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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen. 
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal

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

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

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

‘Jan mit ’t Roakeliezer’

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

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

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

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

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2 Tel 024-6771271

6641 BE Beuningen
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
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 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 december 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 26 november naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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DAG VAN DE MANTELZORG

In oktober staan we stil bij alle
mantelzorgers in de gemeente 
Beuningen. Sommigen zorgen voor
hun partner of ouders. Anderen weer
voor een kind of broer of zus. Of een 
kind zorgt voor zijn of haar ouders.
Vraagt u deze maand eens een keer 
hoe het met de mantelzorger zelf 
gaat! Want daar denkt niet altijd 
iedereen aan.

Kent u een mantelzorger? En verdient die ook een bloemetje? Bij Stichting
Perspectief kunt u een mantelzorger aanmelden. Diegene krijgt dan op de dag 
van de mantelzorg als waardering een plant of bloemetje thuisbezorgd. Deze
attentie kost u niets. De mantelzorger krijgt op een kaart te zien van wie deze 
attentie afkomstig is. Neem dan voor 3 november contact op met:

Stichting Perspectief
Beuningen
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het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel 
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan 
het hanghout gebonden, nadat het met 
vereende krachten op de stalleer was 
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het 
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor 
verdere verwerking. De darmen werden 
apart opgevangen en schoongemaakt, om 
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het 
spek, poten, oren, staart en karbonade 
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en 
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en 
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep 
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer

het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel 
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan 
het hanghout gebonden, nadat het met 
vereende krachten op de stalleer was 
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het 
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor 
verdere verwerking. De darmen werden 
apart opgevangen en schoongemaakt, om 
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het 
spek, poten, oren, staart en karbonade 
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en 
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en 
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep 
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer

het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan
het hanghout gebonden, nadat het met
vereende krachten op de stalleer was
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor
verdere verwerking. De darmen werden
apart opgevangen en schoongemaakt, om
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het
spek, poten, oren, staart en karbonade
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer

het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan
het hanghout gebonden, nadat het met
vereende krachten op de stalleer was
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor
verdere verwerking. De darmen werden
apart opgevangen en schoongemaakt, om
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het
spek, poten, oren, staart en karbonade
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer

November 2015

November 2015

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

3

3

November 2015

November 2015

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

26

26

Mag ik mij even voorstellen?
Sinds enkele maanden verleen ik, als diaken assistentie in uw Parochie H. 

Johannes XXIII. Wellicht hebt u mij in de afgelopen maanden in een van de 
kerken in actie gezien en afgelopen 4 oktober bij de viering van het feest van 
de Parochiepatroonheilige heeft uw pastoor mij officieel aan u voorgesteld. En 
nu heeft de redactie van uw Parochieblad mij gevraagd om toch wat meer over 
mijzelf te vertellen.

Ik ben Jan van den Akker, 67 jaar en geboren in Puiflijk, waar ik ook ben 
opgegroeid. Ik ben getrouwd met Marion, die een eigen Yogaschool heeft en 
ook meditatiecursussen verzorgt. Wij zijn de ouders van drie kinderen en de
grootouders van vier kleinkinderen. Na 28 jaar te hebben gewerkt bij de 
Rabobank ben ik ook nog 15 jaar parttime werkzaam geweest bij het ROC in 
Tiel. Sinds 1 januari 2013 ben ik met pensioen. Naast mijn werk en gezin heb 
ik mij steeds ook beziggehouden met vrijwilligerswerk en ben ik blijven 
studeren. Ik ben op 49-jarige leeftijd afgestudeerd als bedrijfskundige op het 
onderwerp ethiek en strategie. Daarna heb ik bij het Bisdom, op het 
‘St. Janscentrum’ in Den Bosch de opleiding tot diaken gevolgd. Dit was een 
4-jarige opleiding, die veelal in de weekenden werd verzorgd.

Samen met Marion beoefen ik ruim 30 jaar een vorm van meditatie, die
bekend staat als ‘Het Jezusgebed’. Dat is een heel oude christelijke vorm van 
mediteren: het herhalen van de Naam van Jezus.

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens ook in deze materialistische wereld op 
zoek is naar waarheid, op zoek is naar hogere waarden in het leven. Deze zijn 
naar mijn mening te vinden in het Evangelie en door Jezus als inspiratiebron 
te volgen. Na mijn wijding in 2002 heb ik een aantal jaren in verschillende 
parochies als diaken geassisteerd; de laatste jaren in Druten en Puiflijk en 
daarna in de nieuwe gefuseerde parochie in de gemeente Druten.

Als diaken ben ik aangesteld om de priester te assisteren in de H. mis, het 
evangelie te lezen en indien nodig de preek te verzorgen. Daarnaast verleen ik 
als diaken algemene ondersteuning in het pastoraat, dien het H. Doopsel toe en 
verzorg huwelijken en uitvaarten. 

Ik ga vol goede moed, met het volste vertrouwen en overtuigd van een 
goede samenwerking in uw parochie aan de slag. Verder hoop ik u allemaal in 
de komende tijd veelvuldig te gaan ontmoeten. 
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Jan van den Akker, diaken 

het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan
het hanghout gebonden, nadat het met
vereende krachten op de stalleer was
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor
verdere verwerking. De darmen werden
apart opgevangen en schoongemaakt, om
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het
spek, poten, oren, staart en karbonade
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer
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HERFSTTIJD TIJDENS ONZE JEUGD
Voorafgaande aan de kerkelijke feestdagen van Allerheiligen en 

Allerzielen was het altijd een komen en gaan van mensen op de kerkhoven. De
graven van de dierbaren werden netjes verzorgd en van bloemen voorzien. Op
de meest plechtige en devote manier werden daarna deze dagen kerkelijk 
gevierd. Eigenlijk is deze mooie traditie uit de goeie ouwe tijd en deze 
moderne tijd onveranderd. Maar ook toen, net als nu, was het daarna weer 
werken geblazen voor iedereen.

De oogst moest binnen zijn voor de nachtvorst zijn intrede deed. Dus de
piepers en mangelen moesten in de kuul. Maar in de kelders waren de Keulse 
potten inmiddels ook gevuld met breek - en snijbonen. De witte kool werd ook 
geoogst. Gedurende die tijd zag je in veel gezinnen, meestal de vader van het 
gezin, de witte kool snijden. Hij zat dan midden in de keuken, met een groot
wit laken voor gebonden, witte kool te snijden met een speciaal koolmes. De 
gesneden kool viel dan via het laken in de wasteil die voor hem stond. Daarna 
werd de kool gewassen en in de Keulse pot gedaan, met zout bestrooid en 
goed aangedrukt. Tenslotte werd bovenop de kool een plankje gelegd met een
zware steen er op. De kool kon dan goed aanzakken en na enige tijd was de 
zuurkool gereed. In verschillende kelders, stonden de inmaakpotten netjes in 
een rij en afgedekt met een grote theedoek. U kunt zich nog wel de lucht
herinneren als een van de Keulse potten later werd geopend om er een kooksel
snijbonen of zuurkool uit te halen. Al die ingemaakte groente smaakte lekker 
met metworst, gekookt spek, of karbonade. Maar dan het liefst van een zelf 
geslacht varken. En dat was altijd een zéér bijzondere gebeurtenis:

Het varken van de familie Driessen was op de vroege morgen als eerste aan 
de beurt. Slagter Jan kwam de keuken in met een:”Goeie mèrrige allemoal. 
Hedde alles vèrrig Janus?” “Ja Jan ’t woater kökt en de stalleer mit ’t 
hanghout en ’t touw liggen al koar achter ’t gütje op de stoep.” Samen gingen 
de slagter, Janus en zoon Driek naar het varkenshok waar het varken stond. De
slagter schuurde met de palm van zijn hand even over de rug van het varken
en deed behendig een touw om de rechterachterpoot van het dier. Rustig nam 
hij het toen mee naar buiten tot op de stoep. Toen even later het varken werd
gedood en neerstortte, ving de slagter het bloed met de koekenpan op en 
schepte het in de emmer. Zoon Driek roerde in de  emmer en strooide wat zout 
bij het bloed. Vader Janus bracht daarna, in een oude waterketel, voortdurend 
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PATROONSFEEST H. JOHANNES XXIII
Zondag 4 oktober j.l. vierden we voor het eerst het feest van de 

patroonheilige van onze nieuwe parochie. De man die velen ‘de goede paus’ 
noemden. De kerkbanken waren tijdens de eucharistieviering prima bezet. De 
gecombineerde koren zongen onder leiding van dirigent Jan Tel met 
enthousiasme. De homilie van pastor Jan de Waal met als inleiding het verhaal 
over de onsterfelijke Don Camillo en Peppone was levendig en ter zake, en 
des te meer bewonderenswaardig omdat hij zoals gewoonlijk helemaal uit het 
hoofd preekte. Degenen die het verhaal van de Italiaanse pastoor Don Camillo 
nog kennen, weten ook dat deze bij een vechtpartijtje het kruisbeeld in de 
kamer omkeerde, zodat Jezus niet zou zien dat hij het gebod van ‘de andere 
wang toekeren’ even ging overtreden.

Wel, toegepast op Johannesdag: Jezus mocht de ochtend van 4 oktober 
zeker zien! Hij zag een gemeenschap die alles in het werk had gesteld er een 
dag van en voor alle ‘bloedgroepen’ van te maken, en zo het begin te vieren 
van de parochiële eenheid die wij nastreven: één, maar met behoud van de 
eigenheid van de vier kerken.

Het kerkbestuur had gezorgd voor een welverzorgd aanbod van koffie en 
een borrel na afloop. Mensen van de vier kerkdorpen konden elkaar rond en in 
het koetshuis van de pastorie ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dankzij 
een sympathieke weerheilige sloten we de morgen nog af met een zonnetje. 
Dank verdienen eveneens alle sympathieke vrijwilligers die bij voorbeeld 
zorgden voor het slepen met tafels en het drukken en binden van het fraaie 
misboekje. Hier blijkt weer eens te meer, dat het soepel functioneren van een 
‘bedrijf’ als een parochie totaal afhankelijk is van vrijwilligerswerk. Een goed 
begin is het halve werk, zullen we maar zeggen. Iedereen hoopt, dat we onze 
parochie vitaal weten te houden zodat zij bestand blijft tegen alle 
veranderingen die op ons toekomen.

C.P.
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Weurt

SINTERKLAASVIERING

Op zondag 29 november gaat het gebeuren!
Dan opent de Andreaskerk in Weurt haar deuren.
Sinterklaas komt met zijn gevolg de kerkdeur door
en wordt welkom geheten door de pastoor.

Sint wil graag die zondag de viering bijwonen
en vindt het vooral leuk als veel kinderen zich vertonen,
dus aan alle kinderen groot en klein:
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn.

De Sint voelt zich in de kerk helemaal thuis,
ook als is hij in het koude Nederland ver van huis.
Hij zal daar misschien tijdens de viering wel wat over uitleggen
en Pastor Jan de Waal heeft vast ook wel iets te zeggen!

Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint?
Als hij die van jou heel mooi vindt,
heeft hij misschien ook wel wat voor jou
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw!
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PATROONSFEEST H. ANDREAS
Op 6 december tijdens de H. mis van 9.30 vieren wij het patroonsfeest van 

de H. Andreas in de kerk van Weurt. Wij willen u van harte  uitnodigen om dit 
samen met ons te vieren. Tijdens deze mis zal het Gemengd Koor zingen. Na
afloop van deze mis is er in de pastorie gelegenheid om samen een kopje 
koffie te drinken.

Contactgroep H. Andreas te Weurt

OPBRENGST COLLECTE SPIERFONDS
Namens het Prinses Beatrix Spierfonds willen wij u allemaal bedanken

voor uw bijdragen. De collecte werd gehouden van 13 t/m 19 september jl. in
al onze kerkdorpen.
De volgende opbrengsten mochten wij overmaken:
Winssen : € 1.107,85 Ewijk: € 641,60
Beuningen: € 1.699,60 Weurt: € 815,00

Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl kunt u meer lezen over de
onderzoeken die we financieren. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief. Dan houden we u een aantal keren per jaar op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen.
Namens  alle collectanten  van het  Prinses Beatrix Spierfonds comité
Hartelijk Dank!

DOPELINGEN

Winssen Ewijk Beuningen Weurt
Geen Anna te Wierik Xenne van Stein Callenfels Iris Degen

Lieke Swartjes
Lana van Rossum
Sophia Ha
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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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SINTERKLAASVIERING

Op zondag 29 november gaat het gebeuren!
Dan opent de Andreaskerk in Weurt haar deuren.
Sinterklaas komt met zijn gevolg de kerkdeur door
en wordt welkom geheten door de pastoor.

Sint wil graag die zondag de viering bijwonen
en vindt het vooral leuk als veel kinderen zich vertonen,
dus aan alle kinderen groot en klein:
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn.

De Sint voelt zich in de kerk helemaal thuis,
ook als is hij in het koude Nederland ver van huis.
Hij zal daar misschien tijdens de viering wel wat over uitleggen
en Pastor Jan de Waal heeft vast ook wel iets te zeggen!

Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint?
Als hij die van jou heel mooi vindt,
heeft hij misschien ook wel wat voor jou
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw!
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ALLERZIELEN, IN MEMORIAM
Met Allerzielen denken wij aan alle mensen die ons ontvallen zijn het 

afgelopen jaar. We herdenken onze dierbaren die we zielsveel missen en altijd 
in ons hart zullen dragen. Dat hun namen genoemd moge blijven worden.

Winssen
Gerda Callaars Jos Willekens
Hennie Teunissen Mien Tromp
Cor Reijers-Voet Martien van Haalen

En in het bijzonder voor:

Jo Peters-De Jong
* 28-5-1930 te Afferden + 4-9-2015 te Nijmegen

Theo Heinen
* 15-3-1927 te Beuningen + 29-9-2015 te Winssen

Ewijk
Jo Janssen-Van der Zandt Doortje Peters-Verbiesen
Riet Noordman-Gallé Anna Bosch-Janssen
Joke Jeurissen-Dinnessen Mart Koopmans
Mien Arts-Van Kruisbergen Truus Spin-Janssen
Truus Eggenhuizen-Peters

En in het bijzonder voor:

Door Bruisten-Herfkens
* 10-5-1927 te Ewijk + 13-10-2015 te Ewijk
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Dit laatste vers blijkt ook in de christelijke traditie van belang. Hoewel 
Habakuk slechts een korte tekst is en in de Joodse traditie een relatief 
marginale positie heeft, wordt dit vers drie keer geciteerd in het Nieuwe 
Testament. Namelijk in drie verschillende brieven van Paulus: Rom. 1,17;
Gal. 3,11 en Hb. 10,37-38. Steeds om wederom troost in onderdrukking te
bieden. Nu haakt het in op de heftige christenvervolging in de eerste eeuw. 
Ook de christenen worden aangespoord ondanks de onderdrukking een
rechtvaardig leven te leiden in vertrouwen in God en in Christus, en dit vol te 
houden. Dat leidt tot verlossing.

Nicky Voet

OPLOSSING PUZZEL
Horizontaal
1 Doop; 4 Verschijnen; 9 Voetwassing; 10 Overloper; 12 Latijn; 14 Rococo;
15 Iesu Rex; 17 Rusthof; 18 Koosjer; 20 Patriarch; 23 Hades; 25 Jubal; 26
Komedie; 27 Korinthe; 28 Seti.
Verticaal
2 Odo; 3 Pater Noster; 4 Via Dolorosa; 5 Stier; 6 Hagel; 7 Naakt; 8 Novene;
11 Elia; 13 Aartsvaders; 16 Sion; 17 RIP; 19 Eremiet; 21 Tabor; 22 Ram; 24
Jona; 25 Juk.
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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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VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
In de liturgie lezen we elke zondag een passage uit één van de Evangeliën 

en de tweede lezing is meestal een stukje uit een brief van Paulus. De eerste 
lezing kent echter een grotere variatie. Wel is zij steeds genomen uit het Oude 
Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Teksten die vaak gebruikt worden zijn de
boeken van Mozes en de grote profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiël). Minder 
bekend zijn de vele kleine boeken die het Oude Testament bevat. Door hun 

korte lengte of mindere mate van belangrijkheid 
in de christelijke theologie, komen deze veel 
minder voor in de liturgie. Onbekend maakt
onbemind, en misschien ten onrechte.

Het boek Habakuk is een korte tekst (slechts 
drie hoofdstukken) en onderdeel van de 
zogenaamde ‘twaalf kleine profeten’. Net als vele 
andere profetenboeken is deze tekst geschreven 
in een tijd dat het Joodse volk onderdrukt werd; 
in dit geval de periode kort na de Babylonische 
verovering van Jeruzalem (7e eeuw v.Chr.). 
Profeten preken vaak óf verdoemenis voor het
volk Israël vanwege hun goddeloosheid óf
woorden van verzoening en troost; echter hier 
lijkt van beide sprake.

Habakuk begint met een verwijtend gesprek met God. De beginwoorden
zijn duidelijk: Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u 
niet…en brengt u geen redding? (Hab. 1,2) Het antwoord van God zijn eerst 
woorden van verdoemenis. Hij is het die de Babyloniërs heeft gestuurd om het
weerbarstige Joodse volk te straffen en te onderwerpen. Maar daarop volgen 
snel woorden van verzoening: de Babyloniërs zullen op hun beurt gestraft 
worden voor hun vernietigende en plunderende levenswijze; een straf die vele 
malen groter zal zijn dan die van het volk Israël nu. De belangrijkste 
Godspraak die Habakuk het volk mee geeft, is de volgende: Wie niet oprecht 
is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn vertrouwen. (Hab. 
2,4). Wanneer het Joodse volk de Wet weer volgt en leeft in vertrouwen in 
God, dan wordt het weer rechtvaardig en zal het gered worden.
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En in het bijzonder voor:
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* 4-2-1923 te Beuningen + 9-9-2015 te Beuningen

An Moorman-Bruisten
* 3-2-1923 te Beuningen + 23-9-2015 te Beuningen

Rieka Peters
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Herman Blaauw Coby Cuijten-Arends
Dinie Aalbers Henk Jansen
Henk Otten
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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
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*  24-11-1928 te Winssen + 18-6-2015 te Druten

Martien van Haalen
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VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
In de liturgie lezen we elke zondag een passage uit één van de Evangeliën

en de tweede lezing is meestal een stukje uit een brief van Paulus. De eerste 
lezing kent echter een grotere variatie. Wel is zij steeds genomen uit het Oude 
Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Teksten die vaak gebruikt worden zijn de
boeken van Mozes en de grote profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiël). Minder
bekend zijn de vele kleine boeken die het Oude Testament bevat. Door hun

korte lengte of mindere mate van belangrijkheid
in de christelijke theologie, komen deze veel
minder voor in de liturgie. Onbekend maakt
onbemind, en misschien ten onrechte.

Het boek Habakuk is een korte tekst (slechts
drie hoofdstukken) en onderdeel van de
zogenaamde ‘twaalf kleine profeten’. Net als vele
andere profetenboeken is deze tekst geschreven
in een tijd dat het Joodse volk onderdrukt werd;
in dit geval de periode kort na de Babylonische
verovering van Jeruzalem (7e eeuw v.Chr.).
Profeten preken vaak óf verdoemenis voor het
volk Israël vanwege hun goddeloosheid óf
woorden van verzoening en troost; echter hier
lijkt van beide sprake.

Habakuk begint met een verwijtend gesprek met God. De beginwoorden
zijn duidelijk: Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u
niet…en brengt u geen redding? (Hab. 1,2) Het antwoord van God zijn eerst
woorden van verdoemenis. Hij is het die de Babyloniërs heeft gestuurd om het
weerbarstige Joodse volk te straffen en te onderwerpen. Maar daarop volgen 
snel woorden van verzoening: de Babyloniërs zullen op hun beurt gestraft
worden voor hun vernietigende en plunderende levenswijze; een straf die vele
malen groter zal zijn dan die van het volk Israël nu. De belangrijkste
Godspraak die Habakuk het volk mee geeft, is de volgende: Wie niet oprecht
is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn vertrouwen. (Hab.
2,4). Wanneer het Joodse volk de Wet weer volgt en leeft in vertrouwen in
God, dan wordt het weer rechtvaardig en zal het gered worden.
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PAUL SUNDER SINGH IN BEUNINGEN
Op 16 september hebben we op de pastorie de heer Paul Sunder Singh

mogen begroeten. Hij is de stuwende kracht achter Karunalaya, een vereniging 
die zich bekommert om de vele straatkinderen in Chennai, India. Paul 
overhandigde pastoor van Dooren een plaquette  als dank voor de steun die hij
als sinds vijftien jaar vanuit Beuningen geniet.

Ieder jaar zamelen de Beuningse vormelingen tijdens hun voorbereiding op 
het Vormsel geld in voor hun leeftijdgenootjes in Chennai. Van dit geld 
worden door Paul dan schooltassen met boeken, pennen en schriften gekocht, 
zodat de kinderen de middelen hebben om naar school te gaan. Tijdens de
avond vertelde Paul over zijn werk en toonde een filmpje over de deelneming 
van ‘zijn’ jongens aan het WK straatvoetbal in Rio de Janeiro. Gesponsord 
door een grote telecommunicatiefirma hadden ze daar in 2014 de ervaring van 
hun leven. Van onze kant overhandigde oud-vormeling Dirk Winnemuller, die 
dit jaar een reis naar het opvangcentrum in Chennai maakte, Paul een cheque 
van 600 euro, samengesteld uit diverse donaties bij gelegenheid van zijn reis.
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Mensen van voorbij…

Mensen van voorbij
ze blijven met ons leven

mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen

In bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet

Mensen van voorbij
ze worden niet vergeten

Mensen van voorbij
zijn in een ander weten

Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen

Mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
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dat opklinkt uit verdriet
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zijn in een ander weten

Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen
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Voor de meeste bisdommen wordt de oplossing 
gezocht in het vasthouden aan het oude, met de 
officiële leer als fundament. Met teruglopende 
aantallen priesters worden fusies tot 
superparochies noodzakelijk, met alle gevolgen
van dien. Want het ‘echte’ fundament wordt dan 
vergeten: de gewone mensen. Daarom ook het
gekozen Evangeliestuk: de essentie van Jezus’ 
boodschap is ‘gedraag je als naaste’. Dus denk ook 
als Kerk aan de gewone mensen. In onze parochie 
proberen we dan ook de menselijke maat te 
bewaren en samen kerk te blijven zijn. Want het 
kerkgebouw en achterhaalde leerstellingen kunnen
‘in zee storten’, maar als de gewone mensen, de levende kerk, wegvallen, is 
alles echt verloren.

De viering werd feestelijk afgesloten achterin de kerk waar een aantal 
geweldige vrijwilligers klaar stonden met koffie, thee en cake. Veel dank 
hiervoor. Onder het genot van de versnaperingen werd nog lang nagepraat.

Nicky Voet

EERSTE H. COMMUNIE
Kinderen uit groep 4 kunnen komend jaar weer meedoen aan de 

voorbereiding tot de eerste H. Communie. Informatie kunt u vinden op de
website van de parochie: www.johannesxxiii.nl onder ‘catechese’.

De inschrijfavonden zijn ondertussen al geweest, maar mocht u uw 
kinderen nog niet hebben opgegeven, dit kan nog steeds. Voor inschrijving of
meer informatie kunt u contact opnemen met :
Nicole Furer tel. 024-6777043 e-mail: nicole.furer@upcmail.nl
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Winssen

EERSTE H. COMMUNIE WINSSEN
Komend jaar kunnen kinderen uit groep 4 deelnemen aan de 

voorbereidingen op hun eerste communie. Heeft u uw kind nog niet 
opgegeven, dan kan dit nog steeds. Wees er wel op tijd bij, want over niet al te 
lange tijd begint de eerste voorbereiding.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met pastor 
Visschedijk tel. 0487-521404.

INZAMELING SAM’s KLEDINGACTIE WINSSEN GROOT SUCCES
De najaars inzameling in Winssen is weer voorbij. U hebt hieraan weer een
belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 765 kg kleding ingezameld.
Wij danken u hartelijk voor uw inzet. Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in 
Nood. Dankzij kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen
in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen 
overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een 
preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende
overstromingen. Dit is van levensbelang. Kijk voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.
Vragen over inzameling in Winssen gerrievandegeer@gmail.com. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie
weer op u te kunnen rekenen.

OPBRENGST COLLECTE WINSSEN KWF KANKERBESTRIJDING
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Winssen een mooi bedrag
opgeleverd van € 1.343,20. Wij danken de collectanten voor hun inzet en alle
inwoners voor hun bijdrage.
Mocht u collectebussen nodig hebben voor speciale gelegenheden waar u wilt
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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 en14
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storten’, maar als de gewone mensen, de levende
kerk, wegvallen, is alles echt verloren.

De viering werd feestelijk afgesloten achterin de kerk waar een aantal
geweldige vrijwilligers klaar stonden met koffie, thee en cake. Veel dank
hiervoor. Onder het genot van de versnaperingen werd nog lang nagepraat.

Nicky Voet

EERSTE H. COMMUNIE
Kinderen uit groep 4 kunnen komend jaar weer meedoen aan de

voorbereiding tot de eerste H. Communie. Informatie kunt u vinden op de
website van de parochie: www.johannesxxiii.nl onder ‘catechese’.

De inschrijfavonden zijn ondertussen al geweest, maar mocht u uw 
kinderen nog niet hebben opgegeven, dit kan nog steeds. Voor inschrijving of
meer informatie kunt u contact opnemen met :
Nicole Furer tel. 024-6777043 e-mail: nicole.furer@upcmail.nl

Werkgroep 1e Communie
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Beuningen

PATROONSFEEST H. CORNELIUS
Op zondag 20 september vierden we in Beuningen het feest van de heilige 

Cornelius, patroon van de kerk. De plechtige hoogmis werd voorgegaan door
het voltallige pastoresteam. Een speciaal welkom was er voor diaken Jan van 
den Akker die sinds enkele maanden tot dit team is toegetreden. De muzikale 
opluistering van de viering bracht het Gemengd Koor onder leiding van Jan 
Tel.

Als Evangelietekst werd gekozen voor de parabel van het scheiden van de 
bokken en de schapen (Mt. 25,31-40). De schapen aan de rechterhand worden 
door de Mensenzoon geprezen omdat Hij honger had en zij Hem te eten 
hadden gegeven en dat Hij vreemdeling was en zij Hem hadden opgenomen.
Maar als zij dan verbaasd vragen wanneer zij dit dan gedaan hebben, 
antwoordt Hij hun dat alles wat zij voor één van de geringsten hebben gedaan,
zij voor Hem hebben gedaan. Een Evangelische gedachte die door Kees-Jan 
Petri in de overweging werd uitgelicht en verbreed naar onze huidige tijd.

Hij nam ons mee op reis naar de zuidoostelijke kust van Engeland, 
waarvan de hoge kliffen menigeen welbekend zijn. Door het natuurgeweld van 
water en wind brokkelen deze langzaam af en zijn in het verleden al vele 
gebouwen de zee ingestort. Maar in een kustdorpje wordt de kerk, die al 
angstig dicht bij het water staat, nog prachtig onderhouden en zijn er 
regelmatig vieringen. Het kerkvolk reageert berustend op de naderende 
ondergang: zij zijn er tegen die tijd toch niet meer bij en hun kinderen hebben 
toch de verhalen nog?

Dit beeld van de Engelse kliffen vergelijkt Kees-Jan met de huidige situatie 
van de Katholieke Kerk in Nederland. Ook zij heeft te maken met
afbrokkeling door veranderende tijden. Uiteraard is het een complexe kwestie 
hoe hier mee om te gaan, maar de manier waarop is van belang. 
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Mocht u collectebussen nodig hebben voor speciale gelegenheden waar u wilt 
collecteren voor KWF, dan kunt u deze ophalen en weer inleveren bij de 
contactpersoon voor Winssen.
Gerrie van de Geer, Dokter Nillesenstraat 12, 6645 AR Winssen. Telefoon 
0487-521989 of mailen naar gerrievandegeer@gmail.com

KOMT SINTERKLAAS NAAR WINSSEN?
Een “CHILL” bericht uit Spanje

Madrid, oktober 2015

Beste kinderen uit Winssen,
Het is de bedoeling dat Sinterklaas en zijn pieten op zondag 22 november
weer een bezoekje zullen brengen aan Winssen. Zij verwachten rond 13.00 
uur vanuit de Haneman ons dorpje in te komen. Maar of dat werkelijk zo is, 
is nog maar de vraag want Sint zit de laatste tijd nogal in de “RELAX” 
stand……… 
Tot 22 november!                                       Mevrouw Story en de beauty-pieten

COLLECTE NIERSTICHTING 20-26 SEPTEMBER 2015
De laatste dag van de collecte kwamen al “mijn” collectanten hun bus
inleveren en de inhoud ervan tellen…altijd een leuk moment van
nieuwsgierigheid en elkaar ontmoeten. Eén van hen, Wim van den
Dobbelsteen, maakte mij erop attent dat hij dit jaar jubileerde. Aanvankelijk
dacht ik dat 10 jaar geen jubileum was, maar begon er later toch aan te
twijfelen en zocht het uit. Warempel! Wim had gelijk en is samen met Sjaak
en Maria Gerrits jubilaris. Onmiddellijk bestelde ik de bijbehorende speldjes
en nodigde hen uit om ze in het zonnetje te kunnen zetten. Mijn plan was om
een foto van het drietal te nemen en die dan samen met mijn bedankje aan de
Winssense gemeenschap op te sturen naar de redactie van het parochieblaadje.

Voordat het echter zover was bereikte ons het nieuws dat Diny, de vrouw van
Wim, plotseling was overleden als gevolg van een val. Ik kon het maar niet
geloven, daags ervoor zag ik ze allebei nog lekker fietsen op de dijk en 
groetten we elkaar. Iedereen in Winssen kende Diny. Ze stond velen met raad
en daad terzijde en ik heb zelf ook veel steun aan haar gehad. Op 10 oktober
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Beuningen

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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OORLOG
Het zijn roerige tijden. Vele mensen zijn op drift geraakt: mensen uit

Eritrea of uit andere Afrikaanse landen, maar vooral ook uit Syrië, want daar 
woedt de heftigste oorlog. Islamitische Staat (IS) houdt daar op een barbaarse 
manier huis en slechts mondjesmaat gaat onze Westelijke Wereld zich 
daarmee bemoeien. Ik heb niet de pretentie alle ins en outs van deze oorlog te 
snappen (daarvoor zijn er teveel geledingen met onderliggende conflicterende
belangen die zich in de strijd mengen), maar ik voel me eens temeer
onmachtig als ik probeer vanuit mijn geloof deze hele ingewikkelde materie te
benaderen. Mij wordt dan meteen voor de voeten geworpen dat het geloof de 
veroorzaker is van vele oorlogssituaties. Moslims, christenen en joden vechten 
elkaar overal de tent uit. Het Israël-Palestina conflict dat teruggaat tot 1948, 
toen de (Joodse) staat in Israël werd gesticht na de tweede wereldoorlog. De 
gevechten op de Balkan met etnische zuiveringen door moslims op christenen. 
Een geloofsconflict dat teruggaat tot de 15e eeuw en dat telkens weer 
opborrelt. De kruistochten een paar eeuwen eerder, waarbij de christenen de 
‘muzelmannen’ met grof geweld bestreden. En nu dan IS die probeert in Syrië 
en omgeving tegenover een internationale troepenmacht zijn pas verworven 
grondgebied islamitisch te houden; te vechten tegen alles wat niet radicaal 
islamitisch is. Ridicuul en niet van deze tijd.

Maar de vraag blijft: wat moet ik dan doen? Achterover leunen en de man 
die me met deze feiten confronteerde gelijk geven? Hopeloos wegzinken en 
apathisch toekijken hoe alle vluchtelingen in grote getale Europa overspoelen?
Wel opvangen die mensen, maar niet in ons dorp! Lijdzaam toezien hoe de 
partij van Geert Wilders garen spint bij deze crisis? De feitelijke crisis wordt 
dan gevormd door de in de Tweede Kamer bakkeleiende politici die alleen 
verbale daadkracht tonen, maar de leiding vragende bevolking domweg in de 
steek laten. Het leidt tot een ‘ik weet het ook niet’-cultuur. Maar gelukkig zijn 
er een heleboel mensen die uit een soort van geloofsovertuiging spullen 
inzamelen voor de hier gestrande vluchtelingen. Zij zien dat er actie nodig is. 
Een onsje daad is meer waard dan een kilo praat. Mijn daad is dan om middels 
schrijven als deze die mensen te ondersteunen en anderen op te roepen ook
een positief (gelovig) geluid te laten horen. Dat is een geweldloos gevecht.

Theo Coenders
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was haar definitieve afscheid en werden er vele mooie woorden over haar 
gesproken, vooral dat zij zo ruimhartig was. Zelfs na haar dood schenkt zij 
nog liefde en is ze zorgzaam, in de vorm van orgaandonatie. Wie weet? 
Misschien zijn er nu dankzij haar wel twee nierpatiënten ontzettend blij.

En met uw gift aan de collectanten van de Nierstichting wordt het mogelijk 
gemaakt om nóg meer mensen blij te maken en kwaliteit van leven te geven. 
De totale opbrengst in Winssen dit jaar is € 1.138,-. Enorm bedankt!

Wilma Schaminée, Collectecoördinator Nierstichting Winssen

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

Besluit over “Anima Mundi” uitgesteld. In de Gelderlander van 3
september een impressie van Anima Mundi op de Winssense dijk. Er komt
voorlopig geen besluit over de komst van het omgevingskunstwerk Anima
Mundi. 130 zienswijzen die bezwaar maken tegen het plan is de reden voor
uitstel. Wethouder de Klein deelt mede dat de gemeente Beuningen nog nooit
heeft meegemaakt dat er zo veel zienswijzen binnen kwamen bij een
bestemmingsplanwijziging. Ze willen daar heel zorgvuldig mee omgaan en het
lukt niet om alle reacties voor de commissie Ruimte van 22 september te 
behandelen. Er worden extra deskundigen ingeschakeld om alle reacties goed 
te onderzoeken en te behandelen. Daarom is besloten om het onderwerp van
de agenda te halen en door te schuiven naar begin 2016.

Besluit Anima Mundi pas in 2016. In de krant van 29 september jl.
de mededeling dat een besluit over de komst van het omgevingskunstwerk 
Anima Mundi op zijn vroegst in 2016 valt. Er moet ook eerst een ecologisch 
onderzoek worden gedaan.

D66 wil actieve rol Beuningen - Overmars open voor vluchteling.
Coalitiepartij D66 wil op korte termijn vluchtelingen in leegstand zorgcentrum
in Beuningen. In de krant van 5 september jl. een foto van Zorgcentrum
Overmars in Winssen die op dit moment leeg staat. D66 vindt dat de gemeente
actief vluchtelingen moet gaan opvangen. Zorgcentrum Overmars ligt daarom
als opvanglocatie voor de hand.
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Ewijk

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een 
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75 
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen, 
Veluwstraat 30A Ewijk 
Tel. 0487-521351
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Een professionele hal voor hobbytractoren. In de krant van zaterdag 
5 september jl. een grote foto van Henny van Beuningen uit de Molenstraat op 
een heftruck bij zijn nieuwe bedrijf aan de Ir. Van Stuivenbergweg en ook een 
foto van het in aanbouw zijnde bedrijfsverzamelgebouw. Zijn hobbytractor 
zette hem op een nieuw spoor. Hij heeft een bedrijfsverzamelgebouw van 
2400 m2 gebouwd op de plaats waar enkele maanden gelden nog 3 vervallen 
hallen stonden. Daar krijgen ook Bruisten Groen, Marcusse Woninginrichting, 
bouwservicebedrijf Jacco Beekhuizen en Taxi Coenen hun nieuwe 
onderkomen.

Winssen - “Dorpssalon” naast Paulus. In de krant van 7 september  
jl. de mededeling dat in de voormalige kapsalon naast dorpshuis De Paulus 
een multifunctionele ruimte geopend wordt. Deze wordt gebruikt door 
Perspectief voor hun spreekuur en eetkamerproject en door de Senioren-
vereniging. Ook wordt hier het huiskamerproject gehouden op dinsdag van
14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 10,00 uur tot 12.00 uur.

Onder Ons - Weekendje op kamp. In de krant van 12 september jl. 
een foto van 34 jongens en meisjes van volleybalclub The Weekenders uit 
Winssen die een weekend met z’n allen op volleybalkamp waren in het 
Brabantse Gemert.

Wegwijzer start proef met tablet les. In de krant van 15 september 
jl. een grote foto van meester Jersper Hesseling met wat leerlingen uit groep 
7/8. De meeste leerlingen van basisschool De wegwijzer krijgen dit schooljaar 
les met een tablet. Jesper omarmt deze manier van werken. Vanachter zijn 
bureau kan hij bijhouden hoe de kinderen hun oefeningen doen en dat levert 
veel tijdwinst op. De leerlingen moeten nog wel wat wennen. De Wegwijzer is 
volgens Marieke Marcusse de enige school binnen Stichting Oeverwal die de 
tablet gebruikt. Het idee kwam van de Wegwijzer en het is een kleine school 
dus minder tablets nodig en dat is weer goedkoper.

Waasdaa heeft streepje voor op Pandahara. In de krant van 22 
september jl. de mededeling dat jeugdactiviteitencentrum Waasdaa in 
Beuningen een streepje voor heeft op jongerencentrum Pandahara in Winssen 
of CheckOut in Ewijk. Zij zijn meer dan een ontmoetingsplek. De 
openingstijden zijn ruimer en meer gericht op ondersteuning van jeugd en 
jongeren die in de problemen dreigen te raken. Dat is de reden dat het college 
vindt dat Waasdaa wel een nieuw eigen pand krijgt en Pandahara in Winssen 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder.

© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK)
Tel.  0412-632359.

Ewijk 

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

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

Ewijk.
- Bestaat uit de volgende personen

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

- Belangrijkste taken:
Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en
werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap
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kennelijk een aanval van haar ziekte voelen aankomen want de mand had zij 
nog van zich kunnen ontdoen. Zij is toen in de waterloop (sloot) naast de weg 
gevallen en verdronken. Toen de dokter toevallig even vanuit zijn woning naar
de weg keek zag hij een mand op straat staan terwijl er niemand in de 
omgeving was te zien. Hij vond dat kennelijk toch wat vreemd en toen hij 
even later nogmaals naar buiten keek zag hij dat de mand er nog onbeheerd 
stond. 

Hij ging een kijkje nemen en trof daar nabij de mand een vrouw aan, liggende 
kopje onder in de waterloop langs de weg. De dokter bracht haar op het droge 
en constateerde dat zij reeds was overleden. Zij is per kar afgevoerd naar haar 
woning in Ewijk en is begraven op het Ewijkse kerkhof.

Een week later overleed haar zoontje Lambertus (oud 9 maanden). Het andere
kind uit het gezin dochter Theodora is op 18-11-1922 in Ewijk getrouwd met 
haar dorpsgenoot Hubertus Verheijen geboren in Ewijk op 09-04-1875 zoon 
van de Ewijkse gemeenteveldwachter H. Verheijen. Theodora overleed in 
Ewijk op 07-11-1942 en Hubertus op 05-01-1954 eveneens te Ewijk (zijn graf 
is daar nog aanwezig en wordt onderhouden door Geri Verheijen uit de 
Koningstraat). Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren Hendrikus (Hend)
Ant. 11-09-1923; Johanna (An ook Zus) Helena 07-06-1925 en Antonius 
(Toon) Hub. 22-08-1927. Zij hebben in Ewijk gewoond op het adres vroeger
Alst A 120.

B. Wattenberg JOzn. Emailadres: bertwattenberg@gmail.com
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moet intrekken bij dorpshuis De Paulus. De jongeren uit Winssen en de 
politieke partijen hebben hun verbazing uitgesproken over deze keuze.

Lagere snelheid op Van Heemstraweg Winssen-Deest. In de krant 
van donderdag 1 oktober jl. een plattegrond van de Van Heemstraweg tussen 
Winssen en Deest. Volgend jaar gaat de maximumsnelheid op de Van 
Heemstraweg tussen Winssen en Deest van 80 naar 60 kilometer. Als de 
gemeenteraad van Beuningen instemt met het plan gaat de weg er ook heel 
anders uitzien. De nu nog brede weg zal veranderd worden in een smaller 
profiel met verkeersremmende elementen. De verkeersveiligheid wordt zo 
vergroot en de kosten voor het onderhoud van de bomen gaan omlaag. De Van 
Heemstraweg vanaf Deest naar Druten is al teruggezet naar 60.

Winssen – Poppententoonstelling. In de krant van 13 oktober jl. een 
kleine foto van Riëtte van Dijk uit de Poelsestraat. Zij heeft een expositie met 
poppen in het kerkje van Persingen. De poppen zijn onderdeel van het project 
”The Room of Hope”over vergankelijkheid en vervreemding met als titel: 
“stilte aub”.

OUD WINSSEN-VERDRONKEN IN EEN SLOOT TE BEUNINGEN

De in Winssen op 23 maart 1853 geboren Johanna Tunissen trouwde in
1885 met de Ewijkenaar Antonius de Haard geb. 01-09-1854. Het echtpaar
vestigde zich in Ewijk en uit het huwelijk zijn in Ewijk twee kinderen geboren
Theodora (27-03-1886) en Lambertus (26-09-1888). Lambertus overleed na
ongeveer negen maanden op 11-07-1889.

Om mede de kost te verdienen ging Johanna geregeld naar Nijmegen om daar
op de markt boter en eieren te verkopen. Zij ging dan in alle vroegte, met een 
gevulde korf in de hand, te voet richting Nijmegen. Heen en weer een
wandeling van ongeveer vier uren.

Op donderdagmorgen vier juli 1889 vertrok zij met haar handel in de korf
richting markt Nijmegen. Zij leed aan “vallende ziekte” (epilepsie) en dat is 
haar op die morgen, op de grote weg door Beuningen, noodlottig geworden.
Tegenover de woning van de geneesheer dokter Felix Cappelle heeft zij
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 24 okt. 19.00 ? Dames 19.00 Pastoor Harry 

van Dooren
SZ

Zo. 25 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk?

-- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem.
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 31 okt. 19.00 B.Visschedijk
Allerheiligen

LGK 19.00 H.van Dooren
L.Donkers

Komore

Zo. 1 nov. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

SSC
LGK

10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem.
koor

9.30 Pastor Jan de 
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GK

Ma 2 nov. Allerzielen 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 7 nov. 19.00 WoCo Dames 19.00 Pastor L. Arts SZ

Zo. 8 nov. 10.00 Jan Volkers -- 10.00 Pastor L. Arts SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 14 nov. 11.00 St. Cecilia VN 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Komore 19.00 Pastor Jan de 
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OC
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Dames 19.00 H.van Dooren
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10.00 WoCo diaken
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geen 
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viering

De 
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van Dooren

Muzi-
Mare
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van Dooren
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Koor

9.30 Jan de Waal Sint 
Nicolaas

NAG

Zat. 5 dec. 19.00 Pastor L. Arts SZ

Zo. 6 dec. 9.30 Patroonsfeest 
Past J. de Waal

GK

Zat. 12 dec. 19.00 Jan Volkers? VN? 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Nico / 
Carla

Zo. 13 dec. 10.00 WoCo LGK 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem.
Koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK
3e Zondag Advent

1e Zondag Advent

2e Zondag Advent
'Patroonsfeest 

Weurt

32e Zondag v/h 
Jaar

33e Zondag v/h 
Jaar

Christus Koning

Pastor Visschedijk is op vakantie van 5 t/m 27 oktober. De vieringen van 10/11, 17/18 en 24/25 oktober in Winssen & Ewijk worden waargenomen door Jan Volkers of Diaken Jan v/d 
Akker of zijn WoCo diensten 

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN
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H. Johannes de Doper
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H. Cornelius
Beuningen

30e Zondag v/h 
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kennelijk een aanval van haar ziekte voelen aankomen want de mand had zij 
nog van zich kunnen ontdoen. Zij is toen in de waterloop (sloot) naast de weg 
gevallen en verdronken. Toen de dokter toevallig even vanuit zijn woning naar 
de weg keek zag hij een mand op straat staan terwijl er niemand in de 
omgeving was te zien. Hij vond dat kennelijk toch wat vreemd en toen hij 
even later nogmaals naar buiten keek zag hij dat de mand er nog onbeheerd 
stond. 

Hij ging een kijkje nemen en trof daar nabij de mand een vrouw aan, liggende 
kopje onder in de waterloop langs de weg. De dokter bracht haar op het droge 
en constateerde dat zij reeds was overleden. Zij is per kar afgevoerd naar haar 
woning in Ewijk en is begraven op het Ewijkse kerkhof.

Een week later overleed haar zoontje Lambertus (oud 9 maanden). Het andere 
kind uit het gezin dochter Theodora is op 18-11-1922 in Ewijk getrouwd met 
haar dorpsgenoot Hubertus Verheijen geboren in Ewijk op 09-04-1875 zoon 
van de Ewijkse gemeenteveldwachter H. Verheijen. Theodora overleed in 
Ewijk op 07-11-1942 en Hubertus op 05-01-1954 eveneens te Ewijk (zijn graf 
is daar nog aanwezig en wordt onderhouden door Geri Verheijen uit de 
Koningstraat). Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren Hendrikus (Hend)
Ant. 11-09-1923; Johanna (An ook Zus) Helena 07-06-1925 en Antonius 
(Toon) Hub. 22-08-1927. Zij hebben in Ewijk gewoond op het adres vroeger 
Alst A 120.

B. Wattenberg JOzn. Emailadres: bertwattenberg@gmail.com
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moet intrekken bij dorpshuis De Paulus. De jongeren uit Winssen en de 
politieke partijen hebben hun verbazing uitgesproken over deze keuze.

Lagere snelheid op Van Heemstraweg Winssen-Deest. In de krant 
van donderdag 1 oktober jl. een plattegrond van de Van Heemstraweg tussen 
Winssen en Deest. Volgend jaar gaat de maximumsnelheid op de Van 
Heemstraweg tussen Winssen en Deest van 80 naar 60 kilometer. Als de 
gemeenteraad van Beuningen instemt met het plan gaat de weg er ook heel 
anders uitzien. De nu nog brede weg zal veranderd worden in een smaller 
profiel met verkeersremmende elementen. De verkeersveiligheid wordt zo 
vergroot en de kosten voor het onderhoud van de bomen gaan omlaag. De Van 
Heemstraweg vanaf Deest naar Druten is al teruggezet naar 60.

Winssen – Poppententoonstelling. In de krant van 13 oktober jl. een 
kleine foto van Riëtte van Dijk uit de Poelsestraat. Zij heeft een expositie met 
poppen in het kerkje van Persingen. De poppen zijn onderdeel van het project
”The Room of Hope”over vergankelijkheid en vervreemding met als titel:
“stilte aub”.

OUD WINSSEN-VERDRONKEN IN EEN SLOOT TE BEUNINGEN

De in Winssen op 23 maart 1853 geboren Johanna Tunissen trouwde in
1885 met de Ewijkenaar Antonius de Haard geb. 01-09-1854. Het echtpaar
vestigde zich in Ewijk en uit het huwelijk zijn in Ewijk twee kinderen geboren
Theodora (27-03-1886) en Lambertus (26-09-1888). Lambertus overleed na
ongeveer negen maanden op 11-07-1889.

Om mede de kost te verdienen ging Johanna geregeld naar Nijmegen om daar
op de markt boter en eieren te verkopen. Zij ging dan in alle vroegte, met een 
gevulde korf in de hand, te voet richting Nijmegen. Heen en weer een
wandeling van ongeveer vier uren.

Op donderdagmorgen vier juli 1889 vertrok zij met haar handel in de korf
richting markt Nijmegen. Zij leed aan “vallende ziekte” (epilepsie) en dat is 
haar op die morgen, op de grote weg door Beuningen, noodlottig geworden.
Tegenover de woning van de geneesheer dokter Felix Cappelle heeft zij

Lees verder op pagina 16
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Ewijk

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een 
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75 
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen, 
Veluwstraat 30A Ewijk 
Tel. 0487-521351

Ewijk

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een 
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75 
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen, 
Veluwstraat 30A Ewijk 
Tel. 0487-521351

Ewijk

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering 
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de 
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen. 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen,
Veluwstraat 30A Ewijk
Tel. 0487-521351

Ewijk

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering 
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de 
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen. 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen,
Veluwstraat 30A Ewijk
Tel. 0487-521351

November 2015

November 2015

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

17

17

November 2015

November 2015

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

12

12

Een professionele hal voor hobbytractoren. In de krant van zaterdag 
5 september jl. een grote foto van Henny van Beuningen uit de Molenstraat op 
een heftruck bij zijn nieuwe bedrijf aan de Ir. Van Stuivenbergweg en ook een 
foto van het in aanbouw zijnde bedrijfsverzamelgebouw. Zijn hobbytractor 
zette hem op een nieuw spoor. Hij heeft een bedrijfsverzamelgebouw van 
2400 m2 gebouwd op de plaats waar enkele maanden gelden nog 3 vervallen 
hallen stonden. Daar krijgen ook Bruisten Groen, Marcusse Woninginrichting,
bouwservicebedrijf Jacco Beekhuizen en Taxi Coenen hun nieuwe 
onderkomen.

Winssen - “Dorpssalon” naast Paulus. In de krant van 7 september
jl. de mededeling dat in de voormalige kapsalon naast dorpshuis De Paulus 
een multifunctionele ruimte geopend wordt. Deze wordt gebruikt door 
Perspectief voor hun spreekuur en eetkamerproject en door de Senioren-
vereniging. Ook wordt hier het huiskamerproject gehouden op dinsdag van
14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 10,00 uur tot 12.00 uur.

Onder Ons - Weekendje op kamp. In de krant van 12 september jl. 
een foto van 34 jongens en meisjes van volleybalclub The Weekenders uit
Winssen die een weekend met z’n allen op volleybalkamp waren in het 
Brabantse Gemert.

Wegwijzer start proef met tablet les. In de krant van 15 september
jl. een grote foto van meester Jersper Hesseling met wat leerlingen uit groep 
7/8. De meeste leerlingen van basisschool De wegwijzer krijgen dit schooljaar
les met een tablet. Jesper omarmt deze manier van werken. Vanachter zijn 
bureau kan hij bijhouden hoe de kinderen hun oefeningen doen en dat levert
veel tijdwinst op. De leerlingen moeten nog wel wat wennen. De Wegwijzer is 
volgens Marieke Marcusse de enige school binnen Stichting Oeverwal die de 
tablet gebruikt. Het idee kwam van de Wegwijzer en het is een kleine school 
dus minder tablets nodig en dat is weer goedkoper.

Waasdaa heeft streepje voor op Pandahara. In de krant van 22 
september jl. de mededeling dat jeugdactiviteitencentrum Waasdaa in
Beuningen een streepje voor heeft op jongerencentrum Pandahara in Winssen 
of CheckOut in Ewijk. Zij zijn meer dan een ontmoetingsplek. De
openingstijden zijn ruimer en meer gericht op ondersteuning van jeugd en 
jongeren die in de problemen dreigen te raken. Dat is de reden dat het college 
vindt dat Waasdaa wel een nieuw eigen pand krijgt en Pandahara in Winssen 
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23

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

© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK)
Tel.  0412-632359.

Ewijk 

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

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

Ewijk.
- Bestaat uit de volgende personen

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

- Belangrijkste taken:
Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en
werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap
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ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november zullen wij in een speciale viering hen noemen en 
gedenken die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen. Deze viering
begint om 19.00. Voor deze viering worden in het bijzonder uitgenodigd de
familieleden van de overledenen in de periode 1 november 2013 tot 
1 november 2014. Aan deze families zal het kruisje overhandigd worden dat 
de afgelopen periode aan de  gedachtenismuur in onze kerk heeft gehangen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze viering.

GERARDUSKALENDER
‘Elke dag een beetje spirit!’ De Gerarduskalender is er weer. Met elke dag een
spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Hij is voor €6,75
verkrijgbaar bij:
Familie Janssen-Van Haalen, veluwstraat 30A Ewijk tel. 0487-521351
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OORLOG
Het zijn roerige tijden. Vele mensen zijn op drift geraakt: mensen uit 

Eritrea of uit andere Afrikaanse landen, maar vooral ook uit Syrië, want daar 
woedt de heftigste oorlog. Islamitische Staat (IS) houdt daar op een barbaarse 
manier huis en slechts mondjesmaat gaat onze Westelijke Wereld zich 
daarmee bemoeien. Ik heb niet de pretentie alle ins en outs van deze oorlog te 
snappen (daarvoor zijn er teveel geledingen met onderliggende conflicterende 
belangen die zich in de strijd mengen), maar ik voel me eens temeer 
onmachtig als ik probeer vanuit mijn geloof deze hele ingewikkelde materie te 
benaderen. Mij wordt dan meteen voor de voeten geworpen dat het geloof de 
veroorzaker is van vele oorlogssituaties. Moslims, christenen en joden vechten 
elkaar overal de tent uit. Het Israël-Palestina conflict dat teruggaat tot 1948, 
toen de (Joodse) staat in Israël werd gesticht na de tweede wereldoorlog. De 
gevechten op de Balkan met etnische zuiveringen door moslims op christenen. 
Een geloofsconflict dat teruggaat tot de 15e eeuw en dat telkens weer 
opborrelt. De kruistochten een paar eeuwen eerder, waarbij de christenen de 
‘muzelmannen’ met grof geweld bestreden. En nu dan IS die probeert in Syrië 
en omgeving tegenover een internationale troepenmacht zijn pas verworven 
grondgebied islamitisch te houden; te vechten tegen alles wat niet radicaal 
islamitisch is. Ridicuul en niet van deze tijd.

Maar de vraag blijft: wat moet ik dan doen? Achterover leunen en de man 
die me met deze feiten confronteerde gelijk geven? Hopeloos wegzinken en 
apathisch toekijken hoe alle vluchtelingen in grote getale Europa overspoelen? 
Wel opvangen die mensen, maar niet in ons dorp! Lijdzaam toezien hoe de 
partij van Geert Wilders garen spint bij deze crisis? De feitelijke crisis wordt 
dan gevormd door de in de Tweede Kamer bakkeleiende politici die alleen 
verbale daadkracht tonen, maar de leiding vragende bevolking domweg in de 
steek laten. Het leidt tot een ‘ik weet het ook niet’-cultuur. Maar gelukkig zijn 
er een heleboel mensen die uit een soort van geloofsovertuiging spullen 
inzamelen voor de hier gestrande vluchtelingen. Zij zien dat er actie nodig is. 
Een onsje daad is meer waard dan een kilo praat. Mijn daad is dan om middels 
schrijven als deze die mensen te ondersteunen en anderen op te roepen ook 
een positief (gelovig) geluid te laten horen. Dat is een geweldloos gevecht.

Theo Coenders
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was haar definitieve afscheid en werden er vele mooie woorden over haar 
gesproken, vooral dat zij zo ruimhartig was. Zelfs na haar dood schenkt zij 
nog liefde en is ze zorgzaam, in de vorm van orgaandonatie. Wie weet? 
Misschien zijn er nu dankzij haar wel twee nierpatiënten ontzettend blij.

En met uw gift aan de collectanten van de Nierstichting wordt het mogelijk 
gemaakt om nóg meer mensen blij te maken en kwaliteit van leven te geven. 
De totale opbrengst in Winssen dit jaar is € 1.138,-. Enorm bedankt!

Wilma Schaminée, Collectecoördinator Nierstichting Winssen

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

Besluit over “Anima Mundi” uitgesteld. In de Gelderlander van 3
september een impressie van Anima Mundi op de Winssense dijk. Er komt
voorlopig geen besluit over de komst van het omgevingskunstwerk Anima
Mundi. 130 zienswijzen die bezwaar maken tegen het plan is de reden voor
uitstel. Wethouder de Klein deelt mede dat de gemeente Beuningen nog nooit
heeft meegemaakt dat er zo veel zienswijzen binnen kwamen bij een
bestemmingsplanwijziging. Ze willen daar heel zorgvuldig mee omgaan en het
lukt niet om alle reacties voor de commissie Ruimte van 22 september te 
behandelen. Er worden extra deskundigen ingeschakeld om alle reacties goed 
te onderzoeken en te behandelen. Daarom is besloten om het onderwerp van
de agenda te halen en door te schuiven naar begin 2016.

Besluit Anima Mundi pas in 2016. In de krant van 29 september jl.
de mededeling dat een besluit over de komst van het omgevingskunstwerk 
Anima Mundi op zijn vroegst in 2016 valt. Er moet ook eerst een ecologisch 
onderzoek worden gedaan.

D66 wil actieve rol Beuningen - Overmars open voor vluchteling.
Coalitiepartij D66 wil op korte termijn vluchtelingen in leegstand zorgcentrum
in Beuningen. In de krant van 5 september jl. een foto van Zorgcentrum
Overmars in Winssen die op dit moment leeg staat. D66 vindt dat de gemeente
actief vluchtelingen moet gaan opvangen. Zorgcentrum Overmars ligt daarom
als opvanglocatie voor de hand.
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Beuningen

PATROONSFEEST H. CORNELIUS
Op zondag 20 september vierden we in Beuningen het feest van de heilige 

Cornelius, patroon van de kerk. De plechtige hoogmis werd voorgegaan door 
het voltallige pastoresteam. Een speciaal welkom was er voor diaken Jan van 
den Akker die sinds enkele maanden tot dit team is toegetreden. De muzikale 
opluistering van de viering bracht het Gemengd Koor onder leiding van Jan 
Tel.

Als Evangelietekst werd gekozen voor de parabel van het scheiden van de 
bokken en de schapen (Mt. 25,31-40). De schapen aan de rechterhand worden 
door de Mensenzoon geprezen omdat Hij honger had en zij Hem te eten 
hadden gegeven en dat Hij vreemdeling was en zij Hem hadden opgenomen. 
Maar als zij dan verbaasd vragen wanneer zij dit dan gedaan hebben, 
antwoordt Hij hun dat alles wat zij voor één van de geringsten hebben gedaan, 
zij voor Hem hebben gedaan. Een Evangelische gedachte die door Kees-Jan 
Petri in de overweging werd uitgelicht en verbreed naar onze huidige tijd.

Hij nam ons mee op reis naar de zuidoostelijke kust van Engeland, 
waarvan de hoge kliffen menigeen welbekend zijn. Door het natuurgeweld van 
water en wind brokkelen deze langzaam af en zijn in het verleden al vele 
gebouwen de zee ingestort. Maar in een kustdorpje wordt de kerk, die al 
angstig dicht bij het water staat, nog prachtig onderhouden en zijn er 
regelmatig vieringen. Het kerkvolk reageert berustend op de naderende 
ondergang: zij zijn er tegen die tijd toch niet meer bij en hun kinderen hebben 
toch de verhalen nog?

Dit beeld van de Engelse kliffen vergelijkt Kees-Jan met de huidige situatie 
van de Katholieke Kerk in Nederland. Ook zij heeft te maken met 
afbrokkeling door veranderende tijden. Uiteraard is het een complexe kwestie 
hoe hier mee om te gaan, maar de manier waarop is van belang. 
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Mocht u collectebussen nodig hebben voor speciale gelegenheden waar u wilt
collecteren voor KWF, dan kunt u deze ophalen en weer inleveren bij de 
contactpersoon voor Winssen.
Gerrie van de Geer, Dokter Nillesenstraat 12, 6645 AR Winssen. Telefoon 
0487-521989 of mailen naar gerrievandegeer@gmail.com

KOMT SINTERKLAAS NAAR WINSSEN?
Een “CHILL” bericht uit Spanje

Madrid, oktober 2015

Beste kinderen uit Winssen,
Het is de bedoeling dat Sinterklaas en zijn pieten op zondag 22 november
weer een bezoekje zullen brengen aan Winssen. Zij verwachten rond 13.00 
uur vanuit de Haneman ons dorpje in te komen. Maar of dat werkelijk zo is, 
is nog maar de vraag want Sint zit de laatste tijd nogal in de “RELAX” 
stand……… 
Tot 22 november!            Mevrouw Story en de beauty-pieten

COLLECTE NIERSTICHTING 20-26 SEPTEMBER 2015
De laatste dag van de collecte kwamen al “mijn” collectanten hun bus
inleveren en de inhoud ervan tellen…altijd een leuk moment van
nieuwsgierigheid en elkaar ontmoeten. Eén van hen, Wim van den
Dobbelsteen, maakte mij erop attent dat hij dit jaar jubileerde. Aanvankelijk
dacht ik dat 10 jaar geen jubileum was, maar begon er later toch aan te
twijfelen en zocht het uit. Warempel! Wim had gelijk en is samen met Sjaak
en Maria Gerrits jubilaris. Onmiddellijk bestelde ik de bijbehorende speldjes
en nodigde hen uit om ze in het zonnetje te kunnen zetten. Mijn plan was om
een foto van het drietal te nemen en die dan samen met mijn bedankje aan de
Winssense gemeenschap op te sturen naar de redactie van het parochieblaadje.

Voordat het echter zover was bereikte ons het nieuws dat Diny, de vrouw van
Wim, plotseling was overleden als gevolg van een val. Ik kon het maar niet
geloven, daags ervoor zag ik ze allebei nog lekker fietsen op de dijk en 
groetten we elkaar. Iedereen in Winssen kende Diny. Ze stond velen met raad
en daad terzijde en ik heb zelf ook veel steun aan haar gehad. Op 10 oktober
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Beuningen

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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Voor de meeste bisdommen wordt de oplossing 
gezocht in het vasthouden aan het oude, met de 
officiële leer als fundament. Met teruglopende 
aantallen priesters worden fusies tot 
superparochies noodzakelijk, met alle gevolgen 
van dien. Want het ‘echte’ fundament wordt dan 
vergeten: de gewone mensen. Daarom ook het 
gekozen Evangeliestuk: de essentie van Jezus’ 
boodschap is ‘gedraag je als naaste’. Dus denk ook 
als Kerk aan de gewone mensen. In onze parochie 
proberen we dan ook de menselijke maat te 
bewaren en samen kerk te blijven zijn. Want het 
kerkgebouw en achterhaalde leerstellingen kunnen 
‘in zee storten’, maar als de gewone mensen, de levende kerk, wegvallen, is 
alles echt verloren.

De viering werd feestelijk afgesloten achterin de kerk waar een aantal 
geweldige vrijwilligers klaar stonden met koffie, thee en cake. Veel dank 
hiervoor. Onder het genot van de versnaperingen werd nog lang nagepraat.

Nicky Voet

EERSTE H. COMMUNIE
Kinderen uit groep 4 kunnen komend jaar weer meedoen aan de 

voorbereiding tot de eerste H. Communie. Informatie kunt u vinden op de 
website van de parochie: www.johannesxxiii.nl onder ‘catechese’.

De inschrijfavonden zijn ondertussen al geweest, maar mocht u uw 
kinderen nog niet hebben opgegeven, dit kan nog steeds. Voor inschrijving of 
meer informatie kunt u contact opnemen met :
Nicole Furer tel. 024-6777043 e-mail: nicole.furer@upcmail.nl

Werkgroep 1e Communie
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Winssen

EERSTE H. COMMUNIE WINSSEN
Komend jaar kunnen kinderen uit groep 4 deelnemen aan de 

voorbereidingen op hun eerste communie. Heeft u uw kind nog niet
opgegeven, dan kan dit nog steeds. Wees er wel op tijd bij, want over niet al te 
lange tijd begint de eerste voorbereiding.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met pastor
Visschedijk tel. 0487-521404.

INZAMELING SAM’s KLEDINGACTIE WINSSEN GROOT SUCCES
De najaars inzameling in Winssen is weer voorbij. U hebt hieraan weer een
belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 765 kg kleding ingezameld.
Wij danken u hartelijk voor uw inzet. Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in 
Nood. Dankzij kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen
in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen 
overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een 
preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende
overstromingen. Dit is van levensbelang. Kijk voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.
Vragen over inzameling in Winssen gerrievandegeer@gmail.com. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie
weer op u te kunnen rekenen.

OPBRENGST COLLECTE WINSSEN KWF KANKERBESTRIJDING
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Winssen een mooi bedrag
opgeleverd van € 1.343,20. Wij danken de collectanten voor hun inzet en alle
inwoners voor hun bijdrage.
Mocht u collectebussen nodig hebben voor speciale gelegenheden waar u wilt
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Winssen

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 en14
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oude, met de officiële leer als fundament. Met
teruglopende aantallen priesters worden fusies tot
superparochies noodzakelijk, met alle gevolgen van
dien. Want het ‘echte’ fundament wordt dan
vergeten: de gewone mensen. Daarom ook het
gekozen Evangeliestuk: de essentie van Jezus’
boodschap is ‘gedraag je als naaste’. Dus denk ook
als Kerk aan de gewone mensen. In onze parochie 
proberen we dan ook de menselijke maat te bewaren 
en samen kerk te blijven zijn. Want het kerkgebouw
en achterhaalde leerstellingen kunnen ‘in zee 
storten’, maar als de gewone mensen, de levende
kerk, wegvallen, is alles echt verloren.

De viering werd feestelijk afgesloten achterin de kerk waar een aantal
geweldige vrijwilligers klaar stonden met koffie, thee en cake. Veel dank
hiervoor. Onder het genot van de versnaperingen werd nog lang nagepraat.

Nicky Voet

EERSTE H. COMMUNIE
Kinderen uit groep 4 kunnen komend jaar weer meedoen aan de

voorbereiding tot de eerste H. Communie. Informatie kunt u vinden op de
website van de parochie: www.johannesxxiii.nl onder ‘catechese’.

De inschrijfavonden zijn ondertussen al geweest, maar mocht u uw 
kinderen nog niet hebben opgegeven, dit kan nog steeds. Voor inschrijving of
meer informatie kunt u contact opnemen met :
Nicole Furer tel. 024-6777043 e-mail: nicole.furer@upcmail.nl

Werkgroep 1e Communie
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PAUL SUNDER SINGH IN BEUNINGEN
Op 16 september hebben we op de pastorie de heer Paul Sunder Singh

mogen begroeten. Hij is de stuwende kracht achter Karunalaya, een vereniging 
die zich bekommert om de vele straatkinderen in Chennai, India. Paul 
overhandigde pastoor van Dooren een plaquette  als dank voor de steun die hij 
als sinds vijftien jaar vanuit Beuningen geniet.

Ieder jaar zamelen de Beuningse vormelingen tijdens hun voorbereiding op 
het Vormsel geld in voor hun leeftijdgenootjes in Chennai. Van dit geld 
worden door Paul dan schooltassen met boeken, pennen en schriften gekocht, 
zodat de kinderen de middelen hebben om naar school te gaan. Tijdens de 
avond vertelde Paul over zijn werk en toonde een filmpje over de deelneming 
van ‘zijn’ jongens aan het WK straatvoetbal in Rio de Janeiro. Gesponsord 
door een grote telecommunicatiefirma hadden ze daar in 2014 de ervaring van 
hun leven. Van onze kant overhandigde oud-vormeling Dirk Winnemuller, die 
dit jaar een reis naar het opvangcentrum in Chennai maakte, Paul een cheque 
van 600 euro, samengesteld uit diverse donaties bij gelegenheid van zijn reis.
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Mensen van voorbij…

Mensen van voorbij
ze blijven met ons leven

mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen

In bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet

Mensen van voorbij
ze worden niet vergeten

Mensen van voorbij
zijn in een ander weten

Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen

Mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
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VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
In de liturgie lezen we elke zondag een passage uit één van de Evangeliën 

en de tweede lezing is meestal een stukje uit een brief van Paulus. De eerste 
lezing kent echter een grotere variatie. Wel is zij steeds genomen uit het Oude 
Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Teksten die vaak gebruikt worden zijn de 
boeken van Mozes en de grote profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiël). Minder 
bekend zijn de vele kleine boeken die het Oude Testament bevat. Door hun 

korte lengte of mindere mate van belangrijkheid 
in de christelijke theologie, komen deze veel 
minder voor in de liturgie. Onbekend maakt 
onbemind, en misschien ten onrechte.

Het boek Habakuk is een korte tekst (slechts 
drie hoofdstukken) en onderdeel van de 
zogenaamde ‘twaalf kleine profeten’. Net als vele 
andere profetenboeken is deze tekst geschreven 
in een tijd dat het Joodse volk onderdrukt werd; 
in dit geval de periode kort na de Babylonische 
verovering van Jeruzalem (7e eeuw v.Chr.). 
Profeten preken vaak óf verdoemenis voor het 
volk Israël vanwege hun goddeloosheid óf 
woorden van verzoening en troost; echter hier 
lijkt van beide sprake.

Habakuk begint met een verwijtend gesprek met God. De beginwoorden 
zijn duidelijk: Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u 
niet…en brengt u geen redding? (Hab. 1,2) Het antwoord van God zijn eerst 
woorden van verdoemenis. Hij is het die de Babyloniërs heeft gestuurd om het 
weerbarstige Joodse volk te straffen en te onderwerpen. Maar daarop volgen 
snel woorden van verzoening: de Babyloniërs zullen op hun beurt gestraft 
worden voor hun vernietigende en plunderende levenswijze; een straf die vele 
malen groter zal zijn dan die van het volk Israël nu. De belangrijkste 
Godspraak die Habakuk het volk mee geeft, is de volgende: Wie niet oprecht 
is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn vertrouwen. (Hab. 
2,4). Wanneer het Joodse volk de Wet weer volgt en leeft in vertrouwen in 
God, dan wordt het weer rechtvaardig en zal het gered worden.

Habakuk en de engel (Bernini)
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Gerard Timmermans Manuela van Ojik

En in het bijzonder voor:

Arnold Loermans
* 4-2-1923 te Beuningen + 9-9-2015 te Beuningen

An Moorman-Bruisten
* 3-2-1923 te Beuningen + 23-9-2015 te Beuningen

Rieka Peters
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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
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Ewijk
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VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
In de liturgie lezen we elke zondag een passage uit één van de Evangeliën

en de tweede lezing is meestal een stukje uit een brief van Paulus. De eerste 
lezing kent echter een grotere variatie. Wel is zij steeds genomen uit het Oude 
Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Teksten die vaak gebruikt worden zijn de
boeken van Mozes en de grote profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiël). Minder
bekend zijn de vele kleine boeken die het Oude Testament bevat. Door hun

korte lengte of mindere mate van belangrijkheid
in de christelijke theologie, komen deze veel
minder voor in de liturgie. Onbekend maakt
onbemind, en misschien ten onrechte.

Het boek Habakuk is een korte tekst (slechts
drie hoofdstukken) en onderdeel van de
zogenaamde ‘twaalf kleine profeten’. Net als vele
andere profetenboeken is deze tekst geschreven
in een tijd dat het Joodse volk onderdrukt werd;
in dit geval de periode kort na de Babylonische
verovering van Jeruzalem (7e eeuw v.Chr.).
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worden voor hun vernietigende en plunderende levenswijze; een straf die vele
malen groter zal zijn dan die van het volk Israël nu. De belangrijkste
Godspraak die Habakuk het volk mee geeft, is de volgende: Wie niet oprecht
is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn vertrouwen. (Hab.
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ALLERZIELEN, IN MEMORIAM
Met Allerzielen denken wij aan alle mensen die ons ontvallen zijn het

afgelopen jaar. We herdenken onze dierbaren die we zielsveel missen en altijd 
in ons hart zullen dragen. Dat hun namen genoemd moge blijven worden.

Winssen
Gerda Callaars Jos Willekens
Hennie Teunissen Mien Tromp
Cor Reijers-Voet Martien van Haalen

En in het bijzonder voor:

Jo Peters-De Jong
* 28-5-1930 te Afferden + 4-9-2015 te Nijmegen

Theo Heinen
* 15-3-1927 te Beuningen + 29-9-2015 te Winssen

Ewijk
Jo Janssen-Van der Zandt Doortje Peters-Verbiesen
Riet Noordman-Gallé Anna Bosch-Janssen
Joke Jeurissen-Dinnessen Mart Koopmans
Mien Arts-Van Kruisbergen Truus Spin-Janssen
Truus Eggenhuizen-Peters
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Dit laatste vers blijkt ook in de christelijke traditie van belang. Hoewel 
Habakuk slechts een korte tekst is en in de Joodse traditie een relatief 
marginale positie heeft, wordt dit vers drie keer geciteerd in het Nieuwe 
Testament. Namelijk in drie verschillende brieven van Paulus: Rom. 1,17; 
Gal. 3,11 en Hb. 10,37-38. Steeds om wederom troost in onderdrukking te 
bieden. Nu haakt het in op de heftige christenvervolging in de eerste eeuw. 
Ook de christenen worden aangespoord ondanks de onderdrukking een 
rechtvaardig leven te leiden in vertrouwen in God en in Christus, en dit vol te 
houden. Dat leidt tot verlossing.

Nicky Voet

OPLOSSING PUZZEL
Horizontaal
1 Doop; 4 Verschijnen; 9 Voetwassing; 10 Overloper; 12 Latijn; 14 Rococo;
15 Iesu Rex; 17 Rusthof; 18 Koosjer; 20 Patriarch; 23 Hades; 25 Jubal; 26
Komedie; 27 Korinthe; 28 Seti.
Verticaal
2 Odo; 3 Pater Noster; 4 Via Dolorosa; 5 Stier; 6 Hagel; 7 Naakt; 8 Novene;
11 Elia; 13 Aartsvaders; 16 Sion; 17 RIP; 19 Eremiet; 21 Tabor; 22 Ram; 24
Jona; 25 Juk.
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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

Weurt
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Weurt

SINTERKLAASVIERING

Op zondag 29 november gaat het gebeuren!
Dan opent de Andreaskerk in Weurt haar deuren.
Sinterklaas komt met zijn gevolg de kerkdeur door
en wordt welkom geheten door de pastoor.

Sint wil graag die zondag de viering bijwonen
en vindt het vooral leuk als veel kinderen zich vertonen,
dus aan alle kinderen groot en klein:
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn.

De Sint voelt zich in de kerk helemaal thuis,
ook als is hij in het koude Nederland ver van huis.
Hij zal daar misschien tijdens de viering wel wat over uitleggen
en Pastor Jan de Waal heeft vast ook wel iets te zeggen!

Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint?
Als hij die van jou heel mooi vindt,
heeft hij misschien ook wel wat voor jou
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw! 
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PATROONSFEEST H. ANDREAS
Op 6 december tijdens de H. mis van 9.30 vieren wij het patroonsfeest van 

de H. Andreas in de kerk van Weurt. Wij willen u van harte  uitnodigen om dit 
samen met ons te vieren. Tijdens deze mis zal het Gemengd Koor zingen. Na
afloop van deze mis is er in de pastorie gelegenheid om samen een kopje 
koffie te drinken.

Contactgroep H. Andreas te Weurt

OPBRENGST COLLECTE SPIERFONDS
Namens het Prinses Beatrix Spierfonds willen wij u allemaal bedanken

voor uw bijdragen. De collecte werd gehouden van 13 t/m 19 september jl. in
al onze kerkdorpen.
De volgende opbrengsten mochten wij overmaken:
Winssen : € 1.107,85 Ewijk: € 641,60
Beuningen: € 1.699,60 Weurt: € 815,00

Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl kunt u meer lezen over de
onderzoeken die we financieren. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief. Dan houden we u een aantal keren per jaar op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen.
Namens  alle collectanten  van het  Prinses Beatrix Spierfonds comité
Hartelijk Dank!

DOPELINGEN

Winssen Ewijk Beuningen Weurt
Geen Anna te Wierik Xenne van Stein Callenfels Iris Degen

Lieke Swartjes
Lana van Rossum
Sophia Ha
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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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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.
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SINTERKLAASVIERING

Op zondag 29 november gaat het gebeuren!
Dan opent de Andreaskerk in Weurt haar deuren.
Sinterklaas komt met zijn gevolg de kerkdeur door
en wordt welkom geheten door de pastoor.

Sint wil graag die zondag de viering bijwonen
en vindt het vooral leuk als veel kinderen zich vertonen,
dus aan alle kinderen groot en klein:
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn.

De Sint voelt zich in de kerk helemaal thuis,
ook als is hij in het koude Nederland ver van huis.
Hij zal daar misschien tijdens de viering wel wat over uitleggen
en Pastor Jan de Waal heeft vast ook wel iets te zeggen!

Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint?
Als hij die van jou heel mooi vindt,
heeft hij misschien ook wel wat voor jou
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw!
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HERFSTTIJD TIJDENS ONZE JEUGD
Voorafgaande aan de kerkelijke feestdagen van Allerheiligen en 

Allerzielen was het altijd een komen en gaan van mensen op de kerkhoven. De 
graven van de dierbaren werden netjes verzorgd en van bloemen voorzien. Op 
de meest plechtige en devote manier werden daarna deze dagen kerkelijk 
gevierd. Eigenlijk is deze mooie traditie uit de goeie ouwe tijd en deze 
moderne tijd onveranderd. Maar ook toen, net als nu, was het daarna weer 
werken geblazen voor iedereen.

De oogst moest binnen zijn voor de nachtvorst zijn intrede deed. Dus de 
piepers en mangelen moesten in de kuul. Maar in de kelders waren de Keulse 
potten inmiddels ook gevuld met breek - en snijbonen. De witte kool werd ook 
geoogst. Gedurende die tijd zag je in veel gezinnen, meestal de vader van het 
gezin, de witte kool snijden. Hij zat dan midden in de keuken, met een groot 
wit laken voor gebonden, witte kool te snijden met een speciaal koolmes. De 
gesneden kool viel dan via het laken in de wasteil die voor hem stond. Daarna 
werd de kool gewassen en in de Keulse pot gedaan, met zout bestrooid en 
goed aangedrukt. Tenslotte werd bovenop de kool een plankje gelegd met een 
zware steen er op. De kool kon dan goed aanzakken en na enige tijd was de 
zuurkool gereed. In verschillende kelders, stonden de inmaakpotten netjes in 
een rij en afgedekt met een grote theedoek. U kunt zich nog wel de lucht 
herinneren als een van de Keulse potten later werd geopend om er een kooksel
snijbonen of zuurkool uit te halen. Al die ingemaakte groente smaakte lekker 
met metworst, gekookt spek, of karbonade. Maar dan het liefst van een zelf 
geslacht varken. En dat was altijd een zéér bijzondere gebeurtenis:

Het varken van de familie Driessen was op de vroege morgen als eerste aan 
de beurt. Slagter Jan kwam de keuken in met een:”Goeie mèrrige allemoal. 
Hedde alles vèrrig Janus?” “Ja Jan ’t woater kökt en de stalleer mit ’t 
hanghout en ’t touw liggen al koar achter ’t gütje op de stoep.” Samen gingen 
de slagter, Janus en zoon Driek naar het varkenshok waar het varken stond. De 
slagter schuurde met de palm van zijn hand even over de rug van het varken 
en deed behendig een touw om de rechterachterpoot van het dier. Rustig nam 
hij het toen mee naar buiten tot op de stoep. Toen even later het varken werd 
gedood en neerstortte, ving de slagter het bloed met de koekenpan op en 
schepte het in de emmer. Zoon Driek roerde in de  emmer en strooide wat zout 
bij het bloed. Vader Janus bracht daarna, in een oude waterketel, voortdurend 
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PATROONSFEEST H. JOHANNES XXIII
Zondag 4 oktober j.l. vierden we voor het eerst het feest van de 

patroonheilige van onze nieuwe parochie. De man die velen ‘de goede paus’
noemden. De kerkbanken waren tijdens de eucharistieviering prima bezet. De 
gecombineerde koren zongen onder leiding van dirigent Jan Tel met 
enthousiasme. De homilie van pastor Jan de Waal met als inleiding het verhaal 
over de onsterfelijke Don Camillo en Peppone was levendig en ter zake, en 
des te meer bewonderenswaardig omdat hij zoals gewoonlijk helemaal uit het 
hoofd preekte. Degenen die het verhaal van de Italiaanse pastoor Don Camillo 
nog kennen, weten ook dat deze bij een vechtpartijtje het kruisbeeld in de
kamer omkeerde, zodat Jezus niet zou zien dat hij het gebod van ‘de andere
wang toekeren’ even ging overtreden.

Wel, toegepast op Johannesdag: Jezus mocht de ochtend van 4 oktober 
zeker zien! Hij zag een gemeenschap die alles in het werk had gesteld er een 
dag van en voor alle ‘bloedgroepen’ van te maken, en zo het begin te vieren 
van de parochiële eenheid die wij nastreven: één, maar met behoud van de 
eigenheid van de vier kerken.

Het kerkbestuur had gezorgd voor een welverzorgd aanbod van koffie en
een borrel na afloop. Mensen van de vier kerkdorpen konden elkaar rond en in
het koetshuis van de pastorie ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dankzij 
een sympathieke weerheilige sloten we de morgen nog af met een zonnetje. 
Dank verdienen eveneens alle sympathieke vrijwilligers die bij voorbeeld 
zorgden voor het slepen met tafels en het drukken en binden van het fraaie 
misboekje. Hier blijkt weer eens te meer, dat het soepel functioneren van een 
‘bedrijf’ als een parochie totaal afhankelijk is van vrijwilligerswerk. Een goed 
begin is het halve werk, zullen we maar zeggen. Iedereen hoopt, dat we onze 
parochie vitaal weten te houden zodat zij bestand blijft tegen alle 
veranderingen die op ons toekomen.

C.P.
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het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel 
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel 
onthaard was, werden de achterpoten aan 
het hanghout gebonden, nadat het met 
vereende krachten op de stalleer was 
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het 
varken schuin tegen de muur opgezet, 
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en 
nieren gingen in bakjes en emmers voor 
verdere verwerking. De darmen werden 
apart opgevangen en schoongemaakt, om 
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het 
spek, poten, oren, staart en karbonade 
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen. 

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en 
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige 
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en 
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep 
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer
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Mag ik mij even voorstellen?
Sinds enkele maanden verleen ik, als diaken assistentie in uw Parochie H. 

Johannes XXIII. Wellicht hebt u mij in de afgelopen maanden in een van de
kerken in actie gezien en afgelopen 4 oktober bij de viering van het feest van
de Parochiepatroonheilige heeft uw pastoor mij officieel aan u voorgesteld. En 
nu heeft de redactie van uw Parochieblad mij gevraagd om toch wat meer over 
mijzelf te vertellen.

Ik ben Jan van den Akker, 67 jaar en geboren in Puiflijk, waar ik ook ben 
opgegroeid. Ik ben getrouwd met Marion, die een eigen Yogaschool heeft en
ook meditatiecursussen verzorgt. Wij zijn de ouders van drie kinderen en de
grootouders van vier kleinkinderen. Na 28 jaar te hebben gewerkt bij de 
Rabobank ben ik ook nog 15 jaar parttime werkzaam geweest bij het ROC in 
Tiel. Sinds 1 januari 2013 ben ik met pensioen. Naast mijn werk en gezin heb 
ik mij steeds ook beziggehouden met vrijwilligerswerk en ben ik blijven
studeren. Ik ben op 49-jarige leeftijd afgestudeerd als bedrijfskundige op het 
onderwerp ethiek en strategie. Daarna heb ik bij het Bisdom, op het
‘St. Janscentrum’ in Den Bosch de opleiding tot diaken gevolgd. Dit was een 
4-jarige opleiding, die veelal in de weekenden werd verzorgd.

Samen met Marion beoefen ik ruim 30 jaar een vorm van meditatie, die
bekend staat als ‘Het Jezusgebed’. Dat is een heel oude christelijke vorm van 
mediteren: het herhalen van de Naam van Jezus.

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens ook in deze materialistische wereld op 
zoek is naar waarheid, op zoek is naar hogere waarden in het leven. Deze zijn 
naar mijn mening te vinden in het Evangelie en door Jezus als inspiratiebron 
te volgen. Na mijn wijding in 2002 heb ik een aantal jaren in verschillende
parochies als diaken geassisteerd; de laatste jaren in Druten en Puiflijk en 
daarna in de nieuwe gefuseerde parochie in de gemeente Druten.

Als diaken ben ik aangesteld om de priester te assisteren in de H. mis, het 
evangelie te lezen en indien nodig de preek te verzorgen. Daarnaast verleen ik 
als diaken algemene ondersteuning in het pastoraat, dien het H. Doopsel toe en 
verzorg huwelijken en uitvaarten.

Ik ga vol goede moed, met het volste vertrouwen en overtuigd van een
goede samenwerking in uw parochie aan de slag. Verder hoop ik u allemaal in 
de komende tijd veelvuldig te gaan ontmoeten.

Jan van den Akker, diaken 

Mag ik mij even voorstellen?
Sinds enkele maanden verleen ik, als diaken assistentie in uw Parochie H. 

Johannes XXIII. Wellicht hebt u mij in de afgelopen maanden in een van de
kerken in actie gezien en afgelopen 4 oktober bij de viering van het feest van
de Parochiepatroonheilige heeft uw pastoor mij officieel aan u voorgesteld. En 
nu heeft de redactie van uw Parochieblad mij gevraagd om toch wat meer over 
mijzelf te vertellen.

Ik ben Jan van den Akker, 67 jaar en geboren in Puiflijk, waar ik ook ben 
opgegroeid. Ik ben getrouwd met Marion, die een eigen Yogaschool heeft en
ook meditatiecursussen verzorgt. Wij zijn de ouders van drie kinderen en de
grootouders van vier kleinkinderen. Na 28 jaar te hebben gewerkt bij de 
Rabobank ben ik ook nog 15 jaar parttime werkzaam geweest bij het ROC in 
Tiel. Sinds 1 januari 2013 ben ik met pensioen. Naast mijn werk en gezin heb 
ik mij steeds ook beziggehouden met vrijwilligerswerk en ben ik blijven
studeren. Ik ben op 49-jarige leeftijd afgestudeerd als bedrijfskundige op het 
onderwerp ethiek en strategie. Daarna heb ik bij het Bisdom, op het
‘St. Janscentrum’ in Den Bosch de opleiding tot diaken gevolgd. Dit was een 
4-jarige opleiding, die veelal in de weekenden werd verzorgd.

Samen met Marion beoefen ik ruim 30 jaar een vorm van meditatie, die
bekend staat als ‘Het Jezusgebed’. Dat is een heel oude christelijke vorm van 
mediteren: het herhalen van de Naam van Jezus.

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens ook in deze materialistische wereld op 
zoek is naar waarheid, op zoek is naar hogere waarden in het leven. Deze zijn 
naar mijn mening te vinden in het Evangelie en door Jezus als inspiratiebron 
te volgen. Na mijn wijding in 2002 heb ik een aantal jaren in verschillende
parochies als diaken geassisteerd; de laatste jaren in Druten en Puiflijk en 
daarna in de nieuwe gefuseerde parochie in de gemeente Druten.

Als diaken ben ik aangesteld om de priester te assisteren in de H. mis, het 
evangelie te lezen en indien nodig de preek te verzorgen. Daarnaast verleen ik 
als diaken algemene ondersteuning in het pastoraat, dien het H. Doopsel toe en 
verzorg huwelijken en uitvaarten.

Ik ga vol goede moed, met het volste vertrouwen en overtuigd van een
goede samenwerking in uw parochie aan de slag. Verder hoop ik u allemaal in 
de komende tijd veelvuldig te gaan ontmoeten.

Jan van den Akker, diaken 

het warme water aan. De slagter goot steeds de waterketel leeg over een deel
van het dier, waarna hij die plaats met een schraper vakkundig onthaarde.

Toen het varken schoon en geheel
onthaard was, werden de achterpoten aan
het hanghout gebonden, nadat het met
vereende krachten op de stalleer was
geschoven. Tot slot werd de stalleer met het
varken schuin tegen de muur opgezet,
waarna het werd opengesneden en ontdaan 
van zijn ingewanden. Lever, maag, hart en
nieren gingen in bakjes en emmers voor
verdere verwerking. De darmen werden
apart opgevangen en schoongemaakt, om
daags erna als het varken werd afgehakt, te 
worden gebruikt voor de worstmakerij. Het
spek, poten, oren, staart en karbonade
werden dan ingesmeerd met zout en in de 
grote spekton gelegd voor goed te pekelen.

Het bleef daarin ongeveer drie weken liggen. Om de zelfgemaakte worsten en
spek gedurende een lange tijd toch goed te bewaren werden ze na enige
weken, gerookt. Overigens vonden de meeste mensen het gerookte spek en
worst ook het lekkerste smaken. De winter kon komen. En zelfs de erwtensoep
met varkenspoot en staart vonden ze heerlijk.

Jan mit ’t Roakeliezer
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DAG VAN DE MANTELZORG

In oktober staan we stil bij alle 
mantelzorgers in de gemeente 
Beuningen. Sommigen zorgen voor 
hun partner of ouders. Anderen weer 
voor een kind of broer of zus. Of een 
kind zorgt voor zijn of haar ouders. 
Vraagt u deze maand eens een keer 
hoe het met de mantelzorger zelf 
gaat! Want daar denkt niet altijd 
iedereen aan.

Kent u een mantelzorger? En verdient die ook een bloemetje? Bij Stichting 
Perspectief kunt u een mantelzorger aanmelden. Diegene krijgt dan op de dag 
van de mantelzorg als waardering een plant of bloemetje thuisbezorgd. Deze
attentie kost u niets. De mantelzorger krijgt op een kaart te zien van wie deze 
attentie afkomstig is. Neem dan voor 3 november contact op met:

Stichting Perspectief
Beuningen
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