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Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 •	 Vakantie

	 •	 Eerste	Communie	Weurt

	 •	 Patroons-	en	vrijwilligersfeesten	Ewijk	en	Winssen
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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 

 

 Wat	 is	 nu	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 een	 centraal	 bestuur?	 Is	 er	 iets	
veranderd	 rondom	 de	 kerktorens?	Wat	 merken	 wij	 als	 parochianen	 daar	 nu	
van?	Die	vragen	willen	wij	als	Contactgroep	Weurt	graag	aan	u, parochianen	
van	Weurt,	 voorleggen.	Natuurlijk	 kan	 traditiegetrouw	ook	hier	 het	 gezegde	
‘Geen bericht goed bericht’ van toepassing zijn. Toch dagen wij u uit om 
leden	van	de	contactgroep	Weurt	aan	te	spreken	en	hen	van	uw	mening	op	de	
hoogte	te	brengen.	Ook	kan	op	de	pastorie	een	briefje	t.a.v.	de	Contactgroep	
Weurt	 worden	 bezorgd	waarin	 u	 ons	 schriftelijk	 op	 de	 hoogte	 stelt	 van	 uw	
zienswijze	en	opbouwende	kritiekpunten. 
 

 Hoe	kijken	wij	als	contactgroep	terug	op	ons	eerste	half jaar?	De	Weurtse	
geloofsgemeenschap	mag	nog	steeds	een	beroep	doen	op	een	grote	groep	van	
enthousiaste	 vrijwilligers.	Zo	werd	 de	 sacristie	 opgeknapt,	 voorzien	 van	 een	
nieuwe	vloer,	stucwerk	en	elektriciteit.	Tijdens	deze	 laatste	grote	klus	kwam	
Kees	Aalbers	zeer	ongelukkig	ten	val.	Na	een	intensief	revalidatietraject	in	het	
Ewijkse verpleeghuis Waelwick is Kees weer ‘op de been aan het raken’. Wij 
zijn	bijzonder	blij	met	zijn	spoedige	herstel! 
 

 Wij	 wensen	 alle	 vrijwilligers	 en	 parochianen	 een	 zonnige,	 gezonde	 en	
rustige	zomervakantie toe! 

Contactgroep	Weurt, 
Jan	de	Waal,	Miep	Sanders,	Ellen	Cloosterman, 

Bernard	Aalbers	en	Peter	Reijnen. 
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Parochie H. Johannes XXIII
Winssen                    Ewijk                    Beuningen                    Weurt
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de Parochie	H.	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 
Email:	  info@JohannesXXIII.nl 
 
Pastorieën: 
Pastorie	Winssen,	N.St.	Roesstraat	40,	6645	AJ, Winssen, 0487-521404 
Pastorie	Ewijk,	Julianastraat	7,	6644	BN, Ewijk,	0487-521459 
Pastorie		Beuningen,	Dorpssingel	2,	6641	BE,	Beuningen,	024	6771271 
Pastorie	Weurt,	Kerkstraat	52,	6551	ZZ, Weurt,	024-6771221 
 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
 
Beuningen    Ewijk 
Nicky	Voet    Theo	Coenders 
Kees-Jan	Petri    Dien	van	Rens 
 
Weurt     Winssen 
Bernadette	Faber   Gerry	Schreven 
     Trudy	Teunissen 
     Charles	Perlo 
     Mark	van	Gaalen 
 

De	volgende	uitgave	van	"Rondom	Johannes"	verschijnt	in	het 
weekend	van	12	september 2015. 

Kopij,	bij	voorkeur	digitaal,	gaarne	vóór	27	augustus naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of	naar	uw	lokaal	redactielid 

 

 

Van links naar rechts: Maartje Kersten, Sharon Heider, Marloes Peters, 
Tessa Bannink en Chess Toonen. [©Paul	Benschop]. 

 
EEN HALF JAAR ONDERWEG 
 Uitgangspunt bij de fusie was dat per geloofsgemeenschap de ‘couleur 
locale’ zou blijven	 bestaan.	 Datgene	 wat	 per	 geloofsgemeenschap	
onderscheidend	 was	 en	 toekomstbestendig,	 zou	 blijven	 bestaan	 en	 worden	
gedragen	 door	 de	 Contactgroep.	 Het	 nieuwe	 parochiebestuur	 is	
verantwoordelijk	 voor	 o.a.	 pastorale	 uitgangspunten,	 gebouwenbeheer	 en	
financieel	beleid.	Deze	decentrale	eigenheid	en	centrale	verantwoordelijkheid	
dragen	 bij	 aan	 een	 stevig	 fundament	 waarop	 de	 toekomst	 van	 de	 vier	
geloofsgemeenschappen	en	haar	parochiebestuur	wordt	gebaseerd.	Harry	van	
Dooren,	 voorzitter	 van	 het	 nieuwe	 parochiebestuur, wensen	 wij	 een	 zeer	
spoedig	herstel	toe! 

De	volgende	uitgave	van	“Rondom	Johannes”	verschijnt	in	het
weekend	van	12	september	2015.

Kopij,	bij	voorkeur	digitaal,	gaarne	vóór	27	augustus	naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of	naar	uw	lokaal	redactielid
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VAKANTIE,	TIJD	BIJ	UITSTEK	VOOR	EEN	GODSONTMOETING 
 De	 vakantie	 staat	 weer	 voor	 de	 deur	 en	 we	 zien	 op	 veel	 plaatsen	 de	
caravans	 bepakt	 en	 volgeladen	 klaar	 staan	 om	 te	 vertrekken	 naar	 verre	
bestemmingen.	 De	 grote	 uittocht	 naar	 allerlei	 windstreken	 is	 op	 gang	
gekomen. 
We	 horen	 zo	 vaak	 mensen	 praten	 over	 het	 bijna	 'onwereldse	 gevoel'	 dat	 je	
kunt	hebben	als	je	op	de	top	van	een	berg	staat,	aan	de	zee,	of	misschien	ook	
wel	 wanneer	 je	 over	 een	 uitgestrekt	 heideveld	 loopt.	 Soms	 heb	 je	 dan	 het	
gevoel	dat	God	met	 je	meeloopt,	 je	wordt	geconfronteerd	met	 jezelf	en	gaat	
nadenken,	misschien	wel	bidden... 
 Het	 is	 niet	 zo	 ongewoon:	 ook	 in	 de	 Bijbel	 lezen	 we	 dat	 een	
Godsontmoeting	 plaats	 vindt	 boven	 op	 een	 berg,	 of	 in	 de	 stilte	 van	 een	
woestijn.	 Het	 zijn	 allemaal	 plaatsen	 waar	 mensen	 zichzelf	 kunnen	
tegenkomen.	Daar	word	je	vanzelf	stil	van... 

Vakantie	 vieren	 is	 nou	 eenmaal	
het	 tijdelijke	 loslaten,	 het	 oude	
vertrouwde.	 Zekerheid	 ruilen	
tegen	 onzekerheid.	 En	 vakantie 
vieren	 is	 ook	 je	 verborgen	 ik	 de	
vrijheid	 laten	om	op	zoek	 te	gaan	
naar	 het	 verrassende,	 het 
onbekende	dat	diep	in	je	hart	leeft. 

 Soms	lijkt	het	dat	je	je	bijna	moet	verantwoorden	dat	je	niet	weg	gaat:	geen	
tijd;	geen	geld	en	misschien	wel:	geen	zin;	misschien	laat	de	gezondheid	het	
niet	toe	om	ver	op	reis	te	gaan.	Maar	gelukkig	is	het	niet	per	se	nodig	op	weg	
te	gaan	om	een	vakantiegevoel	te	krijgen.	We	hoeven	geen	dagen	te	rijden	in	
een	warme	auto	en	uren	in	een	file	te	staan	om	dat	gevoel	te	beleven.	Het	kan	
ook	bij	een	wandeling	op	de	mooie	dijk,	waar	we	allemaal	zo	dichtbij	wonen.	
Zo	 gauw	we daar	 lopen	 hebben	we	 immers	 al	 een	 vakantiegevoel	 en	 het	 is	
altijd	een	mooi	moment	om	je	hoofd	leeg	te	maken	en	ruimte	te	maken	voor	
het andere of voor ‘die Andere’. 
 

 Vakantie	 is	 ook	 even	 stilstaan	 bij	mensen:	 nieuwe	mensen	 leren	 kennen,	
anderen	beter	leren	kennen,	vriendschap	ervaren.	Luisteren	naar	mensen,	met	
hen	op	stap	gaan,	samen	eens	gezellig	en	rustig	praten.	Lachen	om	de	mooie	
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EERSTE H. COMMUNIE WEURT 
 Op	zondag	7	juni	was	in	Weurt de	Eerste	Communie.	Het	was	een	mooie,	
vrolijke	viering! 
 

 “Ik	 deed	 mijn	 communie	 op	 7	 juni.	 In	 de	 groep	 zaten	 Chess,	 Tessa,	
Marloes,	Sharon	en	ik. De	pastor	heette	pastor	Jan.	Het	was	leuk.	We	mochten	
allemaal	 stukjes	 voorlezen	 dat	 was	 leuk	 en	 we	 mochten	 onze	 doopkaars	
aansteken.	Er	werden	ook	mooie	liedjes	gezongen	door	een	koor.	Toen	gingen	
we	naar	de	pastorie	en	kregen	we	een	cadeautje.	Toen	mochten	we	naar	huis.	
Thuis	 hebben	we	 een	 leuk	 feestje	 gevierd	met	 familie	 en	 vrienden.	Groetjes	
Maartje” 
 

 “Op 18 april hebben wij onze voorstelviering voor de communie gedaan, 
dat	was	erg	leuk.	We	hebben	allemaal	verteld	wat	voor	kleur	we	mooi	vinden	
en	wat	ons	lievelingseten	is.	We	waren	al	een	paar	keer	bij	elkaar	geweest	om	
ons	voor	te	bereiden	op	de	communie.	Op	7	juni	hebben	wij	onze	communie	
gedaan,	ook	deze	mis	was	erg	leuk.	De	kerk	was	mooi	versierd	en	wij	hadden	
allemaal	mooie	kleren	aan,	het	koor	heeft	mooi	gezongen.	 Ik	heb	een	mooie	
dag gehad, bedankt voor alles. Groetjes Marloes” 
 

 “De communie was heel leuk, het oefenen was ook heel leuk. Pastoor Jan 
was	heel	aardig,	de	werkgroep	was	ook	aardig.	De	werkgroep	hielp	ons	heel	
goed.	Ik	was	wel	een	beetje	zenuwachtig.	Toen	ik	eenmaal	de	communie	deed	
vond	 ik	 het	 niet	meer	 zo	 spannend.	Het	werken	 in	 de	 klapper	was	ook	heel	
leuk. Groetjes Chess” 
 

 “Wat een speciale dag was mijn communie! Ze stonden zelfs in de rij om 
mij	 te	 feliciteren.	Wat	vond	 ik	dat	 leuk,	 speciaal	voor	mij!	De	hele	dag	met	
mijn	 mooie	 communiejurk	 aan,	 mijn	 haren	 mooi	 in	 de	 krullen	 en	 speciale	
sieraden	om.	Ome	Tonny	kwam	extra	voor	mijn	communie	van	Curaçao	naar	
Nederland	 gevlogen	 waar	 ik	 heel	 blij	 om	 was.	 Het	 was	 een	 leuk	 feest	 met	
tenten	 in	de	 tuin	 en	een	 springkussen	op	de	oprit.	Veel	mensen	waren	er	 en	
ook	heb	 ik	veel	 cadeaus	gekregen	en	 een	hele	mooie	 fiets.	 Ik	heb	veel	 over	
Jezus	geleerd	en	 ik	mocht	een	 leuk	verhaaltje	voorlezen	met	mama	over	het	
vogeltje	dat	te	ver	vloog.	Wat	ik	ook	heel	leuk	vond	is	dat	ik	voor	het	eerst	een	
kaars	ging	aansteken.	Het	was	de	leukste	dag ooit! Groetjes Sharon” 



 

kwamen er  juist aan. “Veruut, ga gauw ien de vurkamer stoan en nim ’t 
kerkbuukske	en	de	rozenkraans	netjes	ien	oe	haand,	dan	zal	voader	die	minsen	
binnenloaten,” fluisterde moeder. 

Gedwee	 ging	 ik	 naast	 de	 huiskamertafel	 staan,	 nadat	 moeder	 nog	 gauw	
mijn	 kuifje	 had	 gladgestreken, de	 afgezakte	 sportkousen	 omhoog	 had	
getrokken	en	het	pakje	weer	enigszins	had	gefatsoeneerd.	En	daar	stond	ik	dan	
met	 korte	 broek	 half	 op	 de	 knieën	 en	 met	 beide	 vingertopjes	 de	 twee	
kerkattributen	 vasthoudend.	 Toen	 ik	 sip	 naar	 beneden	 keek	 en	 de	 nu	 nog	
verder	opstaande	neuzen	van	de	hoge	schoenen	zag,	zei	moeder	nog	snel	voor	
dat de gasten binnenkwamen: “Trek ’n lachend gezicht jong, kiêk umhoog en 
douw de tenen mar flink nar beneje.” Met een: “Doar stit dan onze 
communicaant,” zwaaide vader de kamerdeur open.	Tante	stapte	de	huiskamer	
in en ging recht voor me staan. “Mammedegod kèrlje wâ ziede gij d’r netjes 
uut en wa binde toch ’n schôn junske,” zei ze en klapte spontaan in haar 
handen. 

Ik	 kreeg	 een	prachtig	wit	wijwaterbakje	 van	haar.	En	peetoom,	 die	 altijd	
veel rustiger was als peettante zei: “Ge ziet t’r schôn uut jong.” Toen trok hij 
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zei	hij,	terwijl hij	vergenoegd	kuchte.	Ik	glunderde	van	oor	tot	oor.	 

Toen tegen een uur of vijf de visite vertrokken was, zei vader: “Kom mar 
’ns hier mit dèt wijwoaterbèkske, dan zal ik ’t boven oe bedje hangen.” Nadat 
moeder	er	wijwater	in	had	gedaan	zei	ze	spontaan:	“Zo junske nou kunde elke 
oavond drie kruuskes met wijwoater maken vur dègge ’t bed ien stapt. Enne, 
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De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 

 

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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momenten	 en	 tijd	 hebben	 en	 maken	 voor	 elkaar. Vakantie	 is	 een	 echt	
Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
hun	 kerkbijdragen.	 Op	 de	 bankafschriften	 staat	 weliswaar	 de	 naam	 van	 de 
Parochie	 H.	 Johannes	 XXIII,	 maar	 giften	 afkomstig	 uit	 een	 bepaalde	
geloofsgemeenschap	komen	ook	ten	goede	aan	die	gemeenschap. 
 De	financiële	administratie	is	gemeenschappelijk,	de	geschonken	bedragen	
worden	echter	apart	gehouden. 

 
NIEUW LID PASTORAAL TEAM 
 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 

 

momenten	 en	 tijd	 hebben	 en	 maken	 voor	 elkaar. Vakantie	 is	 een	 echt	
Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
hun	 kerkbijdragen.	 Op	 de	 bankafschriften	 staat	 weliswaar	 de	 naam	 van	 de 
Parochie	 H.	 Johannes	 XXIII,	 maar	 giften	 afkomstig	 uit	 een	 bepaalde	
geloofsgemeenschap	komen	ook	ten	goede	aan	die	gemeenschap. 
 De	financiële	administratie	is	gemeenschappelijk,	de	geschonken	bedragen	
worden	echter	apart	gehouden. 

 
NIEUW LID PASTORAAL TEAM 
 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 

 

momenten	 en	 tijd	 hebben	 en	 maken	 voor	 elkaar. Vakantie	 is	 een	 echt	
Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
hun	 kerkbijdragen.	 Op	 de	 bankafschriften	 staat	 weliswaar	 de	 naam	 van	 de 
Parochie	 H.	 Johannes	 XXIII,	 maar	 giften	 afkomstig	 uit	 een	 bepaalde	
geloofsgemeenschap	komen	ook	ten	goede	aan	die	gemeenschap. 
 De	financiële	administratie	is	gemeenschappelijk,	de	geschonken	bedragen	
worden	echter	apart	gehouden. 

 
NIEUW LID PASTORAAL TEAM 
 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 

 

momenten	 en	 tijd	 hebben	 en	 maken	 voor	 elkaar. Vakantie	 is	 een	 echt	
Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
hun	 kerkbijdragen.	 Op	 de	 bankafschriften	 staat	 weliswaar	 de	 naam	 van	 de 
Parochie	 H.	 Johannes	 XXIII,	 maar	 giften	 afkomstig	 uit	 een	 bepaalde	
geloofsgemeenschap	komen	ook	ten	goede	aan	die	gemeenschap. 
 De	financiële	administratie	is	gemeenschappelijk,	de	geschonken	bedragen	
worden	echter	apart	gehouden. 

 
NIEUW LID PASTORAAL TEAM 
 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 

 

Toen	 we	 daarna	 in	 de	 plechtige	 H.	 Mis	 de	 Eerste	 Communie	 hadden	
ontvangen,	werd van	de	 hele	 groep	 communicantjes	 eerst	 een	 foto	 gemaakt.	
Daarna	gingen	alle	communicantjes	en	de	familie	blij	en	tevreden	huiswaarts.	
Maar	ik	voelde	me	toen	al	niet	helemaal	op	mijn	gemak.	Want	wat	was	er	aan	
de	hand.	De	neuzen	van	de	schoenen	begonnen	wat	omhoog	te	krullen	en	de	

sportkousen	 zakte	
langzaam	 af.	 Wat	
treurig	 liep	 ik	
tussen	 de	 hele	
familie	huiswaarts.	
Dat	 kwam	 omdat	
de	 mouwen	 van	
het	 jasje	 ook	 een	

beetje	 uitzakte,	waardoor	 de	 topjes	 van	 de	 vingers	 er	 net	 onderuit	 kwamen,	
waarmee	ik	krampachtig de	rozenkrans	en	het	kerkboekje	omklemde.	Voordat	
we	 aan	 tafel	 gingen,	moest	 er	 thuis	 ook	nog	 eerst	 een	 foto	worden	gemaakt	
met de hele familie. “Ge ziet er nou ummers nog netjes uut mènneke,” zei 
moeder.	De	buurman	maakte	de	foto	voor	het	huis	op	het	grindpad.	Ik	moest	
in	 het	 midden	 staan	 en	 mijn	 ouders	 er	 naast	 en	 de	 grootouders	 er	 schuin	
achter.	De	broers	 en	 zuster	 gehurkt	 er	voor,	want	 anders	 kwamen	 ze	 er	 niet	
allemaal op volgens de buurman. Toen riep ik: “Kiek uns moe, de schoênen 
krullen	 al	 langer	 hoe verder umhoog!” Maar vader had daar meteen een 
oplossing voor en zei tegen m’n oudste broer: “Vooruit gij, goat ’ns mooi vur 
oe brureke op ‘t grind liggen mit ene haand onder de kin. Dan ziede de 
schoênen van hum nie.” Links en rechts werden twee hortensia’s, die mijn 
ouders	 hadden	 overgehouden	 van	 de	 12½-jarige	 bruiloft,	 neergezet.	 In	 het	
groene	 crêpepapier	 om	 de	 potten,	 waren	 wel	 geelachtige	 kringen	 van	 het	
vocht,	maar	volgens	de	buurman	kon	je	dat	toch	niet	zien	op	de	foto. 

’s Middags gingen we met zijn	allen	naar	het	Lof,	waar	de	communicantjes	
een	 zilveren	 scapuliermediale	 kregen	 omgehangen,	 waarna	 de	 kerkelijke	
plechtigheden	 werden	 afgesloten.	 Op	 de	 terugweg	 zakte	 het	 pakje	 nog	 wat	
verder	uit	en	mijn	vingers	waren	vrijwel	niet	meer	te	zien	en	de	pijpjes	van	de	
korte	broek	zakte	tot	iets	onder	de	knie.	Toen	we	thuis	kwamen	zei	ik	meteen:	
“Moe mag ik nou ’t communiepèkske uut, dan kan ik mit de aandere jongens 
lekker voetballen?” Maar dat kon nog niet, want peettante en peetoom  
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BUUR(T)HULP: INWONERS GEMEENTE BEUNINGEN HELPEN ELKAAR!  
 Zeker	 in	 deze	 tijd	waarin	 de	 overheid	 zich	 steeds	meer	 terugtrekt,	 is	 het	
belangrijk	dat	mensen	elkaar	zoveel	mogelijk	helpen. De	laatste	 jaren	zijn	er	
overal	in	het	land	initiatieven	ontstaan	voor	het	opzetten	van	Buur(t)hulp.	Ook	
in	gemeente	Beuningen	 is	het	project	 al	 enige	 tijd	geleden	van	 start	gegaan.	
Het	project	loopt	nu	in	alle vier	de	kerkdorpen. 
 

Voor wie is Buur(t)hulp bedoeld? 
 Mensen	 die	 bijvoorbeeld	 door	 gezondheidsproblemen	 of	 vanwege	 hun	
leeftijd	hulp	nodig	hebben	bij	praktische	klusjes	of	behoefte	hebben	aan	een	
praatje,	 kunnen	 een	 beroep	 doen	 op	 Buur(t)hulp.	 U	 kunt	 Buur(t)hulp	 van	
Stichting	Perspectief	in	voorkomende	situaties	inschakelen	als	u	om	de	een	of	
andere	 reden	 geen	 beroep	 kunt	 doen	 op	 familie,	 kennissen	 of	 vrienden.	Wij	
proberen	u	dan	te	koppelen	aan	een	van	onze	vrijwilligers. 
 

Welke hulp valt onder Buur(t)hulp? 
Kleine	klusjes	in	en	om	het	huis Boodschappen	doen 
Gezelschap	bieden Lichte	tuinwerkzaamheden 
Administratieve	ondersteuning 
 

Welke kosten zijn eraan verbonden? 
 De	 vrijwilliger	 verleent	 de	 hulp	 gratis.	 De	 boodschappen	 betaalt	 u	
natuurlijk	 zelf.	 Ook	 de	 kosten	 van	 bijvoorbeeld	 materialen	 en	 eventuele	
benzinekosten	dient	u	zelf	te	betalen. 
 

 Hulp	 krijgen	 is	 leuk,	 hulp	 geven	 nog	 leuker!	 Wilt	 u	 zich	 graag	 als	
vrijwilliger	inzetten	voor	Buur(t)hulp	dan	kunt	u	zich	aanmelden. 
Uw	inzet	hangt	natuurlijk	af	van	de	 tijd	die	u	hiervoor	beschikbaar	hebt.	Zo	
kunt	u	één	keer	per	week	iets	voor	een	ander	doen,	maar	uw	hulp	bijvoorbeeld	
eenmaal	per	maand	is	ook	mogelijk.	Kortom	alle	hulp	is	welkom! 
 

 Voor	informatie	en/of	inschrijving	kunt	u	terecht	bij	Stichting	Perspectief:	
telefoon	(024)- 6750939	tussen	9.00	en	17.00. U	kunt	ook	via	e-mail	contact	
opnemen	met	Riëtte	Benus,	projectleider:	riettebenus@stg-perspectief.nl 
 
 
 
 

 

Toen	 we	 daarna	 in	 de	 plechtige	 H.	 Mis	 de	 Eerste	 Communie	 hadden	
ontvangen,	werd van	de	 hele	 groep	 communicantjes	 eerst	 een	 foto	 gemaakt.	
Daarna	gingen	alle	communicantjes	en	de	familie	blij	en	tevreden	huiswaarts.	
Maar	ik	voelde	me	toen	al	niet	helemaal	op	mijn	gemak.	Want	wat	was	er	aan	
de	hand.	De	neuzen	van	de	schoenen	begonnen	wat	omhoog	te	krullen	en	de	

sportkousen	 zakte	
langzaam	 af.	 Wat	
treurig	 liep	 ik	
tussen	 de	 hele	
familie	huiswaarts.	
Dat	 kwam	 omdat	
de	 mouwen	 van	
het	 jasje	 ook	 een	

beetje	 uitzakte,	waardoor	 de	 topjes	 van	 de	 vingers	 er	 net	 onderuit	 kwamen,	
waarmee	ik	krampachtig de	rozenkrans	en	het	kerkboekje	omklemde.	Voordat	
we	 aan	 tafel	 gingen,	moest	 er	 thuis	 ook	nog	 eerst	 een	 foto	worden	gemaakt	
met de hele familie. “Ge ziet er nou ummers nog netjes uut mènneke,” zei 
moeder.	De	buurman	maakte	de	foto	voor	het	huis	op	het	grindpad.	Ik	moest	
in	 het	 midden	 staan	 en	 mijn	 ouders	 er	 naast	 en	 de	 grootouders	 er	 schuin	
achter.	De	broers	 en	 zuster	 gehurkt	 er	voor,	want	 anders	 kwamen	 ze	 er	 niet	
allemaal op volgens de buurman. Toen riep ik: “Kiek uns moe, de schoênen 
krullen	 al	 langer	 hoe verder umhoog!” Maar vader had daar meteen een 
oplossing voor en zei tegen m’n oudste broer: “Vooruit gij, goat ’ns mooi vur 
oe brureke op ‘t grind liggen mit ene haand onder de kin. Dan ziede de 
schoênen van hum nie.” Links en rechts werden twee hortensia’s, die mijn 
ouders	 hadden	 overgehouden	 van	 de	 12½-jarige	 bruiloft,	 neergezet.	 In	 het	
groene	 crêpepapier	 om	 de	 potten,	 waren	 wel	 geelachtige	 kringen	 van	 het	
vocht,	maar	volgens	de	buurman	kon	je	dat	toch	niet	zien	op	de	foto. 

’s Middags gingen we met zijn	allen	naar	het	Lof,	waar	de	communicantjes	
een	 zilveren	 scapuliermediale	 kregen	 omgehangen,	 waarna	 de	 kerkelijke	
plechtigheden	 werden	 afgesloten.	 Op	 de	 terugweg	 zakte	 het	 pakje	 nog	 wat	
verder	uit	en	mijn	vingers	waren	vrijwel	niet	meer	te	zien	en	de	pijpjes	van	de	
korte	broek	zakte	tot	iets	onder	de	knie.	Toen	we	thuis	kwamen	zei	ik	meteen:	
“Moe mag ik nou ’t communiepèkske uut, dan kan ik mit de aandere jongens 
lekker voetballen?” Maar dat kon nog niet, want peettante en peetoom  
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HOSPICE “BIJNA THUIS HUIS MAAS EN WAAL” 
 In	het	jaar	2014	zijn	er	26	gasten	opgenomen,	waarvan	er	vijftien uit	Maas	
en	 Waal	 kwamen.	 De	 begeleiders	 in	 dit	 Bijna	 Thuis	 Huis (allemaal	
vrijwilligers	of	mantelzorgers)	hebben	deze	mensen	mogen	verzorgen	in	hun	
laatste	levensdagen.	Mien	Tromp	uit	Winssen	heeft	hier	in	dit	huis	haar	laatste	
half	jaar	doorgebracht.	Zij	vertelt	over	haar	ervaringen	in	een	speciale	uitgave	
van	de	nieuwsbrief	van	het	Bijna	Thuis	Huis.   
 Mien	 en	Corrie	 Tromp.	Bijna	 een	 twee-eenheid	 in	 het	 hospice.	Mien	 als	
onze	 gast	 en	 haar	 zus	 Corrie	 als	 haar	 mantelzorger	 en	 meest	 frequente	
bezoekster.	Ze	zijn	allebei	geboren	in	Winssen,	waar	vader	een	fietsenwinkel	
had.	Toen	daar	ook	huishoudelijke	artikelen	bij	kwamen,	werd	het	een	soort	
‘Winkel van Sinkel’, vertelt Mien. Vooral vanwege de	vissersbenodigdheden	
(de	visgarren)	was	de	winkel	in	heel	Maas	en	Waal	bekend.	Als	je	met	deze	
dames	praat,	 is	Mien	de	bedachtzame	en	Corrie	de	enthousiaste	die	veel	wil	
vertellen. 

 Mien	 heeft	 altijd	 voor	 haar	 moeder	 gezorgd,	 tot	 die	 in	
1993	 op	 99-jarige	 leeftijd	 overleed.	 Toen	 Mien	 zelf	 met	
pensioen	 ging,	 kon	 ze	 haar	 energie	 kwijt	 in	 het	
verenigingsleven	 van	 Winssen.	 Ze	 zette	 zich	 in	 voor	 de	
parochie	en	het	zangkoor.	Maar	ook	sporten	als	volleybal	en	
tennis.	Jarenlang	was	ze	actief	lid	van	de	Bond	van	Ouderen. 
 “Misschien ben ik daardoor eigenlijk nooit ziek 

geweest”, zegt	Mien.	“Ik ben mijn hele leven actief gebleven en voelde mij 
ook heel lang fit! Pas midden 2014 kwam ik bij een dokter vanwege pijn in 
mijn arm. En dat werd een geloop van de ene arts naar de andere. Uiteindelijk 
ontdekte een neuroloog middels een MRI darmproblemen met uitzaaiingen 
naar de botten. In het Radboud ziekenhuis ben ik nog twee keer bestraald, 
maar verder konden ze niets meer doen. Ik was uitbehandeld. En dat was wel 
even slikken.” 
 Mien	en	Corrie	zijn	unaniem	in	hun	oordeel.	“Dit Bijna Thuis Huis was een 
heel goede keuze”. Vanaf de opname is iedereen alleen maar vriendelijk, 
hartelijk en lief. Alles kan hier, alles mag en niks hoeft. Ook zonder te bellen 
komt er regelmatig iemand even kijken. En niet alleen overdag, ook ’s nachts 
is men even zorgzaam. Van alle kanten houden ze rekening met ons. En wat 
heb ik genoten toen ik met de Wensambulance naar het Rijksmuseum mocht”. 

 

 
 
Weurt 
 
 
 

 
DE MÔISTE DAG (VERVOLG) 
 In vorig nummer konden we lezen hoe Jantje in voorbereiding op zijn 
Eerste H. Communie catechese kreeg en met zijn moeder de nodige kleding 
(uiteraard op de groei!) in de stad heeft gekocht. Nu breekt de grote dag aan. 
 

 Op Hemelvaart gingen we ’s morgens vroeg met zijn allen naar de kerk. Ik 
liep in ’t midden. In de ene hand had ik ’n rozenkrans, die ik van grootvader 
en	grootmoeder	had	gekregen	en	in	de	andere hand ’n klein kerkboekje, die ik 
van	opoe	en	opa	kreeg.	Aan	het	rozenkransje	zaten	mooie	lichtbruine	kraaltjes	
en	op	het	kaftje	van	het	kerkboekje	stond	een	wit	engeltje	afgebeeld	die	op	de	
knieën	zat	te	bidden.	Vader	en	moeder	liepen	naast	mij	en	daarnaast	de	beide	
grootouders.	Achter	me	liepen	de	andere	broers	en	zusters. 

Voor	 de	 kerk	werden	 de	 communicantjes	 opgesteld,	 tussen	 de	 twee	 rijen	
met	bruidjes.	De	meisjes	hadden	prachtige	witte	of	blauwe	communiekleedjes	
aan.	Natuurlijk	met	lange	mouwen	en	lange	witte	lange	kousjes,	want	dat	was	
toen	 voor	 de	 meisjes	 nog	 verplicht	 in	 de	 kerk.	 Ze	 hadden	 vrijwel	 allemaal	
witte lakschoentjes aan, welke zonder veters maar met ’n soort leren bandje en  
’n drukknoopje vast werden gedrukt. Daarbij hadden enige meisjes 
pijpenkrullen of vlechtjes in ’t haar met ’n kroontje, of een prachtige grote 
strik en ook wel een modern hoedje. De meeste jongens hadden ook ’n pakje 
aan,	maar	er	waren	er	ook	met	een	mooi	matrozenpakje.	Een	paar	jongens	met	
een	matrozenpakje,	 hadden	 ook nog een ’n wit koordje met een fluitje in ’t 
linker	 borstzakje.	 Ik	 stond	 heel	 bescheiden	 naast	mijn	 vriendje,	 die	 ook	 een	
matrozenpakje	aan	had.	Voor	we	de	kerk	in	gingen,	mocht	ik	heel	even	op	het	
fluitje	blazen	van	mijn	vriendje.	Maar	de	jufrouw	vond	dat	schijnbaar	niet	zo	
leuk en zei terwijl ze de wenkbrauwen fronste: “Dat mag je niet meer doen 
hoor!” Een beetje sip ging ik toen maar wat naar achteren in het groepje staan.  
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste	mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per	1	januari	2015	is	de	fusie	van	de	vier	kerkdorpen	Winssen,	Ewijk,	
Beuningen	en	Weurt	een	feit	en	is	de	bestuurlijke	verantwoordelijkheid	van	de	
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 Mien	geniet	van	lekker	uitslapen	tot	de	Thuiszorg	er	is.	Daarna	zorgen	de	
vrijwilligers	voor	en	lekker	ontbijtje. “Het eten is heerlijk en wat is het fijn als 
je dat buiten kunt doen, en dan liefst met en glaasje wijn er bij”. Mien	 en	
Corrie	 genieten	 er	 nu	 nog	 van.	 Ze	 eten	 graag	 met	 elkaar	 of	 samen	 met	 de	
andere	 gasten	 of	 hun	mantelzorgers.	 “De kamer wordt altijd keurig schoon 
gehouden en vrijwilligers vinden wel een momentje om voor ons of ons bezoek 
een kopje koffie te maken. Hoe druk ze het ook hebben men andere dingen. Ik 
ben heel gelukkig dat ik hier nu kan wonen. Ik moet er niet aan denken dat ik 
thuis was geweest. Corrie kan niet meer voor mij zorgen. En waar zou ik 
anders naar toe moeten?” 
 

Mien	is	op	17	Juli	2015	in	ons	huis	overleden.	Haar	laatste	woorden	waren:	
“Wat waren jullie toch altijd lief voor mij!” 
 

 Een	woord	van	dank	en	waardering voor	de	vele	vrijwillige	mantelzorgers,	
die	dag	en	nacht	klaar	staan	voor	deze	zieke	mensen	in	de	laatste	fase	van	hun	
leven, getuige het verhaal van Mien Tromp. Het Bijna Thuis Huis ’leeft’ van 
vrijwilligers,	sponsoren	en	giften. 

 
BEDEVAART NAAR KEVELAER (19 september 2015) 
 Ook	 dit	 jaar	 gaan	 pelgrims	 vanuit	Weurt,	 Beuningen,	 Ewijk	 en	Winssen	
met	 haar	 omliggende	 Parochies	 uit	 Druten	 en	Wijchen	 gezamenlijk	 in	 luxe	
touringcars	 naar	 Kevelaer. De	 kosten	 voor	 het	 reizen	 per	 bus,	 inclusief	 een	
persoonlijke	intentie	en	het	programmaboekje,	bedragen	€20,00 per	persoon. 
De	bus	vertrekt	vanuit	Weurt:	7.30 en	vanuit	Beuningen	en	Winssen:	7.45. 
 

Dagindeling:	 
9.15	 Aankomst	 in	 Kevelaer;	 9.45 Ontvangst	 en welkomstwoord	 in	 de	 Pax	
Christi	Kapel;	11.30	Plechtige	Hoogmis	in	de	Maria	Basiliek 
14.30	Start	Grote	Kruisweg	of 15.00	Kleine	Kruisweg	in	de	Pax	Christi	Kapel	 
16.30	Afsluitende	viering	17.15 Vertrek	van	de	bussen	uit	Kevelaer. 
 

Aanmelden kan	vanaf	28	aug.	t/m	6	sep. bij	onderstaande	contactpersonen: 
Voor	Winssen:	 Mw.	Riet	de	Graaf (0487)	521	704 
Voor	Weurt:	 Mw.	Nelly	Winnemuller (024)	677	13	88 
Voor	Ewijk/Beuningen:	Mw. Gerda	Engelen (024)	677	33	17 
 

 

natuurwetenschappelijk	 onderzoek.	 En	 het	 standpunt,	 dat	 de	Bijbel	 letterlijk	
moet	 worden	 genomen,	 is	 vrijwel	 nergens	 meer	 te	 vinden.	 In	 Nederland	
trachten	 we	 te	 redden	 wat	 er	 nog	 te	 redden	 is.	 Wij	 zoeken	 het	 dus	 in	 de	
persoon	van	Jezus,	zijn	mededogen,	zijn	afkeur	van	godsdienstige	dwang,	zijn	
strijd	om	rechtvaardigheid.	Zou	dat	voldoende	zijn? 

Rashid	 heeft	 geen	 honderdvijftig	 jaar.	Hij	 leeft	 nu.	 In	 een	 land,	 dat	 hem	
steeds	meer	 als	vijand	gaat	 zien.	Hij	wil	weg.	Naar	die	moordlustige	bende,	
die	de	islam	misbruikt	voor	politieke	doeleinden?	Rashid	ziet	dat	anders.	Als	
hij	 gaat	wacht	 hem	waarschijnlijk	 een	 desillusie.	Maar	 als	 hij	 hier	 blijft	 zal		
zijn	groei	naar	volwassenheid	in	een	wereld	vol	verandering	extra	pijnlijk	zijn.	 
 

C.P 
 

‘HET VERHALENUURTJE’ GAAT WEER VAN START 
 Weet	jij	waar	jouw	naam	vandaan	komt	en	wat	die	naam	betekent? 
 Weet	jij	waarom	we	Carnaval	vieren? 
 Wat	heeft	Palmpasen	nu	met	Pasen	te	maken? 

 

 Dit	zijn	best	leuke	vragen, en	wij	willen	je	er	graag	meer	over	vertellen	in	
‘Het verhalenuurtje’. Het Verhalenuurtje bestaat uit vijf bijeenkomsten die één 
uur	duren.	Tijdens	deze	bijeenkomst	vertellen	we	eerst	over	het	thema,	daarna	
gaan	we	iets	leuks	knutselen. 
 Het	Verhalenuurtje	is een	initiatief	van	de	Corneliuskerk,	maar	staat	open 
voor	alle kinderen	in	de	groepen	5,	6	en	7.	Ook	kinderen	die	geen	communie	
hebben	gedaan	of	van	een	andere	of	geen	kerk zijn,	zijn	van	harte	welkom. 
Bij	voldoende	belangstelling	zullen	wij	op	2 oktober weer	een	nieuwe	groep	
starten. 
 

De	bijeenkomsten	zijn	steeds	op	vrijdagavond in	de	Pastorie	van	Beuningen.	
Voor	de	groepen	5	en	6	van	18.30 tot	19.30. 
Voor	groep	7	van	19.45 tot	20.45 uur. 
 

Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden. 
Heb	 je	 zin	 om	mee	 te	 doen,	 geef	 je	 dan	 vóór	 19 september op	 via	 email:	
verhalenuurtje@gmail.com 
 

Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 bellen:	 Ans	 Wiezer	 024-6775882	 
of	kijk	op	www.johannesxxiii.nl  
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hij	 gaat	wacht	 hem	waarschijnlijk	 een	 desillusie.	Maar	 als	 hij	 hier	 blijft	 zal		
zijn	groei	naar	volwassenheid	in	een	wereld	vol	verandering	extra	pijnlijk	zijn.	 
 

C.P 
 

‘HET VERHALENUURTJE’ GAAT WEER VAN START 
 Weet	jij	waar	jouw	naam	vandaan	komt	en	wat	die	naam	betekent? 
 Weet	jij	waarom	we	Carnaval	vieren? 
 Wat	heeft	Palmpasen	nu	met	Pasen	te	maken? 

 

 Dit	zijn	best	leuke	vragen, en	wij	willen	je	er	graag	meer	over	vertellen	in	
‘Het verhalenuurtje’. Het Verhalenuurtje bestaat uit vijf bijeenkomsten die één 
uur	duren.	Tijdens	deze	bijeenkomst	vertellen	we	eerst	over	het	thema,	daarna	
gaan	we	iets	leuks	knutselen. 
 Het	Verhalenuurtje	is een	initiatief	van	de	Corneliuskerk,	maar	staat	open 
voor	alle kinderen	in	de	groepen	5,	6	en	7.	Ook	kinderen	die	geen	communie	
hebben	gedaan	of	van	een	andere	of	geen	kerk zijn,	zijn	van	harte	welkom. 
Bij	voldoende	belangstelling	zullen	wij	op	2 oktober weer	een	nieuwe	groep	
starten. 
 

De	bijeenkomsten	zijn	steeds	op	vrijdagavond in	de	Pastorie	van	Beuningen.	
Voor	de	groepen	5	en	6	van	18.30 tot	19.30. 
Voor	groep	7	van	19.45 tot	20.45 uur. 
 

Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden. 
Heb	 je	 zin	 om	mee	 te	 doen,	 geef	 je	 dan	 vóór	 19 september op	 via	 email:	
verhalenuurtje@gmail.com 
 

Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 bellen:	 Ans	 Wiezer	 024-6775882	 
of	kijk	op	www.johannesxxiii.nl  
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voldoende	geld	op	je	bankrekening.	Jongeren	lijken	zich	collectief	 te	hebben	
overgegeven	aan	oppervlakkig	hedonisme. 

En	in	deze	(schijn)cultuur	groeit	Rashid	op.	Zijn	eigen	gedachtegoed,	zijn	
manier	van	leven	maakt	hem	onmiddellijk	tot	een	buitenstaander.	Vaak	voelt	
hij	zich	een	tweederangs	burger.	Hij	ziet	geen	toekomst	voor	zichzelf	in	onze	
maatschappij.	 Dat	 doet	 hem	 verlangen	 naar	 een	
samenleving	waarin	 hij	 zich	 kan	 ontplooien.	Waarin	 hij	
zich	weer	als	een	vis	in	het	water	voelt,	niet	naar	zuurstof	
snakkend op het droge. Hij is jong en “hij wil wat”. En 
wat	 is	 er	 voor	 hem	 aantrekkelijker	 dan	 een	 land,	 dat	
geheel	op	de	Sharia	is	gegrondvest.	Een	Godsstaat,	waar	
wereldlijke	en	geestelijke	macht	één	zijn:	een	kalifaat!   
 

Twee wereldbeelden 
En	dan	dient	zich	in	het	Midden-Oosten zo’n staat aan. Het beloofde land, 

waar	het	volgens	de	propagandafilmpjes	de	mensen	aan	niets	ontbreekt.	Waar	
een	moslim,	moslim	kan	zijn.	Ja,	helaas,	ze	moeten	oorlog	voeren	om	zich	te	
beschermen,	 en	 ongelovigen	 die	 zich	 tegen	 hen	 verzetten	 worden	 gedood.	
Maar	 las	hij	niet	 in	de	Koran	dat	strijd	noodzakelijk	 is	voor	de	stichting	van	
een	 islamitische staat?	 Welke	 gelovige	 streeft	 er	 dan	 niet	 naar	 om	 mee	 te	
vechten	in	een	Heilige	Oorlog,	een	Jihad! 

In	Nederland	wil	men	hem	als	moslim	integreren	in	de	samenleving.	Maar	
dat	 brengt	 in	 zijn	 ogen	 mee,	 dat	 hij	 zijn	 geloof	 moet	 verwateren,	
compromissen	 moet	 sluiten,	 oneerlijk	 moet	 zijn.	 Nederlanders	 zijn	
ongelovigen,	vindt	hij.	Hier	 zoekt	men	waarheid	 in	 de	natuurwetenschap,	 in	
onderzoek	en	statistieken.	Niet	in	Gods	woord.	En	om	die	reden	stuit	Rashid	
op	 een	 groot	 dilemma:	 om	 hier	 burger	 te	 kunnen	 worden,	 moet	 hij	 zijn	
wereldbeeld	ontwrichten,	moet	hij	er	van	uitgaan,	dat	de	Koran	mensenwerk	
is,	niet	de	absolute	waarheid.	Diepzinnig	en	wijs	misschien,	doch	slechts	één	
van	 de	 heilige	 boeken	 die	 de	 geschiedenis	 heeft	 voortgebracht.	 Maar	 het	
wereldbeeld	uit	de	Koran	geeft	zijn	leven	juist	zin.	Hij	moet	dus	de	bijl	slaan	
aan	de	wortels	van	zijn	diepste	overtuigingen. 

Katholieken,	 maar	 ook	 hun	 medechristenen,	 deden	 dit	 in	 het	 jongste	
verleden al. Wij hebben er echter zo’n honderdvijftig jaar over mogen doen. 
Het	 Vaticaan	 verzet	 zich	 al	 tijden	 niet	 meer	 tegen	 de	 resultaten	 van	

Islamitisch symbool 
voor Allah 
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden	Meeuwsen Geen Desley	Phoelich Geen 
  Sara	Huisman  

 
HUWELIJKEN 
Op	 30	 mei	 2015	 heeft	 in	 de	 Andreaskerk	 te	 Weurt	 het	 huwelijk	
plaatsgevonden	van	Robin	Gerrits	en	Silvia	Swartjes. 
 

Op	10	juli	2015	heeft	in	de	Andreaskerk	te	Weurt het	huwelijk	plaatsgevonden	
van	Dirk	Jacobs	en	Marieke	Sanders. 

 
IN MEMORIAM 
 

Winssen 
Mien	Tromp 
*  24-11-1928 te	Winssen +  18-6-2015 te	Druten 
 

Martien	van	Haalen 
*  26-3-1967 te	Ewijk  +  18-6-2015 te	Winssen 
 

Ewijk 
Doortje	Peters-Verbiesen  
*  17-9-1931 te	Wijchen +  15-5-2015 te	Nijmegen 
 

Anna	Bosch-Janssen 
*  28-12-1921 te	Ewijk  +  7-6-2015 te	Beuningen 
 

Beuningen 
Riet	Arts-Jansen 
*  2-9-1936 te	Nijmegen +  13-6-2015 te	Wijchen 
 

Nelly	Swartjes-van	As 
*  17-8-1930 te	Beuningen +  20-6-2015 te	Nijmegen 
 

Ger	Jansen 
*  21-12-1945 te	Nijmegen +  23-6-2015 te	Nijmegen 
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geven	als	echtgenote	en	moeder.	Resultaat:	beiden	discrimineren	zichzelf	door	
vast	te	houden	aan	de	uiterlijkheden	en	gebruiken	van	een	cultuur	die	ver	van	
de	Nederlandse	afstaat. 
 

Katholieken en zelfdiscriminatie 
Maar	 ook	 weer	 niet	 zó	 ver.	 Kijken	 we	 even	 terug	 naar	 het	 z.g.	 Rijke	

Roomse	 Leven	 vanaf	 pakweg	 1850	 tot	 1960.	 In	 het	 protestantse	 Nederland	
waren die “Roomschen” aanvankelijk maar verdacht. Onderworpen aan het 
gezag	van	een	instituut	dat	zetelde	in	een	vreemd	land,	het	Latijn	als	officiële	
taal,	 uitgebreide	 kerkelijke	 wetgeving,	 een	 buitenissig	 uitgedoste	 celibataire	
priesterkaste,	 nonnen	 in	 een	 bijna	 alles	 bedekkend	 zwart	 gewaad,	 vreemde	
liturgieën,	 heiligenverering,	 Mariacultus,	 aan	 het	 megalomane	 grenzende 
kerken	met	hoge,	spitse	torens	in	een	vreemde,	neogotische	stijl	- moet	ik	nog	
doorgaan?	 Katholieken	 zouden	 wel	 nooit	 echt	 deel	 gaan	 uitmaken	 van	 de	
Nederlandse	samenleving. 

Discrimineerden	ze	immers	zichzelf	niet?	Eigen	verenigingen,	eigen	clubs,	
bedevaarten,	strenge	controle	op	sociaal	gedrag	door	de	geestelijkheid,	vooral	
op	 de	 zedelijkheid	 van	 vrouwen,	 verregaande	 bemoeienis	 van	 diezelfde	
geestelijken	 daarom	met	 het	 seksuele	 leven,	 een	 lijst	 van	 verboden	 boeken,	
een eigen partij… . Je sloot je als katholiek	in	hoge	mate	af	van	de	rest	van	de	
samenleving.	 Maar	 ja,	 de	 overtuiging	 was,	 dat	 je	 daar	 goed	 aan	 deed.	 De	
Katholieke	Kerk	had	immers	de	waarheid	in	pacht?	Er	was	hier	scheiding	van	
Kerk	en	Staat.	Dat	accepteerde	je	dan	wel,	maar	probeerde	zo	veel	mogelijk	te	
doen wat de geestelijkheid “adviseerde". Zo kon je, ook in dit land, het 
katholicisme	beleven	en	vormgeven.	 
 

De Kerk overbodig? 
Er	is	nogal	wat	veranderd!	Een	stroom	van	ontwikkelingen:	Bijbelkritiek,	

moderne	 theologie,	 verval	 van	 oude	 machtsstructuren, “mondigheid”, 
vertrouwen	in	technologie	in	plaats	van	gebed	om	hulp	van	Boven,	zij	hebben	
Kerk	 en	 geloof	 van	 hun	 voetstuk	 gestoten.	 Wij	 katholieken	 zijn	 volledig	
geïntegreerd	 in	 de	 seculiere	 samenleving.	We	 hebben	 de	Kerk	 niet	meer	 zo	
nodig,	 schijnt	 het.	 Zeker	 voor	 jongeren	 zijn	 duidelijk	 andere	 dingen	 van	
belang,	tenminste	als	je	de	jeugdcultuur	in	films,	TV	en	social	media	gelooft:	
een	 mooi	 uiterlijk,	 beroemd	 zijn,	 gamen,	 drinken,	 daten,	 en	 voor	 dat	 alles	
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KORT KORT KORT 
Melkpak en blik bij het plastic, even wennen: In	de	krant	van	dinsdag	2 juni	
een	 grote	 foto	 van	 de	 mannen	 van	 de	 DAR	 die	 in	 de	 Wethouder	 Van	
Beuningenstraat	plastic	afvalzakken	ophalen	en	daar	de	eerste	drankpakken	bij	
aantreffen.	In	de	plastic	zakken	zit	bijna	alleen	maar	plastic	terwijl	er	voortaan	
ook	 drankpakken	 van	melk,	 yoghurt,	 sap	 en	 blikken	 in	 de	 zakken	mag.	 De	
nieuwe	 manier	 van	 afval	 inzamelen	 kan	 nog	 wel	 een	 campagne	 gebruiken.	
Daarom	 krijgt	 iedereen	 nog	 persoonlijk	 een	 brief	 van	 de	 DAR	 met	 uitleg	
hierover. 
Jeugdhonk luidt noodklok: In	 de	 krant	 van	 zaterdag	 20	 juni	 jl.	 de	
mededeling	dat	 een	van	de	meest	 populaire	 jeugdhonken	van	Winssen	moet	
verhuizen	naar	De	Paulus.	Daar	moet	 nog	wel	 een	 flinke	verbouwing	plaats	
gaan	vinden.	Rick	de	Waal,	beheerder	van	De	Paulus,	geeft	aan	dat	dit	nooit	
gaat lukken.	Rémon	Tromp	van	 jeugdhonk	Winssen	 is	bang	dat	de	 jongeren	
een	periode	geen	dak	boven	hun	hoofd	hebben	en	dan	een	andere	plek	gaan	
zoeken.	 Je	 bent	 ze	 dan	 kwijt	 en	 dat	 zou	 eeuwig	 zonde	 zijn.	 Jeugdhonk	
Winssen	ontvangt	 iedere	week	vijftig	 tot	honderd jongeren	vanaf	14	 jaar.	Er	
wordt	door	hen	geen	huur	aan	de	gemeente	betaald,	maar	gas,	water,	licht	en	
onderhoud	wordt	door	de	jongeren	zelf	gefinancierd. 
 De	voornaamste	 reden	om	te	verhuizen	 is	om	het	dorpshuis	 te	versterken	
omdat	het	daar	financieel	ook	al	een	tijdje	behelpen	is.	Er	is	geld	beschikbaar	
voor	 de	 verbouwing	 van	 twee	 ruimtes	 voor	 de	 seniorenvereniging	 en	 de	
jongerenvereniging.	 Ze	 komen	 naast	 elkaar.	 Het	 geld	 van	 de	 verkoop	 van	
Pandahara	kan	hier	ook	aan	besteed	worden.	Er	zit	nu	haast	achter	omdat	het	
Zorgcentrum	 Overmars	 binnenkort	 gaat	 sluiten	 en	 het	 inloophuis	 voor	 de	
senioren	ook	naar	De	Paulus	verplaatst	wordt. 
 

 14 
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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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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	



 

de	spits geklommen. Rond	21.15	was	het	einde	oefening	en	was	er	evaluatie	
met	allen	in	het	Koetshuis. 
 Beide	 partijen	 bedankten	 elkaar	 na	 afloop:	 de	Brandweer	 dat	 ze	 op	 deze	
unieke	 locatie	 mochten	 oefenen,	 de	 parochie	 omdat	 ze	 nuttige	 informatie	
kreeg	hoe	de	brandveiligheid	verder	te	verbeteren 

 
RASHIDS DILEMMA 
 Veel mensen vragen zich af: hoe is het toch mogelijk, dat jonge mensen, 
waaronder zelfs moeders met jonge kinderen uit Europa wegtrekken om zich 
aan te sluiten bij ISIS? Wat bezielt ze? Het antwoord is niet eenvoudig. Maar 
misschien zijn er parallellen met het katholieke verleden in ons land.  
 

Het hoogste goed 
Laatst	hoorde	ik	van	een	jonge	Nederlandse	moslim,	laten	we	hem	Rashid	

noemen, de uitspraak: “In dit land kan ik niet echt moslim zijn”. Waarom niet, 
zult	u	vragen?	Je	hebt	godsdienstvrijheid,	moskeeën,	moslims	op	enkele	hoge	
posities,	 zelfs	 een	Moslimomroep?	 Nederland	 is	 toch	 multicultureel	 en	 nog	
behoorlijk	tolerant?	Bovendien	is	het	een	democratie,	wat	wil	je	nog	meer?	 

In	 dit	 laatste	 ligt	 juist	 een	 van	 Rashids	 problemen:	 in	 dit	 land	 zijn	
democratie	en	persoonlijke	vrijheid	het	hoogste	goed.	Maar	in	de	cultuur	die	
hij	als	moslim	heeft	meegekregen	of	 - waarschijnlijker	 - later	heeft	omarmd,	
zijn	 deze	 twee	 van	 ondergeschikt	 belang.	 Hij	 wil	 een	 goed	 moslim	 zijn,	
misschien overdreven goed: het “Woord van God” in de Koran, en de Sharia, 
de	 Islamitische	 Wet,	 daar	 moet	 het	 in	 zijn	 leven	 om	 gaan.	 Niet	 een	 door	
mensen	gemaakte	wet,	maar	de	door	God	zelf	geïnspireerde	 richtlijnen	voor	
een	 deugdzaam	 leven.	Het	 Recht	 is,	wat	God	 gebiedt.	 In	 dit	 land	wordt	 hij	
echter	 gedwongen	 om	 zich	 te	 houden	 aan	 de	 Nederlandse	 wet,	 die	
bijvoorbeeld	 achterstelling van vrouwen en homo’s verbiedt. Volgens hem 
kan	hij	daarom	alleen	onder	de	Sharia	moslim	zijn	zoals	het	hoort.	Dan	alleen	
kan hij zich wijden aan de Allerhoogste. Betekent “Islam” immers niet 
“overgave”? 

Zijn	 uiterlijk	 heeft	 Rashid	 trouwens	 al	 aangepast	 aan	 wat	 hij	 als	
verplichtend	ziet	voor	gelovigen:	een	lange	baard,	niet-Westerse	kleding,	een	
kalotje.	Zijn	vrouwelijke	medegelovige	draagt	minstens	een	hoofddoek	en	een	
lange	mantel.	Daarbij	dient	zij	haar bestaan	voornamelijk	binnenshuis	vorm	te	
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Gisbert in het zonnetje: In	 de	 krant	 van	 21	 juni	 jl.	 een	 klein	 fotootje	 van	
Gisbert	Smink	uit	de	Leegstraat	tussen	de	cadeaus	die	hij	op	Vaderdag	heeft	
gekregen	van	zijn	dochters	Hannah,	Lotte	en	Emma.	Hij	wilde	geen	ontbijt	op	
bed	en	daarom	is	dit	idee	bedacht	door	hen! 
Jubileumproject Kortekaas zaait 99.999 
MensBloemen met 33 kinderen: In	 de	 krant	 van	
2 april	 jl.	 een	grote	 foto van	het	 kunstenaarsduo	Huub	
en	 Adelheid	 in	 hun	 tuin.	 Het	 kunstenaarsduo	 wil	
mensen	wereldwijd	verbinden	met	een	bloemenproject.	
Het	 project	 is	 het	 startsein	 voor	 de	 overzichts-
tentoonstelling.	Zij	vieren	hun	vijftigjarig	gezamenlijke	
kunstenaarschap.	Voor die	gelegenheid	lieten	ze	99.999	
papieren	 bloemen	 drukken.	 Deze	 gaan	 via	 de	 post	 en	
sociale	media	 de	wijde	wereld	 in.	Het	 is	 de	 bedoeling	
om	 zo	 de	 wereld	 een	 beetje	 mooier	 te	 maken	 als	 tegenwicht	 tegen	 alle	
problemen	 en	 conflicten.	 Ze	 hopen	 dat	 het	 wereldwijd	 gaat	 leven.	 Alle	
weekenden	 van	 juni	 en	 de	 eerste	 twee	 van	 juli	 is	 het	 kunstlandgoed	 aan	 de	
Haneman	tussen	10.00	en	17.00	te	bezoeken.  
Joris naar beroepen WK: In	 de	 krant	 van	 zaterdag	 27	 juni	 jl.	 een	 klein	
fotootje	 van	 Joris	 Grim	 uit	 de	 Notaris	 Stephanus	 Roesstraat.	 Hij	 neemt	 in	
augustus	deel	 aan	de	WordSkills	2015	 in	Sao	Paulo,	Brazilië.	Het	WK	voor	
obers.	Joris	is	Nederlands	beroepen	kampioen	Restaurant	Service.	Hij	werk	bij	
Slot	Doddendael	in	Ewijk.	Wij	wensen	hem	namens	ons	allen	heel	veel	succes	
toe!!! 
Dame en Heer Beuningen: In	de	krant	van	29	juni	jl.	een	klein	fotootje	van	
Ingrid	van	Gaalen	uit	de	Geerstraat	en	Wil	Pennix.	Zij	zijn	bekroond	tot	Dame	
en	Heer	 van	Beuningen.	 Zij	 kregen	 uit	 handen	 van	 burgemeester	Carol	 van	
Eert	 tijdens	 de	 haringparty	 van	 café	 De	 Zaak	 een	 Zilveren	 Haring	 van	
verdiensten.	 Ingrid	 kreeg	 de	 titel	 door	 haar	 inzet	 bij	 de	 volleybal	 en	
carnavalsvereniging. 
Dit najaar kan ontzander Nederzand al aan de slag in Geertjesgolf bij 
Winssen. Bijna alle bezwaren zijn afgewezen: In	de krant	van	2	 juli	 jl.	de	
mededeling	 dat	 Zandwinning	 Geertjesgolf	 in	 Winssen	 door	 mag	 gaan.	 De	
Raad	 van	 State	 heeft	 bijna	 alle	 bezwaren	 tegen	 een	 van	 de	 grootste	
ontzandingprojecten	van	het	Land	van	Maas	en	Waal	van	tafel	geveegd.	Geert	
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BRANDWEER HOUDT OEFENING IN DE CORNELIUSKERK 
 Maandagavond	29	juni	was	er	een	brandweeroefening	in	de	Corneliuskerk.	
In	 de	 toren	 staat	 zendapparatuur	 opgesteld	 voor	 het	 mobiele	 netwerk.	
Regelmatig	moeten	monteurs	hieraan	onderhoud	uitvoeren.	Rond	20.00	kwam	
er	in	de	Beuningse	Brandweerkazerne	de	melding	dat	er	brand	was	in	de	toren	
en	 dat	 er	 twee	mensen	 opgesloten	 zaten.	 De	 Brandweer	 rukte	 uit	 met	 twee	

voertuigen	 met	 in	 totaal	 vijftien	
mensen.	 De	 bevelvoerder	 werd	 bij	
de	 kerk	 te	 woord	 gestaan	 door	 de	
koster,	Diet Verploegen. 
 Diet	 vertelde	 dat	 hij	 enkele	
ogenblikken	 ervoor	 nog	 telefonisch	
contact	 had	 gehad	met	 een	monteur	
die	 melding	 maakte	 van	 een	 brand,	
maar	 dat	 vervolgens	 de	 verbinding	
werd	 verbroken.	 Hij	 kon	 de	
bevelvoerder	 uitleggen	 hoe	 men	 in	
de	 toren	 moest	 komen,	 instructie	
geven	 waar	 de	 elektriciteit	
uitgeschakeld	 kon	 worden	 en	 hem 

van	 verdere	 informatie	 voorzien.	 Met	 perslucht	 en	 beschermende	 kleding	
klommen	de	 brandweerlui	 vervolgens	de	 toren	 in	 via	 nauwe	 trapjes	 richting	
zendapparatuur.	Op	die	verdieping	stond	alles	onder	rook.	Door	het	vloerluik	
open	 te	 zetten	 dat	 toegang	 gaf	 tot	 de	 verdieping	 waar	 de	 klokken	 staan 
opgesteld,	kon	de	rook	via	de	galmgaten	weg.	Een	grote	ventilator	die	buiten	
was	opgesteld	hielp	daarbij. Beide monteurs werden vervolgens ‘gered’:	 één	
zat	verscholen	op	de	zolder	boven	het	middenschip,	de	ander	was	verder	naar 

Een ‘monteur’ is veilig gered. [©Wilbert	Lelivelt] 

 

Rolf	 van	 de	 WOZZ	 (Winssen	 Ontwikkelt	 Zichzelf)	 vindt	 het	 een	
teleurstellende	 uitspraak,	 het	 tegenonderzoek	 waaruit	 blijkt	 dat	 de	 natuur	
wordt	geschaad	heeft	helaas	geen	effect	gehad.	De	gemeente	moet	alleen	wat	
extra	 maatregelen	 nemen	 tegen	 de	 geluidsoverlast.	 Daarvoor	 moet	 de 
omgevingsvergunning	en	het	bestemmingsplan	worden	aangepast.	Daar	krijgt	
de	gemeente	zestien	weken	de	tijd	voor.	Herman	van	der	Linde	van	Ontzander	
Nederzand	 is	 blij	 met	 de	 uitspraak.	 Hij	 wil	 dit	 najaar	 gaan	 beginnen.	 De	
zandwinner	wil	gedurende	vijftien jaar zo’n 25 miljoen ton zand winnen. Ten 
zuidwesten	 van	 Winssen	 ontstaat	 daardoor	 een	 enorme	 plas	 water.	 Na	 de	
zandwinning	wordt	de	omgeving	dan	ingericht	als	natuurgebied.	Het	zand	gaat	
via	een	transportband	richting	de	Waal. 

 
INFORMATIEAVOND ‘BEHOUD DORPSBOOMGAARD WINSSEN’ 
 Op	donderdag	25	juni	is	er	in	de	Paulus	in	Winssen	een	voorlichtings- en	
wervingsbijeenkomst	geweest	van	de	Stichting	Landschapsbeheer	Gelderland. 
Deze	 avond	 werd	 geleid	 door	 een	 enthousiaste	 medewerker	 van	 Stichting	
Landschapsbeheer,	 die	 alle	 dertig	 toehoorders	 probeerde	 even	 enthousiast	 te	
krijgen	 als	 hij	 zelf	was	 over	 het	 unieke	 stukje	 boomlandschap	 rond	 de	 kerk	
midden	in	het	dorpscentrum. 
 Een	 samenwerking	 tussen	 het	 kerkbestuur,	 de	 gemeente	 Beuningen	 en	
provincie	 Gelderland	 heeft	 geresulteerd	 in	 een	 subsidie	 voor	 het	 op	 orde	
brengen	 en	 in	 stand	 houden	 van	 de	 boomgaard.	 Stichting	Landschapsbeheer	
Gelderland	 heeft	 deze	 subsidie	 ontvangen	 en	 zorgt	 hiermee	 voor	 opleiding,	
verzekering,	 praktische	 ondersteuning	 en	 hulp	 voor	 de	 vrijwilligers	 die	 zich	
willen	inzetten	om	de	boomgaard	in	stand	te	houden. 
 Na	de	opleiding	is	het	de	bedoeling	dat	de	vrijwilligersgroep	ongeveer	vier	
keer	per	 jaar	op	een	zaterdag	aan	de	slag	gaat	 in	de	boomgaard;	alle	hulp	 is	
welkom!	 Ook	 al	 heb	 je	 niets	 met	 snoeien,	 maar	 vind	 je	 dat	 de	 boomgaard	
midden	in	 je	eigen	dorp	moeten	blijven	en	houd	je	van	werken	in	de	natuur,	
meld	je	dan	alsnog	aan! 
 Een	briefje	met	je	naam,	adres	en	telefoonnummer	in	de	brievenbus	van	de	
pastor	Visschedijk,	Not.	Roesstraat	40,	is	voldoende. 
 

Werkgroep	Dorpsgaard	Winssen 
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BRANDWEER HOUDT OEFENING IN DE CORNELIUSKERK 
 Maandagavond	29	juni	was	er	een	brandweeroefening	in	de	Corneliuskerk.	
In	 de	 toren	 staat	 zendapparatuur	 opgesteld	 voor	 het	 mobiele	 netwerk.	
Regelmatig	moeten	monteurs	hieraan	onderhoud	uitvoeren.	Rond	20.00	kwam	
er	in	de	Beuningse	Brandweerkazerne	de	melding	dat	er	brand	was	in	de	toren	
en	 dat	 er	 twee	mensen	 opgesloten	 zaten.	 De	 Brandweer	 rukte	 uit	 met	 twee	

voertuigen	 met	 in	 totaal	 vijftien	
mensen.	 De	 bevelvoerder	 werd	 bij	
de	 kerk	 te	 woord	 gestaan	 door	 de	
koster,	Diet Verploegen. 
 Diet	 vertelde	 dat	 hij	 enkele	
ogenblikken	 ervoor	 nog	 telefonisch	
contact	 had	 gehad	met	 een	monteur	
die	 melding	 maakte	 van	 een	 brand,	
maar	 dat	 vervolgens	 de	 verbinding	
werd	 verbroken.	 Hij	 kon	 de	
bevelvoerder	 uitleggen	 hoe	 men	 in	
de	 toren	 moest	 komen,	 instructie	
geven	 waar	 de	 elektriciteit	
uitgeschakeld	 kon	 worden	 en	 hem 
van	 verdere	 informatie	 voorzien.	

Met	perslucht	en	beschermende	kleding	klommen	de	brandweerlui	vervolgens	
de	toren	in	via	nauwe	trapjes	richting	zendapparatuur.	Op	die	verdieping	stond	
alles	 onder	 rook.	 Door	 het	 vloerluik	 open	 te	 zetten	 dat	 toegang	 gaf	 tot	 de	
verdieping	waar	 de	 klokken	 staan opgesteld,	 kon	 de	 rook	 via	 de	 galmgaten	
weg.	 Een	 grote	 ventilator	 die	 buiten	 was	 opgesteld	 hielp	 daarbij. Beide	
monteurs werden vervolgens ‘gered’:	 één	zat	verscholen	op	de	zolder	boven	
het	middenschip,	de	ander	was	verder	naar boven	geklommen	 richting	 spits. 

Een ‘monteur’ is veilig gered. 

[©Wilbert	Lelivelt] 
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het	middenschip,	de	ander	was	verder	naar boven	geklommen	 richting	 spits. 

Een ‘monteur’ is veilig gered. 

[©Wilbert	Lelivelt] 
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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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afwachten welke ballon het verste komt, de wind stond richting Tiel).	 De	
Communicanten	en	Vormelingen	hebben	na	de	middag	hun	project	afgesloten	
met	een	barbecue. 
 Beide vieringen	waren	goed	verzorgd.	Winssen	en	Ewijk	mochten	de	spits	
afbijten	 met	 deze	 patroonsfeesten.	 Straks	 in	 september	 viert	 de	
geloofsgemeenschap	 van	 Beuningen	 haar	 patroonsfeest	 (H.	 Cornelius),	 en	
later	eind	november	is	Weurt	aan	de	beurt	met	het	Andreasfeest.	Tussendoor	
vieren	we	het	patroonsfeest	van	de	parochie,	namelijk	het	feest	van	Johannes	
XXIII,	in	oktober. Wij zijn één grote Parochie H. Johannes XXIII, met vier 
geloofsgemeenschappen in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt. 

 
VORMELINGEN EWIJK 
 Per	 abuis	 hebben	wij	 in	 het	 vorige	 nummer	 niet	 vermeld	 door	 wie	 deze	
prachtige	 foto	van	de	Ewijkse	vormelingen	gemaakt	 is.	Dit	 is	geschied	door	
Peter	Laarakker	van	Visual Photodesign te	Weurt.	Wij	rectificeren	dit	door	de	
foto	wederom,	nu	op	een	juiste	manier,	te	plaatsen.	Onze	excuses! 

 
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 
[©Peter	Laarakker,	Visual	Photodesign] 
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OUD WINSSEN: Wim Thomassen-Nel Overdijk 
 In	De	Gelderlander van	dinsdag	23 november1948	stond	onder	de	rubriek	
van de Hak op de Tak: “Wim Thomassen uit	Winssen	 kreeg	 snoekvis	 aan	
haak	van	acht	pond.	Há,	laat	die	Winssenaren maar sjouwen”. Je zou denken 
heeft	er	wel	ooit	een	Thomassen	in	Winssen	gewoond,	die	naam	vind	je	toch	
alleen	maar	in	Ewijk? De	krant	schreef	het	echt	wel	goed.	Het	betrof	hier: 
Wilhelmus Thomassen geboren	 in	 Ewijk	 op	 4 september	 1900	 in	 de	
Veluwstraat	 nr.61.	 Zijn	 ouders	 waren	 Antonius	 Thomassen	 en	 Helena	
Munster. Wim	trouwde	in	1928	in	het	gemeentehuis	te	Ewijk	met	Petronella 
Johanna Overdijk geboren	 in	 Ewijk	 op	 18 september	 1898. Wim	 en	 Nel	
waren	achterneef	en	achternicht	van	elkander.	Voor	de	rooms	katholieke	kerk	
was	dat	 een	huwelijksbeletsel.	Van	de	bisschop	kregen	 zij	 dispensatie	 en	 zo	
werd	dat	beletsel	opgeheven.	Het	bruidspaar	ging	inwonen	bij	de	ouders	van	
de	bruid	in	de	Steeg	in	Ewijk.	Het	huisnummer	daar	was	vele	jaren	A153	en	
later	 nr.	 6.	Dat	 pand	werd	omstreeks	1950	verkocht	 aan	de	 familie	Thé	van	
Deijzen-Lies	Kersten.	Nu	woont	daar	de	familie	J.W.G.	van	As. 
 Toen	 Wim	 trouwde	 werkte	 hij	 al	 menig	 jaartje	 bij	 de	 protestantse	
landbouwer Van Vulpen op huize “Den Uilenburg “gelegen aan de huidige 
Van	Heemstraweg	in	Ewijk.	Nadat	Wim	de	lagere	school	had	doorlopen	kon	
hij	 zo	 af	 en	 toe	met	 zijn	 oudere	 broer	 Jan	Thomassen	mee	 gaan	werken	 bij	
Van	Vulpen.	Vanaf	1918	kwam	hij	daar	in	vaste	dienst. 
 Het landgoed “Den Uilenburg”, gebouwd	 in	 het	 jaar	 1888,	 werd	 in	 het	
begin	van	de	vorige	eeuw	omschreven	als	groot, ruim	zes	hectaren.	Wim	en	
Van	 Vulpen	 konden	 héél	 goed	 met	 elkaar	 overweg	 en	 hij	 zou	 er	 in	 dienst	
blijven	 tot	 zijn	 dood	 in	 1959.	Op	29 april 1958,	 toen	Wim	veertig	 jaren	 in	
dienst	 was,	 werd	 hij	 koninklijk	 onderscheiden	 met	 de	 eremedaille	 in	 brons	
verbonden	aan	de	orde	van	Oranje	Nassau. 
 Wim	en	Nel	gingen,	begin	jaren	dertig,	verhuizen	vanuit	de	Steeg	in	Ewijk	
naar	Winssen; naar	het	huis	van	de	diaconie	(protestants)	waar	later	Derk	van	
Gijtenbeek	kwam	te	wonen	en	daarna	Bartje	van	Haarlem (huisnummer	B	115	
nu	 nummer	 7).	 Nu	 woont	 daar	 het	 echtpaar	 Jan-Willem v. Benthem-
Jacqueline Wattenberg met	hun	 twee	dochters Lola	 en	Roos. Wim	en	Nel	
hadden	 toen	 drie	 in	 Ewijk	 geboren	 kinderen;	 zoon	 Ton en	 de	 dochters	
Roelanda (‘Zus’) en	Helena (‘Leen’).	Op	17 augustus	1934	werd	in	Winssen	
geboren	 Theodorus Wilh. Thomassen.	 Die	 overleed	 in	 het	 ziekenhuis	 in	

 

PATROONSFEESTEN IN WINSSEN EN EWIJK 
 De	geloofsgemeenschappen	van	Winssen	 en	Ewijk	 hebben	vorige	maand	
beide	hun	patroonsfeesten	gevierd.	Op	zondag	14	 juni	was	het	Antonius	van	
Padua	feest	in	Winssen	en	op	zondag	28	juni	was	Ewijk	aan	de	beurt	om	stil	te	
staan	 bij	 Johannes	 de	Doper.	 Beide	 vieringen	waren	 goed	 voorbereid	 en	 de	
plaatselijke	koren,	Vita	Nuova	 in	Winssen	en	 het	Liturgisch	Gemengd	Koor 
uit	Ewijk,	 zorgden	 voor	 een	 sfeervolle	 bijdrage	 tijdens	 deze	 vieringen	 in	 de	
kerken. 

 Er	was	 nogal	wat	 reclame gemaakt voor	 deze	
vieringen	binnen	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	
Om	 elke	 geloofsgemeenschap	 hun	 eigen	
specifieke	 identiteit	 te	 laten	 behouden,	 is	 het	 de	
bedoeling	 om	 alle	 vieringen	 van	 die	 speciale	
zondag	 toe	 te	spitsen	naar	die	ene	viering	van	de	
feestvierende	 geloofsgemeenschap. De	 vieringen	
in	zowel	Winssen	als	in	Ewijk	waren	goed	bezet. 
 Elke	viering	had	haar	eigen	thema.	In	Winssen	
was	 het	 thema:	 “Zoek, en ge zult vinden”, 
duidend	op	Antonius	van	Padua	als	de	patroon	van	
‘verloren zaken’. Negen dinsdagen	 lang	 was	 er	
een	 Antoniusnoveen	 als	 voorbereiding	 op	 dit	
feest. Dit was de ‘afsluiting’. Na de viering werd 
er	nog	achter	in	de	kerk	onder	het	genot	van	koffie	
met	cake	een	tijdje	nagekaart. 
 
 

 In	Ewijk	was	het	thema:	“Een roepende in de woestijn, bereid de weg van 
de Heer”, duidend	op	de	persoon	van	Johannes	de	Doper.	Tijdens	deze	viering	
kregen	 de	 Eerste	 Communicanten	 en	 de	 Vormelingen	 van	 dit	 jaar	 speciale	
aandacht.	 Ze	 mochten	 de	 lezingen	 en	 de	 voorbeden	 verzorgen.	 De Eerste	
Communicanten	maakten weer	het	altaar	klaar	zoals	zij	dat	gedaan	hadden	bij	
hun	communiefeest.	De	vormelingen	zorgden	voor	de	collecte.	Helaas	was	er	
na	 de	 viering	 geen	 koffie	 achter	 in	 de	 kerk	 (foutje, bedankt!), maar	 na	 de	
viering	 buiten	 op	 het	 kerkplein	 lieten	 de	 Eerste	 Communicanten	 en	 de	
Vormelingen allemaal	 een	 ballon	 op	 met	 een	 kaartje	 er	 aan. (En nu maar 

La voix dans le désert [James	Tissot] 

 

Nijmegen	 op	 12 maart	 1935.	 In	 dat	 huis	 is	 ook	 geboren	 hun	 dochter	Thea 
Thomassen op	 zaterdag	 19 november	 1938.	 Zij	 ging	 in	 Winssen	 naar	 de	
lagere	school	en	deed	haar	eerste	communie	in	1946.	In	de	periode	1956-1966	
heeft	 Thea	 Thomassen	 gewerkt	 op	 het	 naaiatelier	 van	 CenA	 	 in	 Winssen	
(N.C.I.). De	familie	Thomassen	verhuisde	in	Winssen	omstreeks	1940	naar	de	
huidige	Molenstraat.  

 Wim Thomassen was	een	liefhebber	van	
vissen	 zowel	 met	 de	 hengel	 als	 met	 netten.	
Ook	was	hij	een	liefhebber	van	het	kaartspel	
Rikken	en	sloot	zich	 in	Winssen	aan	bij	een	
kaartclubje	in	de	Leegstraat.	Dat	was	bij	zijn	
schoonzus	 Dôt Overdijk.	 Zijn	 medespelers	
waren	 Dôt	 en	 haar	 man	 Hend Cobussen,	
Jan Willems, meergenaamd	Jan	van	Dien	of	
Pitje, en	 Jo Wattenberg (vader	 van	 mij, 
Bart).	Dit	 clubje	heeft	 lang	bestaan	 en	Wim	
was	er	spelend	lid	van	tot	aan	zijn	dood. 

Eind	 1950	 is	 de	 familie	 Thomassen	 vanuit	 Winssen	 verhuisd	 naar	 de	
Klaphekstraat	 in	 Ewijk	 	 waar	 zij	 een	 geheel	 nieuw	 alleenstaand	 huis	
betrokken. Een	bijzonderheid	aangaande	Wim: hij droeg nooit sokken. 
 Zoon	Ton Thomassen geboren	in	Ewijk	op	3 maart	1929	was	in	september	
1949	vanuit Winssen als	dienstplichtige	vertrokken	naar Indië.	Toen	hij	begin	
december	 1950	 met	 het	 troepentransportschip	 Tabinta	 in	 Nederland	
terugkeerde	was	zijn	ontvangst	bij	zijn	ouders	in	de	Klaphekstraat.	Daar	was	
door	 de	 buurt	 een	 ereboog	 opgericht.	 Ook	 bewoners	 uit	 de	 oude	 buurt	 in	
Winssen	hadden	zich	niet	onbetuigd	gelaten,	die	hadden	 in	de	Klaphekstraat	
ook	een	ereboog	opgericht.	Op	22 september	1956	trouwde	Ton	in	de	r.k.	kerk	
in	 Winssen	 met	 Annie	 Wijnen	 uit	 de	 Molenstraat	 in	 Winssen.	 Zij	 hebben	
vanaf	 hun	kerkelijk	 huwelijk	 in	 september	 1956	 tot	 begin	 1960	gewoond	 in	
Winssen	aan	de	Waalbandijk	in	een	woonruimte	in	het	dijkhuis	van	Cup	van	
der	Weerden.	Hun	 dochter	Willie,	 die	 op	 29 september	 1958	 in	Winssen	 is	
geboren,	werd	daar	gedoopt.	Een	foto	van	die	doop	staat	op	bladzijde	198	van	
mijn	boek	getiteld:	Een rondje door Winssen.	In	1960	zijn	Ton	en	Annie	met	
hun	kinderen	verhuisd	naar Ewijk.	Ton	overleed	daar	op	4	februari	2011.	Zijn	
zus	Roelanda,	die	met	Piet	Lourens	trouwde.	overleed	als	weduwe	in	Ewijk	op	
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feestvierende	 geloofsgemeenschap. De	 vieringen	
in	zowel	Winssen	als	in	Ewijk	waren	goed	bezet. 
 Elke	viering	had	haar	eigen	thema.	In	Winssen	
was	 het	 thema:	 “Zoek, en ge zult vinden”, 
duidend	op	Antonius	van	Padua	als	de	patroon	van	
‘verloren zaken’. Negen dinsdagen	 lang	 was	 er	
een	 Antoniusnoveen	 als	 voorbereiding	 op	 dit	
feest. Dit was de ‘afsluiting’. Na de viering werd 
er	nog	achter	in	de	kerk	onder	het	genot	van	koffie	
met	cake	een	tijdje	nagekaart. 
 
 

 In	Ewijk	was	het	thema:	“Een roepende in de woestijn, bereid de weg van 
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VRIJWILLIGERSAVOND EWIJK 
 Vrijdagavond	26	 juni	 j.l.	werden	de	vrijwilligers	en	vrijwilligsters	van	de	
geloofsgemeenschap	Ewijk ‘in de bloemetjes gezet’.	 In	 een	 grote	 tent	 in	 de	
tuin	van	de	pastorie	werden	de	vele	vrijwilligers	en	vrijwilligsters	ontvangen.	
Het	werd	een	gezellige	avond.	Onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	
werden	 menige	 verhalen	 verteld	 en	 herinneringen	 opgehaald.	 Ze	 waren	 er	
allemaal:	 de	mensen	 die	 buiten	werken	 in	 de	 tuin	 rond	 kerk	 en	 pastorie,	 de	
mensen	 van	 het	 kerkhof,	 de	 mensen	 van	 de	 redactie,	 de	 vouwploeg	 en	 de	
lopers	 van	 het	 parochieblad,	 de	 parochiële	 werkgroepen	 zoals	 Eerste	
Communie,	 Vormsel,	 Avondwake,	 Woord- en	 Communie-vieringen, de	
kosters,	de	schoonmaakploeg	Martha,	mensen	van	het	secretariaat	(ik hoop dat 
ik niemand vergeten ben!).	De	mensen	van	het	secretariaat	hadden	alles	goed	
voorbereid	(wat	uitnodigingen,	eten	en	drinken	betreft)	en	een	speciale	ploeg	
had	een	mooie	tent	in tuin	van	de	pastorie	geplaatst. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het werk in onze geloofsgemeenschap. 
Ergens	vond ik het volgende gedicht over ‘Vrijwilliger zijn’: 

Vrijwilliger	zijn	is	vrijwillig,	maar	niet	vrijblijvend 
Vrijwilliger	zijn	is	verbonden, maar	niet	gebonden 
Vrijwilliger	zijn	is	onbetaalbaar,	maar	niet	te	koop 
Vrijwilliger	zijn	is	positief	denken,	is	positief	doen, 

met	als	enige	doel voor	jezelf	en	voor	de	ander:	een	goed	gevoel.  
 

Pastor	Bertus	Visschedijk 
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19 december	 2009.	Helena	 trouwde	met	Chris	 v.d.	Dobbelsteen	 die	wij	 nog	
kennen	als	werknemer	van	Johan	Loeffen-Rieka	Welten	en	van	Wim	Loeffen-
Annie	v.	Schaijik	in	Winssen.	Zij	wonen	in	Ewijk. 
 Thea Thomassen komt	 voor	 op	 een	 schoolfoto	 uit	 1947	 afgedrukt	 op	
bladzijde	 165	 van	 mijn	 boek.	 Thea	 trouwde	 met	 Karel	 van	 Summeren	 uit	
Bergharen	en	zij	wonen	in	Ewijk. Petronella	(Nel)	Joh.	Thomassen-Overdijk 
overleed	 in	 Ewijk	 op	 16 april	 1988. Haar	 ouders	 Theodorus Overdijk- 
Roeltje Thomassen heb	ik	nog	gekend.	Toen	zij	in	1950	zestig	jaar	getrouwd	
waren, woonden	zij	nog	altijd	 in	de	Steeg	 in	Ewijk.	 Ik	heb	daar	nog	mogen	
genieten	 van	 een	 taartje.	 De	 Gelderlander	 van	 8 februari	 1950	 schreef	
aangaande	 dit	 jubileum:	 “Zondag	 19	 februari	 a.s.	 viert	 het	 echtpaar	 Th. 
Overdijk-Thomassen hun	diamanten	huwelijksfeest.	De	bruidegom	is	83,	de	
bruid	 80.	 Beiden	 genieten	 nog	 van	 een	 goede	 gezondheid	 en	 gaan	 iedere	
zondag	lopend naar de kerk”. Bij hun woning in De Steeg en bij de r.k. kerk 
was,	onder	leiding	van	buurtbewoner	Sjaak Hoes,	een	ereboog	opgericht. 
Zij	 hebben	 niet	 lang	 daarna	 hun	 intrek	 genomen	 bij	 dochter	 Nel	 in	 de	
Klaphekstraat.	Hij	overleed		op	6 februari	1952	en zij	op	11 maart	1954.	Na	
hun	 huwelijk	 in	 1890	 hebben	 Thé	 en	 Roeltje	 nog	 korte	 tijd	 in	 Beuningen	
gewoond.	Daar	werd	geboren	dochter	Antonia	(Ton)	Thomassen	die	in	Ewijk	
op	31 december	1911	is	overleden. 
 Een	broer	van	Wim,	Piet Thomassen, die	in	Ewijk	links	naast	garage	Van	
Rens	 in	 Ewijk	 woonde,	 is	 in	Winssen	 ook	 géén	 onbekende.	 Hij	 ventte	met	
melk	 en	 had	 ook	 vaste	 klanten	 in	Winssen.	 In	 het	 veld	 aldaar	 had	 hij	 een	
weiland	in	gebruik	waar	zijn	koeien	graasden.	Dat	perceel	was	gelegen	nabij	
de	 tegenwoordige	Betenlaan	waar	nu	de	 familie	Vonk	woont.	Zijn	 stiefzoon	
Henk Groenen assisteerde	 Piet	 vaak.	 Hun	 vervoermiddel	 was	 een	
transportfiets	met	een	drager	voor	aan	het	stuur	waar	de	40-liter	melkbus	met	
tapkraan	op	stond. 
 
© G.G.	(Bart)	Wattenberg JOzn,	Beethovengaarde	144	in	Oss	5344	CK.	 
E-mailadres	bertwattenberg@gmail.com Tel.	0412-632359. 
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VORDERINGEN COMITÉ KERK EWIJK 100 JAAR 
 Naast	 de	 al	 bekende	 personen	 (Arno	 Spin,	 Jaap	 Peters,	 Theo	 Coenders,	
Diny	van	Rens,	Pastor	Visschedijk,	Toon	Reuvers	en	Ingrid	van	As)	is	Antoon	
Fleuren	 aan	 het	 comité	 toegevoegd.	 Met	 acht	 personen	 is	 het	 comité	 nu	
voltallig. 
 Een	 comitédelegatie	 is	 naar	 het	Museum	voor	Religieuze	Kunst	 in	Uden	
geweest	om	een	monstrans	uit	1782	te	gaan	bekijken.	Deze	monstrans	is	door	
de	Ewijkse	pastoor	van	Mulukom	laten	vervaardigen	en	later	geschonken	aan	
het	Bisschoppelijk	Museum.	Opmerkelijk	is	nog	dat	deze	monstrans	van	hout	
is	met	een	vergulde	 laag.	Een	gouden	zat	er	waarschijnlijk	niet	 in.	Mogelijk	
komt	er	een	uitgebreider	artikel	in	het	jubileumboek. 
 Het	 ligt	 in	 de	 bedoeling	 om	 op	 1	 oktober	 2017	 een	 plechtige	
Eucharistieviering	 te	 houden	 met	 aansluitend	 een	 receptie	 en	 feest.	 Een	
sluitende	 begroting	 is	 ingediend	 bij	 het	 bestuur.	 Er zijn	 nog	 meer	 plannen,	
maar	het	is	te	vroeg	daarmee	nu	al	naar	buiten	te	treden. 
 Verder	 wordt	 er	 hard	 gewerkt	 aan	 het	 jubileumboek,	 waarin	 naast	
historische	 feiten	 ook	 ruimte	 is	 voor	 de	 actualiteit.	 We	 roepen	 nogmaals	
iedereen	op	om	een	bijdrage	aan	het	boek	te	leveren.	Heeft	U	goede,	scherpe	
foto’s met daarop een memorabel feit rondom de kerk of een leuke anekdote 
uit	deze	100-jarige	geschiedenis,	lever	deze	dan	in	bij	één	van	de	comitéleden.	
Ook	als	u	hulp	wilt	bij	het	aanleveren	van	het	een	of	ander	staan	we	u	graag	
terzijde.	We	roepen	ook	mensen	op	om	ons	anderszins	te	ondersteunen.	In	de	
nabije	toekomst	hoort	u	meer	over	te	ontwikkelen	activiteiten. 
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NAASTENLIEFDE 
 De	Bijbel	leert	God	lief	te	hebben	bovenal	en de	
naaste	 als	 jezelf.	 Dat	 is	 kort	 en	 krachtig	 waar	 het	
allemaal	om	draait.	Hoe	je	God	liefhebt	is	een	zaak	
voor	 ieder	persoonlijk,	maar	 je	naaste	 liefhebben	 is	
een	 opdracht.	 Liefhebben	 zoals	 jezelf!	 Er	 vanuit	
gaande	dat	je	nog	geen	narcist	bent,	neem	ik	wel	aan	
dat	 je	 jezelf	 een	 warm	 hart	 toedraagt.	 Van	 daaruit	
kun	 je	werken	aan	het	 liefhebben	van	 je	naaste:	de	
vrienden	en	de	vijanden.	Dat	 eerste	zal	wel	 lukken	
(doen	de	 tollenaars	 en	de	 hoeren	niet	 net	 zo?),	 terwijl	 de	 tweede	groep	veel	
lastiger	lief	te	hebben	is.	Slaat	iemand	u	op	uw	linker	wang,	keer	hem	ook	de	
rechter	 toe.	 Heb	 uw	 vijand	 lief.	 Moeilijk	 te	 bevatten,	 maar	 het	 is	 de	 enige	
manier	waarop	deze	wereld	uiteindelijk	in	een	rustiger	vaarwater	kan	komen.	
Haat is geen optie. Ooit schreef ik: “De wraak	 conditioneert	 een	 vicieuze	
cirkel” en	daar	sta	ik	nog	steeds	achter.	Maar	het	is	moeilijk	waar	te	maken	je	
vijand	 lief	 te	 hebben.	 Van	 je	 lastige	 buurman	 of	 je	 schoonmoeder	 tot	 de	
dictator	 of	 IS.	 Je	 wordt	 wat	 om	 de	 oren	 geslagen	 in	 deze	 wereld.	 Blauwe	
plekken	vragen	om	wraak.	En	tóch	moet	je	ze	liefhebben.	Een	zware	taak. 
 Is	er	dan	niks	positiefs	te	melden	aan	dit	moeilijke	verhaal.	Volgens	mij	is	
dat	er	wel.	Tot	nu	toe	heb	ik	geredeneerd	vanuit	mezelf.	Dat	is	niet	erg	en	wat	
gezegd	is,	blijft	overeind	staan.	Maar	hetzelfde	geldt	voor	de	naaste	die	ik	zo	
moet	proberen	lief	te	hebben.	Er	zijn	ruim	een	miljard	christenen	die	moeten	
proberen	 mij	 lief	 te	 hebben!	 Dat	 is	 niet	 mis	 te	 verstaan.	 Zij	 worstelen	 met	
dezelfde	 problematiek	 als	 ik.	 Dat	 mag	 een	 troost	 zijn.	 Voor	 mij,	 maar	 ook	
voor	 iedere	 christen.	 Dat	 het	 dan	 hier	 en	 daar	 niet	 lukt	 mag	 ons	 vergeven	
worden.	Nobody	is	perfect. 
 Wat	 rest	 is	 de	 blijde	 boodschap	 van	 Jezus.	 Het	 koninkrijk	 is	 komende.	
Ondanks	de	buurman	of	schoonmoeder,	dictator	of	IS.	Wanneer	we	met	zijn	
allen	onze	schouders	er	onder	zetten,	komt	het	helemaal	goed	in	deze	wereld.	
Daar	 ben	 ik	 vast	 van	 overtuigd.	Afwachten	 is	 geen	 optie.	Aan	 de	 slag.	Heb	
God	 lief	 bovenal	 en	 de	 naaste	 als	 jezelf.	 Of	 diegene	 nu	 jood	 is,	 islamiet,	
christen,	humanist	of	wat	dies	meer	zij:	houd	van	hem	of	haar.	En	weet	dat	je	
niet	de	enige	bent. 
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liet	dan	zunne	hond	los.	Ut	kwaam	allemôl	van	mekaor	en	zo	kreeg	Bart	unne	
mooie	nest	honde	van	ut	zelfde	 ras.	Hoe	hiete	 Jan	van	Dien	 (ôk	Pitje)	ôk	al	
wer	 mi	 zunne	 achternaam?	 Dè	 was	 Willems.	 Hij	 wônde	 mi	 Dien	 in	 de	
Lègstraot	bij	Bertus	de	Koning.		Jan	en Dien	hân	gin	keinder. 
 
©	Bart	Wattenberg	 JOzn.	wonende	 te	Oss	Beethovengaarde	144 (5344	CK) 
Tel.		0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit	 is	 de	 eerste	 keer	 dat	 er	 nieuws	 verschijnt	 van	 de	 zogeheten	 contactraad	
voor	 de	 geloofsgemeenschap	 (voorheen	 parochie)	 Ewijk.	 Enige	 uitleg	 over	
deze	contactraad. 
- Vormt	 in	 feite	 de	 schakel	 tussen	 het	 nieuwe	 parochiebestuur	 en	 de	

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

Ewijk. 
- Bestaat	uit	de	volgende	personen 

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

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

werkgroepen	en	parochianen	van	de	eigen	geloofsgemeenschap 
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat.	18	juli 19.00 Jan	Volkers -- 19.00 Pastoor	Harry	

van	Dooren
SZ

Zo.	19	juli 10.00 WoCo -- 10.00 Pastoor	Harry	
van	Dooren

SZ 9.30 Pastor	Jan	de	
Waal

SZ

Zat.	25	juli 19.00 Pastor	Bertus	
Visschedijk

-- 19.00 Pastoor	Harry	
van	Dooren

SZ

Zo.	26	juli 10.00 Pastor	Bertus	
Visschedijk

heren 10.00 Pastoor	Harry	
van	Dooren

SZ 9.30 Pastor	Jan	de	
Waal

SZ

Zat.	1	aug, 19.00 Pastor	Bertus	
Visschedijk

19.00 Pastor	Lambert	
Arts

SZ
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VORDERINGEN COMITÉ KERK EWIJK 100 JAAR 
 Naast	 de	 al	 bekende	 personen	 (Arno	 Spin,	 Jaap	 Peters,	 Theo	 Coenders,	
Diny	van	Rens,	Pastor	Visschedijk,	Toon	Reuvers	en	Ingrid	van	As)	is	Antoon	
Fleuren	 aan	 het	 comité	 toegevoegd.	 Met	 acht	 personen	 is	 het	 comité	 nu	
voltallig. 
 Een	 comitédelegatie	 is	 naar	 het	Museum	voor	Religieuze	Kunst	 in	Uden	
geweest	om	een	monstrans	uit	1782	te	gaan	bekijken.	Deze	monstrans	is	door	
de	Ewijkse	pastoor	van	Mulukom	laten	vervaardigen	en	later	geschonken	aan	
het	Bisschoppelijk	Museum.	Opmerkelijk	is	nog	dat	deze	monstrans	van	hout	
is	met	een	vergulde	 laag.	Een	gouden	zat	er	waarschijnlijk	niet	 in.	Mogelijk	
komt	er	een	uitgebreider	artikel	in	het	jubileumboek. 
 Het	 ligt	 in	 de	 bedoeling	 om	 op	 1	 oktober	 2017	 een	 plechtige	
Eucharistieviering	 te	 houden	 met	 aansluitend	 een	 receptie	 en	 feest.	 Een	
sluitende	 begroting	 is	 ingediend	 bij	 het	 bestuur.	 Er zijn	 nog	 meer	 plannen,	
maar	het	is	te	vroeg	daarmee	nu	al	naar	buiten	te	treden. 
 Verder	 wordt	 er	 hard	 gewerkt	 aan	 het	 jubileumboek,	 waarin	 naast	
historische	 feiten	 ook	 ruimte	 is	 voor	 de	 actualiteit.	 We	 roepen	 nogmaals	
iedereen	op	om	een	bijdrage	aan	het	boek	te	leveren.	Heeft	U	goede,	scherpe	
foto’s met daarop een memorabel feit rondom de kerk of een leuke anekdote 
uit	deze	100-jarige	geschiedenis,	lever	deze	dan	in	bij	één	van	de	comitéleden.	
Ook	als	u	hulp	wilt	bij	het	aanleveren	van	het	een	of	ander	staan	we	u	graag	
terzijde.	We	roepen	ook	mensen	op	om	ons	anderszins	te	ondersteunen.	In	de	
nabije	toekomst	hoort	u	meer	over	te	ontwikkelen	activiteiten. 
 

Het	comité 
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NAASTENLIEFDE 
 De	Bijbel	leert	God	lief	te	hebben	bovenal	en de	
naaste	 als	 jezelf.	 Dat	 is	 kort	 en	 krachtig	 waar	 het	
allemaal	om	draait.	Hoe	je	God	liefhebt	is	een	zaak	
voor	 ieder	persoonlijk,	maar	 je	naaste	 liefhebben	 is	
een	 opdracht.	 Liefhebben	 zoals	 jezelf!	 Er	 vanuit	
gaande	dat	je	nog	geen	narcist	bent,	neem	ik	wel	aan	
dat	 je	 jezelf	 een	 warm	 hart	 toedraagt.	 Van	 daaruit	
kun	 je	werken	aan	het	 liefhebben	van	 je	naaste:	de	
vrienden	en	de	vijanden.	Dat	 eerste	zal	wel	 lukken	
(doen	de	 tollenaars	 en	de	 hoeren	niet	 net	 zo?),	 terwijl	 de	 tweede	groep	veel	
lastiger	lief	te	hebben	is.	Slaat	iemand	u	op	uw	linker	wang,	keer	hem	ook	de	
rechter	 toe.	 Heb	 uw	 vijand	 lief.	 Moeilijk	 te	 bevatten,	 maar	 het	 is	 de	 enige	
manier	waarop	deze	wereld	uiteindelijk	in	een	rustiger	vaarwater	kan	komen.	
Haat is geen optie. Ooit schreef ik: “De wraak	 conditioneert	 een	 vicieuze	
cirkel” en	daar	sta	ik	nog	steeds	achter.	Maar	het	is	moeilijk	waar	te	maken	je	
vijand	 lief	 te	 hebben.	 Van	 je	 lastige	 buurman	 of	 je	 schoonmoeder	 tot	 de	
dictator	 of	 IS.	 Je	 wordt	 wat	 om	 de	 oren	 geslagen	 in	 deze	 wereld.	 Blauwe	
plekken	vragen	om	wraak.	En	tóch	moet	je	ze	liefhebben.	Een	zware	taak. 
 Is	er	dan	niks	positiefs	te	melden	aan	dit	moeilijke	verhaal.	Volgens	mij	is	
dat	er	wel.	Tot	nu	toe	heb	ik	geredeneerd	vanuit	mezelf.	Dat	is	niet	erg	en	wat	
gezegd	is,	blijft	overeind	staan.	Maar	hetzelfde	geldt	voor	de	naaste	die	ik	zo	
moet	proberen	lief	te	hebben.	Er	zijn	ruim	een	miljard	christenen	die	moeten	
proberen	 mij	 lief	 te	 hebben!	 Dat	 is	 niet	 mis	 te	 verstaan.	 Zij	 worstelen	 met	
dezelfde	 problematiek	 als	 ik.	 Dat	 mag	 een	 troost	 zijn.	 Voor	 mij,	 maar	 ook	
voor	 iedere	 christen.	 Dat	 het	 dan	 hier	 en	 daar	 niet	 lukt	 mag	 ons	 vergeven	
worden.	Nobody	is	perfect. 
 Wat	 rest	 is	 de	 blijde	 boodschap	 van	 Jezus.	 Het	 koninkrijk	 is	 komende.	
Ondanks	de	buurman	of	schoonmoeder,	dictator	of	IS.	Wanneer	we	met	zijn	
allen	onze	schouders	er	onder	zetten,	komt	het	helemaal	goed	in	deze	wereld.	
Daar	 ben	 ik	 vast	 van	 overtuigd.	Afwachten	 is	 geen	 optie.	Aan	 de	 slag.	Heb	
God	 lief	 bovenal	 en	 de	 naaste	 als	 jezelf.	 Of	 diegene	 nu	 jood	 is,	 islamiet,	
christen,	humanist	of	wat	dies	meer	zij:	houd	van	hem	of	haar.	En	weet	dat	je	
niet	de	enige	bent. 
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niet	de	enige	bent. 
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liet	dan	zunne	hond	los.	Ut	kwaam	allemôl	van	mekaor	en	zo	kreeg	Bart	unne	
mooie	nest	honde	van	ut	zelfde	 ras.	Hoe	hiete	 Jan	van	Dien	 (ôk	Pitje)	ôk	al	
wer	 mi	 zunne	 achternaam?	 Dè	 was	 Willems.	 Hij	 wônde	 mi	 Dien	 in	 de	
Lègstraot	bij	Bertus	de	Koning.		Jan	en Dien	hân	gin	keinder. 
 
©	Bart	Wattenberg	 JOzn.	wonende	 te	Oss	Beethovengaarde	144 (5344	CK) 
Tel.		0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit	 is	 de	 eerste	 keer	 dat	 er	 nieuws	 verschijnt	 van	 de	 zogeheten	 contactraad	
voor	 de	 geloofsgemeenschap	 (voorheen	 parochie)	 Ewijk.	 Enige	 uitleg	 over	
deze	contactraad. 
- Vormt	 in	 feite	 de	 schakel	 tussen	 het	 nieuwe	 parochiebestuur	 en	 de	

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

Ewijk. 
- Bestaat	uit	de	volgende	personen 

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

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

werkgroepen	en	parochianen	van	de	eigen	geloofsgemeenschap 

 

VRIJWILLIGERSAVOND EWIJK 
 Vrijdagavond	26	 juni	 j.l.	werden	de	vrijwilligers	en	vrijwilligsters	van	de	
geloofsgemeenschap	Ewijk ‘in de bloemetjes gezet’.	 In	 een	 grote	 tent	 in	 de	
tuin	van	de	pastorie	werden	de	vele	vrijwilligers	en	vrijwilligsters	ontvangen.	
Het	werd	een	gezellige	avond.	Onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	
werden	 menige	 verhalen	 verteld	 en	 herinneringen	 opgehaald.	 Ze	 waren	 er	
allemaal:	 de	mensen	 die	 buiten	werken	 in	 de	 tuin	 rond	 kerk	 en	 pastorie,	 de	
mensen	 van	 het	 kerkhof,	 de	 mensen	 van	 de	 redactie,	 de	 vouwploeg	 en	 de	
lopers	 van	 het	 parochieblad,	 de	 parochiële	 werkgroepen	 zoals	 Eerste	
Communie,	 Vormsel,	 Avondwake,	 Woord- en	 Communie-vieringen, de	
kosters,	de	schoonmaakploeg	Martha,	mensen	van	het	secretariaat	(ik hoop dat 
ik niemand vergeten ben!).	De	mensen	van	het	secretariaat	hadden	alles	goed	
voorbereid	(wat	uitnodigingen,	eten	en	drinken	betreft)	en	een	speciale	ploeg	
had	een	mooie	tent	in tuin	van	de	pastorie	geplaatst. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het werk in onze geloofsgemeenschap. 
Ergens	vond ik het volgende gedicht over ‘Vrijwilliger zijn’: 

Vrijwilliger	zijn	is	vrijwillig,	maar	niet	vrijblijvend 
Vrijwilliger	zijn	is	verbonden, maar	niet	gebonden 
Vrijwilliger	zijn	is	onbetaalbaar,	maar	niet	te	koop 
Vrijwilliger	zijn	is	positief	denken,	is	positief	doen, 

met	als	enige	doel voor	jezelf	en	voor	de	ander:	een	goed	gevoel.  
 

Pastor	Bertus	Visschedijk 

[©Arno	Spin] 
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met	als	enige	doel voor	jezelf	en	voor	de	ander:	een	goed	gevoel.  
 

Pastor	Bertus	Visschedijk 

[©Arno	Spin] 

 

19 december	 2009.	Helena	 trouwde	met	Chris	 v.d.	Dobbelsteen	 die	wij	 nog	
kennen	als	werknemer	van	Johan	Loeffen-Rieka	Welten	en	van	Wim	Loeffen-
Annie	v.	Schaijik	in	Winssen.	Zij	wonen	in	Ewijk. 
 Thea Thomassen komt	 voor	 op	 een	 schoolfoto	 uit	 1947	 afgedrukt	 op	
bladzijde	 165	 van	 mijn	 boek.	 Thea	 trouwde	 met	 Karel	 van	 Summeren	 uit	
Bergharen	en	zij	wonen	in	Ewijk. Petronella	(Nel)	Joh.	Thomassen-Overdijk 
overleed	 in	 Ewijk	 op	 16 april	 1988. Haar	 ouders	 Theodorus Overdijk- 
Roeltje Thomassen heb	ik	nog	gekend.	Toen	zij	in	1950	zestig	jaar	getrouwd	
waren, woonden	zij	nog	altijd	 in	de	Steeg	 in	Ewijk.	 Ik	heb	daar	nog	mogen	
genieten	 van	 een	 taartje.	 De	 Gelderlander	 van	 8 februari	 1950	 schreef	
aangaande	 dit	 jubileum:	 “Zondag	 19	 februari	 a.s.	 viert	 het	 echtpaar	 Th. 
Overdijk-Thomassen hun	diamanten	huwelijksfeest.	De	bruidegom	is	83,	de	
bruid	 80.	 Beiden	 genieten	 nog	 van	 een	 goede	 gezondheid	 en	 gaan	 iedere	
zondag	lopend naar de kerk”. Bij hun woning in De Steeg en bij de r.k. kerk 
was,	onder	leiding	van	buurtbewoner	Sjaak Hoes,	een	ereboog	opgericht. 
Zij	 hebben	 niet	 lang	 daarna	 hun	 intrek	 genomen	 bij	 dochter	 Nel	 in	 de	
Klaphekstraat.	Hij	overleed		op	6 februari	1952	en zij	op	11 maart	1954.	Na	
hun	 huwelijk	 in	 1890	 hebben	 Thé	 en	 Roeltje	 nog	 korte	 tijd	 in	 Beuningen	
gewoond.	Daar	werd	geboren	dochter	Antonia	(Ton)	Thomassen	die	in	Ewijk	
op	31 december	1911	is	overleden. 
 Een	broer	van	Wim,	Piet Thomassen, die	in	Ewijk	links	naast	garage	Van	
Rens	 in	 Ewijk	 woonde,	 is	 in	Winssen	 ook	 géén	 onbekende.	 Hij	 ventte	met	
melk	 en	 had	 ook	 vaste	 klanten	 in	Winssen.	 In	 het	 veld	 aldaar	 had	 hij	 een	
weiland	in	gebruik	waar	zijn	koeien	graasden.	Dat	perceel	was	gelegen	nabij	
de	 tegenwoordige	Betenlaan	waar	nu	de	 familie	Vonk	woont.	Zijn	 stiefzoon	
Henk Groenen assisteerde	 Piet	 vaak.	 Hun	 vervoermiddel	 was	 een	
transportfiets	met	een	drager	voor	aan	het	stuur	waar	de	40-liter	melkbus	met	
tapkraan	op	stond. 
 
© G.G.	(Bart)	Wattenberg JOzn,	Beethovengaarde	144	in	Oss	5344	CK.	 
E-mailadres	bertwattenberg@gmail.com Tel.	0412-632359. 
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PATROONSFEESTEN IN WINSSEN EN EWIJK 
 De	geloofsgemeenschappen	van	Winssen	 en	Ewijk	 hebben	vorige	maand	
beide	hun	patroonsfeesten	gevierd.	Op	zondag	14	 juni	was	het	Antonius	van	
Padua	feest	in	Winssen	en	op	zondag	28	juni	was	Ewijk	aan	de	beurt	om	stil	te	
staan	 bij	 Johannes	 de	Doper.	 Beide	 vieringen	waren	 goed	 voorbereid	 en	 de	
plaatselijke	koren,	Vita	Nuova	 in	Winssen	en	 het	Liturgisch	Gemengd	Koor 
uit	Ewijk,	 zorgden	 voor	 een	 sfeervolle	 bijdrage	 tijdens	 deze	 vieringen	 in	 de	
kerken. 

 Er	was	 nogal	wat	 reclame gemaakt voor	 deze	
vieringen	binnen	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	
Om	 elke	 geloofsgemeenschap	 hun	 eigen	
specifieke	 identiteit	 te	 laten	 behouden,	 is	 het	 de	
bedoeling	 om	 alle	 vieringen	 van	 die	 speciale	
zondag	 toe	 te	spitsen	naar	die	ene	viering	van	de	
feestvierende	 geloofsgemeenschap. De	 vieringen	
in	zowel	Winssen	als	in	Ewijk	waren	goed	bezet. 
 Elke	viering	had	haar	eigen	thema.	In	Winssen	
was	 het	 thema:	 “Zoek, en ge zult vinden”, 
duidend	op	Antonius	van	Padua	als	de	patroon	van	
‘verloren zaken’. Negen dinsdagen	 lang	 was	 er	
een	 Antoniusnoveen	 als	 voorbereiding	 op	 dit	
feest. Dit was de ‘afsluiting’. Na de viering werd 
er	nog	achter	in	de	kerk	onder	het	genot	van	koffie	
met	cake	een	tijdje	nagekaart. 
 
 

 In	Ewijk	was	het	thema:	“Een roepende in de woestijn, bereid de weg van 
de Heer”, duidend	op	de	persoon	van	Johannes	de	Doper.	Tijdens	deze	viering	
kregen	 de	 Eerste	 Communicanten	 en	 de	 Vormelingen	 van	 dit	 jaar	 speciale	
aandacht.	 Ze	 mochten	 de	 lezingen	 en	 de	 voorbeden	 verzorgen.	 De Eerste	
Communicanten	maakten weer	het	altaar	klaar	zoals	zij	dat	gedaan	hadden	bij	
hun	communiefeest.	De	vormelingen	zorgden	voor	de	collecte.	Helaas	was	er	
na	 de	 viering	 geen	 koffie	 achter	 in	 de	 kerk	 (foutje, bedankt!), maar	 na	 de	
viering	 buiten	 op	 het	 kerkplein	 lieten	 de	 Eerste	 Communicanten	 en	 de	
Vormelingen allemaal	 een	 ballon	 op	 met	 een	 kaartje	 er	 aan. (En nu maar 
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Nijmegen	 op	 12 maart	 1935.	 In	 dat	 huis	 is	 ook	 geboren	 hun	 dochter	Thea 
Thomassen op	 zaterdag	 19 november	 1938.	 Zij	 ging	 in	 Winssen	 naar	 de	
lagere	school	en	deed	haar	eerste	communie	in	1946.	In	de	periode	1956-1966	
heeft	 Thea	 Thomassen	 gewerkt	 op	 het	 naaiatelier	 van	 CenA	 	 in	 Winssen	
(N.C.I.). De	familie	Thomassen	verhuisde	in	Winssen	omstreeks	1940	naar	de	
huidige	Molenstraat.  

 Wim Thomassen was	een	liefhebber	van	
vissen	 zowel	 met	 de	 hengel	 als	 met	 netten.	
Ook	was	hij	een	liefhebber	van	het	kaartspel	
Rikken	en	sloot	zich	 in	Winssen	aan	bij	een	
kaartclubje	in	de	Leegstraat.	Dat	was	bij	zijn	
schoonzus	 Dôt Overdijk.	 Zijn	 medespelers	
waren	 Dôt	 en	 haar	 man	 Hend Cobussen,	
Jan Willems, meergenaamd	Jan	van	Dien	of	
Pitje, en	 Jo Wattenberg (vader	 van	 mij, 
Bart).	Dit	 clubje	heeft	 lang	bestaan	 en	Wim	
was	er	spelend	lid	van	tot	aan	zijn	dood. 

Eind	 1950	 is	 de	 familie	 Thomassen	 vanuit	 Winssen	 verhuisd	 naar	 de	
Klaphekstraat	 in	 Ewijk	 	 waar	 zij	 een	 geheel	 nieuw	 alleenstaand	 huis	
betrokken. Een	bijzonderheid	aangaande	Wim: hij droeg nooit sokken. 
 Zoon	Ton Thomassen geboren	in	Ewijk	op	3 maart	1929	was	in	september	
1949	vanuit Winssen als	dienstplichtige	vertrokken	naar Indië.	Toen	hij	begin	
december	 1950	 met	 het	 troepentransportschip	 Tabinta	 in	 Nederland	
terugkeerde	was	zijn	ontvangst	bij	zijn	ouders	in	de	Klaphekstraat.	Daar	was	
door	 de	 buurt	 een	 ereboog	 opgericht.	 Ook	 bewoners	 uit	 de	 oude	 buurt	 in	
Winssen	hadden	zich	niet	onbetuigd	gelaten,	die	hadden	 in	de	Klaphekstraat	
ook	een	ereboog	opgericht.	Op	22 september	1956	trouwde	Ton	in	de	r.k.	kerk	
in	 Winssen	 met	 Annie	 Wijnen	 uit	 de	 Molenstraat	 in	 Winssen.	 Zij	 hebben	
vanaf	 hun	kerkelijk	 huwelijk	 in	 september	 1956	 tot	 begin	 1960	gewoond	 in	
Winssen	aan	de	Waalbandijk	in	een	woonruimte	in	het	dijkhuis	van	Cup	van	
der	Weerden.	Hun	 dochter	Willie,	 die	 op	 29 september	 1958	 in	Winssen	 is	
geboren,	werd	daar	gedoopt.	Een	foto	van	die	doop	staat	op	bladzijde	198	van	
mijn	boek	getiteld:	Een rondje door Winssen.	In	1960	zijn	Ton	en	Annie	met	
hun	kinderen	verhuisd	naar Ewijk.	Ton	overleed	daar	op	4	februari	2011.	Zijn	
zus	Roelanda,	die	met	Piet	Lourens	trouwde.	overleed	als	weduwe	in	Ewijk	op	
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afwachten welke ballon het verste komt, de wind stond richting Tiel).	 De	
Communicanten	en	Vormelingen	hebben	na	de	middag	hun	project	afgesloten	
met	een	barbecue. 
 Beide vieringen	waren	goed	verzorgd.	Winssen	en	Ewijk	mochten	de	spits	
afbijten	 met	 deze	 patroonsfeesten.	 Straks	 in	 september	 viert	 de	
geloofsgemeenschap	 van	 Beuningen	 haar	 patroonsfeest	 (H.	 Cornelius),	 en	
later	eind	november	is	Weurt	aan	de	beurt	met	het	Andreasfeest.	Tussendoor	
vieren	we	het	patroonsfeest	van	de	parochie,	namelijk	het	feest	van	Johannes	
XXIII,	in	oktober. Wij zijn één grote Parochie H. Johannes XXIII, met vier 
geloofsgemeenschappen in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt. 

 
VORMELINGEN EWIJK 
 Per	 abuis	 hebben	wij	 in	 het	 vorige	 nummer	 niet	 vermeld	 door	 wie	 deze	
prachtige	 foto	van	de	Ewijkse	vormelingen	gemaakt	 is.	Dit	 is	geschied	door	
Peter	Laarakker	van	Visual Photodesign te	Weurt.	Wij	rectificeren	dit	door	de	
foto	wederom,	nu	op	een	juiste	manier,	te	plaatsen.	Onze	excuses! 

 
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 
[©Peter	Laarakker,	Visual	Photodesign] 
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OUD WINSSEN: Wim Thomassen-Nel Overdijk 
 In	De	Gelderlander van	dinsdag	23 november1948	stond	onder	de	rubriek	
van de Hak op de Tak: “Wim Thomassen uit	Winssen	 kreeg	 snoekvis	 aan	
haak	van	acht	pond.	Há,	laat	die	Winssenaren maar sjouwen”. Je zou denken 
heeft	er	wel	ooit	een	Thomassen	in	Winssen	gewoond,	die	naam	vind	je	toch	
alleen	maar	in	Ewijk? De	krant	schreef	het	echt	wel	goed.	Het	betrof	hier: 
Wilhelmus Thomassen geboren	 in	 Ewijk	 op	 4 september	 1900	 in	 de	
Veluwstraat	 nr.61.	 Zijn	 ouders	 waren	 Antonius	 Thomassen	 en	 Helena	
Munster. Wim	trouwde	in	1928	in	het	gemeentehuis	te	Ewijk	met	Petronella 
Johanna Overdijk geboren	 in	 Ewijk	 op	 18 september	 1898. Wim	 en	 Nel	
waren	achterneef	en	achternicht	van	elkander.	Voor	de	rooms	katholieke	kerk	
was	dat	 een	huwelijksbeletsel.	Van	de	bisschop	kregen	 zij	 dispensatie	 en	 zo	
werd	dat	beletsel	opgeheven.	Het	bruidspaar	ging	inwonen	bij	de	ouders	van	
de	bruid	in	de	Steeg	in	Ewijk.	Het	huisnummer	daar	was	vele	jaren	A153	en	
later	 nr.	 6.	Dat	 pand	werd	omstreeks	1950	verkocht	 aan	de	 familie	Thé	van	
Deijzen-Lies	Kersten.	Nu	woont	daar	de	familie	J.W.G.	van	As. 
 Toen	 Wim	 trouwde	 werkte	 hij	 al	 menig	 jaartje	 bij	 de	 protestantse	
landbouwer Van Vulpen op huize “Den Uilenburg “gelegen aan de huidige 
Van	Heemstraweg	in	Ewijk.	Nadat	Wim	de	lagere	school	had	doorlopen	kon	
hij	 zo	 af	 en	 toe	met	 zijn	 oudere	 broer	 Jan	Thomassen	mee	 gaan	werken	 bij	
Van	Vulpen.	Vanaf	1918	kwam	hij	daar	in	vaste	dienst. 
 Het landgoed “Den Uilenburg”, gebouwd	 in	 het	 jaar	 1888,	 werd	 in	 het	
begin	van	de	vorige	eeuw	omschreven	als	groot, ruim	zes	hectaren.	Wim	en	
Van	 Vulpen	 konden	 héél	 goed	 met	 elkaar	 overweg	 en	 hij	 zou	 er	 in	 dienst	
blijven	 tot	 zijn	 dood	 in	 1959.	Op	 29 april 1958,	 toen	Wim	veertig	 jaren	 in	
dienst	 was,	 werd	 hij	 koninklijk	 onderscheiden	 met	 de	 eremedaille	 in	 brons	
verbonden	aan	de	orde	van	Oranje	Nassau. 
 Wim	en	Nel	gingen,	begin	jaren	dertig,	verhuizen	vanuit	de	Steeg	in	Ewijk	
naar	Winssen; naar	het	huis	van	de	diaconie	(protestants)	waar	later	Derk	van	
Gijtenbeek	kwam	te	wonen	en	daarna	Bartje	van	Haarlem (huisnummer	B	115	
nu	 nummer	 7).	 Nu	 woont	 daar	 het	 echtpaar	 Jan-Willem v. Benthem-
Jacqueline Wattenberg met	hun	 twee	dochters Lola	 en	Roos. Wim	en	Nel	
hadden	 toen	 drie	 in	 Ewijk	 geboren	 kinderen;	 zoon	 Ton en	 de	 dochters	
Roelanda (‘Zus’) en	Helena (‘Leen’).	Op	17 augustus	1934	werd	in	Winssen	
geboren	 Theodorus Wilh. Thomassen.	 Die	 overleed	 in	 het	 ziekenhuis	 in	
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BRANDWEER HOUDT OEFENING IN DE CORNELIUSKERK 
 Maandagavond	29	juni	was	er	een	brandweeroefening	in	de	Corneliuskerk.	
In	 de	 toren	 staat	 zendapparatuur	 opgesteld	 voor	 het	 mobiele	 netwerk.	
Regelmatig	moeten	monteurs	hieraan	onderhoud	uitvoeren.	Rond	20.00	kwam	
er	in	de	Beuningse	Brandweerkazerne	de	melding	dat	er	brand	was	in	de	toren	
en	 dat	 er	 twee	mensen	 opgesloten	 zaten.	 De	 Brandweer	 rukte	 uit	 met	 twee	

voertuigen	 met	 in	 totaal	 vijftien	
mensen.	 De	 bevelvoerder	 werd	 bij	
de	 kerk	 te	 woord	 gestaan	 door	 de	
koster,	Diet Verploegen. 
 Diet	 vertelde	 dat	 hij	 enkele	
ogenblikken	 ervoor	 nog	 telefonisch	
contact	 had	 gehad	met	 een	monteur	
die	 melding	 maakte	 van	 een	 brand,	
maar	 dat	 vervolgens	 de	 verbinding	
werd	 verbroken.	 Hij	 kon	 de	
bevelvoerder	 uitleggen	 hoe	 men	 in	
de	 toren	 moest	 komen,	 instructie	
geven	 waar	 de	 elektriciteit	
uitgeschakeld	 kon	 worden	 en	 hem 

van	 verdere	 informatie	 voorzien.	 Met	 perslucht	 en	 beschermende	 kleding	
klommen	de	 brandweerlui	 vervolgens	de	 toren	 in	 via	 nauwe	 trapjes	 richting	
zendapparatuur.	Op	die	verdieping	stond	alles	onder	rook.	Door	het	vloerluik	
open	 te	 zetten	 dat	 toegang	 gaf	 tot	 de	 verdieping	 waar	 de	 klokken	 staan 
opgesteld,	kon	de	rook	via	de	galmgaten	weg.	Een	grote	ventilator	die	buiten	
was	opgesteld	hielp	daarbij. Beide monteurs werden vervolgens ‘gered’:	 één	
zat	verscholen	op	de	zolder	boven	het	middenschip,	de	ander	was	verder	naar 

Een ‘monteur’ is veilig gered. [©Wilbert	Lelivelt] 

 

Rolf	 van	 de	 WOZZ	 (Winssen	 Ontwikkelt	 Zichzelf)	 vindt	 het	 een	
teleurstellende	 uitspraak,	 het	 tegenonderzoek	 waaruit	 blijkt	 dat	 de	 natuur	
wordt	geschaad	heeft	helaas	geen	effect	gehad.	De	gemeente	moet	alleen	wat	
extra	 maatregelen	 nemen	 tegen	 de	 geluidsoverlast.	 Daarvoor	 moet	 de 
omgevingsvergunning	en	het	bestemmingsplan	worden	aangepast.	Daar	krijgt	
de	gemeente	zestien	weken	de	tijd	voor.	Herman	van	der	Linde	van	Ontzander	
Nederzand	 is	 blij	 met	 de	 uitspraak.	 Hij	 wil	 dit	 najaar	 gaan	 beginnen.	 De	
zandwinner	wil	gedurende	vijftien jaar zo’n 25 miljoen ton zand winnen. Ten 
zuidwesten	 van	 Winssen	 ontstaat	 daardoor	 een	 enorme	 plas	 water.	 Na	 de	
zandwinning	wordt	de	omgeving	dan	ingericht	als	natuurgebied.	Het	zand	gaat	
via	een	transportband	richting	de	Waal. 

 
INFORMATIEAVOND ‘BEHOUD DORPSBOOMGAARD WINSSEN’ 
 Op	donderdag	25	juni	is	er	in	de	Paulus	in	Winssen	een	voorlichtings- en	
wervingsbijeenkomst	geweest	van	de	Stichting	Landschapsbeheer	Gelderland. 
Deze	 avond	 werd	 geleid	 door	 een	 enthousiaste	 medewerker	 van	 Stichting	
Landschapsbeheer,	 die	 alle	 dertig	 toehoorders	 probeerde	 even	 enthousiast	 te	
krijgen	 als	 hij	 zelf	was	 over	 het	 unieke	 stukje	 boomlandschap	 rond	 de	 kerk	
midden	in	het	dorpscentrum. 
 Een	 samenwerking	 tussen	 het	 kerkbestuur,	 de	 gemeente	 Beuningen	 en	
provincie	 Gelderland	 heeft	 geresulteerd	 in	 een	 subsidie	 voor	 het	 op	 orde	
brengen	 en	 in	 stand	 houden	 van	 de	 boomgaard.	 Stichting	Landschapsbeheer	
Gelderland	 heeft	 deze	 subsidie	 ontvangen	 en	 zorgt	 hiermee	 voor	 opleiding,	
verzekering,	 praktische	 ondersteuning	 en	 hulp	 voor	 de	 vrijwilligers	 die	 zich	
willen	inzetten	om	de	boomgaard	in	stand	te	houden. 
 Na	de	opleiding	is	het	de	bedoeling	dat	de	vrijwilligersgroep	ongeveer	vier	
keer	per	 jaar	op	een	zaterdag	aan	de	slag	gaat	 in	de	boomgaard;	alle	hulp	 is	
welkom!	 Ook	 al	 heb	 je	 niets	 met	 snoeien,	 maar	 vind	 je	 dat	 de	 boomgaard	
midden	in	 je	eigen	dorp	moeten	blijven	en	houd	je	van	werken	in	de	natuur,	
meld	je	dan	alsnog	aan! 
 Een	briefje	met	je	naam,	adres	en	telefoonnummer	in	de	brievenbus	van	de	
pastor	Visschedijk,	Not.	Roesstraat	40,	is	voldoende. 
 

Werkgroep	Dorpsgaard	Winssen 
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BRANDWEER HOUDT OEFENING IN DE CORNELIUSKERK 
 Maandagavond	29	juni	was	er	een	brandweeroefening	in	de	Corneliuskerk.	
In	 de	 toren	 staat	 zendapparatuur	 opgesteld	 voor	 het	 mobiele	 netwerk.	
Regelmatig	moeten	monteurs	hieraan	onderhoud	uitvoeren.	Rond	20.00	kwam	
er	in	de	Beuningse	Brandweerkazerne	de	melding	dat	er	brand	was	in	de	toren	
en	 dat	 er	 twee	mensen	 opgesloten	 zaten.	 De	 Brandweer	 rukte	 uit	 met	 twee	

voertuigen	 met	 in	 totaal	 vijftien	
mensen.	 De	 bevelvoerder	 werd	 bij	
de	 kerk	 te	 woord	 gestaan	 door	 de	
koster,	Diet Verploegen. 
 Diet	 vertelde	 dat	 hij	 enkele	
ogenblikken	 ervoor	 nog	 telefonisch	
contact	 had	 gehad	met	 een	monteur	
die	 melding	 maakte	 van	 een	 brand,	
maar	 dat	 vervolgens	 de	 verbinding	
werd	 verbroken.	 Hij	 kon	 de	
bevelvoerder	 uitleggen	 hoe	 men	 in	
de	 toren	 moest	 komen,	 instructie	
geven	 waar	 de	 elektriciteit	
uitgeschakeld	 kon	 worden	 en	 hem 
van	 verdere	 informatie	 voorzien.	

Met	perslucht	en	beschermende	kleding	klommen	de	brandweerlui	vervolgens	
de	toren	in	via	nauwe	trapjes	richting	zendapparatuur.	Op	die	verdieping	stond	
alles	 onder	 rook.	 Door	 het	 vloerluik	 open	 te	 zetten	 dat	 toegang	 gaf	 tot	 de	
verdieping	waar	 de	 klokken	 staan opgesteld,	 kon	 de	 rook	 via	 de	 galmgaten	
weg.	 Een	 grote	 ventilator	 die	 buiten	 was	 opgesteld	 hielp	 daarbij. Beide	
monteurs werden vervolgens ‘gered’:	 één	zat	verscholen	op	de	zolder	boven	
het	middenschip,	de	ander	was	verder	naar boven	geklommen	 richting	 spits. 

Een ‘monteur’ is veilig gered. 

[©Wilbert	Lelivelt] 
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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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de	spits geklommen. Rond	21.15	was	het	einde	oefening	en	was	er	evaluatie	
met	allen	in	het	Koetshuis. 
 Beide	 partijen	 bedankten	 elkaar	 na	 afloop:	 de	Brandweer	 dat	 ze	 op	 deze	
unieke	 locatie	 mochten	 oefenen,	 de	 parochie	 omdat	 ze	 nuttige	 informatie	
kreeg	hoe	de	brandveiligheid	verder	te	verbeteren 

 
RASHIDS DILEMMA 
 Veel mensen vragen zich af: hoe is het toch mogelijk, dat jonge mensen, 
waaronder zelfs moeders met jonge kinderen uit Europa wegtrekken om zich 
aan te sluiten bij ISIS? Wat bezielt ze? Het antwoord is niet eenvoudig. Maar 
misschien zijn er parallellen met het katholieke verleden in ons land.  
 

Het hoogste goed 
Laatst	hoorde	ik	van	een	jonge	Nederlandse	moslim,	laten	we	hem	Rashid	

noemen, de uitspraak: “In dit land kan ik niet echt moslim zijn”. Waarom niet, 
zult	u	vragen?	Je	hebt	godsdienstvrijheid,	moskeeën,	moslims	op	enkele	hoge	
posities,	 zelfs	 een	Moslimomroep?	 Nederland	 is	 toch	 multicultureel	 en	 nog	
behoorlijk	tolerant?	Bovendien	is	het	een	democratie,	wat	wil	je	nog	meer?	 

In	 dit	 laatste	 ligt	 juist	 een	 van	 Rashids	 problemen:	 in	 dit	 land	 zijn	
democratie	en	persoonlijke	vrijheid	het	hoogste	goed.	Maar	in	de	cultuur	die	
hij	als	moslim	heeft	meegekregen	of	 - waarschijnlijker	 - later	heeft	omarmd,	
zijn	 deze	 twee	 van	 ondergeschikt	 belang.	 Hij	 wil	 een	 goed	 moslim	 zijn,	
misschien overdreven goed: het “Woord van God” in de Koran, en de Sharia, 
de	 Islamitische	 Wet,	 daar	 moet	 het	 in	 zijn	 leven	 om	 gaan.	 Niet	 een	 door	
mensen	gemaakte	wet,	maar	de	door	God	zelf	geïnspireerde	 richtlijnen	voor	
een	 deugdzaam	 leven.	Het	 Recht	 is,	wat	God	 gebiedt.	 In	 dit	 land	wordt	 hij	
echter	 gedwongen	 om	 zich	 te	 houden	 aan	 de	 Nederlandse	 wet,	 die	
bijvoorbeeld	 achterstelling van vrouwen en homo’s verbiedt. Volgens hem 
kan	hij	daarom	alleen	onder	de	Sharia	moslim	zijn	zoals	het	hoort.	Dan	alleen	
kan hij zich wijden aan de Allerhoogste. Betekent “Islam” immers niet 
“overgave”? 

Zijn	 uiterlijk	 heeft	 Rashid	 trouwens	 al	 aangepast	 aan	 wat	 hij	 als	
verplichtend	ziet	voor	gelovigen:	een	lange	baard,	niet-Westerse	kleding,	een	
kalotje.	Zijn	vrouwelijke	medegelovige	draagt	minstens	een	hoofddoek	en	een	
lange	mantel.	Daarbij	dient	zij	haar bestaan	voornamelijk	binnenshuis	vorm	te	
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lange	mantel.	Daarbij	dient	zij	haar bestaan	voornamelijk	binnenshuis	vorm	te	

 

Gisbert in het zonnetje: In	 de	 krant	 van	 21	 juni	 jl.	 een	 klein	 fotootje	 van	
Gisbert	Smink	uit	de	Leegstraat	tussen	de	cadeaus	die	hij	op	Vaderdag	heeft	
gekregen	van	zijn	dochters	Hannah,	Lotte	en	Emma.	Hij	wilde	geen	ontbijt	op	
bed	en	daarom	is	dit	idee	bedacht	door	hen! 
Jubileumproject Kortekaas zaait 99.999 
MensBloemen met 33 kinderen: In	 de	 krant	 van	
2 april	 jl.	 een	grote	 foto van	het	 kunstenaarsduo	Huub	
en	 Adelheid	 in	 hun	 tuin.	 Het	 kunstenaarsduo	 wil	
mensen	wereldwijd	verbinden	met	een	bloemenproject.	
Het	 project	 is	 het	 startsein	 voor	 de	 overzichts-
tentoonstelling.	Zij	vieren	hun	vijftigjarig	gezamenlijke	
kunstenaarschap.	Voor die	gelegenheid	lieten	ze	99.999	
papieren	 bloemen	 drukken.	 Deze	 gaan	 via	 de	 post	 en	
sociale	media	 de	wijde	wereld	 in.	Het	 is	 de	 bedoeling	
om	 zo	 de	 wereld	 een	 beetje	 mooier	 te	 maken	 als	 tegenwicht	 tegen	 alle	
problemen	 en	 conflicten.	 Ze	 hopen	 dat	 het	 wereldwijd	 gaat	 leven.	 Alle	
weekenden	 van	 juni	 en	 de	 eerste	 twee	 van	 juli	 is	 het	 kunstlandgoed	 aan	 de	
Haneman	tussen	10.00	en	17.00	te	bezoeken.  
Joris naar beroepen WK: In	 de	 krant	 van	 zaterdag	 27	 juni	 jl.	 een	 klein	
fotootje	 van	 Joris	 Grim	 uit	 de	 Notaris	 Stephanus	 Roesstraat.	 Hij	 neemt	 in	
augustus	deel	 aan	de	WordSkills	2015	 in	Sao	Paulo,	Brazilië.	Het	WK	voor	
obers.	Joris	is	Nederlands	beroepen	kampioen	Restaurant	Service.	Hij	werk	bij	
Slot	Doddendael	in	Ewijk.	Wij	wensen	hem	namens	ons	allen	heel	veel	succes	
toe!!! 
Dame en Heer Beuningen: In	de	krant	van	29	juni	jl.	een	klein	fotootje	van	
Ingrid	van	Gaalen	uit	de	Geerstraat	en	Wil	Pennix.	Zij	zijn	bekroond	tot	Dame	
en	Heer	 van	Beuningen.	 Zij	 kregen	 uit	 handen	 van	 burgemeester	Carol	 van	
Eert	 tijdens	 de	 haringparty	 van	 café	 De	 Zaak	 een	 Zilveren	 Haring	 van	
verdiensten.	 Ingrid	 kreeg	 de	 titel	 door	 haar	 inzet	 bij	 de	 volleybal	 en	
carnavalsvereniging. 
Dit najaar kan ontzander Nederzand al aan de slag in Geertjesgolf bij 
Winssen. Bijna alle bezwaren zijn afgewezen: In	de krant	van	2	 juli	 jl.	de	
mededeling	 dat	 Zandwinning	 Geertjesgolf	 in	 Winssen	 door	 mag	 gaan.	 De	
Raad	 van	 State	 heeft	 bijna	 alle	 bezwaren	 tegen	 een	 van	 de	 grootste	
ontzandingprojecten	van	het	Land	van	Maas	en	Waal	van	tafel	geveegd.	Geert	
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geven	als	echtgenote	en	moeder.	Resultaat:	beiden	discrimineren	zichzelf	door	
vast	te	houden	aan	de	uiterlijkheden	en	gebruiken	van	een	cultuur	die	ver	van	
de	Nederlandse	afstaat. 
 

Katholieken en zelfdiscriminatie 
Maar	 ook	 weer	 niet	 zó	 ver.	 Kijken	 we	 even	 terug	 naar	 het	 z.g.	 Rijke	

Roomse	 Leven	 vanaf	 pakweg	 1850	 tot	 1960.	 In	 het	 protestantse	 Nederland	
waren die “Roomschen” aanvankelijk maar verdacht. Onderworpen aan het 
gezag	van	een	instituut	dat	zetelde	in	een	vreemd	land,	het	Latijn	als	officiële	
taal,	 uitgebreide	 kerkelijke	 wetgeving,	 een	 buitenissig	 uitgedoste	 celibataire	
priesterkaste,	 nonnen	 in	 een	 bijna	 alles	 bedekkend	 zwart	 gewaad,	 vreemde	
liturgieën,	 heiligenverering,	 Mariacultus,	 aan	 het	 megalomane	 grenzende 
kerken	met	hoge,	spitse	torens	in	een	vreemde,	neogotische	stijl	- moet	ik	nog	
doorgaan?	 Katholieken	 zouden	 wel	 nooit	 echt	 deel	 gaan	 uitmaken	 van	 de	
Nederlandse	samenleving. 

Discrimineerden	ze	immers	zichzelf	niet?	Eigen	verenigingen,	eigen	clubs,	
bedevaarten,	strenge	controle	op	sociaal	gedrag	door	de	geestelijkheid,	vooral	
op	 de	 zedelijkheid	 van	 vrouwen,	 verregaande	 bemoeienis	 van	 diezelfde	
geestelijken	 daarom	met	 het	 seksuele	 leven,	 een	 lijst	 van	 verboden	 boeken,	
een eigen partij… . Je sloot je als katholiek	in	hoge	mate	af	van	de	rest	van	de	
samenleving.	 Maar	 ja,	 de	 overtuiging	 was,	 dat	 je	 daar	 goed	 aan	 deed.	 De	
Katholieke	Kerk	had	immers	de	waarheid	in	pacht?	Er	was	hier	scheiding	van	
Kerk	en	Staat.	Dat	accepteerde	je	dan	wel,	maar	probeerde	zo	veel	mogelijk	te	
doen wat de geestelijkheid “adviseerde". Zo kon je, ook in dit land, het 
katholicisme	beleven	en	vormgeven.	 
 

De Kerk overbodig? 
Er	is	nogal	wat	veranderd!	Een	stroom	van	ontwikkelingen:	Bijbelkritiek,	

moderne	 theologie,	 verval	 van	 oude	 machtsstructuren, “mondigheid”, 
vertrouwen	in	technologie	in	plaats	van	gebed	om	hulp	van	Boven,	zij	hebben	
Kerk	 en	 geloof	 van	 hun	 voetstuk	 gestoten.	 Wij	 katholieken	 zijn	 volledig	
geïntegreerd	 in	 de	 seculiere	 samenleving.	We	 hebben	 de	Kerk	 niet	meer	 zo	
nodig,	 schijnt	 het.	 Zeker	 voor	 jongeren	 zijn	 duidelijk	 andere	 dingen	 van	
belang,	tenminste	als	je	de	jeugdcultuur	in	films,	TV	en	social	media	gelooft:	
een	 mooi	 uiterlijk,	 beroemd	 zijn,	 gamen,	 drinken,	 daten,	 en	 voor	 dat	 alles	
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KORT KORT KORT 
Melkpak en blik bij het plastic, even wennen: In	de	krant	van	dinsdag	2 juni	
een	 grote	 foto	 van	 de	 mannen	 van	 de	 DAR	 die	 in	 de	 Wethouder	 Van	
Beuningenstraat	plastic	afvalzakken	ophalen	en	daar	de	eerste	drankpakken	bij	
aantreffen.	In	de	plastic	zakken	zit	bijna	alleen	maar	plastic	terwijl	er	voortaan	
ook	 drankpakken	 van	melk,	 yoghurt,	 sap	 en	 blikken	 in	 de	 zakken	mag.	 De	
nieuwe	 manier	 van	 afval	 inzamelen	 kan	 nog	 wel	 een	 campagne	 gebruiken.	
Daarom	 krijgt	 iedereen	 nog	 persoonlijk	 een	 brief	 van	 de	 DAR	 met	 uitleg	
hierover. 
Jeugdhonk luidt noodklok: In	 de	 krant	 van	 zaterdag	 20	 juni	 jl.	 de	
mededeling	dat	 een	van	de	meest	 populaire	 jeugdhonken	van	Winssen	moet	
verhuizen	naar	De	Paulus.	Daar	moet	 nog	wel	 een	 flinke	verbouwing	plaats	
gaan	vinden.	Rick	de	Waal,	beheerder	van	De	Paulus,	geeft	aan	dat	dit	nooit	
gaat lukken.	Rémon	Tromp	van	 jeugdhonk	Winssen	 is	bang	dat	de	 jongeren	
een	periode	geen	dak	boven	hun	hoofd	hebben	en	dan	een	andere	plek	gaan	
zoeken.	 Je	 bent	 ze	 dan	 kwijt	 en	 dat	 zou	 eeuwig	 zonde	 zijn.	 Jeugdhonk	
Winssen	ontvangt	 iedere	week	vijftig	 tot	honderd jongeren	vanaf	14	 jaar.	Er	
wordt	door	hen	geen	huur	aan	de	gemeente	betaald,	maar	gas,	water,	licht	en	
onderhoud	wordt	door	de	jongeren	zelf	gefinancierd. 
 De	voornaamste	 reden	om	te	verhuizen	 is	om	het	dorpshuis	 te	versterken	
omdat	het	daar	financieel	ook	al	een	tijdje	behelpen	is.	Er	is	geld	beschikbaar	
voor	 de	 verbouwing	 van	 twee	 ruimtes	 voor	 de	 seniorenvereniging	 en	 de	
jongerenvereniging.	 Ze	 komen	 naast	 elkaar.	 Het	 geld	 van	 de	 verkoop	 van	
Pandahara	kan	hier	ook	aan	besteed	worden.	Er	zit	nu	haast	achter	omdat	het	
Zorgcentrum	 Overmars	 binnenkort	 gaat	 sluiten	 en	 het	 inloophuis	 voor	 de	
senioren	ook	naar	De	Paulus	verplaatst	wordt. 
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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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voldoende	geld	op	je	bankrekening.	Jongeren	lijken	zich	collectief	 te	hebben	
overgegeven	aan	oppervlakkig	hedonisme. 

En	in	deze	(schijn)cultuur	groeit	Rashid	op.	Zijn	eigen	gedachtegoed,	zijn	
manier	van	leven	maakt	hem	onmiddellijk	tot	een	buitenstaander.	Vaak	voelt	
hij	zich	een	tweederangs	burger.	Hij	ziet	geen	toekomst	voor	zichzelf	in	onze	
maatschappij.	 Dat	 doet	 hem	 verlangen	 naar	 een	
samenleving	waarin	 hij	 zich	 kan	 ontplooien.	Waarin	 hij	
zich	weer	als	een	vis	in	het	water	voelt,	niet	naar	zuurstof	
snakkend op het droge. Hij is jong en “hij wil wat”. En 
wat	 is	 er	 voor	 hem	 aantrekkelijker	 dan	 een	 land,	 dat	
geheel	op	de	Sharia	is	gegrondvest.	Een	Godsstaat,	waar	
wereldlijke	en	geestelijke	macht	één	zijn:	een	kalifaat!   
 

Twee wereldbeelden 
En	dan	dient	zich	in	het	Midden-Oosten zo’n staat aan. Het beloofde land, 

waar	het	volgens	de	propagandafilmpjes	de	mensen	aan	niets	ontbreekt.	Waar	
een	moslim,	moslim	kan	zijn.	Ja,	helaas,	ze	moeten	oorlog	voeren	om	zich	te	
beschermen,	 en	 ongelovigen	 die	 zich	 tegen	 hen	 verzetten	 worden	 gedood.	
Maar	 las	hij	niet	 in	de	Koran	dat	strijd	noodzakelijk	 is	voor	de	stichting	van	
een	 islamitische staat?	 Welke	 gelovige	 streeft	 er	 dan	 niet	 naar	 om	 mee	 te	
vechten	in	een	Heilige	Oorlog,	een	Jihad! 

In	Nederland	wil	men	hem	als	moslim	integreren	in	de	samenleving.	Maar	
dat	 brengt	 in	 zijn	 ogen	 mee,	 dat	 hij	 zijn	 geloof	 moet	 verwateren,	
compromissen	 moet	 sluiten,	 oneerlijk	 moet	 zijn.	 Nederlanders	 zijn	
ongelovigen,	vindt	hij.	Hier	 zoekt	men	waarheid	 in	 de	natuurwetenschap,	 in	
onderzoek	en	statistieken.	Niet	in	Gods	woord.	En	om	die	reden	stuit	Rashid	
op	 een	 groot	 dilemma:	 om	 hier	 burger	 te	 kunnen	 worden,	 moet	 hij	 zijn	
wereldbeeld	ontwrichten,	moet	hij	er	van	uitgaan,	dat	de	Koran	mensenwerk	
is,	niet	de	absolute	waarheid.	Diepzinnig	en	wijs	misschien,	doch	slechts	één	
van	 de	 heilige	 boeken	 die	 de	 geschiedenis	 heeft	 voortgebracht.	 Maar	 het	
wereldbeeld	uit	de	Koran	geeft	zijn	leven	juist	zin.	Hij	moet	dus	de	bijl	slaan	
aan	de	wortels	van	zijn	diepste	overtuigingen. 

Katholieken,	 maar	 ook	 hun	 medechristenen,	 deden	 dit	 in	 het	 jongste	
verleden al. Wij hebben er echter zo’n honderdvijftig jaar over mogen doen. 
Het	 Vaticaan	 verzet	 zich	 al	 tijden	 niet	 meer	 tegen	 de	 resultaten	 van	

Islamitisch symbool 
voor Allah 
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden	Meeuwsen Geen Desley	Phoelich Geen 
  Sara	Huisman  

 
HUWELIJKEN 
Op	 30	 mei	 2015	 heeft	 in	 de	 Andreaskerk	 te	 Weurt	 het	 huwelijk	
plaatsgevonden	van	Robin	Gerrits	en	Silvia	Swartjes. 
 

Op	10	juli	2015	heeft	in	de	Andreaskerk	te	Weurt het	huwelijk	plaatsgevonden	
van	Dirk	Jacobs	en	Marieke	Sanders. 

 
IN MEMORIAM 
 

Winssen 
Mien	Tromp 
*  24-11-1928 te	Winssen +  18-6-2015 te	Druten 
 

Martien	van	Haalen 
*  26-3-1967 te	Ewijk  +  18-6-2015 te	Winssen 
 

Ewijk 
Doortje	Peters-Verbiesen  
*  17-9-1931 te	Wijchen +  15-5-2015 te	Nijmegen 
 

Anna	Bosch-Janssen 
*  28-12-1921 te	Ewijk  +  7-6-2015 te	Beuningen 
 

Beuningen 
Riet	Arts-Jansen 
*  2-9-1936 te	Nijmegen +  13-6-2015 te	Wijchen 
 

Nelly	Swartjes-van	As 
*  17-8-1930 te	Beuningen +  20-6-2015 te	Nijmegen 
 

Ger	Jansen 
*  21-12-1945 te	Nijmegen +  23-6-2015 te	Nijmegen 
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Weurt 
Geen  
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 Mien	geniet	van	lekker	uitslapen	tot	de	Thuiszorg	er	is.	Daarna	zorgen	de	
vrijwilligers	voor	en	lekker	ontbijtje. “Het eten is heerlijk en wat is het fijn als 
je dat buiten kunt doen, en dan liefst met en glaasje wijn er bij”. Mien	 en	
Corrie	 genieten	 er	 nu	 nog	 van.	 Ze	 eten	 graag	 met	 elkaar	 of	 samen	 met	 de	
andere	 gasten	 of	 hun	mantelzorgers.	 “De kamer wordt altijd keurig schoon 
gehouden en vrijwilligers vinden wel een momentje om voor ons of ons bezoek 
een kopje koffie te maken. Hoe druk ze het ook hebben men andere dingen. Ik 
ben heel gelukkig dat ik hier nu kan wonen. Ik moet er niet aan denken dat ik 
thuis was geweest. Corrie kan niet meer voor mij zorgen. En waar zou ik 
anders naar toe moeten?” 
 

Mien	is	op	17	Juli	2015	in	ons	huis	overleden.	Haar	laatste	woorden	waren:	
“Wat waren jullie toch altijd lief voor mij!” 
 

 Een	woord	van	dank	en	waardering voor	de	vele	vrijwillige	mantelzorgers,	
die	dag	en	nacht	klaar	staan	voor	deze	zieke	mensen	in	de	laatste	fase	van	hun	
leven, getuige het verhaal van Mien Tromp. Het Bijna Thuis Huis ’leeft’ van 
vrijwilligers,	sponsoren	en	giften. 

 
BEDEVAART NAAR KEVELAER (19 september 2015) 
 Ook	 dit	 jaar	 gaan	 pelgrims	 vanuit	Weurt,	 Beuningen,	 Ewijk	 en	Winssen	
met	 haar	 omliggende	 Parochies	 uit	 Druten	 en	Wijchen	 gezamenlijk	 in	 luxe	
touringcars	 naar	 Kevelaer. De	 kosten	 voor	 het	 reizen	 per	 bus,	 inclusief	 een	
persoonlijke	intentie	en	het	programmaboekje,	bedragen	€20,00 per	persoon. 
De	bus	vertrekt	vanuit	Weurt:	7.30 en	vanuit	Beuningen	en	Winssen:	7.45. 
 

Dagindeling:	 
9.15	 Aankomst	 in	 Kevelaer;	 9.45 Ontvangst	 en welkomstwoord	 in	 de	 Pax	
Christi	Kapel;	11.30	Plechtige	Hoogmis	in	de	Maria	Basiliek 
14.30	Start	Grote	Kruisweg	of 15.00	Kleine	Kruisweg	in	de	Pax	Christi	Kapel	 
16.30	Afsluitende	viering	17.15 Vertrek	van	de	bussen	uit	Kevelaer. 
 

Aanmelden kan	vanaf	28	aug.	t/m	6	sep. bij	onderstaande	contactpersonen: 
Voor	Winssen:	 Mw.	Riet	de	Graaf (0487)	521	704 
Voor	Weurt:	 Mw.	Nelly	Winnemuller (024)	677	13	88 
Voor	Ewijk/Beuningen:	Mw. Gerda	Engelen (024)	677	33	17 
 

 

natuurwetenschappelijk	 onderzoek.	 En	 het	 standpunt,	 dat	 de	Bijbel	 letterlijk	
moet	 worden	 genomen,	 is	 vrijwel	 nergens	 meer	 te	 vinden.	 In	 Nederland	
trachten	 we	 te	 redden	 wat	 er	 nog	 te	 redden	 is.	 Wij	 zoeken	 het	 dus	 in	 de	
persoon	van	Jezus,	zijn	mededogen,	zijn	afkeur	van	godsdienstige	dwang,	zijn	
strijd	om	rechtvaardigheid.	Zou	dat	voldoende	zijn? 

Rashid	 heeft	 geen	 honderdvijftig	 jaar.	Hij	 leeft	 nu.	 In	 een	 land,	 dat	 hem	
steeds	meer	 als	vijand	gaat	 zien.	Hij	wil	weg.	Naar	die	moordlustige	bende,	
die	de	islam	misbruikt	voor	politieke	doeleinden?	Rashid	ziet	dat	anders.	Als	
hij	 gaat	wacht	 hem	waarschijnlijk	 een	 desillusie.	Maar	 als	 hij	 hier	 blijft	 zal		
zijn	groei	naar	volwassenheid	in	een	wereld	vol	verandering	extra	pijnlijk	zijn.	 
 

C.P 
 

‘HET VERHALENUURTJE’ GAAT WEER VAN START 
 Weet	jij	waar	jouw	naam	vandaan	komt	en	wat	die	naam	betekent? 
 Weet	jij	waarom	we	Carnaval	vieren? 
 Wat	heeft	Palmpasen	nu	met	Pasen	te	maken? 

 

 Dit	zijn	best	leuke	vragen, en	wij	willen	je	er	graag	meer	over	vertellen	in	
‘Het verhalenuurtje’. Het Verhalenuurtje bestaat uit vijf bijeenkomsten die één 
uur	duren.	Tijdens	deze	bijeenkomst	vertellen	we	eerst	over	het	thema,	daarna	
gaan	we	iets	leuks	knutselen. 
 Het	Verhalenuurtje	is een	initiatief	van	de	Corneliuskerk,	maar	staat	open 
voor	alle kinderen	in	de	groepen	5,	6	en	7.	Ook	kinderen	die	geen	communie	
hebben	gedaan	of	van	een	andere	of	geen	kerk zijn,	zijn	van	harte	welkom. 
Bij	voldoende	belangstelling	zullen	wij	op	2 oktober weer	een	nieuwe	groep	
starten. 
 

De	bijeenkomsten	zijn	steeds	op	vrijdagavond in	de	Pastorie	van	Beuningen.	
Voor	de	groepen	5	en	6	van	18.30 tot	19.30. 
Voor	groep	7	van	19.45 tot	20.45 uur. 
 

Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden. 
Heb	 je	 zin	 om	mee	 te	 doen,	 geef	 je	 dan	 vóór	 19 september op	 via	 email:	
verhalenuurtje@gmail.com 
 

Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 bellen:	 Ans	 Wiezer	 024-6775882	 
of	kijk	op	www.johannesxxiii.nl  
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HOSPICE “BIJNA THUIS HUIS MAAS EN WAAL” 
 In	het	jaar	2014	zijn	er	26	gasten	opgenomen,	waarvan	er	vijftien uit	Maas	
en	 Waal	 kwamen.	 De	 begeleiders	 in	 dit	 Bijna	 Thuis	 Huis (allemaal	
vrijwilligers	of	mantelzorgers)	hebben	deze	mensen	mogen	verzorgen	in	hun	
laatste	levensdagen.	Mien	Tromp	uit	Winssen	heeft	hier	in	dit	huis	haar	laatste	
half	jaar	doorgebracht.	Zij	vertelt	over	haar	ervaringen	in	een	speciale	uitgave	
van	de	nieuwsbrief	van	het	Bijna	Thuis	Huis.   
 Mien	 en	Corrie	 Tromp.	Bijna	 een	 twee-eenheid	 in	 het	 hospice.	Mien	 als	
onze	 gast	 en	 haar	 zus	 Corrie	 als	 haar	 mantelzorger	 en	 meest	 frequente	
bezoekster.	Ze	zijn	allebei	geboren	in	Winssen,	waar	vader	een	fietsenwinkel	
had.	Toen	daar	ook	huishoudelijke	artikelen	bij	kwamen,	werd	het	een	soort	
‘Winkel van Sinkel’, vertelt Mien. Vooral vanwege de	vissersbenodigdheden	
(de	visgarren)	was	de	winkel	in	heel	Maas	en	Waal	bekend.	Als	je	met	deze	
dames	praat,	 is	Mien	de	bedachtzame	en	Corrie	de	enthousiaste	die	veel	wil	
vertellen. 

 Mien	 heeft	 altijd	 voor	 haar	 moeder	 gezorgd,	 tot	 die	 in	
1993	 op	 99-jarige	 leeftijd	 overleed.	 Toen	 Mien	 zelf	 met	
pensioen	 ging,	 kon	 ze	 haar	 energie	 kwijt	 in	 het	
verenigingsleven	 van	 Winssen.	 Ze	 zette	 zich	 in	 voor	 de	
parochie	en	het	zangkoor.	Maar	ook	sporten	als	volleybal	en	
tennis.	Jarenlang	was	ze	actief	lid	van	de	Bond	van	Ouderen. 
 “Misschien ben ik daardoor eigenlijk nooit ziek 

geweest”, zegt	Mien.	“Ik ben mijn hele leven actief gebleven en voelde mij 
ook heel lang fit! Pas midden 2014 kwam ik bij een dokter vanwege pijn in 
mijn arm. En dat werd een geloop van de ene arts naar de andere. Uiteindelijk 
ontdekte een neuroloog middels een MRI darmproblemen met uitzaaiingen 
naar de botten. In het Radboud ziekenhuis ben ik nog twee keer bestraald, 
maar verder konden ze niets meer doen. Ik was uitbehandeld. En dat was wel 
even slikken.” 
 Mien	en	Corrie	zijn	unaniem	in	hun	oordeel.	“Dit Bijna Thuis Huis was een 
heel goede keuze”. Vanaf de opname is iedereen alleen maar vriendelijk, 
hartelijk en lief. Alles kan hier, alles mag en niks hoeft. Ook zonder te bellen 
komt er regelmatig iemand even kijken. En niet alleen overdag, ook ’s nachts 
is men even zorgzaam. Van alle kanten houden ze rekening met ons. En wat 
heb ik genoten toen ik met de Wensambulance naar het Rijksmuseum mocht”. 

 

 
 
Weurt 
 
 
 

 
DE MÔISTE DAG (VERVOLG) 
 In vorig nummer konden we lezen hoe Jantje in voorbereiding op zijn 
Eerste H. Communie catechese kreeg en met zijn moeder de nodige kleding 
(uiteraard op de groei!) in de stad heeft gekocht. Nu breekt de grote dag aan. 
 

 Op Hemelvaart gingen we ’s morgens vroeg met zijn allen naar de kerk. Ik 
liep in ’t midden. In de ene hand had ik ’n rozenkrans, die ik van grootvader 
en	grootmoeder	had	gekregen	en	in	de	andere hand ’n klein kerkboekje, die ik 
van	opoe	en	opa	kreeg.	Aan	het	rozenkransje	zaten	mooie	lichtbruine	kraaltjes	
en	op	het	kaftje	van	het	kerkboekje	stond	een	wit	engeltje	afgebeeld	die	op	de	
knieën	zat	te	bidden.	Vader	en	moeder	liepen	naast	mij	en	daarnaast	de	beide	
grootouders.	Achter	me	liepen	de	andere	broers	en	zusters. 

Voor	 de	 kerk	werden	 de	 communicantjes	 opgesteld,	 tussen	 de	 twee	 rijen	
met	bruidjes.	De	meisjes	hadden	prachtige	witte	of	blauwe	communiekleedjes	
aan.	Natuurlijk	met	lange	mouwen	en	lange	witte	lange	kousjes,	want	dat	was	
toen	 voor	 de	 meisjes	 nog	 verplicht	 in	 de	 kerk.	 Ze	 hadden	 vrijwel	 allemaal	
witte lakschoentjes aan, welke zonder veters maar met ’n soort leren bandje en  
’n drukknoopje vast werden gedrukt. Daarbij hadden enige meisjes 
pijpenkrullen of vlechtjes in ’t haar met ’n kroontje, of een prachtige grote 
strik en ook wel een modern hoedje. De meeste jongens hadden ook ’n pakje 
aan,	maar	er	waren	er	ook	met	een	mooi	matrozenpakje.	Een	paar	jongens	met	
een	matrozenpakje,	 hadden	 ook nog een ’n wit koordje met een fluitje in ’t 
linker	 borstzakje.	 Ik	 stond	 heel	 bescheiden	 naast	mijn	 vriendje,	 die	 ook	 een	
matrozenpakje	aan	had.	Voor	we	de	kerk	in	gingen,	mocht	ik	heel	even	op	het	
fluitje	blazen	van	mijn	vriendje.	Maar	de	jufrouw	vond	dat	schijnbaar	niet	zo	
leuk en zei terwijl ze de wenkbrauwen fronste: “Dat mag je niet meer doen 
hoor!” Een beetje sip ging ik toen maar wat naar achteren in het groepje staan.  
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste	mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

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



 

Toen	 we	 daarna	 in	 de	 plechtige	 H.	 Mis	 de	 Eerste	 Communie	 hadden	
ontvangen,	werd van	de	 hele	 groep	 communicantjes	 eerst	 een	 foto	 gemaakt.	
Daarna	gingen	alle	communicantjes	en	de	familie	blij	en	tevreden	huiswaarts.	
Maar	ik	voelde	me	toen	al	niet	helemaal	op	mijn	gemak.	Want	wat	was	er	aan	
de	hand.	De	neuzen	van	de	schoenen	begonnen	wat	omhoog	te	krullen	en	de	

sportkousen	 zakte	
langzaam	 af.	 Wat	
treurig	 liep	 ik	
tussen	 de	 hele	
familie	huiswaarts.	
Dat	 kwam	 omdat	
de	 mouwen	 van	
het	 jasje	 ook	 een	

beetje	 uitzakte,	waardoor	 de	 topjes	 van	 de	 vingers	 er	 net	 onderuit	 kwamen,	
waarmee	ik	krampachtig de	rozenkrans	en	het	kerkboekje	omklemde.	Voordat	
we	 aan	 tafel	 gingen,	moest	 er	 thuis	 ook	nog	 eerst	 een	 foto	worden	gemaakt	
met de hele familie. “Ge ziet er nou ummers nog netjes uut mènneke,” zei 
moeder.	De	buurman	maakte	de	foto	voor	het	huis	op	het	grindpad.	Ik	moest	
in	 het	 midden	 staan	 en	 mijn	 ouders	 er	 naast	 en	 de	 grootouders	 er	 schuin	
achter.	De	broers	 en	 zuster	 gehurkt	 er	voor,	want	 anders	 kwamen	 ze	 er	 niet	
allemaal op volgens de buurman. Toen riep ik: “Kiek uns moe, de schoênen 
krullen	 al	 langer	 hoe verder umhoog!” Maar vader had daar meteen een 
oplossing voor en zei tegen m’n oudste broer: “Vooruit gij, goat ’ns mooi vur 
oe brureke op ‘t grind liggen mit ene haand onder de kin. Dan ziede de 
schoênen van hum nie.” Links en rechts werden twee hortensia’s, die mijn 
ouders	 hadden	 overgehouden	 van	 de	 12½-jarige	 bruiloft,	 neergezet.	 In	 het	
groene	 crêpepapier	 om	 de	 potten,	 waren	 wel	 geelachtige	 kringen	 van	 het	
vocht,	maar	volgens	de	buurman	kon	je	dat	toch	niet	zien	op	de	foto. 

’s Middags gingen we met zijn	allen	naar	het	Lof,	waar	de	communicantjes	
een	 zilveren	 scapuliermediale	 kregen	 omgehangen,	 waarna	 de	 kerkelijke	
plechtigheden	 werden	 afgesloten.	 Op	 de	 terugweg	 zakte	 het	 pakje	 nog	 wat	
verder	uit	en	mijn	vingers	waren	vrijwel	niet	meer	te	zien	en	de	pijpjes	van	de	
korte	broek	zakte	tot	iets	onder	de	knie.	Toen	we	thuis	kwamen	zei	ik	meteen:	
“Moe mag ik nou ’t communiepèkske uut, dan kan ik mit de aandere jongens 
lekker voetballen?” Maar dat kon nog niet, want peettante en peetoom  
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BUUR(T)HULP: INWONERS GEMEENTE BEUNINGEN HELPEN ELKAAR!  
 Zeker	 in	 deze	 tijd	waarin	 de	 overheid	 zich	 steeds	meer	 terugtrekt,	 is	 het	
belangrijk	dat	mensen	elkaar	zoveel	mogelijk	helpen. De	laatste	 jaren	zijn	er	
overal	in	het	land	initiatieven	ontstaan	voor	het	opzetten	van	Buur(t)hulp.	Ook	
in	gemeente	Beuningen	 is	het	project	 al	 enige	 tijd	geleden	van	 start	gegaan.	
Het	project	loopt	nu	in	alle vier	de	kerkdorpen. 
 

Voor wie is Buur(t)hulp bedoeld? 
 Mensen	 die	 bijvoorbeeld	 door	 gezondheidsproblemen	 of	 vanwege	 hun	
leeftijd	hulp	nodig	hebben	bij	praktische	klusjes	of	behoefte	hebben	aan	een	
praatje,	 kunnen	 een	 beroep	 doen	 op	 Buur(t)hulp.	 U	 kunt	 Buur(t)hulp	 van	
Stichting	Perspectief	in	voorkomende	situaties	inschakelen	als	u	om	de	een	of	
andere	 reden	 geen	 beroep	 kunt	 doen	 op	 familie,	 kennissen	 of	 vrienden.	Wij	
proberen	u	dan	te	koppelen	aan	een	van	onze	vrijwilligers. 
 

Welke hulp valt onder Buur(t)hulp? 
Kleine	klusjes	in	en	om	het	huis Boodschappen	doen 
Gezelschap	bieden Lichte	tuinwerkzaamheden 
Administratieve	ondersteuning 
 

Welke kosten zijn eraan verbonden? 
 De	 vrijwilliger	 verleent	 de	 hulp	 gratis.	 De	 boodschappen	 betaalt	 u	
natuurlijk	 zelf.	 Ook	 de	 kosten	 van	 bijvoorbeeld	 materialen	 en	 eventuele	
benzinekosten	dient	u	zelf	te	betalen. 
 

 Hulp	 krijgen	 is	 leuk,	 hulp	 geven	 nog	 leuker!	 Wilt	 u	 zich	 graag	 als	
vrijwilliger	inzetten	voor	Buur(t)hulp	dan	kunt	u	zich	aanmelden. 
Uw	inzet	hangt	natuurlijk	af	van	de	 tijd	die	u	hiervoor	beschikbaar	hebt.	Zo	
kunt	u	één	keer	per	week	iets	voor	een	ander	doen,	maar	uw	hulp	bijvoorbeeld	
eenmaal	per	maand	is	ook	mogelijk.	Kortom	alle	hulp	is	welkom! 
 

 Voor	informatie	en/of	inschrijving	kunt	u	terecht	bij	Stichting	Perspectief:	
telefoon	(024)- 6750939	tussen	9.00	en	17.00. U	kunt	ook	via	e-mail	contact	
opnemen	met	Riëtte	Benus,	projectleider:	riettebenus@stg-perspectief.nl 
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kwamen er  juist aan. “Veruut, ga gauw ien de vurkamer stoan en nim ’t 
kerkbuukske	en	de	rozenkraans	netjes	ien	oe	haand,	dan	zal	voader	die	minsen	
binnenloaten,” fluisterde moeder. 

Gedwee	 ging	 ik	 naast	 de	 huiskamertafel	 staan,	 nadat	 moeder	 nog	 gauw	
mijn	 kuifje	 had	 gladgestreken, de	 afgezakte	 sportkousen	 omhoog	 had	
getrokken	en	het	pakje	weer	enigszins	had	gefatsoeneerd.	En	daar	stond	ik	dan	
met	 korte	 broek	 half	 op	 de	 knieën	 en	 met	 beide	 vingertopjes	 de	 twee	
kerkattributen	 vasthoudend.	 Toen	 ik	 sip	 naar	 beneden	 keek	 en	 de	 nu	 nog	
verder	opstaande	neuzen	van	de	hoge	schoenen	zag,	zei	moeder	nog	snel	voor	
dat de gasten binnenkwamen: “Trek ’n lachend gezicht jong, kiêk umhoog en 
douw de tenen mar flink nar beneje.” Met een: “Doar stit dan onze 
communicaant,” zwaaide vader de kamerdeur open.	Tante	stapte	de	huiskamer	
in en ging recht voor me staan. “Mammedegod kèrlje wâ ziede gij d’r netjes 
uut en wa binde toch ’n schôn junske,” zei ze en klapte spontaan in haar 
handen. 

Ik	 kreeg	 een	prachtig	wit	wijwaterbakje	 van	haar.	En	peetoom,	 die	 altijd	
veel rustiger was als peettante zei: “Ge ziet t’r schôn uut jong.” Toen trok hij 
eens	 flink	 aan	 zijn	 sigaar	 en	 pakte	 zijn	 portemonnee	 en	 nam	 er	 een	 mooie	
blinkende zilveren gulden uit, die hij mij toestopte. “Hier jong dèt is vur jou,” 
zei	hij,	terwijl hij	vergenoegd	kuchte.	Ik	glunderde	van	oor	tot	oor.	 

Toen tegen een uur of vijf de visite vertrokken was, zei vader: “Kom mar 
’ns hier mit dèt wijwoaterbèkske, dan zal ik ’t boven oe bedje hangen.” Nadat 
moeder	er	wijwater	in	had	gedaan	zei	ze	spontaan:	“Zo junske nou kunde elke 
oavond drie kruuskes met wijwoater maken vur dègge ’t bed ien stapt. Enne, 
gif die gulden mar oan mien, dan zal ik die netjes vur oe wegleggen.” 

Zeker	drie	weken	lang	doopte	ik	voor	het	slapen	gaan	de	vingertjes	in	het	
wijwaterbakje	en	knielde	daarna	plechtig	voor	het	bed	op	allebei	de	knieën	en	
maakte drie kruisjes. Toen ik op ’n avond té pardoes de vingers in het bakje 
doopte,	schoot	het	bakje	van	de	muur	en	viel	in	gruzelementen	over	de	vloer.	
Ik	 heb	 er	 nooit	 geen	 traan	 om	gelaten.	Maar,	 die	mooie	 zilveren	gulden	die	
moeder	voor	mij	netjes	had	weggelegd,	heb	ik	nooit	meer	terug	gekregen. 

Toen ik het verhaal met een grimas eindigde, vroeg m’n jongste kleinzoon: 
“Opa, heb je er helemaal niks van gelogen?” Ik gaf hem een vette knipoog. 

 
De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 

 

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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momenten	 en	 tijd	 hebben	 en	 maken	 voor	 elkaar. Vakantie	 is	 een	 echt	
Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
hun	 kerkbijdragen.	 Op	 de	 bankafschriften	 staat	 weliswaar	 de	 naam	 van	 de 
Parochie	 H.	 Johannes	 XXIII,	 maar	 giften	 afkomstig	 uit	 een	 bepaalde	
geloofsgemeenschap	komen	ook	ten	goede	aan	die	gemeenschap. 
 De	financiële	administratie	is	gemeenschappelijk,	de	geschonken	bedragen	
worden	echter	apart	gehouden. 

 
NIEUW LID PASTORAAL TEAM 
 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 
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 Met	ingang	van	deze	maand	gaat	diaken	Jan	van	den	Akker	uit	Druten	deel	
uitmaken	van	het	pastoraal	team	van	de	Parochie	H.	Johannes	XXIII.	Hij	zal	
zijn	 werkzaamheden	 verdelen	 over	 de	 vier	 kerken	 van	 onze	 parochie.	 Zijn	
assistentie	wordt	door	de	overige	leden	van	het	team	zeer	op	prijs	gesteld.	Ook	
de	redactie	van	dit	blad	wenst	hem	hier	een	prettige	werkkring	toe. 
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Godsgeschenk	als	wij	er	zelf	iets	van	maken,	als	wij	onszelf	zijn, maar	vooral	
als	wij	naar	anderen	gaan.   
 

 We	weten	allemaal	dat	er	hier	in	de	buurt	een	bijzondere	plaats	is	van	een	
Godsontmoeting	 in	 de	 natuur:	 in	Overasselt	 vinden	we	 de	 kapel	 ter	 ere	 van	
Sint	 Walrick	 met	 de	 koortsboom.	 Volgens	 het	 verhaal	 zou	 in	 het	 jaar	 777	
keizer	Karel	de	Grote	deze	kapel	gebouwd	hebben	nadat	hij	genezen	was	van	
een	koortsaanval,	en	tot	op	de	dag	van	vandaag	zie	je	er	nog	dagelijks	mensen. 
Godsontmoetingen	in	de	natuur,	ze	zijn	er	altijd	geweest	en	ze	zullen	er	altijd	
blijven. 
 

Ik	wens	u	allen,	mede	namens	het	pastoresteam, een	goede	vakantie	toe. 
 

Harry	van	Dooren	(pastoor) 
 

PASTOOR VAN DOOREN HERVAT WERKZAAMHEDEN 
 Na	zijn	operaties	heeft	pastoor	Harry	van	Dooren enige	tijd	rust	gehouden.	
De	komende	drie	jaren	zal	nog	een	nabehandeling	van	zijn	ziekte	nodig	zijn,	
maar	is	hij	weer	aan	het	werk.	Hij	hoopt	dit	op	normale	wijze	te	kunnen	doen.	
Zijn	dank	gaat	uit	naar	zijn	medepastores,	die	hem	in	de	afgelopen	periode	zo	
voortreffelijk	hebben	vervangen.	Wij	wensen	Harry	een	volledig	herstel! 

 
ONDUIDELIJKHEID OVER INNING BEDRAGEN 
 Bij	sommige	parochianen	bestaat	onduidelijkheid	over	de	bestemming	van	
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VAKANTIE,	TIJD	BIJ	UITSTEK	VOOR	EEN	GODSONTMOETING 
 De	 vakantie	 staat	 weer	 voor	 de	 deur	 en	 we	 zien	 op	 veel	 plaatsen	 de	
caravans	 bepakt	 en	 volgeladen	 klaar	 staan	 om	 te	 vertrekken	 naar	 verre	
bestemmingen.	 De	 grote	 uittocht	 naar	 allerlei	 windstreken	 is	 op	 gang	
gekomen. 
We	 horen	 zo	 vaak	 mensen	 praten	 over	 het	 bijna	 'onwereldse	 gevoel'	 dat	 je	
kunt	hebben	als	je	op	de	top	van	een	berg	staat,	aan	de	zee,	of	misschien	ook	
wel	 wanneer	 je	 over	 een	 uitgestrekt	 heideveld	 loopt.	 Soms	 heb	 je	 dan	 het	
gevoel	dat	God	met	 je	meeloopt,	 je	wordt	geconfronteerd	met	 jezelf	en	gaat	
nadenken,	misschien	wel	bidden... 
 Het	 is	 niet	 zo	 ongewoon:	 ook	 in	 de	 Bijbel	 lezen	 we	 dat	 een	
Godsontmoeting	 plaats	 vindt	 boven	 op	 een	 berg,	 of	 in	 de	 stilte	 van	 een	
woestijn.	 Het	 zijn	 allemaal	 plaatsen	 waar	 mensen	 zichzelf	 kunnen	
tegenkomen.	Daar	word	je	vanzelf	stil	van... 

Vakantie	 vieren	 is	 nou	 eenmaal	
het	 tijdelijke	 loslaten,	 het	 oude	
vertrouwde.	 Zekerheid	 ruilen	
tegen	 onzekerheid.	 En	 vakantie 
vieren	 is	 ook	 je	 verborgen	 ik	 de	
vrijheid	 laten	om	op	zoek	 te	gaan	
naar	 het	 verrassende,	 het 
onbekende	dat	diep	in	je	hart	leeft. 

 Soms	lijkt	het	dat	je	je	bijna	moet	verantwoorden	dat	je	niet	weg	gaat:	geen	
tijd;	geen	geld	en	misschien	wel:	geen	zin;	misschien	laat	de	gezondheid	het	
niet	toe	om	ver	op	reis	te	gaan.	Maar	gelukkig	is	het	niet	per	se	nodig	op	weg	
te	gaan	om	een	vakantiegevoel	te	krijgen.	We	hoeven	geen	dagen	te	rijden	in	
een	warme	auto	en	uren	in	een	file	te	staan	om	dat	gevoel	te	beleven.	Het	kan	
ook	bij	een	wandeling	op	de	mooie	dijk,	waar	we	allemaal	zo	dichtbij	wonen.	
Zo	 gauw	we daar	 lopen	 hebben	we	 immers	 al	 een	 vakantiegevoel	 en	 het	 is	
altijd	een	mooi	moment	om	je	hoofd	leeg	te	maken	en	ruimte	te	maken	voor	
het andere of voor ‘die Andere’. 
 

 Vakantie	 is	 ook	 even	 stilstaan	 bij	mensen:	 nieuwe	mensen	 leren	 kennen,	
anderen	beter	leren	kennen,	vriendschap	ervaren.	Luisteren	naar	mensen,	met	
hen	op	stap	gaan,	samen	eens	gezellig	en	rustig	praten.	Lachen	om	de	mooie	
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EERSTE H. COMMUNIE WEURT 
 Op	zondag	7	juni	was	in	Weurt de	Eerste	Communie.	Het	was	een	mooie,	
vrolijke	viering! 
 

 “Ik	 deed	 mijn	 communie	 op	 7	 juni.	 In	 de	 groep	 zaten	 Chess,	 Tessa,	
Marloes,	Sharon	en	ik. De	pastor	heette	pastor	Jan.	Het	was	leuk.	We	mochten	
allemaal	 stukjes	 voorlezen	 dat	 was	 leuk	 en	 we	 mochten	 onze	 doopkaars	
aansteken.	Er	werden	ook	mooie	liedjes	gezongen	door	een	koor.	Toen	gingen	
we	naar	de	pastorie	en	kregen	we	een	cadeautje.	Toen	mochten	we	naar	huis.	
Thuis	 hebben	we	 een	 leuk	 feestje	 gevierd	met	 familie	 en	 vrienden.	Groetjes	
Maartje” 
 

 “Op 18 april hebben wij onze voorstelviering voor de communie gedaan, 
dat	was	erg	leuk.	We	hebben	allemaal	verteld	wat	voor	kleur	we	mooi	vinden	
en	wat	ons	lievelingseten	is.	We	waren	al	een	paar	keer	bij	elkaar	geweest	om	
ons	voor	te	bereiden	op	de	communie.	Op	7	juni	hebben	wij	onze	communie	
gedaan,	ook	deze	mis	was	erg	leuk.	De	kerk	was	mooi	versierd	en	wij	hadden	
allemaal	mooie	kleren	aan,	het	koor	heeft	mooi	gezongen.	 Ik	heb	een	mooie	
dag gehad, bedankt voor alles. Groetjes Marloes” 
 

 “De communie was heel leuk, het oefenen was ook heel leuk. Pastoor Jan 
was	heel	aardig,	de	werkgroep	was	ook	aardig.	De	werkgroep	hielp	ons	heel	
goed.	Ik	was	wel	een	beetje	zenuwachtig.	Toen	ik	eenmaal	de	communie	deed	
vond	 ik	 het	 niet	meer	 zo	 spannend.	Het	werken	 in	 de	 klapper	was	ook	heel	
leuk. Groetjes Chess” 
 

 “Wat een speciale dag was mijn communie! Ze stonden zelfs in de rij om 
mij	 te	 feliciteren.	Wat	vond	 ik	dat	 leuk,	 speciaal	voor	mij!	De	hele	dag	met	
mijn	 mooie	 communiejurk	 aan,	 mijn	 haren	 mooi	 in	 de	 krullen	 en	 speciale	
sieraden	om.	Ome	Tonny	kwam	extra	voor	mijn	communie	van	Curaçao	naar	
Nederland	 gevlogen	 waar	 ik	 heel	 blij	 om	 was.	 Het	 was	 een	 leuk	 feest	 met	
tenten	 in	de	 tuin	 en	een	 springkussen	op	de	oprit.	Veel	mensen	waren	er	 en	
ook	heb	 ik	veel	 cadeaus	gekregen	en	 een	hele	mooie	 fiets.	 Ik	heb	veel	 over	
Jezus	geleerd	en	 ik	mocht	een	 leuk	verhaaltje	voorlezen	met	mama	over	het	
vogeltje	dat	te	ver	vloog.	Wat	ik	ook	heel	leuk	vond	is	dat	ik	voor	het	eerst	een	
kaars	ging	aansteken.	Het	was	de	leukste	dag ooit! Groetjes Sharon” 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de Parochie	H.	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 
Email:	  info@JohannesXXIII.nl 
 
Pastorieën: 
Pastorie	Winssen,	N.St.	Roesstraat	40,	6645	AJ, Winssen, 0487-521404 
Pastorie	Ewijk,	Julianastraat	7,	6644	BN, Ewijk,	0487-521459 
Pastorie		Beuningen,	Dorpssingel	2,	6641	BE,	Beuningen,	024	6771271 
Pastorie	Weurt,	Kerkstraat	52,	6551	ZZ, Weurt,	024-6771221 
 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
 
Beuningen    Ewijk 
Nicky	Voet    Theo	Coenders 
Kees-Jan	Petri    Dien	van	Rens 
 
Weurt     Winssen 
Bernadette	Faber   Gerry	Schreven 
     Trudy	Teunissen 
     Charles	Perlo 
     Mark	van	Gaalen 
 

De	volgende	uitgave	van	"Rondom	Johannes"	verschijnt	in	het 
weekend	van	12	september 2015. 

Kopij,	bij	voorkeur	digitaal,	gaarne	vóór	27	augustus naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of	naar	uw	lokaal	redactielid 

 

 

Van links naar rechts: Maartje Kersten, Sharon Heider, Marloes Peters, 
Tessa Bannink en Chess Toonen. [©Paul	Benschop]. 

 
EEN HALF JAAR ONDERWEG 
 Uitgangspunt bij de fusie was dat per geloofsgemeenschap de ‘couleur 
locale’ zou blijven	 bestaan.	 Datgene	 wat	 per	 geloofsgemeenschap	
onderscheidend	 was	 en	 toekomstbestendig,	 zou	 blijven	 bestaan	 en	 worden	
gedragen	 door	 de	 Contactgroep.	 Het	 nieuwe	 parochiebestuur	 is	
verantwoordelijk	 voor	 o.a.	 pastorale	 uitgangspunten,	 gebouwenbeheer	 en	
financieel	beleid.	Deze	decentrale	eigenheid	en	centrale	verantwoordelijkheid	
dragen	 bij	 aan	 een	 stevig	 fundament	 waarop	 de	 toekomst	 van	 de	 vier	
geloofsgemeenschappen	en	haar	parochiebestuur	wordt	gebaseerd.	Harry	van	
Dooren,	 voorzitter	 van	 het	 nieuwe	 parochiebestuur, wensen	 wij	 een	 zeer	
spoedig	herstel	toe! 

De	volgende	uitgave	van	“Rondom	Johannes”	verschijnt	in	het
weekend	van	12	september	2015.

Kopij,	bij	voorkeur	digitaal,	gaarne	vóór	27	augustus	naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of	naar	uw	lokaal	redactielid
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In dit nummer onder andere:

 •	 Vakantie

	 •	 Eerste	Communie	Weurt

	 •	 Patroons-	en	vrijwilligersfeesten	Ewijk	en	Winssen
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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 

 

 Wat	 is	 nu	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 een	 centraal	 bestuur?	 Is	 er	 iets	
veranderd	 rondom	 de	 kerktorens?	Wat	 merken	 wij	 als	 parochianen	 daar	 nu	
van?	Die	vragen	willen	wij	als	Contactgroep	Weurt	graag	aan	u, parochianen	
van	Weurt,	 voorleggen.	Natuurlijk	 kan	 traditiegetrouw	ook	hier	 het	 gezegde	
‘Geen bericht goed bericht’ van toepassing zijn. Toch dagen wij u uit om 
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