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BEZINNING VOOR NA PINKSTEREN 

Pinksteren 

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten, 
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan. 
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten 
blijft elke dag Uw hart wijd open staan. 

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen, 
en dat wij tastend door het donker gaan; 

Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen, 
als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.  

Ons leven is toch veilig in Uw handen? 
Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet? 

Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden, 
luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.  

Door onze handen zegent Gij de mensen, 
door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord, 

door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen, 
Op ons gebed trekt G’ overwinnend voort!  

Nel Benschop (Uit: De stem uit de wolk ) 
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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.  
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal 

(Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team 
onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het 
kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame 
mensen onder zijn gehoor. 

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede 
harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede 
daardoor hun geloof zullen versterken. 
Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid 
enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. 
Johannes XXIII zullen wennen. 

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige 
assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten. 
Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd: 

‘Jan mit ’t Roakeliezer’ 
 

DE PASSION MET OUR CHOICE 
Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt! 
Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij 
andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te 
zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden 
van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed 
ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het 
geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. 
Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de 
zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en 
de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel 
zin in.Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen: 

 Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt 
 Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen 
 Woensdagavond 1april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost 

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion. 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 



 

PINKSTEREN MET OUR CHOICE 
“Ik zal gehoorzamen aan de Heilige Geest”  

Het klinkt niet direct als een moderne Westerse 
gedachte! Toch beginnen we met die woorden onze 
Pinksterviering. Bovendien krijgt u in het begin 
allemaal een doosje lucifers. Ook nieuwsgierig 
geworden? 

Kom dan naar de Eucharistieviering op zaterdag 23 mei om 19.00 in onze 
mooie Andreaskerk. Deze dienst wordt verzorgd door het koor en de 
liturgiegroep van Our Choice. Pastor Jan de Waal is onze voorganger. 
U bent van harte welkom. 
 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2   Tel 024-6771271 

6641 BE Beuningen 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
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Redactieleden “Rondom Johannes” 
 
Beuningen    Ewijk 
Nicky Voet    Theo Coenders 
Kees-Jan Petri    Dien van Rens 
 
Weurt     Winssen 
Bernadette	Faber   Pastor Bertus Visschedijk 
     Gerry Schreven 
     Trudy Teunissen 
     Charles Perlo 
     Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 18 juli 2015. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 2 juli naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
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ZONNEBLOEM AFDELING WEURT VEERTIG JAAR 
Nadat na de oorlog in 1945 de K.A.B. afdeling 

Weurt (de Katholieke Arbeidsbeweging), haar 
activiteiten weer hervatte, werd er door het bestuur ook een werkgroep 
opgericht onder de naam ‘Herwonnen Levenskracht’. Deze werkgroep 
verrichtte met zeer beperkte middelen, prachtig werk, met name het bezoek 
aan de zieken. Soms kon een langdurige zieke door hun bemiddeling naar een 
herstellingsoord. 

In 1974 kregen Gerard Thonen en Jo Albers, van Annie Roording uit 
Beuningen, het verzoek om ook een Zonnebloem afdeling Weurt in het leven 
te roepen. Annie adviseerde om te gaan samenwerken met Herwonnen 
Levenskracht. Na goed overleg werd in mei 1975 officieel gestart met 
De Zonnebloem afdeling Weurt. Er worden en werden zeer veel activiteiten 
ontplooid, met name, het ziekenbezoek, de jaarlijkse feestdag, de tripjes en 
ook het stimuleren van allerlei activiteiten. Zoals een handwerkclubje, de 
timmergroep en een groep vrijwilligers; zij allen maakten ook attenties voor 
de Zonnebloemdag, Kerst- en Paasviering. 

Men ging voortvarend en succesvol te werk en de afdeling kreeg veel steun 
van de Weurtse verenigingen, het Rode Kruis, de middenstand, van de gehele 
parochiegemeenschap en ook van de jeugd. Op de Braderie werden allerlei 
voorwerpen, ook de door de vrijwilligers gemaakte producten, verkocht als 
opbrengst voor de Zonnebloem. Daarnaast waren er ook allerlei acties zoals 
een Weurtse foto- verjaardagkalender, de verkoop van zonnebloemen en 
speciaal de jaarlijkse sponsorloop waarbij de jeugd zo actief was, dat deze 
zelfs de pastoor en Prins Carnaval stimuleerde tot deelname. Het resultaat was 
dat met al deze acties en natuurlijk met de jaarlijkse subsidie van het 
Gemeentebestuur, de zieke of gehandicapte mensen werden verblijd met een 
bootreis en/of ziekenvakantie. 

Weurt kan trots zijn op alle medewerkers van De Zonnebloem! Een drietal 
mensen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding en twaalf mensen een 
zilveren speld. 
Draagt U de Zonnebloem een warm hart toe, dan bent U welkom op onze 
receptie: 
Zondag 31 mei van 12.00 tot 14.00. 
Lokatie: Zaal ‘Het Centrum’ Pastoor van de Marckstraat 7 in Weurt 
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PINKSTEREN 
 
Beste Parochianen, 
 

DIE EERSTE PINKSTERDAG: het verhaal 
van al die mensen daar in Jeruzalem. Er waren 
daar ter plekke heel wat mensen, want Jeruzalem 
was een groot handelscentrum en het centrum van de Joodse godsdienst. In 
Handelingen kunnen we lezen dat er mensen waren uit landen als Kappadocie, 
Phrygie, Pamphylie, Mesopotamie (Irak), Judea, Libië en Egypte. Ook Parten, 
Meden, Elamieten, Kretenzers, Arabieren en Joden worden genoemd. (Menig 
lector zal tijdens het voorlezen in de kerk wel eens over deze namen 
gestruikeld zijn). Het was een bonte verzameling daar in Jeruzalem en het zou 
best wel een miljoenenstad hebben kunnen zijn op deze Pinksterdag als 
afsluiting van de Joodse Paastijd. Lucas schrijft dan: “We horen ze allemaal 
spreken in hun eigen moedertaal van GOD’S GROTE DADEN”  

LOURDES: als je in Lourdes bent bij die internationale Eucharistieviering 
in	 de	 grote	 ondergrondse	 Piusbasiliek,	 dan	 hoor	 je	 ook	 allerlei	 talen:	 Frans,	
Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Engels, en af en toe ook nog Latijn. 
Tijdens de lichtprocessie kun je altijd meezingen met het Lourdeslied (‘Te 
Lourdes op de bergen’), en dat doen ook al die duizenden bedevaartgangers in 
hun eigen taal. Ook hier zou je kunnen zeggen: “We horen ze allemaal 
spreken en zingen in hun eigen moedertaal van GOD’S GROTE DADEN AAN 
MARIA” 

PSV EINDHOVEN: We kijken even naar PSV. Daar lopen een paar 
Belgen, een Colombiaan, een Zweed, een Oostenrijker en een Mexicaan en 
samen met een groep Nederlanders vormen zij, ondanks de verschillend talen, 
de goede GEEST van het kampioenschapteam van PSV, en ze verstaan elkaar 
om tot grote daden te komen, en “we horen en lezen en kijken naar de GROTE 
DADEN van Koning Voetbal”. 

VREEMDELINGEN: ze zijn er altijd geweest. Ze waren er in Jeruzalem. 
We zien ze in Lourdes. We bewonderen hen op de groene grasmat. Waarvoor 
komen ze? Ze komen uit nieuwsgierigheid, voor het avontuur, ze komen af op 
onze welvaart, op zoek naar veiligheid. Zo kun je nog wel lang doorgaan. De 
geschiedenis van Nederland is een voortdurende instroom en uitstroom van 
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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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mensen, en buitenlanders hebben hier ook bijgedragen aan onze welvaart en 
cultuur. Elke gemeente heeft wel tientallen verschillende nationaliteiten onder 
haar inwoners. (Ik heb me laten vertellen dat er in de gemeente Beuningen wel 
meer dan vijftig nationaliteiten zijn gehuisvest). We proberen in een GOEDE 
GEEST met elkaar te leven. 

Tegenover de vele mensen van overal en tegenover 
de vele talen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, stelt 
Lucas de GEEST van JEZUS als een kracht die alles 
en allen inspireert. Die GEEST was ‘hoorbaar’ 
aanwezig op dat eerste Pinksterfeest. Die GEEST is 
duidelijk aanwezig als je in Lourdes bent. Die GEEST 
is ook nodig als je kampioen wilt worden. Die 
GOEDE GEEST inspireert ons allen om MEDEmens 

te zijn, voor wie dan ook. Dat hebben we vaak meegemaakt in de achter ons 
liggende jaren, vooral bij ongelukken en natuurrampen in Nederland en 
Wereldwijd. Ook in onze kerk proberen we de Goede Geest gestalte te geven 
in naleving van de Blijde Boodschap van Jezus. Steun van MEDEmensen, met 
de GOEDE GEEST, het doet je goed! 
Moge dit vertrouwen geven in een mooie toekomst, ook al hebben we nu soms 
wel even de schijn tegen. Zinvolle Pinksterdagen! 
 

Pastor Bertus Visschedijk 
 
 

PASTOOR VAN DOOREN VOORLOPIG NOG NIET ACTIEF 
Nadat hij onlangs zijn tweede operatie heeft ondergaan, moet pastoor van 

Dooren het de komende weken nog heel kalm aan doen. Uitsluitsel over een 
eventuele verdere behandeling volgt binnenkort. Volgens sommigen “krijgt hij 
weer wat kleur op de wangen”, maar volledig herstel laat natuurlijk nog op 
zich wachten. 

Harry wil bij dezen allen die hij niet persoonlijk kon ontmoeten, bedanken 
voor hun beste wensen en bemoedigingen. Het heeft hem goed gedaan. Ook 
het feit, dat de collega-pastores zijn werkzaamheden tijdelijk grotendeels 
kunnen overnemen is een grote steun. 
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DE MÔISTE DAG 
Op de eerste zondagse lentedag van dit jaar, waren de kinderen en 

kleinkinderen bij ons op bezoek. We zaten met z’n allen gezellig rondom de 
grote keukentafel en de kwinkslagen en het wel en wee van de laatste dagen 
werden uitgewisseld. Nadat ze allemaal waren voorzien van een natje en 
droogje vroeg een van de kleinkinderen: “Opa, wat is nou de môiste dag in jou 
leven geweest?” “Ja dat zijn er zoveel”, antwoordde ik, “maar de dag dat ik de 
Eerste Communie heb gedaan vergeet ik nooit meer. Luister maar, dan zal ik 
het jullie nog eens vertellen.” Ik keek de kring rond, kuchte eens en begon: 

Met Hemelvaartsdag werd vroeger altijd de Eerste Communie gedaan. Zo 
ook op donderdag 2 mei 1940. Het was prachtig voorjaarsweer. Weken van te 
voren gaf de juffrouw in de eerste klas speciale lessen als een goede 
voorbereiding om de eerste keer de communie te doen. Daarbij kwam elke 
woensdagmorgen de pastoor ook nog godsdienstles geven. De pastoor ging 
gewoonlijk bij mij op het lessenaartje van de bank zitten. Ik was de kleinste 
van de klas en zat daarom op de eerste bank en vandaar kon de pastoor alle 
kinderen goed zien. Tijdens de les zat ik de pastoor altijd goed te bekijken en 
mijn oog viel dan vaak op de stijve witte boord om zijn nek. Zachtjes zei ik 

dan in m’n eigen, zodat niemand het hoorde: “Es de pastoor 
zit te proaten, wiebelt zien adamsappel precies over d’n 
roare boord.” En dan die grote zwarte rok die de eerwaarde 
heer aan heeft. Ik zuchtte: “Jasses marante, hoe kriegt de 
pastoor toch ’s mèrgens al die knöpkes dicht geknupt van 
dèt lange zwarte ding. Ik telde er wel acht en negentig.” Ik 
maakte me daar echt bezorgd om. Naast die lange rij met 
knoopjes zaten, op borsthoogte van de toog twee 
vestzakjes. In ’t rechtse zat ’n groot zakhorloge. Daar keek 
de pastoor zowat elke vijf minuten op hoe laat het was. Ik 

keek dan altijd stiekem mee. Af en toe nam de pastoor ’n wybertje uit ’t linkse 
vestzakje. Hij ging dan steels met zijn duim en wijsvinger in het vestzakje en 
hield er ’n wybertje uit en stak het opzij in de mond, achter z’n baktand, 
waarna hij er op sabbelde. Het water liep me dan van verlangen uit de mond. 
Maar ik kreeg er nooit eentje van de pastoor. Veel van de pastorale uitleg bleef 
me daarom niet bij, maar gelukkig mocht ik gewoon net als alle anderen de 
Eerste Communie doen. 
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PINKSTERVERHAAL VOOR KINDEREN 
Binnenkort vieren we in de kerk Pinksteren. Waar gaat het Pinksterverhaal 

eigenlijk over? Waarom is Pinksteren een groot feest? 
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus voor altijd naar zijn Vader in de 

hemel is gegaan. Zijn vrienden, de apostelen, bleven nu echt alleen achter. Ze 
waren bang en misten Jezus heel erg. En ze wisten niet goed hoe zij het werk 
van Jezus moesten voortzetten. Maar Jezus had hen een helper beloofd. En 
met Pinksteren vieren we de komst van die helper. Die helper is de Heilige 
Geest, de Geest van God. Het is moeilijk om je voor te stellen wie of wat de 
Heilige Geest is. Op afbeeldingen wordt de Heilige Geest vaak afgebeeld als 
een duif, maar ook als vlammen, als iets dat licht geeft. Zo proberen we om 
zichtbaar te maken wat de Heilige Geest is en doet. 

Op het Pinksterfeest in 
Jeruzalem gebeurde er iets 
bijzonders. Er waren veel 
mensen in de stad. Joden uit 
heel de wereld wilden het 
oogstfeest vieren. Ook de 
vrienden van Jezus waren er. 
Zij praatten na over alles wat 
met Hem gebeurde. Hoe Jezus 
was gestorven en begraven en 

vervolgens was verdwenen uit zijn graf. Hoe hij was verrezen. En nu ze Hem 
niet meer kunnen zien en spreken, vragen ze zich af of alles voorbij is. 
Plotseling komt de Heilige Geest over hen. Hij komt als het waaien van de 
wind, als een vlammend vuur. Een wind kun je niet zien, niet vastpakken. Wat 
de wind doet, kun je wel zien: de wind heeft kracht en zet dingen in beweging. 
De wind laat takken en bladeren bewegen, vlaggen flapperen, ramen en deuren 
dichtslaan.  

En net zo zet de Heilige Geest de leerlingen van Jezus in vuur en vlam en 
brengt hen in beweging. Ze gaan naar buiten en vertellen aan iedereen over het 
werk van Jezus. Het is het begin van de Kerk zoals wij haar kennen. De 
Heilige Geest brengt ook ons nog steeds in beweging, spoort ons aan om 
goede dingen voor elkaar te doen, om te doen zoals Jezus. 
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WNM: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN (16-24 mei 2015) 
TAAL VAN DE MISSIONARIS = LUISTEREN NAAR JE HART 

De WNM biedt een onmisbare ruggensteun aan honderden missionarissen 
en missionair werk(st)ers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor 
anderen. De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiend verlof en van 
hoge ziektekosten. Zo helpt de WNM om het missiewerk voort te zetten. Uw 
financiële steun wordt door de missionarissen ervaren als een uiting van 

solidariteit. 
 

Tijdens mijn vakanties vroeger vanuit Indonesië mocht ik 
terugvallen op de WNM, die me hielpen met ziektekosten en 
met literatuur om bij te lezen. Ik ben hen en alle donateurs 
hier in Nederland daar nog steeds dankbaar voor. 

 
 

Bijgesloten in Ewijk en Winssen vindt u een folder over het werk van 
WNM. Hierin kunt u ook lezen over het werk van twee missionaire werksters, 
namelijk Jacinta, al meer dan 33 jaar werkzaam in Kenia, en Rhode, 
werkzaam in Zuid Afrika. Beiden zijn zeer actief in de strijd tegen HIV en 
AIDS en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Beiden hebben ook recht op 
mooie vakantiedagen. 
Meer informatie ook op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 
WAT KUNT U DOEN? HOE KUNT U HELPEN? 

 Een donatie via een envelop (opschrift WNM) in de offerblokken in 
de kerk of in de brievenbus van de pastorie. 

 Een donatie via de antwoordkaart (opsturen kan zonder postzegel). 
 Een donatie, gift of schenking op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 

t.n.v WNM. 
 
DOET U OOK MEE? Bedankt! 
 

Pastor Bertus Visschedijk 
(oud-missionaris op Borneo in Indonesië) 
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LAATSTE FINANCIEEL OVERZICHT 
De oprichting van de parochie van de H. Johannes XXIII betekende 

tegelijkertijd de opheffing van de oude parochies. Wat nog restte voor deze 
oude parochies was het financieel afronden van het jaar 2014. 

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van ongeveer 
€2.000. De werkelijkheid gaf in 2014 een ander en veel gunstiger beeld te 
zien. Voor een deel is dit het gevolg van het zuinige beleid dat gevoerd is en 
de toename van de inkomsten van de kerk. Dat laatste is het gevolg van een 
besluit van het bestuur. In de jaren tot en met 2013 werd een groot deel van de 
collecten bij bijzondere vieringen overgemaakt naar de Stichting Vrienden van 
de Weurtse Kerk die gelden inzamelde voor de restauratie van de kerk. Nu de 
grote restauratie achter de rug is, is het echter niet meer nodig deze 
collectegelden in de stichting onder te brengen wat voor de parochie een 
toename van de inkomsten betekende van €3.000. Tevens werden we verblijd 
met een royale gift. Een belangrijke besparing was in het afgelopen jaar te 
constateren bij de energiekosten. Ongetwijfeld is dit voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan de zachte winter van 2013/2014, maar ook het effect van 
de nieuwe verwarmingsinstallatie. 

Om de nieuwe parochie op financieel gebied een zo goed mogelijke start te 
geven is nog eens kritisch gekeken naar eventuele “lijken in de kast”. Zo is de 
noodzakelijke voorziening voor grafrechten kritisch bekeken en aangepast. 
Ook hebben we de onverkoopbare voorraad gedenkboeken afgeboekt. Bij het 
wegwerken van de problemen uit het verleden wogen de meevallers op tegen 
de tegenvallers. Hierdoor wordt het nieuwe bestuur een vervelende erfenis 
bespaard. Door ieders inzet hebben we het laatste jaar van de Parochie van de 
H. Andreas af kunnen sluiten met een voordelig resultaat van ruim €8.600. 
Een resultaat waar we als parochie trots op kunnen zijn. 

Kortom, we hebben in de nieuwe parochie een financieel gezonde 
Geloofsgemeenschap H. Andreas ingebracht, die bovendien vitaal is en 
voorzien is van een grote groep vrijwilligers die allemaal hun steentje 
bijdragen om dit verder uit te bouwen.  

De jaarrekening is in maart 2015 aangeboden aan het nieuwe bestuur, die 
voor de verdere afwikkeling in de richting van het Bisdom zal zorgen.  
 

Namens de Contactgroep, Bernard Aalbers. 
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MONITORING 80-JARIGEN 2014 
Stichting Perspectief heeft een onderzoek uitgevoerd onder 80-jarigen uit 

de gemeente Beuningen. Er zijn dertien enthousiaste vrijwilligers op pad 
gegaan met een vragenlijst. In totaal zijn 75 senioren bezocht. Naar aanleiding 
van die gegevens is een rapport opgesteld. 

Van de respondenten woont 85% naar wens en een ruime meerderheid 
heeft al voorzieningen aangebracht of zelf oplossingen bedacht om prettig en 
veilig in de huidige woning te blijven wonen. Qua mobiliteit verplaatsen de 
meeste ondervraagden zich nog zelfstandig met bus, auto, de fiets of lopend. 
Bijna een derde verplaatst zich met hulp van anderen. Het grootste gedeelte 
van de respondenten is tevreden over de sociale contacten en activiteiten. 
Derhalve geeft 19% aan zich soms eenzaam te voelen. Meer dan de helft van 
de 80-jarigen ontvangt mantelzorg en bijna 20% verleent zelf mantelzorg. De 
meest belangrijke voorzieningen qua bekendheid zijn de activiteiten en 
belangenbehartiging van de seniorenverenigingen. 

Één van de aanbevelingen is dat belangrijke voorzieningen zoals een 
huisarts, supermarkt, bank, apotheek en postkantoor in de verschillende 
dorpskernen behouden blijven. Ondersteuning aan mantelzorgers en 
vrijwilligers is erg belangrijk en moet laagdrempelig en goed zichtbaar 
aanwezig zijn. Ondersteuning aan mantelzorgers is vooral maatwerk en vergt 
kennis en inzicht van verschillende partijen. Daarin kunnen het sociaal team, 
de wijkwerkers van Perspectief en andere ondersteuners een grote rol spelen. 
Het geven van informatie aan 80-jarigen moet steeds onder de aandacht 
blijven. Informatieverstrekking tussen organisaties die werken met en voor de 
doelgroep zou nog beter afgestemd kunnen worden. 

 
EXPOSITIE KERKENLANDSCHAP MAAS EN WAAL 

Het gebied tussen Maas en Waal kent een bijzondere geschiedenis in 
religieuze ontwikkeling. Katholicisme en protestantisme leefde hier lange tijd 
in een aparte mix en de afgelopen eeuw is hier hindoeïsme en islam 
bijgekomen. Hoe heeft deze geschiedenis de ontwikkeling van gebouwen voor 
de eredienst beïnvloed? Daar gaat een nieuwe expositie over in het 
Bezoekerscentrum Leur, van Balverenlaan 2. Van harte welkom! 
Openingstijden: april-oktober:   wo t/m zo  11.00-17.00 
  november-maart: wo, za en zo  11.00-17.00 

 

 
 
Weurt 
 
 
 

 
COMMUNICANTEN WEURT STELLEN ZICH VOOR 

Op 7 juni doet er in Weurt een vijftal leuke meiden de Eerste Heilige 
Communie. Dit jaar is er een nieuwe werkgroep gekomen die dit met veel 
enthousiasme heeft overgenomen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de 
dames hebben met de Kenninsmakingsviering al mogen oefenen met de hostie 
aannemen. Dit ging gepaard met een hoop gegiechel en “hoe vind jij hem 
smaken?” Hieronder stellen onze communicanten zich voor: 
 
Ik heet Chess Thoonen, 8 jaar 
Lievelingskleur: lichtblauw 
Lievelingseten: pizza 
Ik hou van spelen met mijn zus en 
nichtje. 
 

Ik heet Tessa Bannink, 7 jaar 
Lievelingskleur: donkerblauw 
Lievelingseten: lasagne 
Ik hou van paardrijden. 
 

Ik heet Marloes Peters, 7 jaar 
Lievelingskleur: donkerblauw 
Lievelingseten: boontjes met spek 
Ik hou van rekenen. 
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Ik hou van op het kukelrek spelen. 
 

Ik heet Sharon Heider, 8 jaar 
Lievelingskleur: lichtblauw 
Lievelingseten: lasagna 
Ik hou van mijn zus. 
 
 
 
 
 
 

 
De meiden kunnen niet wachten tot het zo ver is en ze hun mooie kleren aan 
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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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EERSTE H. COMMUNIE BEUNINGEN 
Op 19 april hebben deze geweldige jongens en meisje hun Eerste H. 
Communie ontvangen. 
 

 
 
Boven: v.l.n.r.: Wietske Wels, Rachel Schraven, Jeroen v. Wijk, 

Celine Kempkes,Amy de Wildt, Milan Dekker, Rosanne Vis en 
Myrthe Oosting. 

Midden: Kevin Kuipers, Daan Rusman, Veralique Tax, Mirthe Leenders, 
Kurt Lieske en Jens Braspenning. 

Onder: Lotte de Bont, Marieke v. Outvorst, Justin Kuipers, Thomas v. Wijk, 
Jesse Flintrop, Colin v. Berlo, Femke Centen en Gino Geurts. 
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PATROONSHEILIGEN IN DE SPOTLIGHTS 
Op 14 juni om 10.00 wordt in de kerk van Winssen het feest van H. Antonius 

van Padua gevierd. Op 28 juni om 10.00 wordt in de kerk van Ewijk het feest 
van Johannes de Doper gevierd. Alle parochianen van de vier kerkdorpen wordt 
van harte aanbevolen om beide patroonsfeesten groots mee te komen vieren 

 
DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Tijn van Oss Cato Glaap Sophie Magdeleins Lieke Westerbeek 
Aniek de Best  Ella Roelofs  
  Lynn Jansen  
  Finn	IJkhout  

 
IN MEMORIAM 
 
Winssen 
Geen 
 
Ewijk 
Truus Eggenhuizen-Peters 
*  28-2-1934 te Ewijk  +  24-4-2015 te Ewijk 
 
Beuningen 
Mimi Swartjes-Glaap 
*  10-2-1926 te Beuningen +  12-3-2015 te Beuningen 
 
Dory Peters-Claus 
*  13-7-1938 te Nijmegen +  16-3-2015 te Beuningen 
 
Riet Willems-van den Hurk 
*  23-2-1937 te Winssen +  30-4-2015 te Beuningen 
 
Weurt 
Martha Schalks-Josten 
*  21-8-1934 te Overasselt +  29-3-2015 te Nijmegen  

 

EERSTE H. COMMUNIE BEUNINGEN 
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alles wat zij bezaten en deelden de opbrengst met elkaar. Zij kwamen trouw en 
eensgezind samen bij elkaar thuis om het brood te breken in een geest van 
eenvoud en vol vreugde. Maar wat opmerkelijk is: ze bleven ook samenkomen 
in de Tempel. De apostelen bleven ook daar de weg van Christus verkondigen 
en in Zijn naam genezingen uitvoeren. Naast een aanwas van vele nieuwe 
gelovigen, leidde dit ook tot spanningen met de Joodse leiding. Zij verboden 
Petrus en Johannes nog verder te handelen in naam van Jezus Christus. Die 
gingen hier echter rustig mee door; zelfs gevangenismuren hielden hen niet 
tegen. 

De gemeenschap in Jeruzalem werd groter, beter georganiseerd en 
succesvol, maar daarmee steeg ook de spanning. De vervolging werd steeds 
sterker en christenen vertrokken naar andere plaatsen, met name Klein-Azie 
(het huidige Turkije), maar ook naar Rome, Griekenland en andere streken 
langs de Middellandse Zee. Hier stichtten zij nieuwe gemeenten die bleven 
samenkomen in hun huizen om het brood te breken en Zijn Kerk voort te 
zetten. 

 
De gemeente van Jeruzalem, waarin alles gemeenschappelijk gedeeld 

werd, vormt de basis van de Kerk verspreid over de hele wereld, ook al zal 
haar ontwikkeling gepaard gaan met veel onenigheid, discussies en schisma’s. 
Het is belangrijk deze eerste christelijke gemeente in gedachtenis te houden in 
onze kerkgemeenschappen, maar zeker ook daarbuiten, in het alledaagse leven 
in contact met anders-, minder- of ongelovigen. Dit om met hulp van de 
vlammentongen van de Heilige Geest elkaar werkelijk te verstaan in ieders 
eigen taal en zo hopen te mogen worden die ene Kerk die Christus voor ogen 
had. Die kerk, waarin ieder trouw en eensgezind samenkomt om het leven te 
delen. 

 
NV 
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ZONDAG 14 JUNI 2015: PATROONSFEEST ANTONIUS VAN PADUA 

Antonius van Padua is de patroonheilige van de geloofsgemeenschap in 
Winssen. Antonius is geboren in Lissabon op 15 augustus 1195	als	Fernando	
Martin de Bulhom. Hij stierf in Arcella bij Padua op 12 juni 1231, 35 jaar oud. 
Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij een Augustijnenorde, studeerde 
theologie in Coimbra, en ging over naar	de	Franciscanen	om	als	missionaris	te	
mogen werken in Marokko. Op de weg erheen dreef het schip af naar Messina 
op Sicilie en zo werd Italië zijn werkterrein. Hij ‘strooide’ met wonderen en 
werd een jaar na zijn dood al heilig verklaard. Antonius wordt aangeroepen als 
patroonheilige voor vele groepen en momenten, maar zijn voornaamste ‘werk’ 
is wel het terugvinden van verloren voorwerpen. Vele mensen kennen het 
schietgebedje: “Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn … terugvind”. 

Op 14 juni viert de geloofsgemeenschap van Winssen het feest van hun 
patroonheilige. Er is die morgen om 10.00 een plechtige viering in de kerk van 
Winssen. In de geloofsgemeenschappen van Ewijk en Weurt zal er dan GEEN 
viering zijn. In Beuningen is reeds de naviering van de Eerste Communie 
gepland. Iedereen is echter van harte uitgenodigd dit patroonsfeest mee te 
vieren in Winssen. 

 
VASTENACTIE 2015 IN WINSSEN 
Tijdens de actie zijn de volgende bedragen opgehaald: 

 Op de school: €210.00, bestemd voor het Kankerfonds. 
 Via enveloppen in offerblokken en brievenbus pastorie: €367.95. 
 De privé-overmakingen naar de Vastenactie zelf zijn nog lopende, maar 

ook daar is goed gegeven. 
Alle donateurs van harte bedankt! Mensen in Sri Lanka zijn er blij mee. 
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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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Zijn leerlingen echter niet herderloos achter: Hij belooft de Heilige Geest te 
zenden, wat gebeurt op de dag van het Pinksterfeest (Hd. 2).  

Terwijl allen bij elkaar zijn in Jeruzalem verschijnen er in een flinke 
windvlaag een soort vlammen die op ieders hoofd blijven hangen. Wind en 
vuur hebben alles te maken met de Heilige Geest; het is de Roeach, het 
Hebreeuws voor ‘wind’ of ‘adem’. Het is de adem van God die over de 
wateren zweefde in Genesis 1, het is de zachte bries die de profeet Elia ervoer 

op de Horeb (1 Kn. 19,9-18) en het is de kracht 
van de Allerhoogste die over Maria is gekomen 
(Lc. 1,34-38). Tevens is het de Paráklètos, de 
pleitbezorger die gezonden is als bemiddelaar 
tussen het aardse en het hemelse domein 
(Jh. 16,13-16).  

Dat de Heilige Geest kracht en bemoediging 
komt brengen, wordt al snel duidelijk. Iedereen 
kan elkaar verstaan in zijn of haar eigen taal. Dan 
staat Petrus op en begint een begeesterde 
redevoering. Het is Petrus die door Jezus zelf de 
rots is genoemd waarop Hij Zijn Kerk zal 
bouwen. Maar het is ook Petrus die, hoewel hij 

gezworen had Jezus nooit in de steek te laten, Hem na diens arrestatie drie 
maal zou verloochenen. Bekrachtigd door de Heilige Geest schudt hij dit van 
zich af en steekt een geweldige redevoering af. Hij verkondigt voor het eerst 
voor een groot publiek de verrijzenis van Jezus, die de Christus is en door God 
gezonden, maar dat zij Hem hebben laten kruisigen, hoewel de dood zijn 
macht niet over Hem heeft kunnen behouden. Petrus verwijst naar de Schrift 
en met name Koning David. De aanwezigen worden diep getroffen en vragen 
Petrus wat zij moeten doen. In een echo van Johannes de Doper en Jezus 
antwoordt hij hun: ‘Keert u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden!’ 
(Hd, 2,38, NBV). 

Het slot van Handelingen 2 vertelt ons vervolgens dat het aantal leerlingen 
die dag is uitgebreid met ongeveer drieduizend. Zij aanvaardden het geloof en 
bleven bij elkaar in een hechte gemeenschap. Het was een gemeenschap in 
ware zin, want zij hadden alles gemeenschappelijk. De leerlingen verkochten 

 

VORMELINGEN WINSSEN 
Deze stralende tieners hebben 11 april het Vormsel ontvangen. 

 
Staand: v.l.n.r Cas Verploegen, Kas de Wit, Joost v.d.Dobbelsteen, 

Victor v.d. Kamp, Luc Jacobs, Stijn Romviel, Loes Maille, 
Teun Born, Elle Loeffen, Meike Enning, Berthe Boon en Mandy Burgers. 

Knielend: Jan Boon, Max Janssen en Sam Verploegen. 
 

 ‘UIT DE OUDE DOOS’ 
In 1799 werd de kerk in Winssen teruggegeven aan de katholieken. Uit de 

schuilkerk op Doddendael ‘erfde’ de kerk van Winssen het altaar, maar ook de 
patroon: H.Antonius van Padua. De grote patroon van verloren zaken had 
Winssens katholieken hun kerk teruggebracht en bij de vreugde daarover 
waren de oude kerkpatronen Petrus en Paulus allang vergeten. Van pastoor 
Elzenbroek werd het volgende verhaal verteld: 

Toen de katholieken in Winssen hun kerk terughadden, was er nog geen 
Antoniusbeeld en de pastoor liep dan ook rond te prakkiseren hoe hij aan een 
mooi beeld zou komen. Toen hij ’s middags eens na het eten over de dijk liep 
te brevieren, zag hij in de Kriek een boer aan de gang met een boom te rooien. 
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kan elkaar verstaan in zijn of haar eigen taal. Dan 
staat Petrus op en begint een begeesterde 
redevoering. Het is Petrus die door Jezus zelf de 
rots is genoemd waarop Hij Zijn Kerk zal 
bouwen. Maar het is ook Petrus die, hoewel hij 

gezworen had Jezus nooit in de steek te laten, Hem na diens arrestatie drie 
maal zou verloochenen. Bekrachtigd door de Heilige Geest schudt hij dit van 
zich af en steekt een geweldige redevoering af. Hij verkondigt voor het eerst 
voor een groot publiek de verrijzenis van Jezus, die de Christus is en door God 
gezonden, maar dat zij Hem hebben laten kruisigen, hoewel de dood zijn 
macht niet over Hem heeft kunnen behouden. Petrus verwijst naar de Schrift 
en met name Koning David. De aanwezigen worden diep getroffen en vragen 
Petrus wat zij moeten doen. In een echo van Johannes de Doper en Jezus 
antwoordt hij hun: ‘Keert u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden!’ 
(Hd, 2,38, NBV). 

Het slot van Handelingen 2 vertelt ons vervolgens dat het aantal leerlingen 
die dag is uitgebreid met ongeveer drieduizend. Zij aanvaardden het geloof en 
bleven bij elkaar in een hechte gemeenschap. Het was een gemeenschap in 
ware zin, want zij hadden alles gemeenschappelijk. De leerlingen verkochten 

 

Het was een dikke notenboom. De pastoor maakte een kruis, deed het boek 
dicht, en ging eens kijken. 

“Moet ie er uit?” 
“Jao, meneer pastoor, Hij loajt nie mer en ie stet m’n in de weg. 
“Wat duude mit den stam, denkte?” 

“Nou, ik zal d’rplanken van laote zoage. ‘k heb kleine keujes en die 
motte vrete, en dan mok une keujesbak moake. 

“Gif mijn dan ’t ondereind”, 
“O, den boks, meneer pastoor, me alle plezier.” 

En de pastoor kreeg het ondereind. Nu waren er in 
die tijd nog van die rondreizende timmerlui, die van 
de ene boer nor d’n andere gong  um de zoak te 
repareren; mistal kwemme ze uit Duitsland en soms 
waren er ook beeldsnijers bij. Want die timmerlui 
kosse vroeger ook houtsnijerk make aan de 
boerenwagens, woar altijd leeuwen en draken an 
gesneden werden. Zonne beeldsnijer het toen voor de 
pastoor van dieje boom unnen Antonius gemaakt. Hij 
was wel een bietje rouw, mar ze han toen hier ene 
kuster, die ook zo’n bietje schilderen kos, en hij het 
um met stopverf wa gelijk gemakt en toen mooi 
opgeschilderd. Mar toen diejen boer ‘s zondags onder de letste mis zunnen 
Antonius zag stoan, han ze ook een briefje angehange met dieze woorden: 

Heilige Antonius, hoog verheven, Gij hebt me menige noot gegeven, 
Mar wat me ut miste spijt, is da’ge un bruur van munne keujesbak zijt” 

(uit de kronieken/krantenknipsels van Arnold Hol) 
 

KORT KORT KORT 
Burgerparticipatie: In de krant van zaterdag 28 februari jl. een mooie grote 
foto van een beeld van het dorpspark wat inwoners van Winssen zelf gemaakt 
hebben. De verbazing was groot bij leden van het generatiepark in Winssen 
toen er een brief van de gemeente op de mat viel met als eerste zin: “Stap uit 
uw huis en kijk om u heen. Hoe maakt u uw buurt nog fijner en mooier? Wat 
wilt u veranderen en u heeft meer invloed dan u denkt!” Zij hebben de 
gemeente allang laten weten dat ze ideeën hebben, maar de gemeente werkt 

 

NIEUWE BERGRUIMTE OP HET KERKHOF 
Iedere Beuningse parochiaan kent het zogenaamde “krekelhuisje” op ons 

kerkhof. De naam is waarschijnlijk een verbastering van “knekelhuisje”, want 
onder deze ruimte voor materiaal gebruikt bij begrafenissen bevond zich een 
opslag waarin de beenderen van overledenen werden bewaard. Dit gebouwtje 
is thans ingericht als columbarium. Onlangs heeft het een broertje gekregen. 

Schuin ernaast is een tweede huisje 
verrezen, dat op zijn beurt weer gaat 
dienen als opslagruimte voor materiaal.  

Te vermelden valt, dat de bouw 
geheel het werk is van onze ijverige 
vrijwilligers. Een staaltje vakwerk, in 
stijl met het oudere, monumentale 
gebouwtje. De rommelige opslag in de 
verwarmingsruimte van de kerk is nu 
verleden tijd. Bedankt mannen! 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 

Het weekend waarin deze Rondom Johannes uitkomt, is het Pinksteren. 
Met dit feest van de Heilige Geest eindigt de lange periode van vasten en 
feesten die begon met Carnaval. In de liturgie van de Kerk keren we terug naar 
de ‘gewone’ zondagen door het jaar heen, maar betekent dit ook dat het 
verhaal van Jezus’ verrijzenis en de apostelen in de Bijbel afloopt? Zeer zeker 
niet. 

Jezus is verschillende keren aan de leerlingen verschenen en heeft hun de 
Heilige Geest gezonden, juist om kracht en aansporing te geven om door te 
gaan met Zijn Kerk en niet bang te zijn. Immers de dagen na de kruisiging 
zaten de apostelen doelloos achter gesloten luiken te bibberen van angst dat er 
met hen hetzelfde zou gebeuren als met hun Heer. Ze konden ook moeilijk 
geloven dat Jezus verrezen was. Pas na de verschijningen op weg naar 
Emmaüs en aan de anderen in Jeruzalem werden de leerlingen weer actiever. 
Nu geloofden ze werkelijk, dat wat er over de Messias in de Schrift voorspeld 
is, in Jezus waarheid is geworden. Jezus blijft een tijd met hen, maar dan 
breekt het moment aan waarop Hij terug zal keren naar de Vader. Jezus laat 
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gemeente allang laten weten dat ze ideeën hebben, maar de gemeente werkt 



 

Op maandag 27 april zijn wij met een 
delegatie van zeven personen naar Rome 
vertrokken met als doel om onze Noodkreet 
zo breed mogelijk binnen het Vaticaan te 
verspreiden en deze zo dicht mogelijk bij de 
paus te krijgen. 

In het Vaticaan zijn wij op verschillende 
plaatsen met opmerkelijke openheid en 
sympathie ontvangen. Wat een contrast met 
onze ervaringen in Nederland waar de 
kardinaal nog geen woord met ons heeft 
willen wisselen! Zo kregen we onverwacht 
gemakkelijk toegang tot zowel hoogwaar-
digheidsbekleders van de belangrijkste 

congregaties als tot doorgewinterde oudgedienden die het Vaticaan door en 
door kennen. Van deze laatsten kregen we adviezen over wie we zeker nog 
meer moesten spreken en hoe we het meest effectief vervolgstappen kunnen 
zetten. We weten nu nog beter hoe het Vaticaan in elkaar zit en waar de 
strategische posities te vinden zijn. 

Maar wellicht nog belangrijker was de constatering dat, ondanks de 
veelheid aan (wereld)problemen en de ingrijpende reorganisaties van de 
curies met bijbehorende stoelendans, onze gesprekspartners opmerkelijk goed 
geïnformeerd bleken over wat zich in de Nederlandse kerkprovincie afspeelt. 
En dat wij daaraan met onze Noodkreet aanvullende informatie en misschien 
zelfs inzichten hebben kunnen toevoegen. 

Het zou naïef zijn om te verwachten dat onze missie tot gevolg zal hebben 
dat het Vaticaan direct zal ingrijpen in de situatie in het aartsbisdom. Het 
Vaticaan werkt vooral met stille diplomatie. Maar wij zijn zeker positief 
gestemd over het feit dat we hebben kunnen bijdragen aan de brede 
verspreiding van kennis binnen het Vaticaan over het catastrofale proces dat 
zich afspeelt in de Nederlandse kerkprovincie. 

 
Veel meer informatie over het Professorenmanifest vindt u op de site: 
www.bezieldverbandutrecht.nl 

C.P. 
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niet mee. Vanuit de gemeente is er een probleem, namelijk gelijktijdig met het 
indienen van dit burgerinitiatief wees de gemeenteraad het speelveld aan als 
bouwplek voor woningen. Wethouder Piet de Klein probeerde de stichting een 
ander plekje te geven, maar de stichting bleef erbij dat andere plekken niet 
geschikt zijn. Zij probeerde met een enquête duidelijk te maken dat de grote 
meerderheid van Winssen het parkje verkoos boven nieuwbouw. De gemeente 
was boos over deze ”gekleurde enquête”en staakte de gesprekken. De stichting 
Generatiepark heeft het buurtproject aangemeld bij ‘Samen in de buurt’ van de 
gemeente. Wethouder Hans Driessen heeft toegezegd hier opnieuw naar te 
kijken en komt met een notitie over burgerparticipatie bij de gemeenteraad. De 
politiek beslist daarna hoeveel vrijheid inwoners van de gemeente Beuningen 
krijgen. 
Expositiereeks in dijkmagazijn Winssen: In de krant van 25 maart jl. de 
mededeling dat in de maanden april tot en met september een expositiereeks 
komt van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars in het dijkmagazijn in 
Winssen. De leden van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars zijn inmiddels 
uitgenodigd concepten voor de tentoonstellingen in te dienen. 
Interesse voor De Fruithof Winssen valt tegen, hoop op jongvolwassenen: 
In de krant van 31 maart jl. een foto op de hoek van de Van Heemstraweg met 
de	Leegstraat	en	ten	zuiden	van	de	Bongerd	waar	de	Fruithof	zou	komen.	Er	
blijkt voorlopig nog niet genoeg interesse te zijn voor het bouwproject van 
zeventig woningen. De informatieavond enkele weken geleden werd druk 
bezocht, maar slechts zestien mensen hebben de enquête ingeleverd en dat is 
teleurstellend. Ontwikkelaar Van de Bosch hoopt nu op samenwerking met 
een club jongvolwassenen die zelf willen gaan bouwen. Zij zijn verenigd in 
een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Deze groep overlegt met 
elkaar of ze misschien de grond kunnen kopen van Van de Bosch. Vanuit de 
politiek wordt de druk ook opgevoerd. Roel van Beuningen (BN&M) vindt dat 
het veel te lang duurt voordat er huizen voor starters gebouwd worden. Hij is 
van mening	 dat	 hier	 behoefte	 aan	 is	 en	 als	 De	 Fruithof	 niets	 oplevert	 de	
gemeente naar andere plekken in Winssen moet kijken. De basisschool wordt 
steeds kleiner, bij verenigingen daalt het aantal leden en als er niet snel iets 
gebeurt, is Roel bang dat jonge gezinnen gaan vertrekken. 
 

 

College is unaniem vóór kunstwerk ‘Anima Mundi’: In de krant van 2 april 
jl. een foto van een impressie van kunstproject Anima Mundi op de dijk in 
Winssen. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gaat het 

kunstwerk Anima Mundi door. Zij 
hebben daar unaniem een besluit over 
genomen. Dat is niet vanzelfsprekend 
want twee van de drie wethouders zijn 
van Beuningen Nu & Morgen. 
Raadsleden van die partij zijn erg 
kritisch en het is dus nog maar de 
vraag of de raad het plan gaat steunen. 
Het kunstenaarsechtpaar Huub en 

Adelheid Kortekaas hebben een ontwerp gemaakt voor een kunstwerk van 100 
bij 15 meter op de dijk in Winssen. Het zijn twee toegangspoorten met twee 
rijen van stalen figuren die ‘de rechters van de tijd’ voorstellen. Het is bedoeld 
als bedevaartsoord, een plek om tot bezinning te komen. Dit plan krijgt steun 
uit vele hoeken en ook van individuele inwoners van Winssen. Maar in 
Winssen is er ook veel tegenstand. Er zijn inmiddels 700 handtekeningen 
tegen het kunstwerk verzameld. Zij vinden het kunstwerk veel te groot en niet 
passend in de omgeving op de dijk. Het college geeft als antwoord dat het 
rivierenlandschap een mix is van grootschalige elementen en interventies. Het 
kunstwerk past daardoor geheel in de maat en schaal van de dijk en het 
rivierenlandschap. Daarnaast heeft het een open structuur met veel ruimte 
tussen de objecten, waardoor de omgeving volledig beleefd wordt. Het 
definitieve besluit is echter uitgesteld tot na de zomer door een procedurefout. 
Ria Straathof stopt als raadslid: In de krant van 22 april jl. een foto van 
fractievoorzitter Ria Straathof (PvdA). Ria heeft tijdens de raadsvergadering 
van 21 april haar ontslag aangeboden bij de burgemeester. De reden die zij 
aangeeft, is dat ze zich niet meer kan opladen voor nog eens drie jaar in de 
Beuningse politiek. Dit heeft volgens haar te maken met de 
machtsverhoudingen in de gemeenteraad. Sijmen Versluijs neemt de zetel van 
Ria over. Hij is al politiek actief als commissielid en in de jaren ‘80 wethouder 
geweest. Wie de nieuwe fractievoorzitter wordt is nog niet bekend. 
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OVER HET VOORTBESTAAN VAN LOKALE GELOOFGEMEENSCHAPPEN 

PROFESSORENMANIFEST ZET VOLGENDE STAP 
In 2012 deed een groep verontruste katholieken onder de naam 

“Professorenmanifest” een dringende oproep aan kardinaal Eijk om zijn 
rampzalige beleid wat betreft de kerksluitingen in het aartsbisdom te herzien. 
De initiatiefgroep heeft onlangs een 2e manifest uitgebracht. Ook dit manifest 
is een aanklacht tegen het beleid van de kardinaal en een pleidooi voor het 
stimuleren in plaats van het opheffen van lokale geloofsgemeenschappen. Ook 
in ons eigen bisdom Den Bosch hebben we te maken met althans de aanzet tot 
een dergelijk beleid. Wat in Utrecht gebeurt gaat dus ook ons aan. 

In zijn brief van 23 november 2014 aan alle parochies van het aartsbisdom 
motiveert kardinaal Eijk zijn beleid: over ruim tien jaar zullen de 
oorspronkelijk 326 parochies in het aartsbisdom zijn samengevoegd tot 
minder dan twintig mega-fusieparochies, elk met nog slechts één 
parochiekerk. Meer dan 300 kerken zijn dan gesloten en evenzovele lokale 
gemeenschappen opgeheven, ook als deze nog levensvatbaar zijn. Grote 
aantallen gelovigen zullen in dit proces de kerk de rug toekeren. Het platteland 
zal religieus ontvolkt raken omdat er niet of nauwelijks nog kerken in dorpen 
overblijven. Er zijn geen bezoldigde diakens en pastoraal werkers meer in 
dienst. Vrouwen zijn dan uit het pastoraat verdwenen, en voor leken is daar 
helemaal geen plaats.  

Omdat de kardinaal op geen enkele wijze tot constructief overleg met de 
inmiddels aanzienlijk gegroeide groep gelovigen bereid was, heeft men zich 
toegelegd op een rechtstreekse benadering van het Vaticaan. Onder de titel 
‘Noodkreet aan paus Franciscus’ is een stuk opgesteld waarin alle grieven 
over het beleid van de kardinaal helder zijn uiteengezet, en wel in 
verschillende talen.. Hieronder volgt een korte samenvatting van het verslag 
van het groepje dat naar Rome afreisde. 
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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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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 



 

COMMUNICANTEN EWIJK 
Op 7 juni doen deze geweldige jongens en meisjes hun Eerste H. 
Communie. We hopen dat het een groot en mooi feest mag worden! 
 

 
V.l.n.r.: Tim Buiks, Sven Roelofs, David de Klein, Elene Peters, 

Björn Korsten, Laura Romviel en Guus de Waal. 
Zittend: Manon Jeurissen, Lise Burgers, Olivier Cuijpers en Lars Roelofs. 
 
  

 

OPRICHTING HOOGSTAMBRIGADE 
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Een Hoogstambrigade bestaat uit vrijwilligers die de boomgaard 
onderhouden: het verwijderen van snoeimateriaal, het terugdringen van 
braamstruweel, het aanplanten van jonge fruitbomen en de grasbegroeiing. 
Naast het gegeven dat het werk nuttig is, is het ook gezellig en leuk om te 
doen! 

De werkgroep krijgt de benodigde kennis overgedragen van verschillende 
specialisten en er is de mogelijkheid om jaarlijks een opfriscursus bij Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland te volgen. 

Als je het belangrijk vindt dat het groene dorpshart vitaler wordt, dan kun 
je als deelnemer aan de Hoogstambrigade hier aan bijdragen. Als eerste stap 
wordt er in juni een informatieavond georganiseerd. Exacte datum, tijdstip en 
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Werkgroep Dorpsgaard Winssen 
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EERSTE H. COMMUNIE WINSSEN 
Op 31 mei doen deze geweldige jongens en meisjes hun Eerste H. 

Communie. We hopen dat het een groot en mooi feest mag worden! 
 

 
Bovenste rij: v.l.n.r. Ruben Vermeulen, Joris Kroes, Marijn Arts 

en Bob Janssen. 
Onderste rij : Anne Verploegen, Eva v. Beuningen en  Eva Janssen. 
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ARCHIEVEN EWIJK EN WINSSEN WEER OP ORDE 
Theo Coenders heeft vanuit Breed er voor gezorgd dat de kerkelijke 

archieven van Ewijk en Winssen keurig op orde zijn gebracht. In een tijdsbestek 
van zo’n 1.5 jaar heeft Theo in een beperkt aantal uren deze niet eenvoudige klus 
op een uitstekende wijze geklaard. Zijn accuratesse en georganiseerde werkwijze 
stonden hier borg voor. De gehele documentatie is ook digitaal opgeslagen. 

In Ewijk was er tot 1993 sprake van een goed geordend archief, doch voor de 
jaren daarna liet dit te wensen over. In Winssen moest er ook nog het nodige 
gedaan worden. Het op orde brengen van een archief wordt vaak niet als het 
meest belangrijke ervaren, maar zeker voor kerkelijke archieven is dit wel 
degelijk zo. Hoe vaak worden geboorte-, huwelijks en overlijdensregisters niet 
geraadpleegd? Nu zeker na de samenvoeging tot de nieuwe Parochie 
H. Johannes XXIII is het op orde hebben van een goed gedocumenteerd archief 
van belang. Intussen heeft Theo zich ook bereid verklaard een begin te maken 
met een beschrijving van het ontstaan van de kerk in Ewijk. Dit als onderdeel 
van het 100-jarig bestaan in 2017. Theo, ontzettend bedankt! 

 
ONZEKERHEID 
In de moederbuik praat een tweeling met elkaar:  
“Geloof jij in een leven na de geboorte?” 
“Ja,” zegt de ene. 
“Hoe ziet dat er dan uit, een leven na de geboorte?” 
“Dat weet ik ook niet precies. Maar het zal wel lichter zijn dan hier. En 
misschien lopen we wel rond en eten met onze mond.” 
“Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met de mond eten? Hoe dan? Er is 
toch een navelstreng die ons voedt. Bovendien is die veel te kort!” 
“Ik geloof dat alles echt anders zal zijn.” 
“Nou, ik denk dat met de geboorte het leven ten einde is. Ik blijf liever bij dat 
wat ik hier en nu ervaar: het leven is een kwelling en het is donker!” 
“Nee, we zullen dan onze moeder zien en zij zal voor ons zorgen.” 
“Geloof jij in een moeder? Waar is ze dan?” 
“Hier, overal om ons heen. Wij zijn en leven in haar en door haar. Zonder haar 
zouden we er helemaal niet zijn!” 
“Onzin! Ik heb nog niets van een moeder gezien, er nooit iets van gemerkt, dus is 
ze er niet! En bovendien: er is nog nooit iemand teruggekomen!” 
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KERK EWIJK 100 JAAR GELEDEN INGEWIJD 
Op 1 oktober 2017 is het honderd jaar geleden dat onze kerk werd 

ingewijd. Om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft zich een 
comité gevormd. Naast de al bekende personen (Arno Spin, Jaap Peters en 
Theo Coenders) zijn Diny van Rens en Pastor Visschedijk aan het comité 
toegevoegd. Vanuit de contactraad komen daar nog bij Toon Reuvers en 
Ingrid van As. 

We roepen iedereen vroegtijdig op om een bijdrage aan het jubileum te 
leveren. Concreet: we zoeken op dit moment goede, scherpe foto’s van de 
pastores Peters en Vrijdag voor in het te maken jubileumboek. Deze kunt u 
aanleveren bij Arno Spin. Ook andere foto’s van memorabele feiten rondom 
de kerk of leuke anekdotes zijn welkom 

Ook als u hulp wilt bij het aanleveren van het een of ander staan we u 
graag terzijde. De bijdragen zullen ter zijner tijd verschijnen. We roepen ook 
mensen op om ons anderszins te ondersteunen. In de nabije toekomst hoort u 
meer over te ontwikkelen activiteiten. 
 

Het comité 

7 JUNI 2015 IS HET EWIJK FESTIJN 
De Stichting Ewijk	Festijn	organiseert op zondag 7 juni een braderie met 

Pasar Malam en diverse andere activiteiten. Dit zal plaatsvinden in het 
centrum van Ewijk op en om de Klef. 

Op de braderie kunt u rondsnuffelen tussen kleding, sieraden, snuisterijen 
en nog veel meer. Bij de Pasar Malam kan men genieten van exotische hapjes 
en drankjes. De palingroker is er ook. Voor de kinderen is er volop vermaak 
met een springkussen, ballengooien, een suikerspinkraam en schminken. Ook 
zullen er diverse speciale voertuigen te zien zijn. De middag wordt 
opgeluisterd door de dweilorkesten Brulto en Bar Wah, ‘t Koor en Rex & 
Band. Er zijn voldoende terrasjes aanwezig.  
Kortom: voor elk wat wils! 
De braderie is van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is €2,00.  
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ZONDAG 28 JUNI 2015: PATROONSFEEST JOHANNES DE DOPER  

We vieren de geboorte van Johannes op 24 juni en zijn sterfdag op 29 
augustus. De geboorte van Johannes vond plaats op 24 juni. Hij was de zoon 
van hogepriester Zacharias en Elisabeth. Een engel vertelde in de tempel aan 
Zacharias dat Elisabeth in haar ouderdom nog zwanger was. Zacharias 
geloofde het niet en als straf kon hij niet meer praten tot even na de geboorte 
van zijn zoon. Johannes werd de voorloper en wegbereider van de Messias. 
Vaak wordt hij genoemd “de roepende in de woestijn”. Hij riep op tot 
bekering en velen lieten zich door Johannes dopen in de Jordaan. Zo ook 
Jezus, voor hij begon met optreden in Israel. Johannes werd op bevel van 
koning Herodes in de gevangenis gezet vanwege kritiek op zijn levenswijze. 
Hij leefde namelijk met de vrouw van zijn broer. Bij een feest danste Salome, 
de dochter van zijn ‘tweede’ vrouw, zo mooi dat Herodes haar elke wens 
wilde vervullen. Salome vroeg het hoofd van Johannes. Johannes wordt vaak 
afgebeeld als een ‘woeste prediker’ bij de Jordaan. 

Op zondag 28 juni viert de geloofsgemeenschap van Ewijk het feest van 
hun patroonheilige. Er is die morgen om 10.00 een plechtige viering in de 
kerk van Ewijk. In de geloofsgemeenschappen van Winssen en Weurt zal er 
dan GEEN viering zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd dit patroonsfeest 
mee te vieren in Ewijk. 

 
VASTENACTIE 2015 IN EWIJK 
Tijdens de actie zijn de volgende bedragen opgehaald: 

 Op de school: €359,35. 
 Via enveloppen in offerblokken en brievenbus pastorie: €135,10. 
 De privé-overmakingen naar de Vastenactie zelf zijn nog lopende, maar 

ook daar is goed gegeven. 
Alle donateurs van harte bedankt! Mensen in Sri Lanka zijn er blij mee. 
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 De privé-overmakingen naar de Vastenactie zelf zijn nog lopende, maar 

ook daar is goed gegeven. 
Alle donateurs van harte bedankt! Mensen in Sri Lanka zijn er blij mee. 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

 

VINCENT VAN GOGH 
 

Als domineeszoon was Vincent van Gogh het geloof met de paplepel 
ingegoten. Nog voordat hij zijn weinig winstgevende kunstenaarsloopbaan 
startte was hij onder andere als lekenprediker in de mijnstreek Borinage in 
België actief. Hij pakte zijn taak met zijn voortvarende karakter rigoureus aan. 
Hij kleedde zich als een arme mijnwerker, leefde als een arme mijnwerker en 
ging zelfs mee de mijnschacht in om te ervaren hoe zijn 
gelovigen zich moesten voelen. Helaas schoot dat, we 
schrijven tweede helft 19e eeuw, bij zijn superieuren in 
het verkeerde keelgat. De zo enthousiaste Vincent moest 
bakzeil halen en op zoek naar een nieuwe 
levensinvulling. Uiteindelijk werd hij met dezelfde 
voortvarendheid kunstenaar, die in zijn armlastigheid 
door zijn broer Theo moest worden onderhouden. 

We	hebben	sinds	enige	tijd	Paus	Franciscus	aan 
het hoofd van onze katholieke kerk. Hij heeft 
dezelfde voortvarendheid als Vincent, met dit 
verschil, dat hij geen superieuren boven zich heeft. 
Hij gaat kijken bij de bootvluchtelingen op 
Lampedusa, hij neemt onaardige benamingen voor 
zijn kardinalen in de mond en zo pas nog noemde 
hij de Armeense moorden door de Turken 
genocide. Onze Paus kruipt de mijnschacht in. 

Voorzichtig komen zijn tegenstanders uit de loopgraven, Antoine Bodar 
voorop. Gaat onze Paus niet te ver? Moet hij niet wat diplomatieker te werk 
gaan? Ik ben weliswaar een volgeling, maar het mag wat geremder. 

Maar laten we zuinig zijn op onze Paus. Want we weten hoe het met 
Vincent is afgelopen. 

 
Theo Coenders 

 
 
 
 

 

VORMELINGEN EWIJK 
Deze stralende tieners hebben 11 april het Vormsel ontvangen. 

 
V.l.n.r.: Sannie Tromp, Minoes Peters, Joyce Derks, Marieke v.d. Heijden, Auke v. 
Kuyk, Lisa Gerrits, Pastor Visschedijk, Jim Roelofs, Vormheer Schröder, Bjorn Derks 

 
FIETSBEDEVAART NAAR KEVELAER 
Op zondag 26 juli vertrekt vanuit Ewijk de 66e Maas en Waalse fietsbedevaart 
naar Kevelaer. Deze fietsbedevaart naar het Mariaoord staat nog steeds in de 
belangstelling. 
Het verzamelpunt in Bergharen is om 5.00 bij de kerk. Het verzamelpunt voor 
deze tocht is om 5.30 bij de rotonde in Ewijk. 
De totale afstand is heen en terug ongeveer 120 km. Voor iedereen die 
regelmatig fietst, is dit geen probleem. 
Het dagprogramma: 10.00 Hoogmis in de Basiliek, vervolgens een hapje eten, 
13.00 Kruisweg in het prachtige processiepark, Pastor Visschedijk zal 
voorgaan. Rond de klok van 19.00 zijn we weer terug in Ewijk. 
Voor meer informatie: Tiny Derks, tel. 53 22 86 
Voor Bergharen: Han van den Berg, tel. 53 17 08 
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 23 mei 19.00 Lambert Arts SZ 19.00 Pastor Jan de 

Waal
OC

Zo. 24 mei 11.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

vol koor 9.30 Pastor Bertus
Visschedijk

LGK 10.00 Lambert Arts Gem.
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Ma. 25 mei 10.00 1e comm B.V jeugd
koor

10.00 WoCo SZ

Zat. 30 mei 19.00 Pastor Bertus
Visschedijk

-- 19.00 Jo Straver KOM

Zo. 31 mei 10.00 B. Visschedijk
1e Communie

Dinge-
dong

10.00 Jo Straver Gem.
koor

10.30 Jan de Waal 
Jubileum Zonne-

bloem Weurt

OC

Zat. 6 juni 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 Lambert Arts SZ

Zo. 7 juni 10.00 Pastor Bertus
Visschedijk

-- 10.00 Lambert Arts SZ 11.00 Jan de Waal
1e Communie

Zat. 13 juni 19.00 Lambert Arts SZ
Zo. 14 juni 10.00 B. Visschedijk

Patroonsfeest
VN 10.00 Arts & Donkers

Naviering 1e C.
Stuiter-
ballen

Zat. 20 juni 19.00 Pastor Bertus
Visschedijk

-- 19.00 WoCo SZ

Zo. 21 juni 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00 WoCo Gem.
Koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 27 juni 19.00 Jo Straver SZ 19.00 Buitenviering
WoCo

OC

Zo. 28 juni 10.00 B. Visschedijk
Patroonsfeest

19.00 Jo Straver Gem.
koor

Zat. 4 juli 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 Lambert Arts SZ

Zo. 5 juli 10.00 Pastor Bertus
Visschedijk

-- 10.00 Lambert Arts SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 11 juli 19.00 Pastor Bertus
Visschedijk

-- 19.00 Nog niet bekend

Zo. 12 juli 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Nog niet bekend 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 18 juli 19.00 Jan Volkers 19.00 Nog niet bekend

Zo. 19 juli 10.00 WoCo -- 10.00 Nog niet bekend 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

12e Zondag v/h 
jaar

Vaderdag

13e Zondag v/h 
Jaar

14e Zondag v/h 
Jaar

15e Zondag v/h 
Jaar

16e Zondag v/h 
Jaar

Drie-eenheid

Sacramentsdag

Pinksteren

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen
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VINCENT VAN GOGH 
 

Als domineeszoon was Vincent van Gogh het geloof met de paplepel 
ingegoten. Nog voordat hij zijn weinig winstgevende kunstenaarsloopbaan 
startte was hij onder andere als lekenprediker in de mijnstreek Borinage in 
België actief. Hij pakte zijn taak met zijn voortvarende karakter rigoureus aan. 
Hij kleedde zich als een arme mijnwerker, leefde als een arme mijnwerker en 
ging zelfs mee de mijnschacht in om te ervaren hoe zijn 
gelovigen zich moesten voelen. Helaas schoot dat, we 
schrijven tweede helft 19e eeuw, bij zijn superieuren in 
het verkeerde keelgat. De zo enthousiaste Vincent moest 
bakzeil halen en op zoek naar een nieuwe 
levensinvulling. Uiteindelijk werd hij met dezelfde 
voortvarendheid kunstenaar, die in zijn armlastigheid 
door zijn broer Theo moest worden onderhouden. 

We	hebben	sinds	enige	tijd	Paus	Franciscus	aan 
het hoofd van onze katholieke kerk. Hij heeft 
dezelfde voortvarendheid als Vincent, met dit 
verschil, dat hij geen superieuren boven zich heeft. 
Hij gaat kijken bij de bootvluchtelingen op 
Lampedusa, hij neemt onaardige benamingen voor 
zijn kardinalen in de mond en zo pas nog noemde 
hij de Armeense moorden door de Turken 
genocide. Onze Paus kruipt de mijnschacht in. 

Voorzichtig komen zijn tegenstanders uit de loopgraven, Antoine Bodar 
voorop. Gaat onze Paus niet te ver? Moet hij niet wat diplomatieker te werk 
gaan? Ik ben weliswaar een volgeling, maar het mag wat geremder. 

Maar laten we zuinig zijn op onze Paus. Want we weten hoe het met 
Vincent is afgelopen. 

 
Theo Coenders 

 
 
 
 

 

VORMELINGEN EWIJK 
Deze stralende tieners hebben 11 april het Vormsel ontvangen. 

 
V.l.n.r.: Sannie Tromp, Minoes Peters, Joyce Derks, Marieke v.d. Heijden, Auke v. 
Kuyk, Lisa Gerrits, Pastor Visschedijk, Jim Roelofs, Vormheer Schröder, Bjorn Derks 

 
FIETSBEDEVAART NAAR KEVELAER 
Op zondag 26 juli vertrekt vanuit Ewijk de 66e Maas en Waalse fietsbedevaart 
naar Kevelaer. Deze fietsbedevaart naar het Mariaoord staat nog steeds in de 
belangstelling. 
Het verzamelpunt in Bergharen is om 5.00 bij de kerk. Het verzamelpunt voor 
deze tocht is om 5.30 bij de rotonde in Ewijk. 
De totale afstand is heen en terug ongeveer 120 km. Voor iedereen die 
regelmatig fietst, is dit geen probleem. 
Het dagprogramma: 10.00 Hoogmis in de Basiliek, vervolgens een hapje eten, 
13.00 Kruisweg in het prachtige processiepark, Pastor Visschedijk zal 
voorgaan. Rond de klok van 19.00 zijn we weer terug in Ewijk. 
Voor meer informatie: Tiny Derks, tel. 53 22 86 
Voor Bergharen: Han van den Berg, tel. 53 17 08 
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KERK EWIJK 100 JAAR GELEDEN INGEWIJD 
Op 1 oktober 2017 is het honderd jaar geleden dat onze kerk werd 

ingewijd. Om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft zich een 
comité gevormd. Naast de al bekende personen (Arno Spin, Jaap Peters en 
Theo Coenders) zijn Diny van Rens en Pastor Visschedijk aan het comité 
toegevoegd. Vanuit de contactraad komen daar nog bij Toon Reuvers en 
Ingrid van As. 

We roepen iedereen vroegtijdig op om een bijdrage aan het jubileum te 
leveren. Concreet: we zoeken op dit moment goede, scherpe foto’s van de 
pastores Peters en Vrijdag voor in het te maken jubileumboek. Deze kunt u 
aanleveren bij Arno Spin. Ook andere foto’s van memorabele feiten rondom 
de kerk of leuke anekdotes zijn welkom 

Ook als u hulp wilt bij het aanleveren van het een of ander staan we u 
graag terzijde. De bijdragen zullen ter zijner tijd verschijnen. We roepen ook 
mensen op om ons anderszins te ondersteunen. In de nabije toekomst hoort u 
meer over te ontwikkelen activiteiten. 
 

Het comité 

7 JUNI 2015 IS HET EWIJK FESTIJN 
De Stichting Ewijk	Festijn	organiseert op zondag 7 juni een braderie met 

Pasar Malam en diverse andere activiteiten. Dit zal plaatsvinden in het 
centrum van Ewijk op en om de Klef. 

Op de braderie kunt u rondsnuffelen tussen kleding, sieraden, snuisterijen 
en nog veel meer. Bij de Pasar Malam kan men genieten van exotische hapjes 
en drankjes. De palingroker is er ook. Voor de kinderen is er volop vermaak 
met een springkussen, ballengooien, een suikerspinkraam en schminken. Ook 
zullen er diverse speciale voertuigen te zien zijn. De middag wordt 
opgeluisterd door de dweilorkesten Brulto en Bar Wah, ‘t Koor en Rex & 
Band. Er zijn voldoende terrasjes aanwezig.  
Kortom: voor elk wat wils! 
De braderie is van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is €2,00.  
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en drankjes. De palingroker is er ook. Voor de kinderen is er volop vermaak 
met een springkussen, ballengooien, een suikerspinkraam en schminken. Ook 
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ZONDAG 28 JUNI 2015: PATROONSFEEST JOHANNES DE DOPER  

We vieren de geboorte van Johannes op 24 juni en zijn sterfdag op 29 
augustus. De geboorte van Johannes vond plaats op 24 juni. Hij was de zoon 
van hogepriester Zacharias en Elisabeth. Een engel vertelde in de tempel aan 
Zacharias dat Elisabeth in haar ouderdom nog zwanger was. Zacharias 
geloofde het niet en als straf kon hij niet meer praten tot even na de geboorte 
van zijn zoon. Johannes werd de voorloper en wegbereider van de Messias. 
Vaak wordt hij genoemd “de roepende in de woestijn”. Hij riep op tot 
bekering en velen lieten zich door Johannes dopen in de Jordaan. Zo ook 
Jezus, voor hij begon met optreden in Israel. Johannes werd op bevel van 
koning Herodes in de gevangenis gezet vanwege kritiek op zijn levenswijze. 
Hij leefde namelijk met de vrouw van zijn broer. Bij een feest danste Salome, 
de dochter van zijn ‘tweede’ vrouw, zo mooi dat Herodes haar elke wens 
wilde vervullen. Salome vroeg het hoofd van Johannes. Johannes wordt vaak 
afgebeeld als een ‘woeste prediker’ bij de Jordaan. 

Op zondag 28 juni viert de geloofsgemeenschap van Ewijk het feest van 
hun patroonheilige. Er is die morgen om 10.00 een plechtige viering in de 
kerk van Ewijk. In de geloofsgemeenschappen van Winssen en Weurt zal er 
dan GEEN viering zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd dit patroonsfeest 
mee te vieren in Ewijk. 

 
VASTENACTIE 2015 IN EWIJK 
Tijdens de actie zijn de volgende bedragen opgehaald: 

 Op de school: €359,35. 
 Via enveloppen in offerblokken en brievenbus pastorie: €135,10. 
 De privé-overmakingen naar de Vastenactie zelf zijn nog lopende, maar 

ook daar is goed gegeven. 
Alle donateurs van harte bedankt! Mensen in Sri Lanka zijn er blij mee. 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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EERSTE H. COMMUNIE WINSSEN 
Op 31 mei doen deze geweldige jongens en meisjes hun Eerste H. 

Communie. We hopen dat het een groot en mooi feest mag worden! 
 

 
Bovenste rij: v.l.n.r. Ruben Vermeulen, Joris Kroes, Marijn Arts 

en Bob Janssen. 
Onderste rij : Anne Verploegen, Eva v. Beuningen en  Eva Janssen. 
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ARCHIEVEN EWIJK EN WINSSEN WEER OP ORDE 
Theo Coenders heeft vanuit Breed er voor gezorgd dat de kerkelijke 

archieven van Ewijk en Winssen keurig op orde zijn gebracht. In een tijdsbestek 
van zo’n 1.5 jaar heeft Theo in een beperkt aantal uren deze niet eenvoudige klus 
op een uitstekende wijze geklaard. Zijn accuratesse en georganiseerde werkwijze 
stonden hier borg voor. De gehele documentatie is ook digitaal opgeslagen. 

In Ewijk was er tot 1993 sprake van een goed geordend archief, doch voor de 
jaren daarna liet dit te wensen over. In Winssen moest er ook nog het nodige 
gedaan worden. Het op orde brengen van een archief wordt vaak niet als het 
meest belangrijke ervaren, maar zeker voor kerkelijke archieven is dit wel 
degelijk zo. Hoe vaak worden geboorte-, huwelijks en overlijdensregisters niet 
geraadpleegd? Nu zeker na de samenvoeging tot de nieuwe Parochie 
H. Johannes XXIII is het op orde hebben van een goed gedocumenteerd archief 
van belang. Intussen heeft Theo zich ook bereid verklaard een begin te maken 
met een beschrijving van het ontstaan van de kerk in Ewijk. Dit als onderdeel 
van het 100-jarig bestaan in 2017. Theo, ontzettend bedankt! 

 
ONZEKERHEID 
In de moederbuik praat een tweeling met elkaar:  
“Geloof jij in een leven na de geboorte?” 
“Ja,” zegt de ene. 
“Hoe ziet dat er dan uit, een leven na de geboorte?” 
“Dat weet ik ook niet precies. Maar het zal wel lichter zijn dan hier. En 
misschien lopen we wel rond en eten met onze mond.” 
“Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met de mond eten? Hoe dan? Er is 
toch een navelstreng die ons voedt. Bovendien is die veel te kort!” 
“Ik geloof dat alles echt anders zal zijn.” 
“Nou, ik denk dat met de geboorte het leven ten einde is. Ik blijf liever bij dat 
wat ik hier en nu ervaar: het leven is een kwelling en het is donker!” 
“Nee, we zullen dan onze moeder zien en zij zal voor ons zorgen.” 
“Geloof jij in een moeder? Waar is ze dan?” 
“Hier, overal om ons heen. Wij zijn en leven in haar en door haar. Zonder haar 
zouden we er helemaal niet zijn!” 
“Onzin! Ik heb nog niets van een moeder gezien, er nooit iets van gemerkt, dus is 
ze er niet! En bovendien: er is nog nooit iemand teruggekomen!” 
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COMMUNICANTEN EWIJK 
Op 7 juni doen deze geweldige jongens en meisjes hun Eerste H. 
Communie. We hopen dat het een groot en mooi feest mag worden! 
 

 
V.l.n.r.: Tim Buiks, Sven Roelofs, David de Klein, Elene Peters, 

Björn Korsten, Laura Romviel en Guus de Waal. 
Zittend: Manon Jeurissen, Lise Burgers, Olivier Cuijpers en Lars Roelofs. 
 
  

 

OPRICHTING HOOGSTAMBRIGADE 
Recentelijk is er hard gewerkt in en aan de boomgaard gelegen in het 

dorpshart van Winssen, naast de kerk. De aanleiding is het leggen van een 
basis om dit unieke gebied weer in een goede staat te krijgen. Kerk en 
boomgaard hebben een cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar er 
is in het verleden slechts klein onderhoud uitgevoerd. 

Gemeente Beuningen en Provincie 
Gelderland hebben eenmalig subsidie 
beschikbaar gesteld om de boomgaard 
te herstellen. Dit is gecoördineerd 
door Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Het herstelsnoeiwerk is 
intussen professioneel uitgevoerd 
door Jeroen Charpentier. 

Stichting Landschapsbeheer heeft 
vooraf aangegeven dat het waardevol 
is wanneer er  vervolgens een meer 
structurele oplossing komt voor het 

reguliere onderhoud van de boomgaard. Ervaring leert dat het oprichten van 
een zogeheten vrijwillige Hoogstambrigade deze oplossing biedt.  

Een Hoogstambrigade bestaat uit vrijwilligers die de boomgaard 
onderhouden: het verwijderen van snoeimateriaal, het terugdringen van 
braamstruweel, het aanplanten van jonge fruitbomen en de grasbegroeiing. 
Naast het gegeven dat het werk nuttig is, is het ook gezellig en leuk om te 
doen! 

De werkgroep krijgt de benodigde kennis overgedragen van verschillende 
specialisten en er is de mogelijkheid om jaarlijks een opfriscursus bij Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland te volgen. 

Als je het belangrijk vindt dat het groene dorpshart vitaler wordt, dan kun 
je als deelnemer aan de Hoogstambrigade hier aan bijdragen. Als eerste stap 
wordt er in juni een informatieavond georganiseerd. Exacte datum, tijdstip en 
locatie worden ruimschoots vooraf bekend gemaakt. Ook kunt u contact 
opnemen met het bestuur van parochie H. Johannes XXIII 

 
Werkgroep Dorpsgaard Winssen 
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College is unaniem vóór kunstwerk ‘Anima Mundi’: In de krant van 2 april 
jl. een foto van een impressie van kunstproject Anima Mundi op de dijk in 
Winssen. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gaat het 

kunstwerk Anima Mundi door. Zij 
hebben daar unaniem een besluit over 
genomen. Dat is niet vanzelfsprekend 
want twee van de drie wethouders zijn 
van Beuningen Nu & Morgen. 
Raadsleden van die partij zijn erg 
kritisch en het is dus nog maar de 
vraag of de raad het plan gaat steunen. 
Het kunstenaarsechtpaar Huub en 

Adelheid Kortekaas hebben een ontwerp gemaakt voor een kunstwerk van 100 
bij 15 meter op de dijk in Winssen. Het zijn twee toegangspoorten met twee 
rijen van stalen figuren die ‘de rechters van de tijd’ voorstellen. Het is bedoeld 
als bedevaartsoord, een plek om tot bezinning te komen. Dit plan krijgt steun 
uit vele hoeken en ook van individuele inwoners van Winssen. Maar in 
Winssen is er ook veel tegenstand. Er zijn inmiddels 700 handtekeningen 
tegen het kunstwerk verzameld. Zij vinden het kunstwerk veel te groot en niet 
passend in de omgeving op de dijk. Het college geeft als antwoord dat het 
rivierenlandschap een mix is van grootschalige elementen en interventies. Het 
kunstwerk past daardoor geheel in de maat en schaal van de dijk en het 
rivierenlandschap. Daarnaast heeft het een open structuur met veel ruimte 
tussen de objecten, waardoor de omgeving volledig beleefd wordt. Het 
definitieve besluit is echter uitgesteld tot na de zomer door een procedurefout. 
Ria Straathof stopt als raadslid: In de krant van 22 april jl. een foto van 
fractievoorzitter Ria Straathof (PvdA). Ria heeft tijdens de raadsvergadering 
van 21 april haar ontslag aangeboden bij de burgemeester. De reden die zij 
aangeeft, is dat ze zich niet meer kan opladen voor nog eens drie jaar in de 
Beuningse politiek. Dit heeft volgens haar te maken met de 
machtsverhoudingen in de gemeenteraad. Sijmen Versluijs neemt de zetel van 
Ria over. Hij is al politiek actief als commissielid en in de jaren ‘80 wethouder 
geweest. Wie de nieuwe fractievoorzitter wordt is nog niet bekend. 
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OVER HET VOORTBESTAAN VAN LOKALE GELOOFGEMEENSCHAPPEN 

PROFESSORENMANIFEST ZET VOLGENDE STAP 
In 2012 deed een groep verontruste katholieken onder de naam 

“Professorenmanifest” een dringende oproep aan kardinaal Eijk om zijn 
rampzalige beleid wat betreft de kerksluitingen in het aartsbisdom te herzien. 
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stimuleren in plaats van het opheffen van lokale geloofsgemeenschappen. Ook 
in ons eigen bisdom Den Bosch hebben we te maken met althans de aanzet tot 
een dergelijk beleid. Wat in Utrecht gebeurt gaat dus ook ons aan. 

In zijn brief van 23 november 2014 aan alle parochies van het aartsbisdom 
motiveert kardinaal Eijk zijn beleid: over ruim tien jaar zullen de 
oorspronkelijk 326 parochies in het aartsbisdom zijn samengevoegd tot 
minder dan twintig mega-fusieparochies, elk met nog slechts één 
parochiekerk. Meer dan 300 kerken zijn dan gesloten en evenzovele lokale 
gemeenschappen opgeheven, ook als deze nog levensvatbaar zijn. Grote 
aantallen gelovigen zullen in dit proces de kerk de rug toekeren. Het platteland 
zal religieus ontvolkt raken omdat er niet of nauwelijks nog kerken in dorpen 
overblijven. Er zijn geen bezoldigde diakens en pastoraal werkers meer in 
dienst. Vrouwen zijn dan uit het pastoraat verdwenen, en voor leken is daar 
helemaal geen plaats.  

Omdat de kardinaal op geen enkele wijze tot constructief overleg met de 
inmiddels aanzienlijk gegroeide groep gelovigen bereid was, heeft men zich 
toegelegd op een rechtstreekse benadering van het Vaticaan. Onder de titel 
‘Noodkreet aan paus Franciscus’ is een stuk opgesteld waarin alle grieven 
over het beleid van de kardinaal helder zijn uiteengezet, en wel in 
verschillende talen.. Hieronder volgt een korte samenvatting van het verslag 
van het groepje dat naar Rome afreisde. 

 

College is unaniem vóór kunstwerk ‘Anima Mundi’: In de krant van 2 april 
jl. een foto van een impressie van kunstproject Anima Mundi op de dijk in 
Winssen. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gaat het 

kunstwerk Anima Mundi door. Zij 
hebben daar unaniem een besluit over 
genomen. Dat is niet vanzelfsprekend 
want twee van de drie wethouders zijn 
van Beuningen Nu & Morgen. 
Raadsleden van die partij zijn erg 
kritisch en het is dus nog maar de 
vraag of de raad het plan gaat steunen. 
Het kunstenaarsechtpaar Huub en 

Adelheid Kortekaas hebben een ontwerp gemaakt voor een kunstwerk van 100 
bij 15 meter op de dijk in Winssen. Het zijn twee toegangspoorten met twee 
rijen van stalen figuren die ‘de rechters van de tijd’ voorstellen. Het is bedoeld 
als bedevaartsoord, een plek om tot bezinning te komen. Dit plan krijgt steun 
uit vele hoeken en ook van individuele inwoners van Winssen. Maar in 
Winssen is er ook veel tegenstand. Er zijn inmiddels 700 handtekeningen 
tegen het kunstwerk verzameld. Zij vinden het kunstwerk veel te groot en niet 
passend in de omgeving op de dijk. Het college geeft als antwoord dat het 
rivierenlandschap een mix is van grootschalige elementen en interventies. Het 
kunstwerk past daardoor geheel in de maat en schaal van de dijk en het 
rivierenlandschap. Daarnaast heeft het een open structuur met veel ruimte 
tussen de objecten, waardoor de omgeving volledig beleefd wordt. Het 
definitieve besluit is echter uitgesteld tot na de zomer door een procedurefout. 
Ria Straathof stopt als raadslid: In de krant van 22 april jl. een foto van 
fractievoorzitter Ria Straathof (PvdA). Ria heeft tijdens de raadsvergadering 
van 21 april haar ontslag aangeboden bij de burgemeester. De reden die zij 
aangeeft, is dat ze zich niet meer kan opladen voor nog eens drie jaar in de 
Beuningse politiek. Dit heeft volgens haar te maken met de 
machtsverhoudingen in de gemeenteraad. Sijmen Versluijs neemt de zetel van 
Ria over. Hij is al politiek actief als commissielid en in de jaren ‘80 wethouder 
geweest. Wie de nieuwe fractievoorzitter wordt is nog niet bekend. 
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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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Op maandag 27 april zijn wij met een 
delegatie van zeven personen naar Rome 
vertrokken met als doel om onze Noodkreet 
zo breed mogelijk binnen het Vaticaan te 
verspreiden en deze zo dicht mogelijk bij de 
paus te krijgen. 

In het Vaticaan zijn wij op verschillende 
plaatsen met opmerkelijke openheid en 
sympathie ontvangen. Wat een contrast met 
onze ervaringen in Nederland waar de 
kardinaal nog geen woord met ons heeft 
willen wisselen! Zo kregen we onverwacht 
gemakkelijk toegang tot zowel hoogwaar-
digheidsbekleders van de belangrijkste 

congregaties als tot doorgewinterde oudgedienden die het Vaticaan door en 
door kennen. Van deze laatsten kregen we adviezen over wie we zeker nog 
meer moesten spreken en hoe we het meest effectief vervolgstappen kunnen 
zetten. We weten nu nog beter hoe het Vaticaan in elkaar zit en waar de 
strategische posities te vinden zijn. 

Maar wellicht nog belangrijker was de constatering dat, ondanks de 
veelheid aan (wereld)problemen en de ingrijpende reorganisaties van de 
curies met bijbehorende stoelendans, onze gesprekspartners opmerkelijk goed 
geïnformeerd bleken over wat zich in de Nederlandse kerkprovincie afspeelt. 
En dat wij daaraan met onze Noodkreet aanvullende informatie en misschien 
zelfs inzichten hebben kunnen toevoegen. 

Het zou naïef zijn om te verwachten dat onze missie tot gevolg zal hebben 
dat het Vaticaan direct zal ingrijpen in de situatie in het aartsbisdom. Het 
Vaticaan werkt vooral met stille diplomatie. Maar wij zijn zeker positief 
gestemd over het feit dat we hebben kunnen bijdragen aan de brede 
verspreiding van kennis binnen het Vaticaan over het catastrofale proces dat 
zich afspeelt in de Nederlandse kerkprovincie. 

 
Veel meer informatie over het Professorenmanifest vindt u op de site: 
www.bezieldverbandutrecht.nl 

C.P. 
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niet mee. Vanuit de gemeente is er een probleem, namelijk gelijktijdig met het 
indienen van dit burgerinitiatief wees de gemeenteraad het speelveld aan als 
bouwplek voor woningen. Wethouder Piet de Klein probeerde de stichting een 
ander plekje te geven, maar de stichting bleef erbij dat andere plekken niet 
geschikt zijn. Zij probeerde met een enquête duidelijk te maken dat de grote 
meerderheid van Winssen het parkje verkoos boven nieuwbouw. De gemeente 
was boos over deze ”gekleurde enquête”en staakte de gesprekken. De stichting 
Generatiepark heeft het buurtproject aangemeld bij ‘Samen in de buurt’ van de 
gemeente. Wethouder Hans Driessen heeft toegezegd hier opnieuw naar te 
kijken en komt met een notitie over burgerparticipatie bij de gemeenteraad. De 
politiek beslist daarna hoeveel vrijheid inwoners van de gemeente Beuningen 
krijgen. 
Expositiereeks in dijkmagazijn Winssen: In de krant van 25 maart jl. de 
mededeling dat in de maanden april tot en met september een expositiereeks 
komt van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars in het dijkmagazijn in 
Winssen. De leden van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars zijn inmiddels 
uitgenodigd concepten voor de tentoonstellingen in te dienen. 
Interesse voor De Fruithof Winssen valt tegen, hoop op jongvolwassenen: 
In de krant van 31 maart jl. een foto op de hoek van de Van Heemstraweg met 
de	Leegstraat	en	ten	zuiden	van	de	Bongerd	waar	de	Fruithof	zou	komen.	Er	
blijkt voorlopig nog niet genoeg interesse te zijn voor het bouwproject van 
zeventig woningen. De informatieavond enkele weken geleden werd druk 
bezocht, maar slechts zestien mensen hebben de enquête ingeleverd en dat is 
teleurstellend. Ontwikkelaar Van de Bosch hoopt nu op samenwerking met 
een club jongvolwassenen die zelf willen gaan bouwen. Zij zijn verenigd in 
een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Deze groep overlegt met 
elkaar of ze misschien de grond kunnen kopen van Van de Bosch. Vanuit de 
politiek wordt de druk ook opgevoerd. Roel van Beuningen (BN&M) vindt dat 
het veel te lang duurt voordat er huizen voor starters gebouwd worden. Hij is 
van mening	 dat	 hier	 behoefte	 aan	 is	 en	 als	 De	 Fruithof	 niets	 oplevert	 de	
gemeente naar andere plekken in Winssen moet kijken. De basisschool wordt 
steeds kleiner, bij verenigingen daalt het aantal leden en als er niet snel iets 
gebeurt, is Roel bang dat jonge gezinnen gaan vertrekken. 
 



 

Het was een dikke notenboom. De pastoor maakte een kruis, deed het boek 
dicht, en ging eens kijken. 

“Moet ie er uit?” 
“Jao, meneer pastoor, Hij loajt nie mer en ie stet m’n in de weg. 
“Wat duude mit den stam, denkte?” 

“Nou, ik zal d’rplanken van laote zoage. ‘k heb kleine keujes en die 
motte vrete, en dan mok une keujesbak moake. 

“Gif mijn dan ’t ondereind”, 
“O, den boks, meneer pastoor, me alle plezier.” 

En de pastoor kreeg het ondereind. Nu waren er in 
die tijd nog van die rondreizende timmerlui, die van 
de ene boer nor d’n andere gong  um de zoak te 
repareren; mistal kwemme ze uit Duitsland en soms 
waren er ook beeldsnijers bij. Want die timmerlui 
kosse vroeger ook houtsnijerk make aan de 
boerenwagens, woar altijd leeuwen en draken an 
gesneden werden. Zonne beeldsnijer het toen voor de 
pastoor van dieje boom unnen Antonius gemaakt. Hij 
was wel een bietje rouw, mar ze han toen hier ene 
kuster, die ook zo’n bietje schilderen kos, en hij het 
um met stopverf wa gelijk gemakt en toen mooi 
opgeschilderd. Mar toen diejen boer ‘s zondags onder de letste mis zunnen 
Antonius zag stoan, han ze ook een briefje angehange met dieze woorden: 

Heilige Antonius, hoog verheven, Gij hebt me menige noot gegeven, 
Mar wat me ut miste spijt, is da’ge un bruur van munne keujesbak zijt” 

(uit de kronieken/krantenknipsels van Arnold Hol) 
 

KORT KORT KORT 
Burgerparticipatie: In de krant van zaterdag 28 februari jl. een mooie grote 
foto van een beeld van het dorpspark wat inwoners van Winssen zelf gemaakt 
hebben. De verbazing was groot bij leden van het generatiepark in Winssen 
toen er een brief van de gemeente op de mat viel met als eerste zin: “Stap uit 
uw huis en kijk om u heen. Hoe maakt u uw buurt nog fijner en mooier? Wat 
wilt u veranderen en u heeft meer invloed dan u denkt!” Zij hebben de 
gemeente allang laten weten dat ze ideeën hebben, maar de gemeente werkt 

 

NIEUWE BERGRUIMTE OP HET KERKHOF 
Iedere Beuningse parochiaan kent het zogenaamde “krekelhuisje” op ons 

kerkhof. De naam is waarschijnlijk een verbastering van “knekelhuisje”, want 
onder deze ruimte voor materiaal gebruikt bij begrafenissen bevond zich een 
opslag waarin de beenderen van overledenen werden bewaard. Dit gebouwtje 
is thans ingericht als columbarium. Onlangs heeft het een broertje gekregen. 

Schuin ernaast is een tweede huisje 
verrezen, dat op zijn beurt weer gaat 
dienen als opslagruimte voor materiaal.  

Te vermelden valt, dat de bouw 
geheel het werk is van onze ijverige 
vrijwilligers. Een staaltje vakwerk, in 
stijl met het oudere, monumentale 
gebouwtje. De rommelige opslag in de 
verwarmingsruimte van de kerk is nu 
verleden tijd. Bedankt mannen! 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 

Het weekend waarin deze Rondom Johannes uitkomt, is het Pinksteren. 
Met dit feest van de Heilige Geest eindigt de lange periode van vasten en 
feesten die begon met Carnaval. In de liturgie van de Kerk keren we terug naar 
de ‘gewone’ zondagen door het jaar heen, maar betekent dit ook dat het 
verhaal van Jezus’ verrijzenis en de apostelen in de Bijbel afloopt? Zeer zeker 
niet. 

Jezus is verschillende keren aan de leerlingen verschenen en heeft hun de 
Heilige Geest gezonden, juist om kracht en aansporing te geven om door te 
gaan met Zijn Kerk en niet bang te zijn. Immers de dagen na de kruisiging 
zaten de apostelen doelloos achter gesloten luiken te bibberen van angst dat er 
met hen hetzelfde zou gebeuren als met hun Heer. Ze konden ook moeilijk 
geloven dat Jezus verrezen was. Pas na de verschijningen op weg naar 
Emmaüs en aan de anderen in Jeruzalem werden de leerlingen weer actiever. 
Nu geloofden ze werkelijk, dat wat er over de Messias in de Schrift voorspeld 
is, in Jezus waarheid is geworden. Jezus blijft een tijd met hen, maar dan 
breekt het moment aan waarop Hij terug zal keren naar de Vader. Jezus laat 
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Zijn leerlingen echter niet herderloos achter: Hij belooft de Heilige Geest te 
zenden, wat gebeurt op de dag van het Pinksterfeest (Hd. 2).  

Terwijl allen bij elkaar zijn in Jeruzalem verschijnen er in een flinke 
windvlaag een soort vlammen die op ieders hoofd blijven hangen. Wind en 
vuur hebben alles te maken met de Heilige Geest; het is de Roeach, het 
Hebreeuws voor ‘wind’ of ‘adem’. Het is de adem van God die over de 
wateren zweefde in Genesis 1, het is de zachte bries die de profeet Elia ervoer 

op de Horeb (1 Kn. 19,9-18) en het is de kracht 
van de Allerhoogste die over Maria is gekomen 
(Lc. 1,34-38). Tevens is het de Paráklètos, de 
pleitbezorger die gezonden is als bemiddelaar 
tussen het aardse en het hemelse domein 
(Jh. 16,13-16).  

Dat de Heilige Geest kracht en bemoediging 
komt brengen, wordt al snel duidelijk. Iedereen 
kan elkaar verstaan in zijn of haar eigen taal. Dan 
staat Petrus op en begint een begeesterde 
redevoering. Het is Petrus die door Jezus zelf de 
rots is genoemd waarop Hij Zijn Kerk zal 
bouwen. Maar het is ook Petrus die, hoewel hij 

gezworen had Jezus nooit in de steek te laten, Hem na diens arrestatie drie 
maal zou verloochenen. Bekrachtigd door de Heilige Geest schudt hij dit van 
zich af en steekt een geweldige redevoering af. Hij verkondigt voor het eerst 
voor een groot publiek de verrijzenis van Jezus, die de Christus is en door God 
gezonden, maar dat zij Hem hebben laten kruisigen, hoewel de dood zijn 
macht niet over Hem heeft kunnen behouden. Petrus verwijst naar de Schrift 
en met name Koning David. De aanwezigen worden diep getroffen en vragen 
Petrus wat zij moeten doen. In een echo van Johannes de Doper en Jezus 
antwoordt hij hun: ‘Keert u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden!’ 
(Hd, 2,38, NBV). 

Het slot van Handelingen 2 vertelt ons vervolgens dat het aantal leerlingen 
die dag is uitgebreid met ongeveer drieduizend. Zij aanvaardden het geloof en 
bleven bij elkaar in een hechte gemeenschap. Het was een gemeenschap in 
ware zin, want zij hadden alles gemeenschappelijk. De leerlingen verkochten 

 

VORMELINGEN WINSSEN 
Deze stralende tieners hebben 11 april het Vormsel ontvangen. 

 
Staand: v.l.n.r Cas Verploegen, Kas de Wit, Joost v.d.Dobbelsteen, 

Victor v.d. Kamp, Luc Jacobs, Stijn Romviel, Loes Maille, 
Teun Born, Elle Loeffen, Meike Enning, Berthe Boon en Mandy Burgers. 

Knielend: Jan Boon, Max Janssen en Sam Verploegen. 
 

 ‘UIT DE OUDE DOOS’ 
In 1799 werd de kerk in Winssen teruggegeven aan de katholieken. Uit de 

schuilkerk op Doddendael ‘erfde’ de kerk van Winssen het altaar, maar ook de 
patroon: H.Antonius van Padua. De grote patroon van verloren zaken had 
Winssens katholieken hun kerk teruggebracht en bij de vreugde daarover 
waren de oude kerkpatronen Petrus en Paulus allang vergeten. Van pastoor 
Elzenbroek werd het volgende verhaal verteld: 

Toen de katholieken in Winssen hun kerk terughadden, was er nog geen 
Antoniusbeeld en de pastoor liep dan ook rond te prakkiseren hoe hij aan een 
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te brevieren, zag hij in de Kriek een boer aan de gang met een boom te rooien. 
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Zijn leerlingen echter niet herderloos achter: Hij belooft de Heilige Geest te 
zenden, wat gebeurt op de dag van het Pinksterfeest (Hd. 2).  

Terwijl allen bij elkaar zijn in Jeruzalem verschijnen er in een flinke 
windvlaag een soort vlammen die op ieders hoofd blijven hangen. Wind en 
vuur hebben alles te maken met de Heilige Geest; het is de Roeach, het 
Hebreeuws voor ‘wind’ of ‘adem’. Het is de adem van God die over de 
wateren zweefde in Genesis 1, het is de zachte bries die de profeet Elia ervoer 

op de Horeb (1 Kn. 19,9-18) en het is de kracht 
van de Allerhoogste die over Maria is gekomen 
(Lc. 1,34-38). Tevens is het de Paráklètos, de 
pleitbezorger die gezonden is als bemiddelaar 
tussen het aardse en het hemelse domein 
(Jh. 16,13-16).  

Dat de Heilige Geest kracht en bemoediging 
komt brengen, wordt al snel duidelijk. Iedereen 
kan elkaar verstaan in zijn of haar eigen taal. Dan 
staat Petrus op en begint een begeesterde 
redevoering. Het is Petrus die door Jezus zelf de 
rots is genoemd waarop Hij Zijn Kerk zal 
bouwen. Maar het is ook Petrus die, hoewel hij 

gezworen had Jezus nooit in de steek te laten, Hem na diens arrestatie drie 
maal zou verloochenen. Bekrachtigd door de Heilige Geest schudt hij dit van 
zich af en steekt een geweldige redevoering af. Hij verkondigt voor het eerst 
voor een groot publiek de verrijzenis van Jezus, die de Christus is en door God 
gezonden, maar dat zij Hem hebben laten kruisigen, hoewel de dood zijn 
macht niet over Hem heeft kunnen behouden. Petrus verwijst naar de Schrift 
en met name Koning David. De aanwezigen worden diep getroffen en vragen 
Petrus wat zij moeten doen. In een echo van Johannes de Doper en Jezus 
antwoordt hij hun: ‘Keert u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden!’ 
(Hd, 2,38, NBV). 

Het slot van Handelingen 2 vertelt ons vervolgens dat het aantal leerlingen 
die dag is uitgebreid met ongeveer drieduizend. Zij aanvaardden het geloof en 
bleven bij elkaar in een hechte gemeenschap. Het was een gemeenschap in 
ware zin, want zij hadden alles gemeenschappelijk. De leerlingen verkochten 



 

alles wat zij bezaten en deelden de opbrengst met elkaar. Zij kwamen trouw en 
eensgezind samen bij elkaar thuis om het brood te breken in een geest van 
eenvoud en vol vreugde. Maar wat opmerkelijk is: ze bleven ook samenkomen 
in de Tempel. De apostelen bleven ook daar de weg van Christus verkondigen 
en in Zijn naam genezingen uitvoeren. Naast een aanwas van vele nieuwe 
gelovigen, leidde dit ook tot spanningen met de Joodse leiding. Zij verboden 
Petrus en Johannes nog verder te handelen in naam van Jezus Christus. Die 
gingen hier echter rustig mee door; zelfs gevangenismuren hielden hen niet 
tegen. 

De gemeenschap in Jeruzalem werd groter, beter georganiseerd en 
succesvol, maar daarmee steeg ook de spanning. De vervolging werd steeds 
sterker en christenen vertrokken naar andere plaatsen, met name Klein-Azie 
(het huidige Turkije), maar ook naar Rome, Griekenland en andere streken 
langs de Middellandse Zee. Hier stichtten zij nieuwe gemeenten die bleven 
samenkomen in hun huizen om het brood te breken en Zijn Kerk voort te 
zetten. 

 
De gemeente van Jeruzalem, waarin alles gemeenschappelijk gedeeld 

werd, vormt de basis van de Kerk verspreid over de hele wereld, ook al zal 
haar ontwikkeling gepaard gaan met veel onenigheid, discussies en schisma’s. 
Het is belangrijk deze eerste christelijke gemeente in gedachtenis te houden in 
onze kerkgemeenschappen, maar zeker ook daarbuiten, in het alledaagse leven 
in contact met anders-, minder- of ongelovigen. Dit om met hulp van de 
vlammentongen van de Heilige Geest elkaar werkelijk te verstaan in ieders 
eigen taal en zo hopen te mogen worden die ene Kerk die Christus voor ogen 
had. Die kerk, waarin ieder trouw en eensgezind samenkomt om het leven te 
delen. 

 
NV 
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ZONDAG 14 JUNI 2015: PATROONSFEEST ANTONIUS VAN PADUA 

Antonius van Padua is de patroonheilige van de geloofsgemeenschap in 
Winssen. Antonius is geboren in Lissabon op 15 augustus 1195	als	Fernando	
Martin de Bulhom. Hij stierf in Arcella bij Padua op 12 juni 1231, 35 jaar oud. 
Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij een Augustijnenorde, studeerde 
theologie in Coimbra, en ging over naar	de	Franciscanen	om	als	missionaris	te	
mogen werken in Marokko. Op de weg erheen dreef het schip af naar Messina 
op Sicilie en zo werd Italië zijn werkterrein. Hij ‘strooide’ met wonderen en 
werd een jaar na zijn dood al heilig verklaard. Antonius wordt aangeroepen als 
patroonheilige voor vele groepen en momenten, maar zijn voornaamste ‘werk’ 
is wel het terugvinden van verloren voorwerpen. Vele mensen kennen het 
schietgebedje: “Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn … terugvind”. 

Op 14 juni viert de geloofsgemeenschap van Winssen het feest van hun 
patroonheilige. Er is die morgen om 10.00 een plechtige viering in de kerk van 
Winssen. In de geloofsgemeenschappen van Ewijk en Weurt zal er dan GEEN 
viering zijn. In Beuningen is reeds de naviering van de Eerste Communie 
gepland. Iedereen is echter van harte uitgenodigd dit patroonsfeest mee te 
vieren in Winssen. 

 
VASTENACTIE 2015 IN WINSSEN 
Tijdens de actie zijn de volgende bedragen opgehaald: 

 Op de school: €210.00, bestemd voor het Kankerfonds. 
 Via enveloppen in offerblokken en brievenbus pastorie: €367.95. 
 De privé-overmakingen naar de Vastenactie zelf zijn nog lopende, maar 

ook daar is goed gegeven. 
Alle donateurs van harte bedankt! Mensen in Sri Lanka zijn er blij mee. 
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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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EERSTE H. COMMUNIE BEUNINGEN 
Op 19 april hebben deze geweldige jongens en meisje hun Eerste H. 
Communie ontvangen. 
 

 
 
Boven: v.l.n.r.: Wietske Wels, Rachel Schraven, Jeroen v. Wijk, 

Celine Kempkes,Amy de Wildt, Milan Dekker, Rosanne Vis en 
Myrthe Oosting. 

Midden: Kevin Kuipers, Daan Rusman, Veralique Tax, Mirthe Leenders, 
Kurt Lieske en Jens Braspenning. 

Onder: Lotte de Bont, Marieke v. Outvorst, Justin Kuipers, Thomas v. Wijk, 
Jesse Flintrop, Colin v. Berlo, Femke Centen en Gino Geurts. 
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PATROONSHEILIGEN IN DE SPOTLIGHTS 
Op 14 juni om 10.00 wordt in de kerk van Winssen het feest van H. Antonius 

van Padua gevierd. Op 28 juni om 10.00 wordt in de kerk van Ewijk het feest 
van Johannes de Doper gevierd. Alle parochianen van de vier kerkdorpen wordt 
van harte aanbevolen om beide patroonsfeesten groots mee te komen vieren 

 
DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Tijn van Oss Cato Glaap Sophie Magdeleins Lieke Westerbeek 
Aniek de Best  Ella Roelofs  
  Lynn Jansen  
  Finn	IJkhout  

 
IN MEMORIAM 
 
Winssen 
Geen 
 
Ewijk 
Truus Eggenhuizen-Peters 
*  28-2-1934 te Ewijk  +  24-4-2015 te Ewijk 
 
Beuningen 
Mimi Swartjes-Glaap 
*  10-2-1926 te Beuningen +  12-3-2015 te Beuningen 
 
Dory Peters-Claus 
*  13-7-1938 te Nijmegen +  16-3-2015 te Beuningen 
 
Riet Willems-van den Hurk 
*  23-2-1937 te Winssen +  30-4-2015 te Beuningen 
 
Weurt 
Martha Schalks-Josten 
*  21-8-1934 te Overasselt +  29-3-2015 te Nijmegen  

 

EERSTE H. COMMUNIE BEUNINGEN 
Op 19 april hebben deze geweldige jongens en meisje hun Eerste H. 
Communie ontvangen. 
 

 
 
Boven: v.l.n.r.: Wietske Wels, Rachel Schraven, Jeroen v. Wijk, 

Celine Kempkes,Amy de Wildt, Milan Dekker, Rosanne Vis en 
Myrthe Oosting. 

Midden: Kevin Kuipers, Daan Rusman, Veralique Tax, Mirthe Leenders, 
Kurt Lieske en Jens Braspenning. 

Onder: Lotte de Bont, Marieke v. Outvorst, Justin Kuipers, Thomas v. Wijk, 
Jesse Flintrop, Colin v. Berlo, Femke Centen en Gino Geurts. 
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MONITORING 80-JARIGEN 2014 
Stichting Perspectief heeft een onderzoek uitgevoerd onder 80-jarigen uit 

de gemeente Beuningen. Er zijn dertien enthousiaste vrijwilligers op pad 
gegaan met een vragenlijst. In totaal zijn 75 senioren bezocht. Naar aanleiding 
van die gegevens is een rapport opgesteld. 

Van de respondenten woont 85% naar wens en een ruime meerderheid 
heeft al voorzieningen aangebracht of zelf oplossingen bedacht om prettig en 
veilig in de huidige woning te blijven wonen. Qua mobiliteit verplaatsen de 
meeste ondervraagden zich nog zelfstandig met bus, auto, de fiets of lopend. 
Bijna een derde verplaatst zich met hulp van anderen. Het grootste gedeelte 
van de respondenten is tevreden over de sociale contacten en activiteiten. 
Derhalve geeft 19% aan zich soms eenzaam te voelen. Meer dan de helft van 
de 80-jarigen ontvangt mantelzorg en bijna 20% verleent zelf mantelzorg. De 
meest belangrijke voorzieningen qua bekendheid zijn de activiteiten en 
belangenbehartiging van de seniorenverenigingen. 

Één van de aanbevelingen is dat belangrijke voorzieningen zoals een 
huisarts, supermarkt, bank, apotheek en postkantoor in de verschillende 
dorpskernen behouden blijven. Ondersteuning aan mantelzorgers en 
vrijwilligers is erg belangrijk en moet laagdrempelig en goed zichtbaar 
aanwezig zijn. Ondersteuning aan mantelzorgers is vooral maatwerk en vergt 
kennis en inzicht van verschillende partijen. Daarin kunnen het sociaal team, 
de wijkwerkers van Perspectief en andere ondersteuners een grote rol spelen. 
Het geven van informatie aan 80-jarigen moet steeds onder de aandacht 
blijven. Informatieverstrekking tussen organisaties die werken met en voor de 
doelgroep zou nog beter afgestemd kunnen worden. 

 
EXPOSITIE KERKENLANDSCHAP MAAS EN WAAL 

Het gebied tussen Maas en Waal kent een bijzondere geschiedenis in 
religieuze ontwikkeling. Katholicisme en protestantisme leefde hier lange tijd 
in een aparte mix en de afgelopen eeuw is hier hindoeïsme en islam 
bijgekomen. Hoe heeft deze geschiedenis de ontwikkeling van gebouwen voor 
de eredienst beïnvloed? Daar gaat een nieuwe expositie over in het 
Bezoekerscentrum Leur, van Balverenlaan 2. Van harte welkom! 
Openingstijden: april-oktober:   wo t/m zo  11.00-17.00 
  november-maart: wo, za en zo  11.00-17.00 
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COMMUNICANTEN WEURT STELLEN ZICH VOOR 

Op 7 juni doet er in Weurt een vijftal leuke meiden de Eerste Heilige 
Communie. Dit jaar is er een nieuwe werkgroep gekomen die dit met veel 
enthousiasme heeft overgenomen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de 
dames hebben met de Kenninsmakingsviering al mogen oefenen met de hostie 
aannemen. Dit ging gepaard met een hoop gegiechel en “hoe vind jij hem 
smaken?” Hieronder stellen onze communicanten zich voor: 
 
Ik heet Chess Thoonen, 8 jaar 
Lievelingskleur: lichtblauw 
Lievelingseten: pizza 
Ik hou van spelen met mijn zus en 
nichtje. 
 

Ik heet Tessa Bannink, 7 jaar 
Lievelingskleur: donkerblauw 
Lievelingseten: lasagne 
Ik hou van paardrijden. 
 

Ik heet Marloes Peters, 7 jaar 
Lievelingskleur: donkerblauw 
Lievelingseten: boontjes met spek 
Ik hou van rekenen. 

Ik heet Maartje Kersten, 7 jaar 
Lievelingskleur: koningsblauw 
Lievelingseten: pizza margharita 
Ik hou van op het kukelrek spelen. 
 

Ik heet Sharon Heider, 8 jaar 
Lievelingskleur: lichtblauw 
Lievelingseten: lasagna 
Ik hou van mijn zus. 
 
 
 
 
 
 

 
De meiden kunnen niet wachten tot het zo ver is en ze hun mooie kleren aan 
kunnen! 
 

Werkgroep Communie Weurt 
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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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“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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WNM: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN (16-24 mei 2015) 
TAAL VAN DE MISSIONARIS = LUISTEREN NAAR JE HART 

De WNM biedt een onmisbare ruggensteun aan honderden missionarissen 
en missionair werk(st)ers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor 
anderen. De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiend verlof en van 
hoge ziektekosten. Zo helpt de WNM om het missiewerk voort te zetten. Uw 
financiële steun wordt door de missionarissen ervaren als een uiting van 

solidariteit. 
 

Tijdens mijn vakanties vroeger vanuit Indonesië mocht ik 
terugvallen op de WNM, die me hielpen met ziektekosten en 
met literatuur om bij te lezen. Ik ben hen en alle donateurs 
hier in Nederland daar nog steeds dankbaar voor. 

 
 

Bijgesloten in Ewijk en Winssen vindt u een folder over het werk van 
WNM. Hierin kunt u ook lezen over het werk van twee missionaire werksters, 
namelijk Jacinta, al meer dan 33 jaar werkzaam in Kenia, en Rhode, 
werkzaam in Zuid Afrika. Beiden zijn zeer actief in de strijd tegen HIV en 
AIDS en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Beiden hebben ook recht op 
mooie vakantiedagen. 
Meer informatie ook op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 
WAT KUNT U DOEN? HOE KUNT U HELPEN? 

 Een donatie via een envelop (opschrift WNM) in de offerblokken in 
de kerk of in de brievenbus van de pastorie. 

 Een donatie via de antwoordkaart (opsturen kan zonder postzegel). 
 Een donatie, gift of schenking op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 

t.n.v WNM. 
 
DOET U OOK MEE? Bedankt! 
 

Pastor Bertus Visschedijk 
(oud-missionaris op Borneo in Indonesië) 
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LAATSTE FINANCIEEL OVERZICHT 
De oprichting van de parochie van de H. Johannes XXIII betekende 

tegelijkertijd de opheffing van de oude parochies. Wat nog restte voor deze 
oude parochies was het financieel afronden van het jaar 2014. 

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van ongeveer 
€2.000. De werkelijkheid gaf in 2014 een ander en veel gunstiger beeld te 
zien. Voor een deel is dit het gevolg van het zuinige beleid dat gevoerd is en 
de toename van de inkomsten van de kerk. Dat laatste is het gevolg van een 
besluit van het bestuur. In de jaren tot en met 2013 werd een groot deel van de 
collecten bij bijzondere vieringen overgemaakt naar de Stichting Vrienden van 
de Weurtse Kerk die gelden inzamelde voor de restauratie van de kerk. Nu de 
grote restauratie achter de rug is, is het echter niet meer nodig deze 
collectegelden in de stichting onder te brengen wat voor de parochie een 
toename van de inkomsten betekende van €3.000. Tevens werden we verblijd 
met een royale gift. Een belangrijke besparing was in het afgelopen jaar te 
constateren bij de energiekosten. Ongetwijfeld is dit voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan de zachte winter van 2013/2014, maar ook het effect van 
de nieuwe verwarmingsinstallatie. 

Om de nieuwe parochie op financieel gebied een zo goed mogelijke start te 
geven is nog eens kritisch gekeken naar eventuele “lijken in de kast”. Zo is de 
noodzakelijke voorziening voor grafrechten kritisch bekeken en aangepast. 
Ook hebben we de onverkoopbare voorraad gedenkboeken afgeboekt. Bij het 
wegwerken van de problemen uit het verleden wogen de meevallers op tegen 
de tegenvallers. Hierdoor wordt het nieuwe bestuur een vervelende erfenis 
bespaard. Door ieders inzet hebben we het laatste jaar van de Parochie van de 
H. Andreas af kunnen sluiten met een voordelig resultaat van ruim €8.600. 
Een resultaat waar we als parochie trots op kunnen zijn. 

Kortom, we hebben in de nieuwe parochie een financieel gezonde 
Geloofsgemeenschap H. Andreas ingebracht, die bovendien vitaal is en 
voorzien is van een grote groep vrijwilligers die allemaal hun steentje 
bijdragen om dit verder uit te bouwen.  

De jaarrekening is in maart 2015 aangeboden aan het nieuwe bestuur, die 
voor de verdere afwikkeling in de richting van het Bisdom zal zorgen.  
 

Namens de Contactgroep, Bernard Aalbers. 
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DE MÔISTE DAG 
Op de eerste zondagse lentedag van dit jaar, waren de kinderen en 

kleinkinderen bij ons op bezoek. We zaten met z’n allen gezellig rondom de 
grote keukentafel en de kwinkslagen en het wel en wee van de laatste dagen 
werden uitgewisseld. Nadat ze allemaal waren voorzien van een natje en 
droogje vroeg een van de kleinkinderen: “Opa, wat is nou de môiste dag in jou 
leven geweest?” “Ja dat zijn er zoveel”, antwoordde ik, “maar de dag dat ik de 
Eerste Communie heb gedaan vergeet ik nooit meer. Luister maar, dan zal ik 
het jullie nog eens vertellen.” Ik keek de kring rond, kuchte eens en begon: 

Met Hemelvaartsdag werd vroeger altijd de Eerste Communie gedaan. Zo 
ook op donderdag 2 mei 1940. Het was prachtig voorjaarsweer. Weken van te 
voren gaf de juffrouw in de eerste klas speciale lessen als een goede 
voorbereiding om de eerste keer de communie te doen. Daarbij kwam elke 
woensdagmorgen de pastoor ook nog godsdienstles geven. De pastoor ging 
gewoonlijk bij mij op het lessenaartje van de bank zitten. Ik was de kleinste 
van de klas en zat daarom op de eerste bank en vandaar kon de pastoor alle 
kinderen goed zien. Tijdens de les zat ik de pastoor altijd goed te bekijken en 
mijn oog viel dan vaak op de stijve witte boord om zijn nek. Zachtjes zei ik 

dan in m’n eigen, zodat niemand het hoorde: “Es de pastoor 
zit te proaten, wiebelt zien adamsappel precies over d’n 
roare boord.” En dan die grote zwarte rok die de eerwaarde 
heer aan heeft. Ik zuchtte: “Jasses marante, hoe kriegt de 
pastoor toch ’s mèrgens al die knöpkes dicht geknupt van 
dèt lange zwarte ding. Ik telde er wel acht en negentig.” Ik 
maakte me daar echt bezorgd om. Naast die lange rij met 
knoopjes zaten, op borsthoogte van de toog twee 
vestzakjes. In ’t rechtse zat ’n groot zakhorloge. Daar keek 
de pastoor zowat elke vijf minuten op hoe laat het was. Ik 

keek dan altijd stiekem mee. Af en toe nam de pastoor ’n wybertje uit ’t linkse 
vestzakje. Hij ging dan steels met zijn duim en wijsvinger in het vestzakje en 
hield er ’n wybertje uit en stak het opzij in de mond, achter z’n baktand, 
waarna hij er op sabbelde. Het water liep me dan van verlangen uit de mond. 
Maar ik kreeg er nooit eentje van de pastoor. Veel van de pastorale uitleg bleef 
me daarom niet bij, maar gelukkig mocht ik gewoon net als alle anderen de 
Eerste Communie doen. 
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PINKSTERVERHAAL VOOR KINDEREN 
Binnenkort vieren we in de kerk Pinksteren. Waar gaat het Pinksterverhaal 

eigenlijk over? Waarom is Pinksteren een groot feest? 
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus voor altijd naar zijn Vader in de 

hemel is gegaan. Zijn vrienden, de apostelen, bleven nu echt alleen achter. Ze 
waren bang en misten Jezus heel erg. En ze wisten niet goed hoe zij het werk 
van Jezus moesten voortzetten. Maar Jezus had hen een helper beloofd. En 
met Pinksteren vieren we de komst van die helper. Die helper is de Heilige 
Geest, de Geest van God. Het is moeilijk om je voor te stellen wie of wat de 
Heilige Geest is. Op afbeeldingen wordt de Heilige Geest vaak afgebeeld als 
een duif, maar ook als vlammen, als iets dat licht geeft. Zo proberen we om 
zichtbaar te maken wat de Heilige Geest is en doet. 

Op het Pinksterfeest in 
Jeruzalem gebeurde er iets 
bijzonders. Er waren veel 
mensen in de stad. Joden uit 
heel de wereld wilden het 
oogstfeest vieren. Ook de 
vrienden van Jezus waren er. 
Zij praatten na over alles wat 
met Hem gebeurde. Hoe Jezus 
was gestorven en begraven en 

vervolgens was verdwenen uit zijn graf. Hoe hij was verrezen. En nu ze Hem 
niet meer kunnen zien en spreken, vragen ze zich af of alles voorbij is. 
Plotseling komt de Heilige Geest over hen. Hij komt als het waaien van de 
wind, als een vlammend vuur. Een wind kun je niet zien, niet vastpakken. Wat 
de wind doet, kun je wel zien: de wind heeft kracht en zet dingen in beweging. 
De wind laat takken en bladeren bewegen, vlaggen flapperen, ramen en deuren 
dichtslaan.  

En net zo zet de Heilige Geest de leerlingen van Jezus in vuur en vlam en 
brengt hen in beweging. Ze gaan naar buiten en vertellen aan iedereen over het 
werk van Jezus. Het is het begin van de Kerk zoals wij haar kennen. De 
Heilige Geest brengt ook ons nog steeds in beweging, spoort ons aan om 
goede dingen voor elkaar te doen, om te doen zoals Jezus. 
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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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mensen, en buitenlanders hebben hier ook bijgedragen aan onze welvaart en 
cultuur. Elke gemeente heeft wel tientallen verschillende nationaliteiten onder 
haar inwoners. (Ik heb me laten vertellen dat er in de gemeente Beuningen wel 
meer dan vijftig nationaliteiten zijn gehuisvest). We proberen in een GOEDE 
GEEST met elkaar te leven. 

Tegenover de vele mensen van overal en tegenover 
de vele talen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, stelt 
Lucas de GEEST van JEZUS als een kracht die alles 
en allen inspireert. Die GEEST was ‘hoorbaar’ 
aanwezig op dat eerste Pinksterfeest. Die GEEST is 
duidelijk aanwezig als je in Lourdes bent. Die GEEST 
is ook nodig als je kampioen wilt worden. Die 
GOEDE GEEST inspireert ons allen om MEDEmens 
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het feit, dat de collega-pastores zijn werkzaamheden tijdelijk grotendeels 
kunnen overnemen is een grote steun. 
 
 

mensen, en buitenlanders hebben hier ook bijgedragen aan onze welvaart en 
cultuur. Elke gemeente heeft wel tientallen verschillende nationaliteiten onder 
haar inwoners. (Ik heb me laten vertellen dat er in de gemeente Beuningen wel 
meer dan vijftig nationaliteiten zijn gehuisvest). We proberen in een GOEDE 
GEEST met elkaar te leven. 

Tegenover de vele mensen van overal en tegenover 
de vele talen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, stelt 
Lucas de GEEST van JEZUS als een kracht die alles 
en allen inspireert. Die GEEST was ‘hoorbaar’ 
aanwezig op dat eerste Pinksterfeest. Die GEEST is 
duidelijk aanwezig als je in Lourdes bent. Die GEEST 
is ook nodig als je kampioen wilt worden. Die 
GOEDE GEEST inspireert ons allen om MEDEmens 

te zijn, voor wie dan ook. Dat hebben we vaak meegemaakt in de achter ons 
liggende jaren, vooral bij ongelukken en natuurrampen in Nederland en 
Wereldwijd. Ook in onze kerk proberen we de Goede Geest gestalte te geven 
in naleving van de Blijde Boodschap van Jezus. Steun van MEDEmensen, met 
de GOEDE GEEST, het doet je goed! 
Moge dit vertrouwen geven in een mooie toekomst, ook al hebben we nu soms 
wel even de schijn tegen. Zinvolle Pinksterdagen! 
 

Pastor Bertus Visschedijk 
 
 

PASTOOR VAN DOOREN VOORLOPIG NOG NIET ACTIEF 
Nadat hij onlangs zijn tweede operatie heeft ondergaan, moet pastoor van 

Dooren het de komende weken nog heel kalm aan doen. Uitsluitsel over een 
eventuele verdere behandeling volgt binnenkort. Volgens sommigen “krijgt hij 
weer wat kleur op de wangen”, maar volledig herstel laat natuurlijk nog op 
zich wachten. 

Harry wil bij dezen allen die hij niet persoonlijk kon ontmoeten, bedanken 
voor hun beste wensen en bemoedigingen. Het heeft hem goed gedaan. Ook 
het feit, dat de collega-pastores zijn werkzaamheden tijdelijk grotendeels 
kunnen overnemen is een grote steun. 
 

 

mensen, en buitenlanders hebben hier ook bijgedragen aan onze welvaart en 
cultuur. Elke gemeente heeft wel tientallen verschillende nationaliteiten onder 
haar inwoners. (Ik heb me laten vertellen dat er in de gemeente Beuningen wel 
meer dan vijftig nationaliteiten zijn gehuisvest). We proberen in een GOEDE 
GEEST met elkaar te leven. 

Tegenover de vele mensen van overal en tegenover 
de vele talen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, stelt 
Lucas de GEEST van JEZUS als een kracht die alles 
en allen inspireert. Die GEEST was ‘hoorbaar’ 
aanwezig op dat eerste Pinksterfeest. Die GEEST is 
duidelijk aanwezig als je in Lourdes bent. Die GEEST 
is ook nodig als je kampioen wilt worden. Die 
GOEDE GEEST inspireert ons allen om MEDEmens 

te zijn, voor wie dan ook. Dat hebben we vaak meegemaakt in de achter ons 
liggende jaren, vooral bij ongelukken en natuurrampen in Nederland en 
Wereldwijd. Ook in onze kerk proberen we de Goede Geest gestalte te geven 
in naleving van de Blijde Boodschap van Jezus. Steun van MEDEmensen, met 
de GOEDE GEEST, het doet je goed! 
Moge dit vertrouwen geven in een mooie toekomst, ook al hebben we nu soms 
wel even de schijn tegen. Zinvolle Pinksterdagen! 
 

Pastor Bertus Visschedijk 
 
 

PASTOOR VAN DOOREN VOORLOPIG NOG NIET ACTIEF 
Nadat hij onlangs zijn tweede operatie heeft ondergaan, moet pastoor van 

Dooren het de komende weken nog heel kalm aan doen. Uitsluitsel over een 
eventuele verdere behandeling volgt binnenkort. Volgens sommigen “krijgt hij 
weer wat kleur op de wangen”, maar volledig herstel laat natuurlijk nog op 
zich wachten. 

Harry wil bij dezen allen die hij niet persoonlijk kon ontmoeten, bedanken 
voor hun beste wensen en bemoedigingen. Het heeft hem goed gedaan. Ook 
het feit, dat de collega-pastores zijn werkzaamheden tijdelijk grotendeels 
kunnen overnemen is een grote steun. 
 



 

ZONNEBLOEM AFDELING WEURT VEERTIG JAAR 
Nadat na de oorlog in 1945 de K.A.B. afdeling 

Weurt (de Katholieke Arbeidsbeweging), haar 
activiteiten weer hervatte, werd er door het bestuur ook een werkgroep 
opgericht onder de naam ‘Herwonnen Levenskracht’. Deze werkgroep 
verrichtte met zeer beperkte middelen, prachtig werk, met name het bezoek 
aan de zieken. Soms kon een langdurige zieke door hun bemiddeling naar een 
herstellingsoord. 

In 1974 kregen Gerard Thonen en Jo Albers, van Annie Roording uit 
Beuningen, het verzoek om ook een Zonnebloem afdeling Weurt in het leven 
te roepen. Annie adviseerde om te gaan samenwerken met Herwonnen 
Levenskracht. Na goed overleg werd in mei 1975 officieel gestart met 
De Zonnebloem afdeling Weurt. Er worden en werden zeer veel activiteiten 
ontplooid, met name, het ziekenbezoek, de jaarlijkse feestdag, de tripjes en 
ook het stimuleren van allerlei activiteiten. Zoals een handwerkclubje, de 
timmergroep en een groep vrijwilligers; zij allen maakten ook attenties voor 
de Zonnebloemdag, Kerst- en Paasviering. 

Men ging voortvarend en succesvol te werk en de afdeling kreeg veel steun 
van de Weurtse verenigingen, het Rode Kruis, de middenstand, van de gehele 
parochiegemeenschap en ook van de jeugd. Op de Braderie werden allerlei 
voorwerpen, ook de door de vrijwilligers gemaakte producten, verkocht als 
opbrengst voor de Zonnebloem. Daarnaast waren er ook allerlei acties zoals 
een Weurtse foto- verjaardagkalender, de verkoop van zonnebloemen en 
speciaal de jaarlijkse sponsorloop waarbij de jeugd zo actief was, dat deze 
zelfs de pastoor en Prins Carnaval stimuleerde tot deelname. Het resultaat was 
dat met al deze acties en natuurlijk met de jaarlijkse subsidie van het 
Gemeentebestuur, de zieke of gehandicapte mensen werden verblijd met een 
bootreis en/of ziekenvakantie. 

Weurt kan trots zijn op alle medewerkers van De Zonnebloem! Een drietal 
mensen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding en twaalf mensen een 
zilveren speld. 
Draagt U de Zonnebloem een warm hart toe, dan bent U welkom op onze 
receptie: 
Zondag 31 mei van 12.00 tot 14.00. 
Lokatie: Zaal ‘Het Centrum’ Pastoor van de Marckstraat 7 in Weurt 
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PINKSTEREN 
 
Beste Parochianen, 
 

DIE EERSTE PINKSTERDAG: het verhaal 
van al die mensen daar in Jeruzalem. Er waren 
daar ter plekke heel wat mensen, want Jeruzalem 
was een groot handelscentrum en het centrum van de Joodse godsdienst. In 
Handelingen kunnen we lezen dat er mensen waren uit landen als Kappadocie, 
Phrygie, Pamphylie, Mesopotamie (Irak), Judea, Libië en Egypte. Ook Parten, 
Meden, Elamieten, Kretenzers, Arabieren en Joden worden genoemd. (Menig 
lector zal tijdens het voorlezen in de kerk wel eens over deze namen 
gestruikeld zijn). Het was een bonte verzameling daar in Jeruzalem en het zou 
best wel een miljoenenstad hebben kunnen zijn op deze Pinksterdag als 
afsluiting van de Joodse Paastijd. Lucas schrijft dan: “We horen ze allemaal 
spreken in hun eigen moedertaal van GOD’S GROTE DADEN”  

LOURDES: als je in Lourdes bent bij die internationale Eucharistieviering 
in	 de	 grote	 ondergrondse	 Piusbasiliek,	 dan	 hoor	 je	 ook	 allerlei	 talen:	 Frans,	
Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Engels, en af en toe ook nog Latijn. 
Tijdens de lichtprocessie kun je altijd meezingen met het Lourdeslied (‘Te 
Lourdes op de bergen’), en dat doen ook al die duizenden bedevaartgangers in 
hun eigen taal. Ook hier zou je kunnen zeggen: “We horen ze allemaal 
spreken en zingen in hun eigen moedertaal van GOD’S GROTE DADEN AAN 
MARIA” 

PSV EINDHOVEN: We kijken even naar PSV. Daar lopen een paar 
Belgen, een Colombiaan, een Zweed, een Oostenrijker en een Mexicaan en 
samen met een groep Nederlanders vormen zij, ondanks de verschillend talen, 
de goede GEEST van het kampioenschapteam van PSV, en ze verstaan elkaar 
om tot grote daden te komen, en “we horen en lezen en kijken naar de GROTE 
DADEN van Koning Voetbal”. 

VREEMDELINGEN: ze zijn er altijd geweest. Ze waren er in Jeruzalem. 
We zien ze in Lourdes. We bewonderen hen op de groene grasmat. Waarvoor 
komen ze? Ze komen uit nieuwsgierigheid, voor het avontuur, ze komen af op 
onze welvaart, op zoek naar veiligheid. Zo kun je nog wel lang doorgaan. De 
geschiedenis van Nederland is een voortdurende instroom en uitstroom van 
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PINKSTEREN MET OUR CHOICE 
“Ik zal gehoorzamen aan de Heilige Geest”  

Het klinkt niet direct als een moderne Westerse 
gedachte! Toch beginnen we met die woorden onze 
Pinksterviering. Bovendien krijgt u in het begin 
allemaal een doosje lucifers. Ook nieuwsgierig 
geworden? 

Kom dan naar de Eucharistieviering op zaterdag 23 mei om 19.00 in onze 
mooie Andreaskerk. Deze dienst wordt verzorgd door het koor en de 
liturgiegroep van Our Choice. Pastor Jan de Waal is onze voorganger. 
U bent van harte welkom. 
 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
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BEZINNING VOOR NA PINKSTEREN 

Pinksteren 

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten, 
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan. 
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten 
blijft elke dag Uw hart wijd open staan. 

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen, 
en dat wij tastend door het donker gaan; 

Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen, 
als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.  

Ons leven is toch veilig in Uw handen? 
Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet? 

Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden, 
luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.  

Door onze handen zegent Gij de mensen, 
door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord, 

door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen, 
Op ons gebed trekt G’ overwinnend voort!  

Nel Benschop (Uit: De stem uit de wolk ) 
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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.  
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal 

(Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team 
onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het 
kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame 
mensen onder zijn gehoor. 

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede 
harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede 
daardoor hun geloof zullen versterken. 
Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid 
enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. 
Johannes XXIII zullen wennen. 

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige 
assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten. 
Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd: 

‘Jan mit ’t Roakeliezer’ 
 

DE PASSION MET OUR CHOICE 
Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt! 
Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij 
andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te 
zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden 
van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed 
ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het 
geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. 
Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de 
zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en 
de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel 
zin in.Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen: 

 Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt 
 Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen 
 Woensdagavond 1april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost 

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion. 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 
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