omdat het dorstig weer was ging Hend bij 
Engelen vragen of hij wat water mocht putten. Dat werd toegestaan. Tijdens 
het putten gleed zijn zakhorloge, dat niet voorzien was van een kettinkje, uit 
de bovenzak van zijn overall en viel in de waterput. Met allerlei voorwerpen is 
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Hend toen zeker wel een uur lang, de zachte bodem van de put aan het 
bewerken geweest om zijn horloge er uit te vissen. Dat bleef zonder enig 
resultaat ook de dagen erna toen hij weer pogingen deed. De familie Engelen 
was daar niet zo gelukkig mee geweest omdat het water er “múúrig” (troebel) 
van werd en het weer vele uren duurde voor het weer helder was. 
De waterput is er nog steeds en van het zakhorloge daarin van Hend zal na 60 
jaar niet veel meer over zijn. Informatie over het horloge kwam van Henk
Engelen en Piet Janssen (*Wi. 10-06-1932) ofwel Piet van Bertha zijnde een 
neef van Hend Publickhuizen. 
Opmerking. In die tijd was dat deel van de Koningstraat in Winssen nog niet 
aangesloten op de waterleiding. © Bart Wattenberg JOzn. Tel. 0412-632359.

In deze put viel het 
zakhorloge dat nooit werd 
teruggevonden. Bij de put 
Henk Engelen de eigenaar 
van de nog altijd in gebruik 
zijnde waterput voor zijn 
woning. 
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aparte manier van zijn vinger glijden en verdwijnen. Op de boerderij van 
Thous aan de voormalige Hoekschestraat B 237 (nu Molenstraat) werd vee 
gehouden waaronder ook vaak nuchtere kalveren. Op een dag was Thous zo’n 
kalf aan het verzorgen en stak daarbij een paar vingers in de bek waaraan het 
kalf stevig begon te zuigen. Aan een van zijn vingers zat de trouwring en die 
gleed door dat zuigen van de vinger en verdween in het kalf. Och, dat is geen 
probleem die ring zal zij dezer dagen wel uitpoepen dacht de familie. De 
dagen na het voorval werd de (dunne) poep van het kalf steeds nauwkeurig 
onderzocht met als resultaat, géén ring. 
Niet lang daarna werd er een nieuwe (trouw)ring gekocht. Die ring heeft 
Thous tot aan zijn dood (09-01-1978) gedragen en is nu in het bezit van een 
van zijn dochters.

Trouwring op het land verloren en vele jaren daarna 
teruggevonden;
Gea Worsseling die met de landbouwer Wim Bull trouwde is ook ooit haar 
gouden trouwring tijdens werkzaamheden op het land kwijt geraakt. Dat was 
niet toen zij met haar man Wim in Winssen in het huis van de voormalige 
eigenaar Nol Dekkers aan de Haneman woonde maar in hun vroegere 
woonplaats Horssen. Daar had zij met Wim op het land gewerkt en Gea is 
toen haar trouwring verloren. Zij hebben er lang naar gezocht maar niet 
teruggevonden. Het betreffende grondstuk is later verkocht aan de hovenier 
Ben v. Ooijen en maakt nu deel uit van de 22 hectaren Appelternse Tuinen. 
Toen de firma Van Ooijen na aankoop de grond ging bewerken werd er een 
trouwring gevonden die bij nader onderzoek toebehoorde aan Gea Bull-
Worsseling. Vanaf die tijd siert de ring weer aan Gea’s hand.

Zakhorloge viel in de waterput en werd nooit teruggevonden.
Hend Publickhuizen uit Bergharen werkte zo’n zestig jaar geleden 
regelmatig in Winssen in de Deijnschestraat bij zijn tante de weduwe Bertha 
Janssen-v. Merwijk. Zo was hij op een hete zomerdag werkzaam in de 
boomgaard van Bertha aan de Koningstraat in Winssen gelegen rechts naast de 
hofstede van Dorus Engelen. Omdat het dorstig weer was ging Hend bij 
Engelen vragen of hij wat water mocht putten. Dat werd toegestaan. Tijdens 
het putten gleed zijn zakhorloge, dat niet voorzien was van een kettinkje, uit 
de bovenzak van zijn overall en viel in de waterput. Met allerlei voorwerpen is 

Ewijk

In memoriam

Ben van Deyzen
Geboren 4 maart 1929 overleden 27 maart 2018. 
Ben ging fluitend door het leven. Heeft jarenlang als vrijwilliger in de tuin van 
de pastorie gewerkt. Ook heeft hij met zijn vrouw Gerda het parochieblad 
Rondom mede gevouwen en bezorgd. Helaas, de laatste jaren wist hij het niet 
meer zo goed en is uiteindelijk rustig ingeslapen. 
Wij wensen Gerda en familie heel veel sterkte met dit grote verlies en Ben 
bedankt voor alles. 

Grad van Hulst
Geboren 19 februari 1933 overleden 1 juni 2018
Jarenlang heeft hij met vele vrijwilligers het kerkhof verzorgd. Hiervoor nog 
onze dank. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 
Namens de redactie van de Rondom Johannes en de contactraad

 
Versterking gevraagd
 
De tuinmannen van de begraafplaats   en de tuinman van de pastorie tuin in 
Ewijk  hebben dringend  behoefte aan versterking. Het werk is ongeveer om 
de drie weken een ochtend van 9 tot 12 uur, inclusief koffie tijd  in de pastorie.
Vrijwilligers voor de  begraafplaats  of tuin  kunnen zich melden bij  Antoon 
Fleuren  06-20400603

Meer handen maken het werk lichter 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
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werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

Paulus over 15 jaar ongeveer € 250.000,- bespaart. Daarmee kan de lening met 
rente binnen 15 jaar worden afgelost.

Kermiskoers in Winssen krijgt tweede editie. In de krant van 11 
juni jl. de mededeling dat op 13 augustus de tweede Winssense Kermiskoers 
gehouden wordt. De deelnemers rijden 10 rondjes door het dorp, de kermistent 
en de uiterwaarden. Dit is bij elkaar een afstand van zo’n 44 kilometer. De 
eerste ronden bepaalt de koerswagen die voorop rijdt het tempo. Het laatste 
stuk mogen de deelnemers zo hard rijden als ze kunnen. Inschrijven voor deze 
koers kan tot zondag 15 juli a.s.

Klompenpad in Winssen in het voorjaar 2019 klaar. In de krant 
van 23 juni jl. de mededeling dat wandelaars vanaf begin volgend jaar gebruik 
kunnen maken van het nieuwe klompenpad in Winssen. Of die datum wordt
gehaald is afhankelijk van de provincie Gelderland want daar ligt de aanvraag 
voor subsidie. Als de provincie subsidie verleent geeft de gemeente ook 
subsidie. Na de zomer zal hier duidelijkheid over zijn. Het klompenpad is een 
bewegwijzerde wandelroute door agrarisch gebied. Met bijna alle 
grondeigenaren zijn ze in gesprek en moet alles nog contractueel vastgelegd 
worden. Agrariërs die hun grond openstellen krijgen daar een vergoeding 
voor. In het najaar zal de werkgroep de voorgenomen route presenteren aan 
geïnteresseerden. Ze hopen dan ook vrijwilligers te vinden die mee willen 
helpen met het onderhoud. Vele handen maken licht werk! Het nieuwe 
Winssense pad is na het Doddendaelpad het 2e klompenpad in de gemeente 
Beuningen.

Oud Winssen Verloren persoonlijke roerende zaken

Trouwring in de wegwerpflessencontainer. Gerry Schreven uit Winssen 
verloor kortgeleden haar trouwring toen zij haar lege flessen in de 
glascontainer bij Jumbo in de Leegstraat een extra zetje gaf. De ring werd met 
behulp van de containerbeheerder snel weer terug gevonden. 
                     Trouwring verdween in de maag van een kalfje;
Landbouwer en veehouder/veekoopman Mathijs (Thous) Lam (*14-10-1897) 
trouwde in de kerk in Ewijk op 27-07-1927 met de Ewijkse Wilhelmina 
(Miena) Bos. Tijdens de trouwmis werden zij drager van een vooraf op maat 
gemaakte gouden trouwring. De ring van Thous zou later op een wel héél 



RODDEL

Hoe je het ook wendt of keert, we hebben er allemaal mee te maken. 
Slachtoffer, dan wel dader. Want wie met u roddelt, roddelt ook over u. 
Misschien wilt u het niet toegeven, maar als u goed naar uzelf  kijkt kunt u 
zich er op betrappen dat u roddelt. Over die vervelende buurman die in het 
holst van de nacht de muziek nog hard heeft staan. Je zegt het uitgebreid tegen 
iedereen, behalve tegen de buurman zelf. En als je dan eindelijk de stoute 
schoenen aantrekt en hem geduldig op zijn gedrag wijst, blijkt er niets aan de 
hand en houdt hij op ’s nachts harde muziek te luisteren. Probleem opgelost. 

Erger wordt het echter als je willens en wetens aan kwaadsprekerij 
doet. Je kunt dan iemands leven kapot maken door hem of haar consequent en 
stelselmatig in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat zich meteen verder 
verspreiden en het slachtoffer kan zich niet verdedigen. Soms wordt het vanuit 
een waarheid geboren en daarna aangedikt tot soms grote proporties. We 
kennen allemaal het fluisterend doorgeven van een willekeurige zin in een 
kring en als dan uiteindelijk de zin terug komt bij degene die startte, is er van 
de hele zin niets meer over. Dit onschuldige vermaak treed echter ook vaak op 
in het roddelcircuit en eigenlijk is het alleen maar erger als het doelbewust tot 
kwaadsprekerij leidt. Er is soms geen houden aan.

Alleen de paus is onfeilbaar en wij leken niet. Dat er dan af en toe een 
kwaad roddeltje tussen door glipt moeten we maar voor lief nemen. Ikzelf doe 
natuurlijk niet aan roddel, maar dat is een leugentje om bestwil. U roddelt 
tenslotte ook niet en vergiffenis vragen aan onze hoogste Baas is geloof ik niet 
meer van deze tijd. 

Toch heeft de roddel soms een doel. Het is handig als je nieuws wilt 
verspreiden. Het kan de betrokkenheid vergroten en hulp bieden waar nodig. 
Zo bezien krijgt de christelijke overtuiging handen en voeten. Wordt de 
wereld weer iets leefbaarder. Laten we proberen de (positieve) waarden te 
handhaven en ons niet bezig te houden met kwaadsprekerij. Waarden (niet 
alleen christelijk) als rechtvaardigheid, barmhartigheid, naastenliefde en 
respect zouden hoog in het vaandel moeten staan en doen dat bij velen ook. 
Misschien meer nog dan u mogelijk denkt.

Theo Coenders
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jubileumjaar gaat de Winssense club voor het eerst naar de derde klasse! Roda 
aanvoerde Stijn Gradussen vertelt dat aan het begin van het seizoen wisten dat 
ze een goede ploeg hadden maar dit toen nog niet verwacht hadden. Ze vinden 
het wel bijzonder dat voor zo’n klein dorpje als Winssen zij de derde klas 
bereikt hebben. Dit voor het eerst en nog wel tijdens het 90 jarig bestaan van 
de club, mooier kan het niet!  Mede dank zij hun trainer Wim Joosten want die 
heeft voor vastigheid van de groep gezorgd en een goed systeem bedacht. De 
Roda mannen hadden 2 dagen feest om met z’n allen dit kampioenschap te 
vieren! Namens ons allen van harte proficiat.

Admiraal van Ghent als de perfecte promotie. In de krant van 1 
juni jl. de mededeling dat tijdens Open Maas en Waal dag de officiële 
onthulling van het Admiraal van Ghentplein in Winssen plaatsvindt. Een 
mooiere promotie van de vereniging Stichting Historisch Besef Beuningen
kun je niet bedenken. Dat dit samenvalt is volgens Hennie Sibon mede 
organisator puur toeval omdat de mariniers de datum hebben bepaald.

Kom zelf zien hoe alles klopt in De Tempelhof. De Tempelhof in 
Winssen heeft een plek gekregen op de rijkserfgoedlijst. In de krant van 
zaterdag 2 juni een grote foto van Adelheid en Huub Kortekaas in hun 
Tempelhof. Om te vieren dat ze op de rijkserfgoedlijst staan openen ze alle 
weekenden in juni de deuren van hun totaalkunstwerk. Iedereen kan 
rondkijken in de tuin en in hun monumentale huis. 

Plankenkoorts waagt zich aan whodunit. In de krant van 8 juni jl. 
een mooie foto van 4 leden van Plankenkoorts tijdens een repetitie van een 
koud kunstje. De regie van het toneelstuk is voor het tweede jaar op rij in 
handen van Trude Verboom. Het stuk gaat om moord, iemand koud maken en 
over een groep kunstenaars. Toneelvereniging Plankenkoorts is in 1984 
opgericht en de leden van de vereniging mogen zelf middels een enquête 
bepalen welk stuk ze willen spelen. Ze waren ook al eens te zien in blijspelen, 
kluchten, trillers, musical en een revue. Nu kiezen ze voor heel iets anders 
namelijk een detective.

Twee ton voor duurzame Paulus. In de krant van 9 juni jl. de 
mededeling dat De Paulus in Winssen duurzaam wordt met zonnepanelen, een
warmtepomp en led verlichting. Om verschillende energiebesparende 
maatregelen te kunnen treffen vroeg het bestuur van de Paulus bij de gemeente 
een stimuleringslening aan. Deze ging akkoord en de verwachting is dat De 

Duitsland. Er waren er bij met een spanwijdte van wel 7 meter. De vliegtuigen 
maken salto’s en tollen in de lucht.

Onder de eigen partytent bij festival Bloei - In de krant van 14 mei 
jl. een kleine foto van Ben Coenders, Ria van Haarlem en haar moeder aan de 
picknicktafel in de dorpsboomgaard. Dit festival werd voor de tweede keer 
georganiseerd op Moederdag. De regen dreigde wat roet in het eten te gooien 
maar toch waren er veel mensen in de boomgaard te vinden. De meeste 
mensen die het festival bezoeken komen uit het dorp zelf. De boomgaard in 
Winssen is nu 3 jaar in ere hersteld. De vrijwilligers  zijn er trots op dat ze 
Winssen weer een groen hart hebben gegeven. 

Tussen Maas en Waal - Kan me geen leven meer zonder molen 
voorstellen. In de Gelderlander van 15 mei jl. een mooie foto van Peter 
Lieskamp bij de Beatrixmolen aan de Molenstraat in Winssen. Peter is sinds 
2006 vrijwillig molenaar. Elke zaterdag is hij samen met zijn collega’s bij de 
Beatrixmolen te vinden. Dan laten ze de molen ook draaien want een molen 
die altijd aan de ketting hangt verpaupert. Er worden veel rondleidingen 
gegeven aan scholen. Peter vertelt dat de wieken wel 30 meter hoog zijn en 
dus veel wind vangen. Het is altijd zoeken naar een balans tussen weer, wind 
en machine. Dat geeft een kick en daarom kan hij zich geen leven meer 
voorstellen zonder molen.

Winssen aan de wandel. In de krant van woensdag 16 mei een grote 
mooie foto van Bart, Dudock en Camiel die over de poort op de dijk klimmen 
tijdens de avondvierdaagse van ULTO. De 39ste Winssense en Ewijkse 
wandelvierdaagse is van start gegaan. Zo’n 200 mensen lopen 5, 10 of 15 
kilometer. De vierdaagse is een evenement van muziekvereniging ULTO. 

Deel twee verkoop woningen Fruithof start deze zomer. In de krant 
van 17 mei de mededeling dat de verkoop van woningen van de tweede fase 
van de Fruithof in Winssen deze zomer start. De eerste 15 woningen zijn 
alweer een paar maanden bewoond. Tussen de Leegstraat, Bongerd en van 
Heemstraweg komen er nog eens 58 woningen bij. Dat zijn tweekappers, 
rijtjeshuizen, vrijstaande en levensloopbestendige woningen. 

Twee dagen feest bij Roda - Succestrainer Joosten leidt ploeg naar 
tweede promotie op rij. In de Gelderlander van dinsdag 22 mei een hele 
mooie grote foto van spelers van het eerste elftal van Roda 28 met hun 
kampioensschaal. Voor het tweede seizoen op rij promoveert Roda ’28. In het 

Beuningen

Beste ouders,
Doet uw kind komend jaar of binnen enkele jaren zijn / haar 1e Heilige 
Communie? Dan is het misschien leuk om mee te komen helpen met de 
voorbereidingen. De Communiewerkgroep is op zoek naar ouders die zich in 
willen zetten om te helpen de kinderen en hun ouders een onvergetelijke dag 
te bezorgen.  Het traject naar de communie toe bestaat uit een zestal tal 
klassikale bijeenkomsten van de kinderen op de school De Vuurvlinder. 
Daarnaast twee keer oefenen in de kerk. Voor deze activiteiten hebben we 
enthousiaste ouders nodig om de kinderen te begeleiden. 

Als werkgroep komen we 1 x per 4-6 weken bij elkaar om alles voor te 
bereiden. Dit lijkt veel, maar valt in praktijk mee omdat we al jaren met een 
uitgebreid draaiboek werken. Hebt u zin om mee te doen of kent u mensen die 
geinteresseerd zijn, neem dan contact op met:
Stacha van de Wiel, Werkgroep Eerste Communie Beuningen,
Tel: 06-49808551

De flowergirls van de Corneliuskerk in Beuningen
Met zo’n 8 dames maken we om de 14 dagen nieuwe bloemstukken in de 
kerk. Donderdag ’s morgens halen we zelf de bloemen op de markt in Wijchen
In de middag halen we alle potten met bloemen uit de kerk en maken deze 
schoon, daarna vullen met oase en dan insteken. 

De hoeveelheid is bijna altijd als volgt: 1 altaarstuk, 2 potten bij de pilaren, 1 
pot bij het Maria altaar en 1 bij het Jozefaltaar en 2 of 3 potten achter in de 
Mariakapel. Soms zijn er bloemen over en kunnen we nog wat maken bij de 
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

De letters P.C.I. staan voor: Parochiële Caritatieve Instelling. Deze is 
voortgekomen uit het oude armenbestuur van de Corneliusparochie. Het is een 
instelling die al eeuwen bestaat met als doel om mensen die aankloppen om 
hulp te ondersteunen. De P.C.I.-Beuningen werkt nauw samen met de 
Protestantse Diaconie en is in 2015 nog steeds erg actief. 

Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit: René Carpaij als voorzitter, 
Gerard Wientjes als penningmeester en tot voor kort Theo Hoes als secretaris. 
Theo Hoes heeft zich jarenlang ingezet voor de P.C.I. en heeft per 1 januari 
zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn vele 
werk. 

Gelukkig hebben we Victor van den Hurk bereid gevonden om zijn 
taak als secretaris over te nemen. Ik wens hem veel succes toe met zijn werk. 
Dit jaar zijn er gesprekken met de caritatieve instellingen uit de andere 
geloofsgemeenschappen om uiteindelijk te fuseren tot één Parochiële 
Caritatieve Instelling, maar daar nemen we nog even de tijd voor. 

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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kruisjes. In deze tijd van het jaar is het echt nodig om het eens in de 14 dagen 
te doen en met dit warm weer redden we het zelfs niet. Dan moeten we wat 
vaker nieuwe stukken maken.

Met belangrijke kerkelijke feestdagen houden we rekening welke bloemen we 
kiezen. Pasen is voorjaar, dus ook dat soort bloemen. De kleuren zijn geel / 
wit. Er komt dan ook een extra stuk voor op de waterfontein.

Pinksteren heeft rood / wit als kleur. Ook voor de 1e Communie maken we wat 
speciaals, meestal naar aanleiding van het thema wat er wordt gebruikt. Dit 
geldt ook voor het vormsel, wat nu 1x per 2 jaar wordt gevierd. Dan natuurlijk 
kerstmis, waar we groots voor uitpakken. Dat vergt wel meer als 1 dag werk 
met de groep en vaak hebben we dan hulp van 2 extra personen.

In de meimaand en in oktober maken we achter in de kerk een Maria tafel. We 
willen daar dan wat extra aandacht aan besteden. We krijgen meestal wel 
feedback van de kerkgangers wat ze er van hebben gevonden, maar meestal 
positieve kritiek.

We proberen nieuwe creaties te maken door op internet te gaan shoppen op de 
sites van liturgisch bloemschikken, ook vinden we wel nieuwe vormen op 
Pinterest. Wat we hebben gemaakt in zo’n weekend wordt gefotografeerd en 
bewaard in mappen, zodat we altijd weten wat we hebben gedaan met de 
bestellijsten erbij.

We zijn met een vaste groep, waarvan de oudste deelnemer, mevr. Riet 
Geurts, al meer dan 35 jaar actief is. Wij, de nieuwere dames, kunnen veel van 
haar leren. Gemiddeld zijn we er tussen de 5 en 10 jaar bij betrokken. Het is 
echt heel leuk om te doen ook omdat we de vrije hand hebben in het kiezen 
van de bloemen en de creaties. We hopen oprecht dit nog lang, met onze 
nieuwe pastor, te kunnen voorzetten.

Annelies Janssen
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Twee trouwe collectanten en de collecteleider zijn in Winssen gehuldigd voor
hun jaren lange inzet voor het  Epilepsiefonds. Het is ieder jaar weer een hele 
klus om de collecte te organiseren, maar de dames vinden het zinvol om zich 
in te zetten voor de mensen met epilepsie. De collecte voor het Epilepsiefonds 
was begin juni, en tijdens de telling en afwikkeling van de collecteweek, 
werden de dames Hermens en van Oss blij verrast. Regiocoördinator, de heer 
Michel de Kok kwam de dames een blijk van waardering brengen voor deze 
uitzonderlijke prestatie. De collecteleider in Winssen, mevrouw Derks werd 
ook hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet. Net als de genoemde 
collectanten zijn zij al 25 jaar actief voor de collecte van het epilepsiefonds.
Een oorkonde, een persoonlijke attentie en een mooi boeket bloemen viel de 
dames ten deel. Het Epilepsiefonds is hen natuurlijk erg dankbaar voor hun 
fantastische inzet.

120.000 mensen met epilepsie - In Nederland leven 120.000 mensen met 
epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een 
plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar 
helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen. Onderzoek is nodig -
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds 
financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds 
voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor 
mensen met epilepsie.

Kort kort kort
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Maas en Waal Airport - In de Gelderlander van 7 mei jl. een grote 
foto van een lid van Radio Model Vlieg Club Cumulus met een radiografisch 
bestuurd modelvliegtuig. Op 6 mei vlogen boven de Zellerstraat in Winssen 
uitzonderlijke modelvliegtuigen. Ze kwamen uit Nederland België en 

Winssen

Trouwe vrijwilligers Epilepsiefonds
In Winssen zijn op vrijdag 09 juni jl. oorkondes uitgereikt aan trouwe 
vrijwilligers van het Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine.  

..

Foto: Frans Snijders
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KoMore in Nijmegen

Begin juni heeft KoMore meegewerkt aan ‘Nijmegen Klinkt’, een 
muziekfestival voor amateurgezelschappen uit Nijmegen en omgeving. 
Gedurende twee dagen waren er op tientallen podia overal in de stad diverse 
optredens te genieten: koren, orkesten en dansgroepen lieten zien wat ze in 
huis hadden.

Wij waren ‘s zondagsmiddags aan de beurt in de Petrus Canisiuskerk, ook wel 
de Molenstraatkerk genoemd. Hoewel het optreden maar een half uur mocht 
duren, kreeg het publiek een gevarieerd concertje gepresenteerd. Het 
reageerde enthousiast. Zelf hebben we natuurlijk ook genoten van ons 
optreden. Voor ons was het ook weer eens leuk om ons volledig te richten op 
het populaire deel van haar repertoire.  Bijvoorbeeld de nieuwste nummers: 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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Overledenen
Beuningen
Dina van Wijk - Hendriks

*18-04-1928 Overasselt †13-05-2018 Beuningen

Door van den Boom - van Lent
*11-06-1924 ’s Gravenhage †18-06-2018 Beuningen

Ewijk
Theo Bos

*07-04-1933 Ewijk †22-05-2018 Ewijk

Grad van Hulst
*19-02-1933 Ewijk †01-06-2018 Ewijk

Weurt
Geert Peters

*24-04-1945 Weurt †18-05-2018 Nijmegen

Winssen
Riek van den Broek – Tromp

*24-09-1928 Winssen †31-05-2018 Winssen

Theo Overdijk
*14-05-1932 Winssen †09-06-2018 Nijmegen

Wim Konings
*03-11-1940 Ewijk †20-06-2018 Winssen
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Verbouwing Pastorie Beuningen

Het zal vast niet iedereen zijn ontgaan dat in de pastorie van Beuningen 
afgelopen weken een verbouwing heeft plaatsgevonden. Het kantoor is van de 
bovenverdieping naar beneden verplaatst. Een logische beslissing zodat het 
secretariaat nu makkelijker bereikbaar is.  

Foto: Anita Kulsdom
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Dus alle kantoor spullen en ook de kopieermachine moesten naar beneden toe. 
De kopieermachine kon niet met een paar mensen verplaatst worden. 
Daarvoor is een kraan ingehuurd die de machine via het raam boven de deur 
naar beneden heeft gehaald.

Foto: Anita Kulsdom

Start nieuw wandelinitiatief 8 a 10 km

Er is een nieuw wandelinitiatief ontstaan vanuit de bijeenkomst Samen Dingen 
Doen, in het Molenhuis. Er zijn diverse mensen die graag in de omgeving 8 a 
10 kilometer willen gaan lopen. Het is een vrijblijvende activiteit, waar u 2 
keer in de maand bij kunt aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
eerste wandeling zal plaatsvinden in Beuningen op maandag 18 juni om 13.30 
uur. Vertrek vanuit de parkeerplaats bij de bioscoop. De route: een gedeelte 
van het nieuwe Klompenpad. 

U kunt zich hiervoor aanmelden, maar dit hoeft niet. We zouden het leuk 
vinden om te weten wie er de eerste keer mee wandelt. Voor aanmelden en/of 
meer informatie bel Stichting Perspectief: 024-6750939.

Voor de mensen die graag kortere afstanden willen lopen is er op dinsdag 
10.00 uur een groep van 4 kilometer en van 5 kilometer. Zij starten wekelijks 
vanuit het Molenhuis in Beuningen. Ook hiervoor hoeft u zich niet aan te 
melden en het is kosteloos.

Huwelijk
Beuningen: Godelief van den Hurk en Jan Jaap Janssen

Dopelingen 
Ewijk
Emma van As

Winssen
Sam Gerrits
Faylinn Oudbier

Beuningen
Ravi Verriet

Weurt
Jaco Verduijn
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Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen

Opbrengst van de actie Kerkbalans: 

 2017 2018 

01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 

01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 

We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te 
maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij 
u van harte uit om dit alsnog te doen. Voor 
informatie kunt u ook terecht op de website:
www.johannesxxiii.nl,  via e-mail:

info@johannesxxiii.nl, of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 .
Werkgroep Kerkbalans

Vrijwillige (tuin)hulpen gezocht
In Beuningen zijn diverse vrijwilligers actief bij het project Buur(t)hulp. Zij 
helpen mensen met klusjes, bijvoorbeeld een lamp ophangen, boodschappen 
doen, vervoer of gras maaien.

Het project is op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden af en toe 
wat tuinklusjes te doen bij mensen, die dit zelf niet meer kunnen. Dit kan 
variëren van gras maaien tot aan snoeien. Helaas hebben we op dit moment te 
weinig vrijwilligers voor deze specifieke tuinklusjes. Daardoor kunnen we op 
dit moment niet iedereen helpen. Het maakt niet uit hoe vaak of wanneer je 
kunt. We kunnen alle hulp gebruiken.

Lijkt het je leuk om op deze manier je steentje bij te dragen? Of wil je een van 
de andere klusjes doen? Ook hiervoor zijn we blijvend op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Neem dan contact op met Marit Bastiaans van het 
project Buurthulp van Stichting Perspectief: 024-6750939 of 
maritbastiaans@stg-perspectief.nl
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Weurt

Aan de Weurtse Communicanten
Op zondag 3 juni was het eindelijk zover! Die dag deden jullie 12 
communicantjes hun Eerste Heilige Communie. Om kwart over 10 kwamen 
jullie allemaal het parochiehuis binnen lopen en wat zagen jullie er allemaal 
prachtig uit! Sommigen een beetje zenuwachtig, anderen een beetje druk, 
maar wat hadden jullie er allemaal zin in.

Eindelijk was het moment daar en om 11 uur liepen we met zijn allen het 
middenpad door. De kerk zat vol met mensen die allemaal naar jullie kwamen 
kijken en deze dag met jullie mee wilden vieren. Het werd een hele mooie en 
vrolijke mis, met leuke liedjes en en mooie teksten. En wat deden jullie het 
super goed! Bedankt voor de fijne bijeenkomsten, wat hebben we het leuk 
gehad met zijn allen! We hopen jullie nog vaak terug te mogen zien in de 
kerk!!

Communiewerkgroep Weurt

Communicanten over de Communieviering
Ik ben Ferre Smits en heb zondag drie juni de eerste communie gedaan! Ik 
vond het heel leuk dat ome Ton en tante Tan speciaal voor mij naar Nederland 
kwamen om bij mijn communie te zijn. De kerk was heel erg vol dat vond ik 
wel spannend zoveel mensen. Daarna heb ik een heel leuk feestje gehad.
Bedankt Trudie, Marleen, Marian en mijn mama voor de goede begeleiding, 
de voorbereidingen waren super leuk.

Groetjes Ferre Smits

Ik ben Noa Schaap en heb 3 juni mijn eerste heilige communie gedaan. We 
hebben heel veel geleerd tijdens de voorbereidingen en vond dit leuk en 
gezellig met alle andere kinderen. Ik vond de spelletjes en knutselen het aller 
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

De patroon van de geloofsgemeenschap in Weurt is de Heilige 
Andreas. Een mens die in navolging van Jezus op weg is gegaan. De grote 
patroon van de overkoepelende parochie is Johannes XXIII. Een eenvoudige 
boerenzoon uit Bergamo, die op latere leeftijd priester werd en die toen ook in 
het Vaticaan werkzaam was.  Hij had een eenvoudige stelregel, 
“Aggiornamento” (wat “bij de tijd brengen” betekent). Een open deur, een 
open raam en het Evangelie dat door de mensen beleefd mag en kon worden. 
Als deze grote Heilige, die Paus mocht zijn aan het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw,  ’s avonds een beetje te moe was, dan zei hij: ”Heer onze 
God houdt het een beetje simpel en let zelf ook op uw winkel”.  

Misschien is het wel eens goed dat als wij vandaag zeggen, mensen 
van Weurt maak uw eigen niet te veel zorgen, maar laten wij het simpel en 
eenvoudig houden.  Dat wij samen op weg blijven gaan met het Andreaskruis 
in ons gedachtengoed. Het gedachtengoed van Johannes XXIII is dat de weg 
er is om door mensen begaan te worden en niet alleen maar door wetten en 
wetmatigheid, maar gewoon menselijkheid.  

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

De patroon van de geloofsgemeenschap in Weurt is de Heilige 
Andreas. Een mens die in navolging van Jezus op weg is gegaan. De grote 
patroon van de overkoepelende parochie is Johannes XXIII. Een eenvoudige 
boerenzoon uit Bergamo, die op latere leeftijd priester werd en die toen ook in 
het Vaticaan werkzaam was.  Hij had een eenvoudige stelregel, 
“Aggiornamento” (wat “bij de tijd brengen” betekent). Een open deur, een 
open raam en het Evangelie dat door de mensen beleefd mag en kon worden. 
Als deze grote Heilige, die Paus mocht zijn aan het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw,  ’s avonds een beetje te moe was, dan zei hij: ”Heer onze 
God houdt het een beetje simpel en let zelf ook op uw winkel”.  

Misschien is het wel eens goed dat als wij vandaag zeggen, mensen 
van Weurt maak uw eigen niet te veel zorgen, maar laten wij het simpel en 
eenvoudig houden.  Dat wij samen op weg blijven gaan met het Andreaskruis 
in ons gedachtengoed. Het gedachtengoed van Johannes XXIII is dat de weg 
er is om door mensen begaan te worden en niet alleen maar door wetten en 
wetmatigheid, maar gewoon menselijkheid.  

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

Weurt

Aan de Weurtse Communicanten
Op zondag 3 juni was het eindelijk zover! Die dag deden jullie 12 
communicantjes hun Eerste Heilige Communie. Om kwart over 10 kwamen 
jullie allemaal het parochiehuis binnen lopen en wat zagen jullie er allemaal 
prachtig uit! Sommigen een beetje zenuwachtig, anderen een beetje druk, 
maar wat hadden jullie er allemaal zin in.

Eindelijk was het moment daar en om 11 uur liepen we met zijn allen het 
middenpad door. De kerk zat vol met mensen die allemaal naar jullie kwamen 
kijken en deze dag met jullie mee wilden vieren. Het werd een hele mooie en 
vrolijke mis, met leuke liedjes en en mooie teksten. En wat deden jullie het 
super goed! Bedankt voor de fijne bijeenkomsten, wat hebben we het leuk 
gehad met zijn allen! We hopen jullie nog vaak terug te mogen zien in de 
kerk!!

Communiewerkgroep Weurt

Communicanten over de Communieviering
Ik ben Ferre Smits en heb zondag drie juni de eerste communie gedaan! Ik 
vond het heel leuk dat ome Ton en tante Tan speciaal voor mij naar Nederland 
kwamen om bij mijn communie te zijn. De kerk was heel erg vol dat vond ik 
wel spannend zoveel mensen. Daarna heb ik een heel leuk feestje gehad.
Bedankt Trudie, Marleen, Marian en mijn mama voor de goede begeleiding, 
de voorbereidingen waren super leuk.

Groetjes Ferre Smits

Ik ben Noa Schaap en heb 3 juni mijn eerste heilige communie gedaan. We 
hebben heel veel geleerd tijdens de voorbereidingen en vond dit leuk en 
gezellig met alle andere kinderen. Ik vond de spelletjes en knutselen het aller 

vraag naar iemands welbevinden: ‘Hoe gaat het toch met je ..?’ Een enkel 
woord van bemoediging of een schouderklop. Het kan een weldaad zijn te 
mogen ervaren dat een ander interesse in ons toont en oprecht met ons begaan 
is. Ons ziet staan en ons ziet zitten. Zoiets doet deugd en geeft energie. Want 
we weten ons ‘gekend’ en ‘gezien’. Overigens, opnieuw zo’n prachtig woord: 
‘interesse’. Afkomstig uit het Latijn: inter-esse, letterlijk vertaald ‘tussen-
zijn’. Van inter-esse is sprake als er iets is tussen de ene mens en de andere, 
tussen jou en mij. Als we ons werkelijk met elkaar verbonden weten. Als 
mens, als collega – en in en door het werk dat we samen mogen doen. En ook 
alleen maar samen kunnen doen. Misschien ligt daarin wel de grootste 
uitdaging en opdracht voor onze parochiegemeenschap: te groeien in het besef 
dat ‘christen-zijn’ alleen maar mogelijk is op een fundament van levende en 
bezielde stenen. Van mensen die om-zien naar elkaar. Mensen als jij en ik.

Doe je mee? Je bent welkom!
Met een hartelijke groet, pastor Ruud Roefs

Bisschop De Korte spreekt in Wijchen

Bisschop Gerard de Korte brengt dinsdag 25 september een bezoek aan 
Wijchen. Gerard de Korte, die bekend staat als een boeiend en inspirerend 
spreker, spreekt in ‘De Schakel’ (protestantse kerk) over het sociale denken 
van de katholieke kerk in relatie tot de zeven christelijke werken van 
barmhartigheid.

Bezoekers kunnen na afloop met de bisschop van 
gedachten wisselen. Bezoekers zijn vanaf 19.00 welkom 
aan de Pius XII Straat 85 te Wijchen. De lezing begint om 
19.30 uur.

Van harte welkom!
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leukst. De communie vond ik super puper leuk, ik had een mooie witte jurk en 
mooie hak schoentjes aan. Er waren heel veel mensen in de kerk, dat vond ik 
wel een beetje spannend. Na de kerk zijn we naar huis gegaan, ik had dubbel 
feest, feest omdat ik de communie had gedaan en ik was de volgende dag ook 
nog jarig!!

Groetjes, Noa Schaap

Ik vond het gezellig om met z'n alle de communie te doen. En om samen 
buiten te spelen

Ivy van Lith

Ik vond het een leuke dag maar wel een beetje spannend. Ik vond het leuk dat 
we met de kinderen uit de klas samen de communie hebben gedaan.

Loïs van Lith

Ik vond het heel leuk. Nu weet ik veel meer over Jezus. De verhalen vind ik 
vooral leuk. De communie was mooi en iedereen zag er mooi uit. Het 
knutselen was wel veel maar het mooiste vond ik de kerk.

Julian

Ik ben Romy van der Heijden en ik vond het heel leuk om de communie te 
doen! Samen bij elkaar komen afgelopen maanden was ook leuk. Iedereen zag 
er heel mooi uit! En de kerk was mooi versierd. Iedereen bedankt. 

Liefs Romy

Ik vond het erg gezellig om naar de communiebijeenkomsten te gaan. Het was 
leuk om samen te werken, te knutselen, kaarsen aansteken en vooral ook om 
verstoppertje te spelen in de pastorietuin. De communie was best spannend. 
De hele kerk zat vol mensen. Maar ik vond het erg leuk om te doen.

Groetjes, Frank Wouters

Toen papa en mama tegen mij zeiden dat ik de eerste communie mocht gaan 
doen, vond ik dat erg spannend. Ik vond de voorbereiding met de opdrachten 
en de spelletjes welke we samen met de andere kinderen mochten doen erg 
leuk. De mensen van de kerk en de begeleiding vond ik erg lief. De 



versieringen in de kerk vond ik heel mooi. De communieviering in de kerk 
vond ik een beetje spannend maar ook erg leuk. Ik ben blij dat ik de 
communie heb gedaan.

Liefs, Helena Schoonderwoerd

Ik vond het heel erg leuk want de kerk was mooi versiert en ik vond het heel 
erg bijzonder.

Nika

Ik vond het leuk omdat de kerk mooi versiert is en we hadden mooie jurken 
aan.

Hesty

Foto: Paul Benschop
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Omzien naar elkaar
Respect. Een woord dat vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt wordt. 
Mensen verdienen respect. Vinden we. Of vinden ze zelf. Of ze eisen het op. 
Door frequent gebruik c.q. misbruik van het woord is echter al heel snel 
sprake van ‘woordinflatie’. Dat wil zeggen: de eigenlijke, diepere betekenis 
van het woord verdwijnt uit het zicht. 

Respect. Welbeschouwd een prachtig woord. Het is afgeleid van het Latijnse 
werkwoord re-spicere: om-zien, om-kijken. In dit verband gebruik ik graag het 
beeld van een kudde olifanten die door de Afrikaanse savanne trekt. De grote, 
sterke exemplaren lopen voorop en bepalen het tempo van de kudde. De 
kleintjes lopen daarachter. Hun pootjes zijn nog kort. Voor hen is het – in de 
meest letterlijke zin van het woord – flink ‘aanpoten’. Maar ze redden het, 
want ze zijn nog jong. Wat de oudjes betreft, dat is een heel ander verhaal. Zij 
hebben – en ook dat mag je letterlijk nemen – de grootst mogelijke moeite om 
het tempo en daarmee de rest van de kudde ‘bij te benen’. En zo raken ze
langzaam wat achterop.  Maar … nooit uit het zicht. Want af en toe houdt de 
leider van de kudde halt, kijkt om en wacht – mocht dat nodig zijn – tot de 
achterblijvers de kudde weer hebben ingehaald, in het besef dat de oudere en 
zwakkere exemplaren de bescherming van de kudde nodig hebben. Een 
prachtig beeld – wat mij betreft – van wat een parochie (of welke andere 
gemeenschap ook) zou kunnen en moeten zijn. We kunnen in dit opzicht nog 
iets van deze dieren leren. In het bijzonder van de wijze waarop zij omgaan 
met die exemplaren van de kudde die, oud of zwak als zij zijn, het tempo 
drukken en de rest van de groep feitelijk tot last zijn. Hoe gaan wij eigenlijk 
om – een gewetensvraag – met hen die hun tijd zogezegd hebben gehad, geen 
bijdrage van betekenis meer leveren aan het productieproces en een 
samenleving – die geluiden klinken toch af en toe? – meer kosten dan dat ze 
nog opleveren ..? Ik mag hopen hopen dat er straks – als ikzelf op leeftijd ben 
gekomen en nog maar moeizaam kan volgen – toch ook naar mij nog wordt 
om-gezien. Of ben ik tegen die tijd te ‘duur’ geworden? Wat een armoede …

Om-zien naar elkaar. Naar onze mede-parochianen. Naar onze dorpsgenoten. 
Naar die man of vrouw in onze eigen straat die stilletjes zit te verpieteren. 
Om-zien naar elkaar. Het kost haast niets – en doet zo goed. Een simpele 

Zomer 2018Parochie H. Johannes XXIII 3Zomer 2018 Parochie H. Johannes XXIII26

Engeltjesmarkt

Beste mensen, Aan alles komt een einde. Zo ook aan onze markten. Door 
omstandigheden moeten we helaas stoppen. We houden daarom nog één 
markt en wel op 1 en 2 september a.s. Ook houden we nog een laatste 
Engeltjes Kerstmarkt op 23, 24 en 25 november. Als u nog spullen voor deze 
markten hebt, mag u dat gerust nog brengen of ons even bellen dan halen we 
het bij u op. U mag ook nog een kraam of grondplaats huren. De markt op 1 
en 2 september is snuffelmarkt en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot 
16.00 uur. De kerstmarkt is alle 3 de dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Welkom en tot ziens.
Fam. Engelen, Past. v.d. Marckstraat 64, Tel. 024 – 677 2936

Juni 1946 Wederopbouw – Weurtse kermis en kersenkoek
Het voorjaar in 1946 begon met prachtig weer en iedereen was druk bezig met de 
wederopbouw en allerlei karweien. De wegen, die ontzettend  kapot waren 
gereden, door tanks en militair verkeer en slechts provisorisch waren 
geëgaliseerd, werden nu beter hersteld. Ook het grondwerk werd in de kapot 
gereden weilanden en akkers door de regionale werkverschaffing grondig 
aangepakt. Daarna werden de akkers, waar mogelijk, weer geploegd en of 
omgespit, de weilanden ingezaaid en de eerste piepertjes weer gepoot.
De huizen welke tijdens de laatste maanden van de oorlog, zowat alle pannen 
hadden verloren door de omringende schietende kanonnen, waren wel met kunst 
en vliegwerk  gerepareerd, maar werden nu geleidelijk aan weer van degelijke 
pannen voorzien. Maar stenen, pannen en alle bouwmaterialen waren nog maar 
mondjesmaat voorradig. Dus de Weurtenaren waren, net als bij de omliggende 
dorpen en de grote stad Nijmegen druk bezig het woongenot zo veel mogelijk 
weer meer aanzien te geven.
Bij Wim Stapel en Jan Luben, die beide een timmerwerkplaats hadden, was het 
een drukte van jewelste. Dat was ook het geval bij de twee smederijen die we in 
Weurt hadden, van Marinus Lemmen en The Lemmen. 
Wim Cleijne, die een fietsenmakerij had en tevens erkend elektromonteur, had 
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het ook zeer druk. Van oude aftandse fietsen, de meeste nog met massieve 
banden, probeerde hij met zijn knecht Keesje Loermans van een fietswrak weer 
iets berijdbaar te maken. En toen er langzaamaan meer vergunningen afkwamen 
voor de woningbouw kreeg hij ook steeds meer werk op elektrische gebied.
Toen dan ook de maand juni aankwam, zette de Weurtse bevolking zich schrap 
om weer echt ouderwets kermis te vieren, net als voor de oorlog.
Op zondag 16, maandag 17 en dinsdag18 juni 1946 werd de eerste naoorlogse 
kermis in Weurt gevierd. Het zou een geweldig feest worden voor jong en oud. 
Er stonden vijf danstenten. Bij Hanneke Romviel, Gijs van Haren in de 
Kerkstraat, bij café bakkerij Jan Burgers en het Zwaantje bij de gebroeders 
Aalbers, in de Pastoor van de Marckstraat en bij Janus Gerritsen “de Schoes,” in 
de Kerkstraat. 
Maar er was natuurlijk ook aan de jeugd gedacht en er stond in de Pastoor van de 
Marckstraat een draaimolen, schommels, de rups, schiettent, oliebollenkraam en 
zuurstokkraam.
Aan het einde van de preek tijdens de hoogmis, wenste Pastoor Hend Van 
Heusen alle parochianen en speciaal de jeugd een prettige kermis. Nadat de 
plechtigheid in de kerk was geëindigd werd de kermis officieel geopend. 
In Weurt vierde jong en oud feest en alle dagen was het hartstikke druk in het 
dorp.
Groepjes mensen liepen ‘s avonds, als de danstenten om elf uur werden gesloten, 
gearmd vrolijk zingend huiswaarts, nadat ze een zak oliebollen hadden gekocht. 
Deze werden thuis met een putje koffie gezellig opgepeuzeld. 
Maar op maandag ochtend was er nog wat extra, want de kersen waren vrijwel 
rijp en bij Jan Repkes en Hend Faassen, waar de  vroege Duitse kersen al werden 
geplukt, werden de eerste kersen verkocht voor 60 cent per kilo. Dat was smullen 
met de kersenkoek die bij menigeen werd gebakken door moeder.
Op dinsdag avond werd er gezongen ”De Weurtse kermis gaat nooit verloren!!!”

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER  

De redactie wenst alle lezers en lezeressen een fijne vakantie periode toe
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.”

Zaterdag voor Hemelvaart was ’t eindelijk zo ver en ik mocht met moeder 
mee naar de stad. We gingen met de bus. Bij de bushalte bij café Hanneke 
stapte we op en net na de Hezelpoort, in de stad, zei moeder tegen mij: “Kom 
junske we ziên d’r en we motte d’r nou uut.”  Toen we in de Hezelstraat 
kwamen, was het al gauw, winkel in winkel uit, totdat we bijkant alle winkels 
waar ze communiepakjes verkochten, hadden bezocht. Maar overal vond 
moeder het net iets te duur. Tenslotte gingen we toch weer naar de winkel 
terug, waar we de eerste keer naar binnen waren gegaan. Moeder zei: “Hier is 
’t toch wel degelijker en goêdkôper.” Na heel lang pingelen kocht ze voor mij 
’n mooi pakje: een korte broek met ‘gallegen’, ’n jasje, ’n sporthemdje en een 
echte stropdas. Die stropdas kon je met een drukknoopje onder de klepjes van 
de kraag vast drukken. Ik kreeg er ook nog een paar geblokte sportkousen bij, 
met een pluimpje aan de kant, welke precies onder de knie heen en weer 
bengelde. En tot slot een mooi klein petje. Het stond me prachtig! Maar, 
moeder kocht ’t pakje een maatje groter, op de groei. “Junske”, zei ze tegen 
mij, ”dan hedde d’r volgend joar ok nog wá oan ès ge d’r zûnig op bint.” Toen 
we alles hadden gekocht, kreeg ik er van de winkelier ook nog een prachtig 
lefzakdoekje bij. Daarna gingen we naar de schoenwinkel aan de overkant. 
Daar kocht moeder ook nog een  paar prachtige zwarte hoge schoenen met 
veters. Maar die schoenen kocht ze ook op de groei. Ik zei nog: “Moe, kiek 
’ns, ik kan de punten van de neus helemoal plat douwen,” maar ze schudde 
heftig van nee en zei resoluut: “Binde gek jong, ès we thuus zien dan duun we 
veur ien de neuzen van de schoênen ’n prupke watten en dan ziede d’r niks 
van.” Op woensdagmiddag vóór Hemelvaart mocht ik naar de kapper en die 
knipte me zoals toen de mode was: ‘koal mit ’n kuufke’. Vader zei meteen 
toen ik geknipt thuis kwam: “Ge ziet er mooi uut kerl, ge zult uns zièn hoe ’n 
schön mènneke ge mit de èrste communie bint.” ---Word Vervolgd---

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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