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“Och…doar komme zij!”
Wij bewonderden onze bevrijders,
o, wat waren we toen blij.

Voor ons klonk toen op die septemberzondag:
“We zien wèr vrij,” zo onverwacht.
Maar voor heel Nederland dat kon juichen,
moest nog maanden worden gewacht.
Zelfs hadden velen daar geen eten,
zij stierven er de hongerdood.
Vooral kinderen en oude mensen,
die lagen zo maar in de goot.

Daaraan moeten wij blijven herdenken, ook al is het al lang gelee.
Dat zij ons kwamen bevrijden, want zij brachten ons weer vree.
Laten we nooit vergeten, waar onze bevrijders voor hebben gestaan.
En steeds met eerbied herdenken, wat zij voor ons hebben gedaan.

JAN MIT ‘ROAKELIEZER 
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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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tientallen logge vliegtuigen die vanaf het zuiden laag overvlogen en een 
dreunend geluid weergaven. Van ons uit gezien vlogen ze over Beuningen de 
Waal over. Aan verschillende vliegtuigen werd een soort vliegtuig door de 
lucht meegetrokken, zonder motoren of propellers. Dat was een machtig maar
raadselachtig schouwspel, temeer omdat om die logge vliegtuigen snelle 
jachtvliegtuigen vlogen. De hele buurt stond op de dijk om het schouwspel in 
de lucht gade te slaan. Plots zag je van verre in het zuiden een soort ballonnen 
uit de vliegtuigen vallen. “Dét zien parachutisten,” riepen de vaders rondom 
ons. “Nou zien de Duitsers zo verslagen!” Met bijgaand speciaal gedicht wil 
ik deze bijdrage graag afsluiten. Dit gedicht schreef ik in de negentiger jaren 
en heb het vaak voorgedragen. Zelfs een keer bij een feestelijke bijeenkomst
van een delegatie Engelse veteranen van de Britse 1ste Airborne Division, 
tijdens een optreden van de toenmalige ‘De Zeeschuimers’ uit Weurt.

BEVRIJDING
Het was zondag zeventien september, de oorlog duurde al ruim vier jaren lang.
Heel Nederland leefde in spanning, iedereen was intens bang.
Duizenden waren reeds gevallen, voor ons mooie vaderland.
Velen zaten er gevangen, verscheurd was de familieband.

Ook moesten jongens elders werken; Joodse families gedeporteerd.
Vergast, vermoord of neergeschoten, weinige bleven ongedeerd.
Het verzet werkte eendrachtig, saboteerde met de vleet.
Maar de vijand was zeer krachtig, berokkende ons allen leed.

Honger werd er ook geleden, vooral door mensen in de grote stad.
Het knaagde dagelijks aan je leven, het was iets wat je niet vergat.
Maar toen kwamen de verhalen, de bevrijders naderden snel.
Of waren ’t slechts geruchten, toch maar weer ’n loze rel?

Maar zie op die septemberzondag, ze kwamen uit de blauwe lucht.
Als vogels zweefden ze naar beneden,
voor velen ook hun laatste vlucht.
Daarna volgde zware gevechten, toen ongelooflijk:
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Wie durft?

Vrijwilligers. Denk ze voor de aardigheid eens weg uit onze samenleving. Tal 
van instellingen, clubs  en organisaties zouden het loodje leggen. Of minstens 
grote problemen hebben om het hoofd boven water te houden.
Hetzelfde geldt voor onze parochie. Voor de parochie als geheel – maar ook 
voor elke geloofsgemeenschap afzonderlijk. Het is dankzij een klein leger van 
vrijwilligers dat we ‘de zaak nog altijd draaiend weten te houden’. Zonder 
overdrijven mag je stellen dat het onze vrijwilligers zijn die de hartslag en 
bloedsomloop van onze geloofsgemeenschap vormen. Het zijn mensen die, 
vaak onopvallend, doen wat gedaan moet worden – en die dat van harte doen. 
Niet om ‘wat het schuift’ (het ‘schuift’ namelijk niets), maar simpelweg omdat 
de zaak zelf hen ter harte gaat. De zaak zelf, lees: onze geloofsgemeenschap 
en de boodschap die zij zo goed mogelijk tracht uit te dragen. Uit de grond
van mijn hart – als pastor van de parochie Johannes XXIII ben ik er immers 
elke dag getuige van – kan ik alleen maar zeggen: dank, heel veel dank 
daarvoor!
Vergeleken met tal van andere parochies gaat het – en het doet deugd dat vast 
te kunnen stellen – hier zo slecht nog niet. Op tal van terreinen zijn bevlogen 
vrijwilligers actief. Op bestuurlijk vlak. Binnen en buiten de kerk. Als koster, 
lector, acoliet of lid van een koor. Als voorganger in een woord- en 
communieviering. Als lid van de kerkhofploeg. Als lid van de 
bouwcommissie. Als … Vul het verder maar in.
Een zorgelijk gegeven is intussen wel dat het aantal vrijwilligers langzaam 
maar zeker afneemt. Mensen worden ouder, haken af of vallen weg. De 
resterende groep doet wat zij kan, maar kan en mag niet verder worden belast. 
Met andere woorden: we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Mensen die mee 
willen bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Uitsluitend, nogmaals, omdat 
de zaak zelf hen ter harte gaat. Mensen die hun talenten (en die zijn er in 
soorten en maten) in dienst willen stellen van de gemeenschap waartoe zij 
krachtens hun doopsel behoren. Ik roep ieder van u nadrukkelijk op de 
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt op u te nemen. Hoe? Door 
regelmatig samen te komen en het geloof te vieren. Door uw 
geloofsgemeenschap daadwerkelijk te steunen. Door als vrijwilliger ertoe bij 
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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

Zondag 17 september 1944

Het was niet druk in de kerk op die zondagmorgen. Pastoor Van Heusen had 
zaterdag tegen de parochianen gezegd dat alle mannen niet naar de kerk
moesten komen en zich zo veel mogelijk moesten verstoppen. De Duitse 
soldaten waren zich volop aan het ingraven langs het kanaal vlak bij de huizen 
van de sluiswachters. Een groot aantal mannen vanaf zestien jaar tot vijf en 
zestig, uit Nijmegen, werden gedwongen om mee te graven. Ook in ons dorp 
was het voor de mannen niet veilig. Jan Wannet, hij zou later wethouder
worden en Ad Verkroost werden in de Pastoor van de Marckstraat door de 
Duisters meegenomen en ook te werk gesteld. Maar het waren gelukkig 
slimme jongens, want toen ze nabij het huis van Koks materiaal moesten 
halen, konden ze snel weglopen en kwamen weer in het dorp terug waar ze 
een veilig onderkomen vonden. Ook Gerard Smits die net over de grens te
werk was gesteld, kwam omstreeks 11 uur bij het kanaal aan en dacht dat hij 
bijna thuis was. Hij werd toen aangehouden en moest ook mee gaan graven. 
Dit zou echter van korte duur zijn. De late mis was vrijwel ten einde in de 
Weurtse kerk toen het begon.

Plots kwamen er een aantal Engelse gevechtsvliegtuigen laag aanvliegen en 
doken al schietend op de stellingen van de Duitsers rondom het kanaal. 
Iedereen dook weg en Gerard Smits maakte van de gelegenheid gebruik om te 
ontsnappen en kwam wat later buiten adem in zijn ouderlijk huis, de boerderij 
bij de Duivelskolk aan. Mientje Albers kwam met Cinie van Brienen uit de 
kerk over de dijk aanlopen, waar Ma Albers wanhopig aan de ingang van de
schuilkelder, die in de dijk was uitgegraven, de twee op stond te wachten. Het 
was omstreeks één uur toen het plotseling begon. We zagen plotseling 

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
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Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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te dragen dat wat er nu is doorgang kan vinden. Ook met het oog op hen die na 
ons komen.
Onlangs vroeg iemand me bij gelegenheid van een doopviering in een van 
onze vier kerken: ‘Pastor, blijft deze kerk wel open ..?’ Het enige antwoord 
dat ik geven kon was dit: ‘Dat is aan jullie. Aan jullie alleen …’
Geloven is geen vanzelfsprekendheid meer. Meer dan ooit is het een keuze.
Een bewuste keuze. Soms tegen de geest van de tijd in. Maar eenmaal 
gemaakt sta je voor de opdracht en uitdaging deze keuze handen en voeten te 
geven in het leven van elke dag. Geen eenvoudige opgave, maar … gelukkig 
sta je daarin niet alleen. Je bent immers lid van een gemeenschap. We doen 
het samen. U, jij en ik. Ik nodig u / jou uit om mee te doen. Weet dat je 
welkom bent. Ook als vrijwilliger. Wie durft?
Een hartelijke groet en graag tot ziens, 

Pastor Ruud Roefs

Dopen, zo gek nog niet ( ? )

In vergelijking met tien, twintig jaar geleden is het aantal kinderen dat 
gedoopt wordt sterk afgenomen. Nu zeggen getallen niet alles, maar toch … 
Wat zo in elk geval wél duidelijk wordt, is dat de tijdens doopgesprekken nog 
veel gehoorde uitspraak ’t Hoort er nu eenmaal bij … niet langer opgaat. Het 
is voor ouders die hun kind willen laten dopen goed te beseffen dat ze vandaag 
de dag tot een kleine minderheid behoren.

Alle reden dus om een doopviering goed en grondig voor te bereiden. Je moet 
weten waaraan je begint, als je meent voor je kind deze keuze te moeten 
maken. En een goede voorbereiding is niet alleen je plicht, het is ook iets 
waarop je recht hebt.

In de parochie H. Johannes XXIII hebben we om die reden besloten tot een 
vernieuwde en gezamenlijke doopvoorbereiding. Drie avonden lang gaan 
doopouders met elkaar en de pastor in gesprek rond vragen als: wat betekent 
de geboorte van je kind voor jou? – wat verandert dit in je leven, in je relatie? 
– wat wens je je kind toe, wat wil je het meegeven? – waarom kies je voor de 
doop van je kind, dat wil zeggen voor de opname in de kerk? – wie of wat is 
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Weurt

Aanmelden Bedevaart / dagje Kevelaer zaterdag 15 september

Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 
touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.50 uur en vanuit 
Beuningen om 8.05 uur.  

Dankzij een ruime deelname met eigen Voorgangers, misdienaars, Mari 
meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen wij voor de viering 
van de Plechtige Hoogmis om 11.15 uur beschikken over de Maria Basiliek. 
De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke intentie en 
programmaboekje, bedragen EUR 20,00 per persoon.

Aanmelden kan vanaf heden t/m 4 september 2018 via onze contactpersonen:
Mw. Bernadette Faber-Winnemuller, Weurt - T (024) 677 6294 
Mw. Gerda Engelen-Bakker, Beuningen - T (024) 677 3317

Rectificatie 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 8 en 9 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 8 
en 9 september is snuffelmarkt en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 
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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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God voor jou? – wat betekenen de persoon en boodschap van Jezus Christus 
voor je? – hoe geef je de doop / het ritueel in de kerk een vervolg? – hoe ziet 
een doopviering eruit? – welke symbolen spelen een rol? – hoe maak je 
(eventueel zelf) een doopboekje? Afijn, vragen te over!

Voor aanmelding en het maken van verdere afspraken omtrent  doop en 
doopvoorbereiding gelieve men zich te wenden tot het parochiesecretariaat: 
Dorpssingel 2 – 6641 BE  Beuningen – telefoon 024 677 1271 (kantooruren 
8.30 – 12.30 uur) – e-mail  secretariaat@johannesxxiii.nl
Met een hartelijke groet en graag tot ziens!

Pastor Ruud Roefs

Schema doopvoorbereiding – doopvieringen
parochie H. Johannes XXIII Weurt – Beuningen – Ewijk – Winssen

Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding: telkens, in principe, de eerste drie 
donderdagen van elke oneven maand (20.00 – 21.30 uur, locatie ‘bibliotheek’ 
op de pastorie te Beuningen).

Tussen de verschillende cycli zijn er 3 ‘doopzondagen’, verdeeld over de 
verschillende geloofsgemeenschappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere 
dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke 
doopvoorbereiding. De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen 
liggen vooraf vast, in Weurt wordt - op verzoek van pastor Jan de Waal - een 
individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

2018
Eerste cyclus van voorbereiding: 6, 13 en 20 september
Doopzondagen: 30 september (Beu) –21 oktober (Ew) – 28 oktober (Wi) 

Tweede cyclus van voorbereiding: 8, 15 en 22 november
Doopzondagen: 2 december (Beu) – 9 december (Ew) – 16 december (Wi) 

Pad op RK begraafplaats officieel geopend

Op 1 juli jl. is de nieuwe bestrating op het kerkhof bij de Corneliuskerk in 
Beuningen officieel in gebruik genomen. Vooral voor senioren en 
rollatorgebruikers was het bezwaarlijk om over het grind het columbarium te 
bereiken. Het nieuwe pad heft dit bezwaar op. Pastoor Ruud Roefs  zorgde op 
traditionele wijze met wijwater en wierook de inzegening, waarna de 87-jarige 
mevrouw Holl-van de Kerkhof het lint doorknipte en het pad inwijdde. Haar 
dochter was een van degenen, die de parochie opmerkzaam maakten op het 
probleem voor haar moeder. 

Het pad is een fraai stukje stratemakerswerk, dat dankzij een royale bijdrage in 
de kosten door de Stichting Vrienden van de Corneliuskerk kon worden 
aangelegd. Het is thans ook voor hen, die minder goed ter been zijn mogelijk 
een “rondje om de kerk” te maken, waardoor een bezoek aan het kerkhof 
aanzienlijk makkelijker wordt.

Foto: K-J. Petri
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
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2019
Eerste cyclus van voorbereiding: 3, 10 en 17 januari
Doopzondagen: 27 januari (Beu) – 10 februari (Ew) – 24 februari (Wi)

Tweede cyclus van voorbereiding: 7, 14 en 21 maart
Doopzondagen: 31 maart (Beu) – 7 april (Ew) – 28 april (Wi) 

Derde cyclus van voorbereiding: 2, 9 en 16 mei
Doopzondagen: 26 mei (Beu) – 9 juni (Ew) – 23 juni (Wi) 

Vierde cyclus van voorbereiding: 4, 11 en 18 juli
Doopzondagen: 28 juli (Beu) – 11 augustus (Ew) – 25 augustus (Wi)

Vijfde cyclus van voorbereiding: 5, 12 en 19 september
Doopzondagen: 29 september (Beu) – 13 oktober (Ew) –27 oktober (Wi) 

Zesde cyclus van voorbereiding: 7, 14 en 21 november
Doopzondagen: 1 december (Beu) – 8 december (Ew) – 15 december (Wi) 

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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waarmee het een nog steeds groeiend publiek op steeds meer plekken iedere 
keer weer aangenaam verrast. Een concert van Kamerkoor Muzimare neemt 
de luisteraar immers mee op reis en Muzimare staat garant voor een “concert 
met een verhaal”. Een uitgebreid programmaboekje met daarin alle teksten, 
inclusief speciaal voor ons geschreven vertalingen, is uw “reisgids”. 

Het verhaal bij dit liefdevolle Herfstconcert
Wat is er mooier dan samen met je geliefde te dwalen over heuvels, door 
rijkelijk bloeiende velden en valleien. Speciaal voor degenen die het 
feestelijke zomerconcert moesten missen wordt een aantal gezangen over de 
liefde herhaald. Zo ook de “Hebrew Love Songs” van Eric Whitacre. Een 
prachtige cyclus van 5 korte gezangen, intens teder op muziek gezet en met 
vaak ontroerende begeleiding van piano en viool. Maar liefde is ook herfst en 
bij liefde hoort ook zorg, pijn en verdriet, bijvoorbeeld als je bang bent de 
liefde van je leven te verliezen, als vertrouwen beschaamd wordt of als je lief 
je verlaat. De liefde van je leven loslaten. De één voelt zich bedrogen, treurt 
hevig en eindeloos. Voor de ander is het leven echter een stuk eenvoudiger, 
prettiger zelfs, frank en vrij als je geen rekening hoeft te houden met de liefde. 
Het is eind september, maar treur niet, wees blij, immers in de herfst wordt 
ons hart lichter en schijnt de maan helderder. Dus zingen we vol vreugde, en 
vooral ook vol humor verder over de liefde. Al 25 jaar vertelt Kamerkoor 
Muzimare als jubilerend koor zingend verhalen zoals ook blijkt uit onze naam: 
Muzi Mare. En even zoveel jaren zijn we samen op reis, door alle seizoenen 
van het leven, zoekend naar de kracht van muziek, naar de essentie van ons
zingen met elkaar en voor u. Deze keer een concert over de Liefde, nu eens 
ingetogen en vol intens verlangen, vaak uitbundig en vol vreugde en we 
zingen, dansen, eten en feesten maar wat graag mee als het uiteindelijk tot een 
huwelijksfeest komt. Van harte aanbevolen: “Songs of Autumn, music of 
Love”.   
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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!

 

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 9 
september van start. Van 9 t/m 15 september is de 
collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds in 
Winssen, Ewijk, Weurt en Beuningen.  Het is de grootste
jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het 
fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 

Steun de strijd tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze. Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend effect op de 
spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, 
lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en 
daarmee ook het hele leven van een persoon aan. 

Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl leest U meer over het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Voor meer informatie over de collecte in Winssen, kunt u contact 
opnemen met Gerry Schreven vrijwilliger van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Beuningen

Muzimare jubileumconcert op 23 september 2018

“Songs of Autumn, music of Love”: 
feestelijk jubileumconcert Kamerkoor Muzimare

Dit jaar bestaat Kamerkoor Muzimare 25 jaar. Dat wordt het hele jaar gevierd 
met een serie concerten passend bij ons koor in ieder seizoen van het jaar. 
Binnenkort zingen we het feestelijke derde deel van de cyclus: Herfst. U kunt 
hierbij aanwezig zijn op zondag 23 september om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Ook voor dit concert weten we ons extra 
feestelijk begeleid door Diana Pivak (piano), Janouk Heidema (cello) en 
Thomas Ruffmann (viool). Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. 
De entree voor het concert en het tekstboekje zijn gratis. Uw bijdrage in de 
gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Concerten met een verhaal
In haar 25 jarig bestaan is Kamerkoor Muzimare uitgegroeid tot een in alle 
opzichten mooi uitgebalanceerd koor van 25 geoefende amateurzangers. Het 
omvangrijke repertoire omvat zowel profane als religieuze muziek uit 
uiteenlopende stijlperiodes en landen die vaak op verrassende wijze met elkaar 
gecombineerd wordt. Door de jaren heen is daarnaast een specialisatie in 
Engelse en hedendaagse koormuziek ontstaan en is het koor er trots op dat het 
regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij de luisteraars. 
Mede dankzij grote inzet van de zangers kan steeds meer aandacht worden 
besteed aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft het koor door de 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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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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VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
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Blijmoedigheid
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Toch vind ik dat de ware christen altijd blijmoedig zou moeten zijn. Hij gaat, 
als het goed is, immers voor “de blijde boodschap”. Het door Jezus gepredikte 
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Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert de gemeente Beuningen 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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van een OV-ambassadeur. Tevens is het mogelijk om een persoonlijke 
afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of 
advies op maat. 

De informatiebijeenkomst
De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over: 

• het reizen met de bus of trein
• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij?
• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer

En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer?
Datum: dinsdag 4 september 2018
Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur.
Locatie: Dorpshuis De Lèghe Polder, (Zaal: De soos) Schoolstraat 16, 6641 
DC Beuningen

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 
Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar.
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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,- 

01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 

Ewijk

Rommelmarkt Ewijk
De Stichting "Vrienden van Waelwick" organiseren op:
zaterdag 15 en zondag 16 september weer een rommelmarkt 
in het "Revalidatie en behandelcentrum Ewijk" (voorheen) 
verpleeghuis Waelwick aan het Schoolpad 1 te Ewijk. Er is 

van alles te koop; Platen en CD's, Kleding, computers, lampen, boeken, 
puzzels, ook voor de kleintjes ligt er allicht iets bij. Met de opbrengst van deze 
rommelmarkt kan de stichting activiteiten voor de bewoners van Waelwick 
bekostigen, zoals bingo's, uitstapjes en gezellige muzikale middagen. De
rommelmarkttijden zijn op beide dagen; vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. De
entree bedraagt € 1,50 per persoon. Inlichtingen: Arno Spin 06-12632636

Bridgeclub Klaver Vier
Bridgeclub “Klaver Vier” heeft nog plaats voor nieuwe leden. Wij spelen op 
woensdagavond in “De Oude Deeg” in Ewijk. Ook beginners zijn van harte 
welkom. Bel voor informatie: 06 – 12 55 09 73 of stuur een mail naar 
riakoopmansdegen@gmail.com

Vrijwilligersavond Ewijk
Op vrijdag 28 september a.s. zal een vrijwilligersavond plaats vinden in de 
Pastorie. De Pastorie is vanaf 19.30 uur open tot 22.00 uur. Pastor Ruud Roefs 
zal de opening doen dit als dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Iedere 
vrijwilliger heeft een schrijven gehad maar meldt u zich aan, door uiterlijk 16 
september het strookje af te geven op de pastorie of via een E-mail te sturen 
naar a.spin4@upcmail.nl zodat wij weten hoeveel personen er komen. 
Namens de contactraad Ewijk

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Marie de Klein (*1934) heeft voor haar huwelijk nog ongeveer 4½ jaar op het 
naaiatelier in Winssen als modinette gewerkt zowel in het Paulusgebouw als 
in het nieuwe atelier in de Weth. V. Beuningenstraat.

Foto collectie Bart Wattenberg JOzn.

Opname 09-09-1972 gemaakt in Winssen aan de Waalbandijk bij de familie 
Wim de Klein-Tôn Verploegen. Hun zoon Henk (*Wi. 11-05-1944 trouwde 
die dag met Agnes (Aggie) Willems * Ew. 21-05-1946.Op de foto 
v.l.n.r.: moeder Tôn bruidegom Henk en vader Wim. De acht ruiters zijn van 
de ruitervereniging uit Bergharen waar ook Henk actief lid van was. Rechts de 
oude boerderij en links de nieuwbouw uit 1956, gebouwd door de Winssense 
aannemer Thé Hopmans. 

Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com. Tel. 0412-
632359.
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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(tijdelijk) in Deest werd Vogelsang Nr. A5. Wim die het vak van 
scheepstimmerman op de werf in Deest had geleerd kon weer direct op dat 
bedrijf aan de Waal in dat vak beginnen. 

In die tijd was genoemde boerderij aan de Waalbandijk in Winssen in de 
verhuur gekomen en daar kwamen Wim en Tôn voor in aanmerking. Daar aan 
de dijk zijn nog zeven kinderen geboren. Hun roepnaam Gerrie; Jo; Stef;
Mien; Jan 1 (*1941) werd slechts 4 maanden oud (longontsteking); Jan 2
(*1942) werd slechts 6 maanden oud (longontsteking); Henk; Annie; Dorie. 
Zoon Frans is op 17-12-1949 in het ziekenhuis in Nijmegen geboren. De in 
Winssen geboren kinderen zijn in de r.k. kerk in Winssen gedoopt maar zijn 
er later als leerplichtigen niet naar school gegaan. Moeder Tôn had dat met 
veel moeite kunnen regelen bij de pastoor van Winssen en Deest (waren 
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volop mee moesten werken. Na de Tweede Wereldoorlog konden Wim en Tôn 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
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Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
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December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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met enkele muzikaal actieve dorpsgenoten contact gezocht en de organisatoren 
kwamen tot 9 locaties. De hervormde en katholieke kerk, het dijkmagazijn, 
café De Gouden Leeuw en bij 5 particulieren. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
zijn deze gratis te bezoeken. De muziekstijlen zijn divers en ook het bekende 
Gradussenorgel in de katholieke kerk zal die zondag door 2 of 3 personen 
bespeeld worden.

Oud Winssen.                Familie Wim de Klein-Tôn Verploegen

De laatste boerderij die vroeger op Winssens grondgebied aan de Waalbandijk 
bij de grens Winssen-Deest heeft gestaan, gezien in de richting van Deest, was 
vele jaren bewoond door de familie Wim de Klein-Tôn Verploegen. Begin 
1935 werd het de familie De Klein mogelijk om deze boerderij met de daarbij 
liggende grond (ongeveer 8100 vierkante meter) te huren via Ferdinand van 
Koolwijk rentmeester van de onroerende goederen van Vrijheer van Nagel 
Doornick heer van Doddendaal.  

Wilhelmus Joh. de Klein *17-09-1909 in Deest is na lagere school het vak 
timmerman gaan leren op de scheepswerf in Deest. Daar werkte zijn vader 
Stef de Klein al vele jaren in dat vak en die werd leermeester van zoon Wim.    
In Winssen kreeg Wim verkering met Antonia (Tôn) Martina Verploegen *
01-03-1910 in Winssen in perceel B 210 in d’n Hoek (nu Verl. Molenstraat 
waar Jan en Geert Franssen wonen). Tôn is een dochter van Josephus Jac. 
Verploegen en Gerarda Maria Opsteeg. 

Wim en Antonia trouwden op 11-05-1933 in het gemeentehuis te Druten. In 
de familie Verploegen uit Winssen zit een handelsgeest en zo kwam het dat 
Wim de scheepswerf verliet en met zijn vrouw in Nijmegen een groentewinkel 
begon aan de Van Goorstraat 28. Zij gingen in Hees (gem. Nijm.) wonen op 
het adres Laarschedam 79. Op 12-09-1934 werd in de gemeente Nijmegen hun 
eerste kind dochter Marie de Klein geboren. 

De groentehandel bleek niet Wim zijn ding te zijn en daarom werd besloten 
om terug te gaan naar Deest en dat gebeurde half november 1934. Het adres 

Winssen

Gezocht: culturele handjes

Het protestantse kerkje in Winssen krijgt vanaf september dit jaar een nieuwe 
bestemming. Op initiatief van een aantal inwoners van Winssen, wordt 
momenteel hard gewerkt om het gemeentelijk monument uit 1803 een 
culturele bestemming te geven. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Beuningen-Winssen stemde onlangs in met de plannen om van de ongebruikte 
kerk een cultuurkerkje te maken. Een plek waar kunst- en cultuuractiviteiten 
gaan plaatsvinden, voor jong en oud. Denk aan muziekoptredens, 
filmavonden, kunst exposities, kinderactiviteiten. En natuurlijk blijft het 
kerkje beschikbaar voor bruiloften. 

Hulp is welkom! Het streven is om de deuren eind september voor het publiek 
te openen. Om dat voor elkaar te krijgen, is alle hulp welkom. De stichting 
cultuurkerkje Winssen zoekt bijvoorbeeld commissieleden die zich bezig 
houden met de programmering. En inwoners die het leuk vinden om zaken 
voor het cultuurkerkje te coördineren en te regelen. Voor iets langere termijn 
zijn gastheren en gastvrouwen gewenst: inwoners van Winssen en omstreken 
die tijdens een activiteit in het kerkje aanwezig zijn en onder andere zorgen 
voor koffie en thee. Kortom: alle hulp is welkom. Wil je meer informatie over 
het aanstaande cultuurkerkje in Winssen en/of wil je je aanmelden, neem dan 
contact op met Ria Straathof, via e-mail ria.straathof@xs4all.nl of 
telefoonnummer 0487 523125
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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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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Verbouwing De Paulus loopt voorspoedig. In de krant van 2 
augustus jl. de mededeling dat de renovatie na de zomerstop gereed is. Het 
gebouw is multifunctioneler, moderner en duurzamer gemaakt. Er komt een 
nieuwe keuken in, een lift naar de Paulusgilde, zonnepanelen en 
ledverlichting. Aan het eind van de zomer moet het meeste werk gedaan zijn 
zodat het verenigingsleven aan het begin van het seizoen kan beginnen. Na de 
zomer zal ook de verhuizing van het jeugdhonk naar De Paulus plaatsvinden. 
Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een opening komt maar eerst wordt er 
na de financiën gekeken want ze gaan niet uitgeven wat ze niet hebben!

Nederzand koopt nog een stuik grond in Winssen. Studie andere 
inrichting plas. In de krant van zaterdag 4 augustus jl. de mededeling dat nu 
Nederzand aangrenzende grond heeft gekocht een van de plassen er mogelijk 
anders uit komt te zien dan eerst gedacht. Inwoners mogen vanaf het najaar 
meedenken. Nederzand wil helemaal blanco beginnen en mocht er iets anders 
uitkomen dan eerder bedacht dan moeten er opnieuw vergunningen 
aangevraagd worden. Het eerste zand is onlangs gewonnen in Deest en 
Winssen. Dat was de aftrap voor 15 jaar lang zand winnen. Er zal zo’n 25 
miljoen ton zand gewonnen gaan worden. Het zand zal langs een 1,5 kilometer 
lange transportband die onder  de Van Heemstraweg doorloopt naar de Waal 
bij Deest en Winssen gaan. Daar is een voorhaven aangelegd. In de voorhaven 
ligt nu een zandzuiger die zand en grind uit de grond haalt. Voorlopig winnen 
ze alleen in de voorhaven en als die over een jaar of 2 diep genoeg is begint de 
winning in de oost- en westplas.

Veehouderij beter leven - koeienstal met 3 sterren. In de krant 9 
augustus een foto van Antoon Fleuren uit Bergharen voor het terrein aan de 
Zellerstraat in Winssen dat bouwrijp is gemaakt voor zijn nieuwe 
vleesveehouderij. In 2 jaar tijd zal daar een nieuwe diervriendelijk 
rundveebedrijf gebouwd worden.  Het gaat om een veebedrijf van in totaal 7 
hectare en er komen 800 runderen in de stallen te staan. Geen melkvee maar 
vleesvee. Fleuren streeft naar een veehouderij die voldoet aan het Beter Leven 
keurmerk met 3 sterren.

Ook Winssen krijgt een Muziekroute. In de Gelderlander van 
woensdag 15 augustus jl. de mededeling dat er op zondag 26 augustus op 9 
locaties muziek beluistert kan worden. Het idee hiervoor is vorig jaar ontstaan 
bij de motiemarkt van de gemeente. Eric van Ewijk uit de Poelsestraat heeft 
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Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk 

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-muziekcentrum aan 
de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. Door een 
DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo komen bijvoorbeeld Veleta, 
Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte dansliefhebber een ware 
belevenis dus. De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 
uur. De entree is €3,00 inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond. 

In 2018 vinden de dansavonden plaats op 8 september, 13 oktober, 10 
november en 8 december. 

Molenfeesten in Winssen een weekend vol verrassingen!

Voor de 12e keer worden begin september de twee-
jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. In 
het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 
september 2018 vormt de Beatrixmolen aan de 
Molenstraat 37m in Winssen het decor voor tal van 
activiteiten. Een weekend vol vermaak voor 
iedereen; van jong tot oud. Hieronder geven wij u 
een overzicht van het programma:

Vrijdag 7 september van 15.30 tot 20.30 uur: Winssen loopt uit deel 1
De Molenfeesten starten deze vrijdagmiddag met een programma voor 
iedereen van 50 jaar en ouder. U kunt deelnemen aan diverse proeverijen en er 
worden hapjes rondgedeeld. Ook voor entertainment is gezorgd. Om stipt 16 
uur betreedt tunnekesproater Dirk Kouwenberg het podium en om 17.30 uur 
volgt een hilarische buut van “5 op un rij” - cabaret voor boven de 50. The 
Steelmasters uit Afferden brengen daarna iedereen in Caraïbische sferen met 
hun originele steelband sound. De entree is gratis en om 15.30 uur staat de 
koffie met wat lekkers voor u klaar!
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
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Vrijdag 7 september van 20.30 uur tot 0.30 uur: Winssen loopt uit deel 2
Zodra de zon deze vrijdag ondergaat, zal de muziek moderner en het publiek 
jonger worden. Vanaf 20.30 uur wordt de muziek deze avond verzorgd door 
de DJ’s van Alted Schik. Toegang vanaf 14 jaar. Nog geen 18? Dan geen 
alcohol! De entree is alweer gratis!

Zaterdag 8 september van 14.00 tot 16.00 uur: Kindermiddag.
Kinderen kunnen zich deze middag naar hartenlust uitleven. Scouting Winssen 
zal deze middag het kratten stapelen verzorgen; echte waaghalzen bouwen een 
grote toren van kratten tot op grote hoogte. Er is een speciale fiets, waarmee 
kinderen een schilderij kunnen maken. Een lijstje voor dit schilderij kan onder 
begeleiding getimmerd worden. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om 
sieraden of een sleutelhanger te knutselen. Speciaal voor alle dametjes; je kunt 
je haren laten vlechten of opsteken en een make-upje hoort daar ook bij. Er 
zijn springkussens en voor de wat oudere kinderen is er een heuse stormbaan. 
Deelname aan alle activiteiten is gratis!

Zaterdag 8 september van 21.00 tot 1.00 uur: Winssense Avond.
Deze gezellige avond mag u echt niet missen. De gerenommeerde band 
“Dreamcast” zal de muzikale invulling van deze avond verzorgen. Deze 3-
koppige band is van alle markten thuis: de nieuwste hits, Nederlandstalige 
nummers, popmuziek, maar ook gezellige vlotte dansmuziek, maken deel uit 
van het uitgebreide repertoire van deze band. Entreeprijs voor deze avond: € 
5,- p.p. - prijs per consumptiebon: € 2,- (hele weekend geldig).

Zondag 9 september 10.30 uur: Heilige Mis
De Heilige Mis in de tent is inmiddels een goede traditie. Pastor Visschedijk 
en Pastor Roefs gaan u in deze dienst voor. Het koor Vita Nuova en fanfare 
Ulto verlenen muzikale medewerking. Na afloop is er koffie/thee met 
krentenbrood voor alle aanwezigen.
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Kort - Kort - Kort

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

Warmterecord - We halen alles eruit wat erin zit. Dit weer komt 
niet ieder jaar voorbij. In de Gelderlander van 5 juli jl. een grote foto van 
Leo en Marian van Haalen uit de Leegstraat tussen de kersenbomen. Ze 
hebben al 1600 kersenbomen kaal kunnen plukken. Ze oogsten door dit weer 
niet meer kersen maar wel een stuk sneller. Het fruit maakt door het warme 
weer mooiere grotere sappigere vruchten en maakt door al die zonuren meer 
suiker aan. Door het warme weer is het fruit eerder rijp en daardoor zijn ze 2 
weken eerder klaar dan andere jaren.

Ouderwets gezellige kermis keert weer terug. In de krant van 27 
juli jl. de mededeling dat er voor het tweede jaar speciale activiteiten zijn voor 
de senioren tijdens de kermis. ’s Maandags met de kermis is er een 
dansmiddag in muziekcentrum ULTO met medewerking van orkest Jersey. Op 
dinsdagochtend spelen de trekzakmuzikanten van de Amaretto’s in de Salon 
van de Paulus. Deze wordt afgesloten met een kermisdiner; dikke soep en 
koude schotel.

Oplevering Overmars vertraagd. Drukte in de bouw is de 
oorzaak. In de Gelderlander van 30 juli jl. een foto van het oude 
verzorgingshuis Overmars. De studio’s en appartementen van het voormalig 
verzorgingshuis Overmars worden voor de tweede keer later opgeleverd. In 
eerste instantie zou het in april zijn maar dat is toen verzet naar de zomer en 
nu is de datum weer verschoven naar 15 december 2018. De reden hiervoor is 
de drukte in de bouw. Er zijn nu duidelijke afspraken met de aannemer 
gemaakt en op papier gezet en daardoor is de oplevering in december 
gegarandeerd. Er is al veel belangstelling voor de 70 studio’s en 
appartementen. Tot nu toe hebben 337 mensen hun interesse getoond. In 
oktober wordt er een huizendag georganiseerd en dan is er een modelwoning 
gereed. Potentiële huurders kunnen dan een kijkje nemen en beslissen of ze 
definitief in aanmerking willen komen.

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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In memoriam

Riek van den Broek-Tromp
Geboren in Ewijk op 24 september 1928 en overleden in Winssen op 31 mei 
2018. Riek was altijd actief betrokken bij het sociale leven van zowel Ewijk 
als Winssen. Toen in 1976 haar man Chris overleed probeerde ze samen met 
haar dochters Leonie en Marjel de draad van het leven weer op te pakken. De 
laatste 10 jaar waren zwaar. Maar dankzij haar positieve instelling en 
doorzettingsvermogen, en de lieve zorg van haar dochters, familie en anderen 
heeft ze tot het laatst toe thuis kunnen wonen aan haar zo geliefde dijk tussen 
de mooie bloemen! Riek is net geen 90 jaar mogen worden.
Dat zij moge rusten in vrede.

Dankbetuiging

We hebben veel warmte ervaren bij het afscheid van onze lieve dappere mam, 
oma en super-oma

Riek van den Broek-Tromp

De bezoekjes, de vele kaarten, de lieve woorden, de mooie bloemen waar 
mam zo van hield, de bijdrage aan de Nierstichting; het heeft ons goed gedaan.
Dit alles maakte het afscheid heel waardevol. Het is voor ons een grote steun 
te weten dat mam bij velen een plaats in het hart had. 
Dank jullie wel.

Leonie en Marius
Marcel en Kim, Finn
Renate
Marjel en Ben
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Zondag 4 september
12.00 uur tot 17.00 uur: creativiteitsmarkt
13.00 uur tot 18.00 uur: matinee in de tent
Op het terrein rondom de molen vindt u zo’n 30 marktkramen met een grote 
variatie aan artikelen. Een combinatie van Brulto en De Bende zorgt op de 
markt voor een gezellige muzikale noot. De molenaars zullen rondleidingen in 
“hun” molen verzorgen en bakken pannenkoeken van echt “molenmeel”. In de 
tent is een demonstratie van miniatuur landbouwwerktuigen. Voor de kinderen 
is er natuurlijk weer de stormbaan en het springkussen. In de tent speelt 
opnieuw Dreamcast en zij zorgen voor een gezellige middag. Er wordt een 
loterij gehouden met prachtige prijzen, die gesponsord zijn door diverse 
Winssense ondernemingen. En opnieuw is de entree gratis!

Meer informatie over de komende Molenfeesten is te vinden op 
www.MolenfeestenWinssen.nl.

Graag tot ziens tijdens de Molenfeesten Winssen!

Kevelaer - Reisverslag van Regie en Harrie van Kuijk.

Op 22 juli gingen we samen  met een  groep mensen op fietsbedevaart naar 
Kevelaer in Duitsland. Onze 1ste fietstocht naar Kevelaer. Lang stond dit al op 
onze bucketlist. Nu dan waar gemaakt. Om 05.30 uur fris en fruitig op de fiets 
richting Duitsland. Onderweg een kleine stop voor een reisgebedje. Rond 9.30 
aan de koffie. Om 10 uur Een prachtige H. Mis waarin we speciaal welkom 
werden geheten als fietsbedevaartgangers uit Nederland. Na de 
Eucharistieviering kon iedereen zijn kaarsjes branden met eigen intenties. Om 
12.00 uur was er een diner. Pastor Visschedijk was met de auto gekomen met 
enkele pelgrims en deze ging vóór in de Kruisweg  ‘s middags.                             
Rond 14.30 uur weer op weg naar huis en rond 19.00 uur kwamen we thuis.
Onze 1e fietsbedevaart is beslist niet onze laatste! We hebben een dag gehad 
met voor ons ’n devoot randje en hopen volgend jaar zeker met meerdere 
fietsers deze mooie tocht weer mee te mogen maken.

Comité, Bedankt dat we mee mochten. Harrie en Regie van Kuijk.

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
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vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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In memoriam

Riek van den Broek-Tromp
Geboren in Ewijk op 24 september 1928 en overleden in Winssen op 31 mei 
2018. Riek was altijd actief betrokken bij het sociale leven van zowel Ewijk 
als Winssen. Toen in 1976 haar man Chris overleed probeerde ze samen met 
haar dochters Leonie en Marjel de draad van het leven weer op te pakken. De 
laatste 10 jaar waren zwaar. Maar dankzij haar positieve instelling en 
doorzettingsvermogen, en de lieve zorg van haar dochters, familie en anderen 
heeft ze tot het laatst toe thuis kunnen wonen aan haar zo geliefde dijk tussen 
de mooie bloemen! Riek is net geen 90 jaar mogen worden.
Dat zij moge rusten in vrede.

Dankbetuiging

We hebben veel warmte ervaren bij het afscheid van onze lieve dappere mam, 
oma en super-oma

Riek van den Broek-Tromp

De bezoekjes, de vele kaarten, de lieve woorden, de mooie bloemen waar 
mam zo van hield, de bijdrage aan de Nierstichting; het heeft ons goed gedaan.
Dit alles maakte het afscheid heel waardevol. Het is voor ons een grote steun 
te weten dat mam bij velen een plaats in het hart had. 
Dank jullie wel.

Leonie en Marius
Marcel en Kim, Finn
Renate
Marjel en Ben

September 2018Parochie H. Johannes XXIII 15September 2018 Parochie H. Johannes XXIII18

Zondag 4 september
12.00 uur tot 17.00 uur: creativiteitsmarkt
13.00 uur tot 18.00 uur: matinee in de tent
Op het terrein rondom de molen vindt u zo’n 30 marktkramen met een grote 
variatie aan artikelen. Een combinatie van Brulto en De Bende zorgt op de 
markt voor een gezellige muzikale noot. De molenaars zullen rondleidingen in 
“hun” molen verzorgen en bakken pannenkoeken van echt “molenmeel”. In de 
tent is een demonstratie van miniatuur landbouwwerktuigen. Voor de kinderen 
is er natuurlijk weer de stormbaan en het springkussen. In de tent speelt 
opnieuw Dreamcast en zij zorgen voor een gezellige middag. Er wordt een 
loterij gehouden met prachtige prijzen, die gesponsord zijn door diverse 
Winssense ondernemingen. En opnieuw is de entree gratis!

Meer informatie over de komende Molenfeesten is te vinden op 
www.MolenfeestenWinssen.nl.

Graag tot ziens tijdens de Molenfeesten Winssen!

Kevelaer - Reisverslag van Regie en Harrie van Kuijk.

Op 22 juli gingen we samen  met een  groep mensen op fietsbedevaart naar 
Kevelaer in Duitsland. Onze 1ste fietstocht naar Kevelaer. Lang stond dit al op 
onze bucketlist. Nu dan waar gemaakt. Om 05.30 uur fris en fruitig op de fiets 
richting Duitsland. Onderweg een kleine stop voor een reisgebedje. Rond 9.30 
aan de koffie. Om 10 uur Een prachtige H. Mis waarin we speciaal welkom 
werden geheten als fietsbedevaartgangers uit Nederland. Na de 
Eucharistieviering kon iedereen zijn kaarsjes branden met eigen intenties. Om 
12.00 uur was er een diner. Pastor Visschedijk was met de auto gekomen met 
enkele pelgrims en deze ging vóór in de Kruisweg  ‘s middags.                             
Rond 14.30 uur weer op weg naar huis en rond 19.00 uur kwamen we thuis.
Onze 1e fietsbedevaart is beslist niet onze laatste! We hebben een dag gehad 
met voor ons ’n devoot randje en hopen volgend jaar zeker met meerdere 
fietsers deze mooie tocht weer mee te mogen maken.

Comité, Bedankt dat we mee mochten. Harrie en Regie van Kuijk.
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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
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Vrijdag 7 september van 20.30 uur tot 0.30 uur: Winssen loopt uit deel 2
Zodra de zon deze vrijdag ondergaat, zal de muziek moderner en het publiek 
jonger worden. Vanaf 20.30 uur wordt de muziek deze avond verzorgd door 
de DJ’s van Alted Schik. Toegang vanaf 14 jaar. Nog geen 18? Dan geen 
alcohol! De entree is alweer gratis!

Zaterdag 8 september van 14.00 tot 16.00 uur: Kindermiddag.
Kinderen kunnen zich deze middag naar hartenlust uitleven. Scouting Winssen 
zal deze middag het kratten stapelen verzorgen; echte waaghalzen bouwen een 
grote toren van kratten tot op grote hoogte. Er is een speciale fiets, waarmee 
kinderen een schilderij kunnen maken. Een lijstje voor dit schilderij kan onder 
begeleiding getimmerd worden. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om 
sieraden of een sleutelhanger te knutselen. Speciaal voor alle dametjes; je kunt 
je haren laten vlechten of opsteken en een make-upje hoort daar ook bij. Er 
zijn springkussens en voor de wat oudere kinderen is er een heuse stormbaan. 
Deelname aan alle activiteiten is gratis!

Zaterdag 8 september van 21.00 tot 1.00 uur: Winssense Avond.
Deze gezellige avond mag u echt niet missen. De gerenommeerde band 
“Dreamcast” zal de muzikale invulling van deze avond verzorgen. Deze 3-
koppige band is van alle markten thuis: de nieuwste hits, Nederlandstalige 
nummers, popmuziek, maar ook gezellige vlotte dansmuziek, maken deel uit 
van het uitgebreide repertoire van deze band. Entreeprijs voor deze avond: € 
5,- p.p. - prijs per consumptiebon: € 2,- (hele weekend geldig).

Zondag 9 september 10.30 uur: Heilige Mis
De Heilige Mis in de tent is inmiddels een goede traditie. Pastor Visschedijk 
en Pastor Roefs gaan u in deze dienst voor. Het koor Vita Nuova en fanfare 
Ulto verlenen muzikale medewerking. Na afloop is er koffie/thee met 
krentenbrood voor alle aanwezigen.
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Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Warmterecord - We halen alles eruit wat erin zit. Dit weer komt 
niet ieder jaar voorbij. In de Gelderlander van 5 juli jl. een grote foto van 
Leo en Marian van Haalen uit de Leegstraat tussen de kersenbomen. Ze 
hebben al 1600 kersenbomen kaal kunnen plukken. Ze oogsten door dit weer 
niet meer kersen maar wel een stuk sneller. Het fruit maakt door het warme 
weer mooiere grotere sappigere vruchten en maakt door al die zonuren meer 
suiker aan. Door het warme weer is het fruit eerder rijp en daardoor zijn ze 2 
weken eerder klaar dan andere jaren.

Ouderwets gezellige kermis keert weer terug. In de krant van 27 
juli jl. de mededeling dat er voor het tweede jaar speciale activiteiten zijn voor 
de senioren tijdens de kermis. ’s Maandags met de kermis is er een 
dansmiddag in muziekcentrum ULTO met medewerking van orkest Jersey. Op 
dinsdagochtend spelen de trekzakmuzikanten van de Amaretto’s in de Salon 
van de Paulus. Deze wordt afgesloten met een kermisdiner; dikke soep en 
koude schotel.

Oplevering Overmars vertraagd. Drukte in de bouw is de 
oorzaak. In de Gelderlander van 30 juli jl. een foto van het oude 
verzorgingshuis Overmars. De studio’s en appartementen van het voormalig 
verzorgingshuis Overmars worden voor de tweede keer later opgeleverd. In 
eerste instantie zou het in april zijn maar dat is toen verzet naar de zomer en 
nu is de datum weer verschoven naar 15 december 2018. De reden hiervoor is 
de drukte in de bouw. Er zijn nu duidelijke afspraken met de aannemer 
gemaakt en op papier gezet en daardoor is de oplevering in december 
gegarandeerd. Er is al veel belangstelling voor de 70 studio’s en 
appartementen. Tot nu toe hebben 337 mensen hun interesse getoond. In 
oktober wordt er een huizendag georganiseerd en dan is er een modelwoning 
gereed. Potentiële huurders kunnen dan een kijkje nemen en beslissen of ze 
definitief in aanmerking willen komen.

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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Verbouwing De Paulus loopt voorspoedig. In de krant van 2 
augustus jl. de mededeling dat de renovatie na de zomerstop gereed is. Het 
gebouw is multifunctioneler, moderner en duurzamer gemaakt. Er komt een 
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ledverlichting. Aan het eind van de zomer moet het meeste werk gedaan zijn 
zodat het verenigingsleven aan het begin van het seizoen kan beginnen. Na de 
zomer zal ook de verhuizing van het jeugdhonk naar De Paulus plaatsvinden. 
Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een opening komt maar eerst wordt er 
na de financiën gekeken want ze gaan niet uitgeven wat ze niet hebben!

Nederzand koopt nog een stuik grond in Winssen. Studie andere 
inrichting plas. In de krant van zaterdag 4 augustus jl. de mededeling dat nu 
Nederzand aangrenzende grond heeft gekocht een van de plassen er mogelijk 
anders uit komt te zien dan eerst gedacht. Inwoners mogen vanaf het najaar 
meedenken. Nederzand wil helemaal blanco beginnen en mocht er iets anders 
uitkomen dan eerder bedacht dan moeten er opnieuw vergunningen 
aangevraagd worden. Het eerste zand is onlangs gewonnen in Deest en 
Winssen. Dat was de aftrap voor 15 jaar lang zand winnen. Er zal zo’n 25 
miljoen ton zand gewonnen gaan worden. Het zand zal langs een 1,5 kilometer 
lange transportband die onder  de Van Heemstraweg doorloopt naar de Waal 
bij Deest en Winssen gaan. Daar is een voorhaven aangelegd. In de voorhaven 
ligt nu een zandzuiger die zand en grind uit de grond haalt. Voorlopig winnen 
ze alleen in de voorhaven en als die over een jaar of 2 diep genoeg is begint de 
winning in de oost- en westplas.

Veehouderij beter leven - koeienstal met 3 sterren. In de krant 9 
augustus een foto van Antoon Fleuren uit Bergharen voor het terrein aan de 
Zellerstraat in Winssen dat bouwrijp is gemaakt voor zijn nieuwe 
vleesveehouderij. In 2 jaar tijd zal daar een nieuwe diervriendelijk 
rundveebedrijf gebouwd worden.  Het gaat om een veebedrijf van in totaal 7 
hectare en er komen 800 runderen in de stallen te staan. Geen melkvee maar 
vleesvee. Fleuren streeft naar een veehouderij die voldoet aan het Beter Leven 
keurmerk met 3 sterren.

Ook Winssen krijgt een Muziekroute. In de Gelderlander van 
woensdag 15 augustus jl. de mededeling dat er op zondag 26 augustus op 9 
locaties muziek beluistert kan worden. Het idee hiervoor is vorig jaar ontstaan 
bij de motiemarkt van de gemeente. Eric van Ewijk uit de Poelsestraat heeft 
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Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk 

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-muziekcentrum aan 
de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. Door een 
DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo komen bijvoorbeeld Veleta, 
Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte dansliefhebber een ware 
belevenis dus. De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 
uur. De entree is €3,00 inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond. 

In 2018 vinden de dansavonden plaats op 8 september, 13 oktober, 10 
november en 8 december. 

Molenfeesten in Winssen een weekend vol verrassingen!

Voor de 12e keer worden begin september de twee-
jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. In 
het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 
september 2018 vormt de Beatrixmolen aan de 
Molenstraat 37m in Winssen het decor voor tal van 
activiteiten. Een weekend vol vermaak voor 
iedereen; van jong tot oud. Hieronder geven wij u 
een overzicht van het programma:

Vrijdag 7 september van 15.30 tot 20.30 uur: Winssen loopt uit deel 1
De Molenfeesten starten deze vrijdagmiddag met een programma voor 
iedereen van 50 jaar en ouder. U kunt deelnemen aan diverse proeverijen en er 
worden hapjes rondgedeeld. Ook voor entertainment is gezorgd. Om stipt 16 
uur betreedt tunnekesproater Dirk Kouwenberg het podium en om 17.30 uur 
volgt een hilarische buut van “5 op un rij” - cabaret voor boven de 50. The 
Steelmasters uit Afferden brengen daarna iedereen in Caraïbische sferen met 
hun originele steelband sound. De entree is gratis en om 15.30 uur staat de 
koffie met wat lekkers voor u klaar!
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.
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want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
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Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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met enkele muzikaal actieve dorpsgenoten contact gezocht en de organisatoren 
kwamen tot 9 locaties. De hervormde en katholieke kerk, het dijkmagazijn, 
café De Gouden Leeuw en bij 5 particulieren. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
zijn deze gratis te bezoeken. De muziekstijlen zijn divers en ook het bekende 
Gradussenorgel in de katholieke kerk zal die zondag door 2 of 3 personen 
bespeeld worden.

Oud Winssen.                Familie Wim de Klein-Tôn Verploegen

De laatste boerderij die vroeger op Winssens grondgebied aan de Waalbandijk 
bij de grens Winssen-Deest heeft gestaan, gezien in de richting van Deest, was 
vele jaren bewoond door de familie Wim de Klein-Tôn Verploegen. Begin 
1935 werd het de familie De Klein mogelijk om deze boerderij met de daarbij 
liggende grond (ongeveer 8100 vierkante meter) te huren via Ferdinand van 
Koolwijk rentmeester van de onroerende goederen van Vrijheer van Nagel 
Doornick heer van Doddendaal.  

Wilhelmus Joh. de Klein *17-09-1909 in Deest is na lagere school het vak 
timmerman gaan leren op de scheepswerf in Deest. Daar werkte zijn vader 
Stef de Klein al vele jaren in dat vak en die werd leermeester van zoon Wim.    
In Winssen kreeg Wim verkering met Antonia (Tôn) Martina Verploegen *
01-03-1910 in Winssen in perceel B 210 in d’n Hoek (nu Verl. Molenstraat 
waar Jan en Geert Franssen wonen). Tôn is een dochter van Josephus Jac. 
Verploegen en Gerarda Maria Opsteeg. 

Wim en Antonia trouwden op 11-05-1933 in het gemeentehuis te Druten. In 
de familie Verploegen uit Winssen zit een handelsgeest en zo kwam het dat 
Wim de scheepswerf verliet en met zijn vrouw in Nijmegen een groentewinkel 
begon aan de Van Goorstraat 28. Zij gingen in Hees (gem. Nijm.) wonen op 
het adres Laarschedam 79. Op 12-09-1934 werd in de gemeente Nijmegen hun 
eerste kind dochter Marie de Klein geboren. 

De groentehandel bleek niet Wim zijn ding te zijn en daarom werd besloten 
om terug te gaan naar Deest en dat gebeurde half november 1934. Het adres 

Winssen

Gezocht: culturele handjes

Het protestantse kerkje in Winssen krijgt vanaf september dit jaar een nieuwe 
bestemming. Op initiatief van een aantal inwoners van Winssen, wordt 
momenteel hard gewerkt om het gemeentelijk monument uit 1803 een 
culturele bestemming te geven. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Beuningen-Winssen stemde onlangs in met de plannen om van de ongebruikte 
kerk een cultuurkerkje te maken. Een plek waar kunst- en cultuuractiviteiten 
gaan plaatsvinden, voor jong en oud. Denk aan muziekoptredens, 
filmavonden, kunst exposities, kinderactiviteiten. En natuurlijk blijft het 
kerkje beschikbaar voor bruiloften. 

Hulp is welkom! Het streven is om de deuren eind september voor het publiek 
te openen. Om dat voor elkaar te krijgen, is alle hulp welkom. De stichting 
cultuurkerkje Winssen zoekt bijvoorbeeld commissieleden die zich bezig 
houden met de programmering. En inwoners die het leuk vinden om zaken 
voor het cultuurkerkje te coördineren en te regelen. Voor iets langere termijn 
zijn gastheren en gastvrouwen gewenst: inwoners van Winssen en omstreken 
die tijdens een activiteit in het kerkje aanwezig zijn en onder andere zorgen 
voor koffie en thee. Kortom: alle hulp is welkom. Wil je meer informatie over 
het aanstaande cultuurkerkje in Winssen en/of wil je je aanmelden, neem dan 
contact op met Ria Straathof, via e-mail ria.straathof@xs4all.nl of 
telefoonnummer 0487 523125
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 
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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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(tijdelijk) in Deest werd Vogelsang Nr. A5. Wim die het vak van 
scheepstimmerman op de werf in Deest had geleerd kon weer direct op dat 
bedrijf aan de Waal in dat vak beginnen. 

In die tijd was genoemde boerderij aan de Waalbandijk in Winssen in de 
verhuur gekomen en daar kwamen Wim en Tôn voor in aanmerking. Daar aan 
de dijk zijn nog zeven kinderen geboren. Hun roepnaam Gerrie; Jo; Stef;
Mien; Jan 1 (*1941) werd slechts 4 maanden oud (longontsteking); Jan 2
(*1942) werd slechts 6 maanden oud (longontsteking); Henk; Annie; Dorie. 
Zoon Frans is op 17-12-1949 in het ziekenhuis in Nijmegen geboren. De in 
Winssen geboren kinderen zijn in de r.k. kerk in Winssen gedoopt maar zijn 
er later als leerplichtigen niet naar school gegaan. Moeder Tôn had dat met 
veel moeite kunnen regelen bij de pastoor van Winssen en Deest (waren 
voorzitter van het schoolbestuur). Tôn vond dat de loopafstand naar de 
school in Deest véél korter was dan naar de school in Winssen. 

De boerderij aan de dijk werd een gemengd bedrijf in het klein. Na het werk 
op de werf moest Wim thuis aan de slag waarbij de opgroeiende kinderen 
volop mee moesten werken. Na de Tweede Wereldoorlog konden Wim en Tôn 
de boerderij met de daarbij liggende grond kopen en dat hebben zij gedaan.
Wim de scheepstimmerman en leermeester heeft op de werf veel jongelui die 
’s avonds de ambachtsschool in Druten volgden in de praktijk onder zijn 
hoede gehad. Hierbij kreeg hij veel steun van de directeur Hend v.d. Werf.
Wim was ook muzikaal aangelegd en was vele jaren trompetter bij de Deester 
Harmonie “de Eendracht”. 

De familie De Klein is eind 1976 verhuisd naar een nieuw gebouwde 
bungalow aan de Weth. Bruensstraat in Deest. Wim en zijn echtgenote zijn op 
het r.k. kerkhof in Winssen begraven.

Door een makelaar is de opstal en de daarbij behorende grond aan de 
Waalbandijk in Winssen gekocht door makelaar C.A.J. Bakker. Die verkocht 
het in 1977 aan de familie Koningsfeld. Thans is er alleen nog het kantoor 
gevestigd van de zandwinning. De oude opstal is gesloopt. 
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Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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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
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Overledenen
 
Beuningen 
Riekske Loeffen 
* 16-02-1930 Winssen   †15-07-2018 Beuningen 
 
Hent Croonen 
* 28-06-1925 Beuningen   †11-08-2018 Beuningen 
 
Kees de Wit 
*18-03-1935 Zeist    † 19-08-2018 Herveld 
 
Ewijk 
Jo Verweij - Bosch 
*22-08-1928 Ewijk    † 08-07-2018 Nijmegen 
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Marie de Klein (*1934) heeft voor haar huwelijk nog ongeveer 4½ jaar op het 
naaiatelier in Winssen als modinette gewerkt zowel in het Paulusgebouw als 
in het nieuwe atelier in de Weth. V. Beuningenstraat.

Foto collectie Bart Wattenberg JOzn.

Opname 09-09-1972 gemaakt in Winssen aan de Waalbandijk bij de familie 
Wim de Klein-Tôn Verploegen. Hun zoon Henk (*Wi. 11-05-1944 trouwde 
die dag met Agnes (Aggie) Willems * Ew. 21-05-1946.Op de foto 
v.l.n.r.: moeder Tôn bruidegom Henk en vader Wim. De acht ruiters zijn van 
de ruitervereniging uit Bergharen waar ook Henk actief lid van was. Rechts de 
oude boerderij en links de nieuwbouw uit 1956, gebouwd door de Winssense 
aannemer Thé Hopmans. 

Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com. Tel. 0412-
632359.
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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van een OV-ambassadeur. Tevens is het mogelijk om een persoonlijke 
afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of 
advies op maat. 

De informatiebijeenkomst
De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over: 

• het reizen met de bus of trein
• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij?
• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer

En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer?
Datum: dinsdag 4 september 2018
Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur.
Locatie: Dorpshuis De Lèghe Polder, (Zaal: De soos) Schoolstraat 16, 6641 
DC Beuningen

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 
Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar.

 

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,- 

01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 

Ewijk

Rommelmarkt Ewijk
De Stichting "Vrienden van Waelwick" organiseren op:
zaterdag 15 en zondag 16 september weer een rommelmarkt 
in het "Revalidatie en behandelcentrum Ewijk" (voorheen) 
verpleeghuis Waelwick aan het Schoolpad 1 te Ewijk. Er is 

van alles te koop; Platen en CD's, Kleding, computers, lampen, boeken, 
puzzels, ook voor de kleintjes ligt er allicht iets bij. Met de opbrengst van deze 
rommelmarkt kan de stichting activiteiten voor de bewoners van Waelwick 
bekostigen, zoals bingo's, uitstapjes en gezellige muzikale middagen. De
rommelmarkttijden zijn op beide dagen; vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. De
entree bedraagt € 1,50 per persoon. Inlichtingen: Arno Spin 06-12632636

Bridgeclub Klaver Vier
Bridgeclub “Klaver Vier” heeft nog plaats voor nieuwe leden. Wij spelen op 
woensdagavond in “De Oude Deeg” in Ewijk. Ook beginners zijn van harte 
welkom. Bel voor informatie: 06 – 12 55 09 73 of stuur een mail naar 
riakoopmansdegen@gmail.com

Vrijwilligersavond Ewijk
Op vrijdag 28 september a.s. zal een vrijwilligersavond plaats vinden in de 
Pastorie. De Pastorie is vanaf 19.30 uur open tot 22.00 uur. Pastor Ruud Roefs 
zal de opening doen dit als dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Iedere 
vrijwilliger heeft een schrijven gehad maar meldt u zich aan, door uiterlijk 16 
september het strookje af te geven op de pastorie of via een E-mail te sturen 
naar a.spin4@upcmail.nl zodat wij weten hoeveel personen er komen. 
Namens de contactraad Ewijk
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Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
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herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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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. 
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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 

September 2018Parochie H. Johannes XXIII 25September 2018 Parochie H. Johannes XXIII8

Blijmoedigheid

“Droevig, maar altijd blijde” placht Vincent van Gogh altijd te zeggen 
wanneer men aan hem vroeg hoe het met hem ging. De welbekende 
kunstenaar heeft geen vrolijk leven gehad. Een understatement. Stammend uit 
een domineesgeslacht vond hij uiteindelijk zijn plek als kunstenaar temidden 
van kunsthandelaren, ook een familietrekje. Minder bekend zijn de door hem 
ontplooide activiteiten richting het geloof. Ook zijn achtergrond dus. Want 
voordat hij definitief koos voor een kunstenaarsbestaan is hij o.a. 
lekenprediker in de Belgische mijnstreek la Borinage geweest. Daar heeft hij 
zich met zijn bekende enthousiasme op gestort. Helaas niet naar de zin van 
zijn opdrachtgevers, maar wel “Droevig, maar altijd blijde”. 
Ik kan natuurlijk niet in de ziel van Vincent kijken, maar ik probeer me soms 
in te leven in zijn gedachten. Hij heeft een zwaar, een droevig, leven geleid. 
Tot aan opnames in psychiatrische instellingen aan toe. Desondanks heeft hij, 
manisch?, een groot aantal schilderijen gefabriceerd. In blijde stemming? 
Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij manisch depressief is geweest. Met 
zijn “Droevig, maar altijd blijde” typeert hij aldus zijn eigen ziektebeeld. 
Mooier is het nooit meer gezegd. 
Ik krijg soms dezelfde gedachten als ik naar een christen kijk. Een sombere 
blik in de ogen, maar altijd een “goed” als aan hem (of haar) gevraagd wordt 
hoe het ermee gaat. Een tegenstrijdigheid dus. Maar misschien ook niet. De 
ziel blikt somber voor zich uit, daar waar het hart anderszins spreekt. Als je 
belangstellend doorvraagt, komen die twee op één lijn te staan en relativeert 
de een de ander. 
Toch vind ik dat de ware christen altijd blijmoedig zou moeten zijn. Hij gaat, 
als het goed is, immers voor “de blijde boodschap”. Het door Jezus gepredikte 
koninkrijk dat in het hier en nu aan het komen is. En natuurlijk heeft eenieder 
op zijn levenspad verdriet en narigheden te verwerken. Mét de vraag naar de 
zin van het lijden. Maar ondanks dat geloof ik toch in de blijmoedigheid als 
onderliggende grondhouding voor de christen. Voor alle mensen trouwens. En 
laten we daarbij de humor niet vergeten. Met zijn “Droevig, maar altijd blijde” 
stipte Vincent immers ook met humor zijn soms armzalige bestaan 
relativerend aan. We weten waartoe het heeft geleid.

Theo Coenders

Kom naar de markt over langer zelfstandig thuis blijven wonen

Woont u in een fijn huis? Woont u in een fijne buurt? En zou u graag nog heel 
lang in uw vertrouwde omgeving willen wonen? Denk er dan eens over na om 
uw huis veiliger en comfortabeler te maken. Er zijn veel mogelijkheden. Om u 
hierover te vertellen, organiseert de gemeente Beuningen met lokale bedrijven, 
(maatschappelijke) organisaties en verenigingen een markt. Deze vindt plaats 
op zaterdag 3 november van 10.30 tot 15.30 uur in het gemeentehuis, Van 
Heemstraweg 46. 

Juist nu is het belangrijk om na te denken over uw toekomst. U kunt nu al 
zaken makkelijk aanpassen die voor een veilig gevoel en extra gemak zorgen 
in de toekomst. De markt is gratis.

Wat is er te doen? 
Op de markt informeren installateurs, hulpmiddelenleveranciers en 
verschillende zorg- en dienstverleners u. Ook kunt u rekenen op tips en 
adviezen, bijvoorbeeld over huisautomatisering. Verder is er informatie te 
vinden over vrije tijd, energiebesparing, preventie en gezondheidszorg.

Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het 
openbaar vervoer en de OV-chipkaart
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en 
ander veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-
chipkaart nodig of moet men een kaartje kopen bij de kaartautomaat. We
merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze 
niet weten hoe de OV-chipkaart of de kaartautomaat werkt. 

Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert de gemeente Beuningen 
i.s.m. de Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland een 
informatiebijeenkomst in Beuningen. OV-ambassadeurs informeren tijdens 
deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-
chipkaart. Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst 
krijgen de senioren een uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo 
de kaartautomaat en de OV chipkaart in het echt uit te proberen onder leiding 
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Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
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Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 9 
september van start. Van 9 t/m 15 september is de 
collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds in 
Winssen, Ewijk, Weurt en Beuningen.  Het is de grootste
jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het 
fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 

Steun de strijd tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze. Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend effect op de 
spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, 
lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en 
daarmee ook het hele leven van een persoon aan. 

Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl leest U meer over het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Voor meer informatie over de collecte in Winssen, kunt u contact 
opnemen met Gerry Schreven vrijwilliger van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Beuningen

Muzimare jubileumconcert op 23 september 2018

“Songs of Autumn, music of Love”: 
feestelijk jubileumconcert Kamerkoor Muzimare

Dit jaar bestaat Kamerkoor Muzimare 25 jaar. Dat wordt het hele jaar gevierd 
met een serie concerten passend bij ons koor in ieder seizoen van het jaar. 
Binnenkort zingen we het feestelijke derde deel van de cyclus: Herfst. U kunt 
hierbij aanwezig zijn op zondag 23 september om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Ook voor dit concert weten we ons extra 
feestelijk begeleid door Diana Pivak (piano), Janouk Heidema (cello) en 
Thomas Ruffmann (viool). Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. 
De entree voor het concert en het tekstboekje zijn gratis. Uw bijdrage in de 
gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Concerten met een verhaal
In haar 25 jarig bestaan is Kamerkoor Muzimare uitgegroeid tot een in alle 
opzichten mooi uitgebalanceerd koor van 25 geoefende amateurzangers. Het 
omvangrijke repertoire omvat zowel profane als religieuze muziek uit 
uiteenlopende stijlperiodes en landen die vaak op verrassende wijze met elkaar 
gecombineerd wordt. Door de jaren heen is daarnaast een specialisatie in 
Engelse en hedendaagse koormuziek ontstaan en is het koor er trots op dat het 
regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij de luisteraars. 
Mede dankzij grote inzet van de zangers kan steeds meer aandacht worden 
besteed aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft het koor door de 
jaren heen een bijzondere en intense uitvoeringswijze weten te bereiken, 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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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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2019
Eerste cyclus van voorbereiding: 3, 10 en 17 januari
Doopzondagen: 27 januari (Beu) – 10 februari (Ew) – 24 februari (Wi)

Tweede cyclus van voorbereiding: 7, 14 en 21 maart
Doopzondagen: 31 maart (Beu) – 7 april (Ew) – 28 april (Wi) 

Derde cyclus van voorbereiding: 2, 9 en 16 mei
Doopzondagen: 26 mei (Beu) – 9 juni (Ew) – 23 juni (Wi) 

Vierde cyclus van voorbereiding: 4, 11 en 18 juli
Doopzondagen: 28 juli (Beu) – 11 augustus (Ew) – 25 augustus (Wi)

Vijfde cyclus van voorbereiding: 5, 12 en 19 september
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
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komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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God voor jou? – wat betekenen de persoon en boodschap van Jezus Christus 
voor je? – hoe geef je de doop / het ritueel in de kerk een vervolg? – hoe ziet 
een doopviering eruit? – welke symbolen spelen een rol? – hoe maak je 
(eventueel zelf) een doopboekje? Afijn, vragen te over!

Voor aanmelding en het maken van verdere afspraken omtrent  doop en 
doopvoorbereiding gelieve men zich te wenden tot het parochiesecretariaat: 
Dorpssingel 2 – 6641 BE  Beuningen – telefoon 024 677 1271 (kantooruren 
8.30 – 12.30 uur) – e-mail  secretariaat@johannesxxiii.nl
Met een hartelijke groet en graag tot ziens!

Pastor Ruud Roefs

Schema doopvoorbereiding – doopvieringen
parochie H. Johannes XXIII Weurt – Beuningen – Ewijk – Winssen

Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding: telkens, in principe, de eerste drie 
donderdagen van elke oneven maand (20.00 – 21.30 uur, locatie ‘bibliotheek’ 
op de pastorie te Beuningen).

Tussen de verschillende cycli zijn er 3 ‘doopzondagen’, verdeeld over de 
verschillende geloofsgemeenschappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere 
dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke 
doopvoorbereiding. De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen 
liggen vooraf vast, in Weurt wordt - op verzoek van pastor Jan de Waal - een 
individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

2018
Eerste cyclus van voorbereiding: 6, 13 en 20 september
Doopzondagen: 30 september (Beu) –21 oktober (Ew) – 28 oktober (Wi) 

Tweede cyclus van voorbereiding: 8, 15 en 22 november
Doopzondagen: 2 december (Beu) – 9 december (Ew) – 16 december (Wi) 

Pad op RK begraafplaats officieel geopend

Op 1 juli jl. is de nieuwe bestrating op het kerkhof bij de Corneliuskerk in 
Beuningen officieel in gebruik genomen. Vooral voor senioren en 
rollatorgebruikers was het bezwaarlijk om over het grind het columbarium te 
bereiken. Het nieuwe pad heft dit bezwaar op. Pastoor Ruud Roefs  zorgde op 
traditionele wijze met wijwater en wierook de inzegening, waarna de 87-jarige 
mevrouw Holl-van de Kerkhof het lint doorknipte en het pad inwijdde. Haar 
dochter was een van degenen, die de parochie opmerkzaam maakten op het 
probleem voor haar moeder. 

Het pad is een fraai stukje stratemakerswerk, dat dankzij een royale bijdrage in 
de kosten door de Stichting Vrienden van de Corneliuskerk kon worden 
aangelegd. Het is thans ook voor hen, die minder goed ter been zijn mogelijk 
een “rondje om de kerk” te maken, waardoor een bezoek aan het kerkhof 
aanzienlijk makkelijker wordt.

Foto: K-J. Petri
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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te dragen dat wat er nu is doorgang kan vinden. Ook met het oog op hen die na 
ons komen.
Onlangs vroeg iemand me bij gelegenheid van een doopviering in een van 
onze vier kerken: ‘Pastor, blijft deze kerk wel open ..?’ Het enige antwoord 
dat ik geven kon was dit: ‘Dat is aan jullie. Aan jullie alleen …’
Geloven is geen vanzelfsprekendheid meer. Meer dan ooit is het een keuze.
Een bewuste keuze. Soms tegen de geest van de tijd in. Maar eenmaal 
gemaakt sta je voor de opdracht en uitdaging deze keuze handen en voeten te 
geven in het leven van elke dag. Geen eenvoudige opgave, maar … gelukkig 
sta je daarin niet alleen. Je bent immers lid van een gemeenschap. We doen 
het samen. U, jij en ik. Ik nodig u / jou uit om mee te doen. Weet dat je 
welkom bent. Ook als vrijwilliger. Wie durft?
Een hartelijke groet en graag tot ziens, 

Pastor Ruud Roefs

Dopen, zo gek nog niet ( ? )

In vergelijking met tien, twintig jaar geleden is het aantal kinderen dat 
gedoopt wordt sterk afgenomen. Nu zeggen getallen niet alles, maar toch … 
Wat zo in elk geval wél duidelijk wordt, is dat de tijdens doopgesprekken nog 
veel gehoorde uitspraak ’t Hoort er nu eenmaal bij … niet langer opgaat. Het 
is voor ouders die hun kind willen laten dopen goed te beseffen dat ze vandaag 
de dag tot een kleine minderheid behoren.

Alle reden dus om een doopviering goed en grondig voor te bereiden. Je moet 
weten waaraan je begint, als je meent voor je kind deze keuze te moeten 
maken. En een goede voorbereiding is niet alleen je plicht, het is ook iets 
waarop je recht hebt.

In de parochie H. Johannes XXIII hebben we om die reden besloten tot een 
vernieuwde en gezamenlijke doopvoorbereiding. Drie avonden lang gaan 
doopouders met elkaar en de pastor in gesprek rond vragen als: wat betekent 
de geboorte van je kind voor jou? – wat verandert dit in je leven, in je relatie? 
– wat wens je je kind toe, wat wil je het meegeven? – waarom kies je voor de 
doop van je kind, dat wil zeggen voor de opname in de kerk? – wie of wat is 
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Weurt

Aanmelden Bedevaart / dagje Kevelaer zaterdag 15 september

Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 
touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.50 uur en vanuit 
Beuningen om 8.05 uur.  

Dankzij een ruime deelname met eigen Voorgangers, misdienaars, Mari 
meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen wij voor de viering 
van de Plechtige Hoogmis om 11.15 uur beschikken over de Maria Basiliek. 
De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke intentie en 
programmaboekje, bedragen EUR 20,00 per persoon.

Aanmelden kan vanaf heden t/m 4 september 2018 via onze contactpersonen:
Mw. Bernadette Faber-Winnemuller, Weurt - T (024) 677 6294 
Mw. Gerda Engelen-Bakker, Beuningen - T (024) 677 3317

Rectificatie 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 8 en 9 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 8 
en 9 september is snuffelmarkt en boekenmarkt. Beide dagen van 10.00 tot 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
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fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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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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Wie durft?

Vrijwilligers. Denk ze voor de aardigheid eens weg uit onze samenleving. Tal 
van instellingen, clubs  en organisaties zouden het loodje leggen. Of minstens 
grote problemen hebben om het hoofd boven water te houden.
Hetzelfde geldt voor onze parochie. Voor de parochie als geheel – maar ook 
voor elke geloofsgemeenschap afzonderlijk. Het is dankzij een klein leger van 
vrijwilligers dat we ‘de zaak nog altijd draaiend weten te houden’. Zonder 
overdrijven mag je stellen dat het onze vrijwilligers zijn die de hartslag en 
bloedsomloop van onze geloofsgemeenschap vormen. Het zijn mensen die, 
vaak onopvallend, doen wat gedaan moet worden – en die dat van harte doen. 
Niet om ‘wat het schuift’ (het ‘schuift’ namelijk niets), maar simpelweg omdat 
de zaak zelf hen ter harte gaat. De zaak zelf, lees: onze geloofsgemeenschap 
en de boodschap die zij zo goed mogelijk tracht uit te dragen. Uit de grond
van mijn hart – als pastor van de parochie Johannes XXIII ben ik er immers 
elke dag getuige van – kan ik alleen maar zeggen: dank, heel veel dank 
daarvoor!
Vergeleken met tal van andere parochies gaat het – en het doet deugd dat vast 
te kunnen stellen – hier zo slecht nog niet. Op tal van terreinen zijn bevlogen 
vrijwilligers actief. Op bestuurlijk vlak. Binnen en buiten de kerk. Als koster, 
lector, acoliet of lid van een koor. Als voorganger in een woord- en 
communieviering. Als lid van de kerkhofploeg. Als lid van de 
bouwcommissie. Als … Vul het verder maar in.
Een zorgelijk gegeven is intussen wel dat het aantal vrijwilligers langzaam 
maar zeker afneemt. Mensen worden ouder, haken af of vallen weg. De 
resterende groep doet wat zij kan, maar kan en mag niet verder worden belast. 
Met andere woorden: we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Mensen die mee 
willen bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Uitsluitend, nogmaals, omdat 
de zaak zelf hen ter harte gaat. Mensen die hun talenten (en die zijn er in 
soorten en maten) in dienst willen stellen van de gemeenschap waartoe zij 
krachtens hun doopsel behoren. Ik roep ieder van u nadrukkelijk op de 
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt op u te nemen. Hoe? Door 
regelmatig samen te komen en het geloof te vieren. Door uw 
geloofsgemeenschap daadwerkelijk te steunen. Door als vrijwilliger ertoe bij 
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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

Zondag 17 september 1944

Het was niet druk in de kerk op die zondagmorgen. Pastoor Van Heusen had 
zaterdag tegen de parochianen gezegd dat alle mannen niet naar de kerk
moesten komen en zich zo veel mogelijk moesten verstoppen. De Duitse 
soldaten waren zich volop aan het ingraven langs het kanaal vlak bij de huizen 
van de sluiswachters. Een groot aantal mannen vanaf zestien jaar tot vijf en 
zestig, uit Nijmegen, werden gedwongen om mee te graven. Ook in ons dorp 
was het voor de mannen niet veilig. Jan Wannet, hij zou later wethouder
worden en Ad Verkroost werden in de Pastoor van de Marckstraat door de 
Duisters meegenomen en ook te werk gesteld. Maar het waren gelukkig 
slimme jongens, want toen ze nabij het huis van Koks materiaal moesten 
halen, konden ze snel weglopen en kwamen weer in het dorp terug waar ze 
een veilig onderkomen vonden. Ook Gerard Smits die net over de grens te
werk was gesteld, kwam omstreeks 11 uur bij het kanaal aan en dacht dat hij 
bijna thuis was. Hij werd toen aangehouden en moest ook mee gaan graven. 
Dit zou echter van korte duur zijn. De late mis was vrijwel ten einde in de 
Weurtse kerk toen het begon.

Plots kwamen er een aantal Engelse gevechtsvliegtuigen laag aanvliegen en 
doken al schietend op de stellingen van de Duitsers rondom het kanaal. 
Iedereen dook weg en Gerard Smits maakte van de gelegenheid gebruik om te 
ontsnappen en kwam wat later buiten adem in zijn ouderlijk huis, de boerderij 
bij de Duivelskolk aan. Mientje Albers kwam met Cinie van Brienen uit de 
kerk over de dijk aanlopen, waar Ma Albers wanhopig aan de ingang van de
schuilkelder, die in de dijk was uitgegraven, de twee op stond te wachten. Het 
was omstreeks één uur toen het plotseling begon. We zagen plotseling 

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
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Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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tientallen logge vliegtuigen die vanaf het zuiden laag overvlogen en een 
dreunend geluid weergaven. Van ons uit gezien vlogen ze over Beuningen de 
Waal over. Aan verschillende vliegtuigen werd een soort vliegtuig door de 
lucht meegetrokken, zonder motoren of propellers. Dat was een machtig maar
raadselachtig schouwspel, temeer omdat om die logge vliegtuigen snelle 
jachtvliegtuigen vlogen. De hele buurt stond op de dijk om het schouwspel in 
de lucht gade te slaan. Plots zag je van verre in het zuiden een soort ballonnen 
uit de vliegtuigen vallen. “Dét zien parachutisten,” riepen de vaders rondom 
ons. “Nou zien de Duitsers zo verslagen!” Met bijgaand speciaal gedicht wil 
ik deze bijdrage graag afsluiten. Dit gedicht schreef ik in de negentiger jaren 
en heb het vaak voorgedragen. Zelfs een keer bij een feestelijke bijeenkomst
van een delegatie Engelse veteranen van de Britse 1ste Airborne Division, 
tijdens een optreden van de toenmalige ‘De Zeeschuimers’ uit Weurt.

BEVRIJDING
Het was zondag zeventien september, de oorlog duurde al ruim vier jaren lang.
Heel Nederland leefde in spanning, iedereen was intens bang.
Duizenden waren reeds gevallen, voor ons mooie vaderland.
Velen zaten er gevangen, verscheurd was de familieband.

Ook moesten jongens elders werken; Joodse families gedeporteerd.
Vergast, vermoord of neergeschoten, weinige bleven ongedeerd.
Het verzet werkte eendrachtig, saboteerde met de vleet.
Maar de vijand was zeer krachtig, berokkende ons allen leed.

Honger werd er ook geleden, vooral door mensen in de grote stad.
Het knaagde dagelijks aan je leven, het was iets wat je niet vergat.
Maar toen kwamen de verhalen, de bevrijders naderden snel.
Of waren ’t slechts geruchten, toch maar weer ’n loze rel?

Maar zie op die septemberzondag, ze kwamen uit de blauwe lucht.
Als vogels zweefden ze naar beneden,
voor velen ook hun laatste vlucht.
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
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“Och…doar komme zij!”
Wij bewonderden onze bevrijders,
o, wat waren we toen blij.

Voor ons klonk toen op die septemberzondag:
“We zien wèr vrij,” zo onverwacht.
Maar voor heel Nederland dat kon juichen,
moest nog maanden worden gewacht.
Zelfs hadden velen daar geen eten,
zij stierven er de hongerdood.
Vooral kinderen en oude mensen,
die lagen zo maar in de goot.

Daaraan moeten wij blijven herdenken, ook al is het al lang gelee.
Dat zij ons kwamen bevrijden, want zij brachten ons weer vree.
Laten we nooit vergeten, waar onze bevrijders voor hebben gestaan.
En steeds met eerbied herdenken, wat zij voor ons hebben gedaan.

JAN MIT ‘ROAKELIEZER 
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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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