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Een geweldige vrijwilliger die tijdens zijn dankwoordje iedereen bedankt en 
o.a. zegt: “Zonder de inzet van alle vrijwilligers, ieder op zijn eigen manier 
kunnen we niet vieren en onderhouden.” 
Lies Peters is ook een bijzondere vrijwilligster. Ze zingt ook al tientallen 
jaren, eerst in het dameskoor, (waarbij ze tevens een aantal jaren voorzitster 
was) en daarna in het gemengd koor. Ze is ook altijd bereid om Pastor Jan de 
Waal op te halen en naar huis te brengen. Je kunt ook altijd een beroep doen 
op Lies, met alles wat de parochie aangaat. 

De avond was gezellig en er werd veel met elkaar gesproken en ook gelachen. 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet voor de 
geloofsgemeenschap Weurt 

De Contactgroep  

Expositie Het Kind in museum Tweestromenland
De oproep voor doopjurkjes voor een tijdelijke expositie over Het Kind in 
museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen heeft ervoor gezorgd dat er 
vanuit de streek meer dan honderd doopjurkjes voor bruikleen zijn 
aangeboden. Dit geeft de expositiecommissie de gelegenheid een prachtige 
presentatie te maken van deze wolk aan doopjurkjes. In de expositie staat Het 
Kind centraal in de periode 1900-1960. De aandacht ligt op rituelen en 
gewoonten rondom geboorte, doop, communie, schoolse zaken en het 
consultatiebureau met gangbare adviezen over opvoeding in deze periode. Er 
zijn naast doopjurkjes en doopkleden ook veel kinderwagens en wiegen te 
zien, speelgoed van vroeger, geboortekaartjes, communiecadeautjes en 
lesmateriaal. Persoonlijke verhalen maken deze bijzondere expositie compleet. 

De expositie start op zondag 29 november en loopt tot de zomer 2016. Op 
zondag 27 december 2015 wordt een ‘geboortefeest’ gehouden. Ook 2e 
Kerstdag is het museum geopend. Zie voor verdere informatie en 
openingstijden de website van het museum: www.museumtweestromenland.nl
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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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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 23 januari 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 januari naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

Ceciliafeest en Andreasfeest / vrijwilligersavond van de 
Geloofsgemeenschap Weurt

Zondag 22 november j.l. was voor het gemengd koor uit Weurt een 
bijzondere dag. Zij vierden het jaarlijkse Ceciliafeest. Dit jaar was het wel 
heel erg speciaal daar zij drie jubilarissen hadden. De dames: Ria Kersjes 40 
jaar lid, Nellie Hammen 40 jaar lid dameskoor/gemengd koor en Corine 
Janssen-Steenberg 25 jaar lid. De jubilarissen werden gehuldigd voor aanvang 
van de Eucharistieviering. Er was veel belangstelling en er werd tijdens de 
viering mooi gezongen door de koorleden. Na afloop werd door iedereen het 
gildelied gezongen. Daarmee was de viering nog niet afgelopen.

Pastor Jan de Waal nodigde Burgemeester van Eert uit om naar voren te 
komen om een bijzondere Weurtenaar in het zonnetje te zetten. De Heer Piet 
Cleijne mocht uit handen van de burgemeester de zilveren erepenning van de 
gemeente Beuningen ontvangen voor zijn vrijwillige inzet van 40 jaar 
voorzitter van het gemengd koor St. Andreas Weurt. De Heer Cleijne was zeer 
verrast en bedankt iedereen die alle jaren, net als hij, met veel plezier iedere 
zondagochtend de Eucharistieviering verzorgt met gezang. Hij hoopte dit nog 
vele jaren te mogen doen.

Maandagavond 30 november was het weer een drukte in de St. Andreaskerk 
daar de jaarlijkse Andreasfeest/vrijwilligers avond werd gehouden. Al vele 
jaren wordt na de Heilige Mis ter ere van St. Andreas de vrijwilligersavond 
gehouden. Deze avond is voor alle vrijwilligers die op ieder hun eigen manier 
betrokken zijn bij de Weurtse geloofsgemeenschap. Na afloop is er dan een 
gezellig samenzijn met een kop koffie en een drankje. Tijdens deze avond 
worden er 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Een man en een vrouw. 
Pastor Jan de Waal maakte tijdens deze avond bekend wie de uitverkoren van 
het jaar 2015 zijn. Dit jaar zijn het Gerard Peters en Lies Peters - Klaasen. 
Gerard is vele jaren voorzitter geweest van de Andreasparochie en zingt al 
tientallen jaren in het gemengd koor. Daarnaast haalt hij iedere zondagochtend 
Pastor Jan de Waal op voor de Eucharistieviering en brengt hem weer thuis. 
Verder weet Gerard ontzettend veel over de geschiedenis en de bouw van de 
St. Andreaskerk. 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 23 januari 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 januari naar:
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VERGEET UW LICHT NIET!
Ik was op weg naar een begrafenis, ergens in het Brabantse, aan de rand 

van een stad. Langs de weg: lange rijen lantaarnpalen. Aan die lantaarnpalen: 
posters. En op die posters: een fietsstuur met een koplamp. Daaronder deze 
woorden: Geen licht, geen leven. Een duidelijke waarschuwing. Mij dunkt, 
heel terecht in de grote stad! Het is levensgevaarlijk te rijden zonder licht. 
Oliedom. Je brengt jezelf en een ander in gevaar. Dus zorg ervoor dat je ziet 
en gezien wordt! Geen licht, geen leven.

Weer wordt het Kerst. Wat dat betekent? Meestal: donkere dagen. Ook 
voor een christenmens? Ja, voor iedereen is het even donker. Letterlijk en 
figuurlijk vaak idem dito. Moeilijkheden in je familie. Zorgen om de kinderen. 
Problemen op het werk. Conflicten in het Midden-Oosten. Duisternis. Zelf 
was ik op weg naar een begrafenis van een vrouw, een moeder, een geliefde 
oma. En toch is er een verschil... Een christenmens heeft een lampje! Uw 
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Johannes, die 
Genesis herschrijven wil en de bijbel opnieuw laat beginnen met die 
verrukkelijke woorden 'In het begin was het Woord en het Woord was bij 
God', de oude apostel Johannes zegt: 'Het waarachtige licht dat ieder mens 
verlicht, was komende in de wereld.'

Gaande door het leven, misschien door de nacht, wellicht tegen de wind in, 
heb ik licht - om te zien en om gezien te worden! Veel licht? Licht voor - pak 
weg - drie kilometer? Welnee, licht voor de eerstvolgende tien meter 
misschien. Maar dat is genoeg. Wat overmorgen komt zien we morgen wel 
weer. Voor vandaag en morgen heb ik dankzij de liefde van God licht genoeg.
Dus zijn alle problemen voorbij, als ik die koplamp van het evangelie maar 
heb? Ook al niet! Al had je honderd koplampen of de 
schijnwerpers van een dalende Boeing 747, er zijn en 
blijven altijd kuilen in de weg, verkeersdrempels, 
onverwachte paaltjes en andere obstakels. Maar: geen 
paniek, ik heb licht genoeg om ze uit de weg te gaan! Het 
licht van het Evangelie helpt mij op de goede weg te 
blijven. Gods liefde straalt voor mij uit. Ik heb licht, 
leven! Licht om te zien. Maar ook: om gezien te worden. 
Dat is minstens zo belangrijk: dat een ander je kan zien 
aankomen!

WINTERS WARM, EEN MUZIKAAL KERSTVERHAAL DOOR OUR CHOICE
Op 19 december zal Our Choice een kerstconcert geven onder de titel 

‘Winters Warm, een muzikaal kerstverhaal door Our Choice’. Er zullen twee 
voorstellingen zijn, om 17.00 en om 20.30.

De plaats van uitvoering is de H. Andreaskerk in Weurt. Tijdens deze 
voorstellingen kunt u luisteren naar het kerstverhaal. Wij zullen dit verhaal 
omlijsten met bekende kerstnummers die in een ander jasje zijn gestoken.

De entree is gratis. Hoe u de gratis toegangskaarten kunt verkrijgen, kunt u 
zien op onze website www.ourchoiceweurt.nl.

OUR CHOICE

Our Choice aan het repeteren ©Hans Straten
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Hij legde het kindje in de krib met stro, zo kort mogelijk bij de os.
’t Vette beest was zeer verheugd en snoof er maar op los.
De ezel werd er bij gehaald, het werd nu ook wat knus.

De vrouw, Maria, knikte blij, ze gaf het lieve kind een kus.
Maar midden op de koude hei, fonkelde ’n ster hoog aan de lucht.

De herders stonden meteen perplex en lieten een diepe zucht.
Daar is iets raars wat is het toch? Ze konden het niet snappen.
"Vooruit!", riep toen de oudste, ”laten we vlug opstappen!”

Toen liepen ze mee met de ster, tot die bleef stille staan.
Ze kwamen bij de stal en zijn daar naar binnen gegaan.

Daar zagen ze het moedertje, ze straalde fier vol vreugde.
Haar man, hij heette Jozef, was verlegen en hij kleurde.

Ze waren allebei zo blij, het Jezus kindje was nu op aarde.
Dat gaf aan hun armzalig bestaan, nu een overvolle waarde.

Maar ook de herders waren blij, met hun schapen en de hond.
Ze kropen allemaal om de krib, heel gezellig in het rond.

Toen hoorde zij Engelen zingen: ”-Glorie zij God in de hoge-”.
De herders waren diep ontroerd, toen zij voor het kindje bogen.

Jan mit ‘t Roakeliezer
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Geen licht, geen leven. Zonder het licht van God die liefde is, ben je een 
donker mens, een uitgebluste lamp, een onopvallend obstakel. Geen wonder 
dat mensen je niet zien staan, geen oog voor je hebben. Je straalt niets uit, je 
verspreidt geen licht. Je bent hooguit een gevaar voor een ander.
Maar is het dan juist niet mooi 'onopvallend' te zijn? Jawel, dat kan een goede 
eigenschap zijn. Maar een onopvallend Amsterdammertje zorgt op een 
donkere winteravond wel voor een flinke deuk in je pas gekochte 
automobiel... Zorg ervoor dat je gezien wordt: dat mensen in jou iets van 
hoger licht ontwaren! Geen licht, geen leven.

Hoe je dat voorkomt, in duisternis je weg te gaan? 'Het waarachtige licht 
dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.' Zo heeft Johannes de 
komst van Jezus verstaan: licht dat in de wereld komt. Als een zoeklicht in 
een donkere grot, als een helmlamp van een mijnwerker, als een koplamp van 
een fietser in een donkere stad.

Jezus wil je in het zonnetje zetten. Hij wil dat Gods mensen kinderen van 
het licht zijn, opvallend anders in een donkere wereld, mensen die gezien 
mogen worden, mensen die zelfs in de nacht van de dag zijn, mensen die iets 
uitstralen van zijn liefde voor een wereld verloren in schuld; mensen die haat 
hebben omgeruild voor barmhartigheid en genegenheid.

Ik was op weg naar een begrafenis. Ze had, jaren geleden al, haar zoon 
verloren. Later was ze weduwe geworden. Ze was hertrouwd. Het leven leek 
weer een feest. Maar niet lang na haar huwelijk bleek ze een tumor te hebben. 
Een hersentumor. Het bleek een slopende ziekte. Ze kwam in een rolstoel, in een 
verzorgingshuis. Maar zolang het ging, vertelde ze aan wie het maar horen wilde 
dat God goed is, dat zijn liefde sterker is dan de tumor en het leven met Hem 
groter dan de dood. Over haar graf straalde de herfst in een zacht zonlicht. 
Eeuwenoude woorden klonken over de diepte heen: De Heer doe zijn aangezicht 
over u lichten! En op weg naar huis zong in mijn hart het lied dat we in de kerk 
zongen: 'Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, wanneer ik hoor, dat U mij 
thuis verwacht. Dan weet ik Heer, U verlaat mij niet!'

Nog even, dan is het weer Kerst... Vergeet uw licht niet. Het is uw leven.

Zalig Kerstfeest! Diaken Louis Donkers.

 

Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

Zaterdag voor Hemelvaart was ’t eindelijk zo ver en ik mocht met moeder 
mee naar de stad. We gingen met de bus. Bij de bushalte bij café Hanneke 
stapte we op en net na de Hezelpoort, in de stad, zei moeder tegen mij: “Kom 
junske we ziên d’r en we motte d’r nou uut.”  Toen we in de Hezelstraat 
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waar ze communiepakjes verkochten, hadden bezocht. Maar overal vond 
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met een pluimpje aan de kant, welke precies onder de knie heen en weer 
bengelde. En tot slot een mooi klein petje. Het stond me prachtig! Maar, 
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mij, ”dan hedde d’r volgend joar ok nog wá oan ès ge d’r zûnig op bint.” Toen 
we alles hadden gekocht, kreeg ik er van de winkelier ook nog een prachtig 
lefzakdoekje bij. Daarna gingen we naar de schoenwinkel aan de overkant. 
Daar kocht moeder ook nog een  paar prachtige zwarte hoge schoenen met 
veters. Maar die schoenen kocht ze ook op de groei. Ik zei nog: “Moe, kiek 
’ns, ik kan de punten van de neus helemoal plat douwen,” maar ze schudde 
heftig van nee en zei resoluut: “Binde gek jong, ès we thuus zien dan duun we 
veur ien de neuzen van de schoênen ’n prupke watten en dan ziede d’r niks 
van.” Op woensdagmiddag vóór Hemelvaart mocht ik naar de kapper en die 
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De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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ACTIE KERKBALANS
De Actie Kerkbalans komt er weer aan!  De werkgroepen in de 

vier geloofsgemeenschappen zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Vanaf half januari zult u een brief tegemoet 
kunnen zien met een verdere uitleg van deze actie.

Evenals voorgaande jaren vragen wij u weer om onze Parochie te steunen 
met een financiële bijdrage. Uw bijdrage wordt gebruikt voor onderhoud, 
verwarming, verlichting en  personeel, maar ook voor het pastorale werk in de 
geloofsgemeenschap van uw eigen dorp. Daarom heeft ook elk dorp zijn eigen 
bankrekening.

Jammer genoeg zien we een dalende trend in de opbrengsten van de actie 
Kerkbalans, terwijl de kosten van de parochie toenemen. Wij hopen en 
rekenen daarom ook nu weer op uw vrijgevigheid!

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Bram Boon (Penningmeester Parochie Johannes XXIII)

VERSLAG PAROCHIEAVOND
Op 19 oktober vond in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen de 

eerste parochieavond plaats. Er werd teruggekeken op wat er sinds de start van 
onze nieuwe parochie gerealiseerd is, maar er is ook vooruitgeblikt naar de 
toekomst.
De opening van de avond werd verzorgd door Allard Hosman, vicevoorzitter 
van het kerkbestuur. De kernboodschap van deze opening was dat in een 
fusieproces inzet wordt gevraagd van alle betrokkenen. Een ieder moet zich 
afvragen: “wat is mijn opdracht?” Schuilen achter organogrammen of wachten 
op actie is niet aan de orde. Samenwerken én ook zelf dingen willen oppakken  
is de sleutel tot een succesvol fusieproces. Het is een eerste opdracht die elke 
parochiaan zich kan geven. Met trots kon worden geconcludeerd dat op 
bestuurlijk niveau uniformiteit is bereikt en dat de diverse werkgroepen in 
toenemende mate elkaar vinden. “Langzaam zijn we bezig onze gezamenlijke 
identiteit te creëren,” aldus Allard Hosman. Deze boodschap werd 
ondersteund door Pastoor Jan de Waal. Jan de Waal vertegenwoordigde de 
pastoraatgroep. Hij hield een warm betoog over samenwerking, maar 
appelleerde ook aan het besef dat samenwerken ook geven en nemen is en  
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Weurt

GEDACHTE TIJDENS EEN GURE KILLE
Een paar dagen nadat de goede Sint weer was vertrokken, liep ik in Weurt 

over de dijk. Er stond een gure kille wind en er viel plotseling wat ijskoude 
regen. De voorbode van de winter. Mijn gedachten gingen uit naar de herders 
die, voor 2015 jaar terug, tijdens de wintermaand op de koude vlakke 
heidevelden vertoefden.

Ze hoorden de Engelen zingen…

Donker keek de grauwe lucht, op de gure koude dag.
Misschien komt er morgen regen, het werd immers al lang verwacht.

Midden op de vlakke hei, zaten de herders wat te praten.
Maar ondertussen hielden zij, de kudde schapen in de gaten.
Ze waren in het robuuste land en het weer was wispelturig.
Een schaapje was een beetje ziek, het rilde ook voortdurig.
De jongste herder nam het zieke beest, knusjes in zijn arm.
Het kleine dier rilde nog wat, maar kreeg het daarna warm.
Een eind verder stond ’n hut, daar binnen in ’n kleine stal.

D'r stond een oude kribbe in en een paar bossen stro ’ t was al.
Een vette os was van de kou, ook even in de stal gekropen.

Maar de schapen ginds op de hei, bleven rustig grazend lopen.
Maar zie daar vanuit ’t verre land, kwam een paartje aangelopen.

Op ’n ezel zat een jonge vrouw, de man liep diep in zijn jack gebogen.
Ze zagen het hutje staan en gingen er vlug naar binnen.

Bij het vrouwtje, die hoog zwanger was, zou het direct beginnen.
En zie na betrekkelijk korte tijd, werd er een kindje geboren.

De man wikkelde het jongetje in een doek, liet geen moment verloren.
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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stelde dat er met kracht moest worden gewerkt aan het realiseren van 
continuïteit binnen de pastoraatgroep. “Het pastorale werk is onze core 
business, maar ook dat is geven en nemen,” aldus Jan de Waal.

“Een parochie met toekomstambities moet een gezonde visie hebben op 
financiën en gebouwen,” aldus Bram Boon (penningmeester) en Pieter 
Oosterhout (vastgoed). Een gezamenlijke boekhouding, contact met de 
overheid , maar ook met instanties zoals de monumentenwacht of particulieren 
zijn essentieel om onze eigen ambities te etaleren. De realisatie van de 
monumentensubsidies en het boomgaardproject rond de kerk van Winssen zijn 
hier levende voorbeelden van. Uniformiteit naar buiten moet gepaard gaan met 
uniformiteit binnen de parochie. Door middel van uniformering en 
schaalvergroting kan de parochie de diverse geloofsgemeenschappen beter 
ondersteunen. Gezamenlijk inkopen is daar een voorbeeld van, aldus Bram 
Boon.

Bestuursleden Trudie Benschop (communicatie) en Jan Roelofs 
(contactraden) benadrukte beiden het belang van wederzijdse communicatie. 
De nieuwe website heeft een vliegende start kunnen maken. Veel informatie 
kan via de website op snelle wijze worden verspreid, maar biedt ook de 
mogelijkheid tot communicatie richting bestuur of werkgroepen en 
contactraden. Een praktisch voorbeeld is het digitaal inschrijven van het 
doopsel. Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het Parochieblad 
‘Rondom Johannes’ voor veel parochianen als belangrijkste bron van 
informatie wordt gezien en het geeft aan dat we ook qua communicatie in een 
nieuw tijdperk zijn beland waarin digitaal en gedrukt elkaar moeten aanvullen. 
De snelle digitale communicatie biedt het bestuur, de contactraden en de 
diverse werkgroepen de mogelijkheid elkaar makkelijker te informeren. 
Tijdens de bijeenkomst bleek dat dit proces van wederzijds informeren 
groeiende is. 

De avond werd besloten met de mogelijkheid open van gedachten te 
wisselen. Wil Repkes was namens het bestuur gevraagd dit deel van de avond 
te begeleiden. De aanwezige parochianen stelden diverse vragen, hadden tips, 
maar ook kritische opmerkingen. Deze feedback bleek voor het bestuur een 
belangrijke stimulans en beantwoordde de vraag: “wat is mijn opdracht”!

Het Parochiebestuur

NEVA ENSEMBLE OPNIEUW IN BEUNINGEN
“Wegens overweldigend succes geprolongeerd”. Dat kunnen we wel 

zeggen van het optreden van het Neva Ensemble uit St. Petersburg vorig jaar 
december. Daarom komt het unieke gezelschap van zes artiesten (twee dames, 
drie heren en een pianiste) opnieuw naar Beuningen. Vrijdag 8 december
staan de deuren van de Corneliuskerk weer open voor liefhebbers van een
karakteristiek Russisch getint zangfestijn. Voor de pauze horen we Slavisch 
Byzantijnse kerkmuziek. Na de pauze melodieën uit opera’s, licht klassieke 
werken en beroemde Russische volksliederen. 

Het concert begint om 20.00 en is gratis toegankelijk. Na afloop  is er een 
deurcollecte ten bate van het Ensemble. Ook kan men dan CD’s van het 
gezelschap aanschaffen. Het optreden van het ensemble in Beuningen is voor 
liefhebbers een buitengewone gelegenheid in eigen dorp te genieten van 
muziek van Europese klasse.
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‘SAMEN DINGEN DOEN’
Wilt u graag samen met anderen uw hobby of interesse beleven, kom dan 

naar de informatieochtend ‘Samen Dingen Doen van St. Perspectief. U krijgt 
deze ochtend de mogelijkheid, onder het genot van een kop koffie/thee en een 
heerlijke brunch, mensen te ontmoeten met dezelfde hobby’s of interesses.

Ook staan er tafels klaar met verschillende activiteiten, zoals bezoek 
theater de Molen, samen eten of samen wandelen en gezellig samenzijn. U 
kunt hierbij aanschuiven en een gesprek voeren met verschillende mensen. 
Namen, telefoonnummers en e-mailadressen uitwisselen, is dan allemaal 
mogelijk.
Vrijdag 18 december van  10.00 tot 12.30 in het Molenhuis, Molenstraat 54, 
Beuningen
U bent van harte welkom! Deelname is gratis met een kopje koffie/thee en een 
brunch. Inschrijving bij Perspectief is nodig voor de brunch. Aanmelden kan 
tot en met dinsdag 15 december. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00. T. 024-6750939 E. info@stg-perspectief.nl.

Programma 
10.00 Opening en 1e aanzet  door Ans Burgers
10.10 ‘Hoe kan ik echt contact maken met  een ander, maar ook met

mezelf?’ Henk de Bock vertelt hierover.
10.30 Brunch en matchen van gezamenlijke interesses.
12.30 Gezamenlijke terugblik door Ans Burgers  

KERSTCONCERT ‘DE BRONZEN STEMMEN’
Op 13 december presenteert het mannenkoor ‘De Bronzen Stemmen’ zich 

in de R.K Kerk te Beuningen met het jaarlijks Kerstconcert. Zij brengen dan 
diverse Kerstliederen, zowel in het Nederlands, Duits, Pools en Engels ten 
gehore. Onder leiding van: Dirigent: Mathieu van den Burgh; Pianist: Jan Tel.

Aanvang: 15.00. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor 
dekking van de kosten. Allemaal een hartelijk welkom!

Beuningen

KOORLEDEN ONDERSCHEIDEN
Op zaterdag 21 november kregen drie leden van het Gemengd Koor St. 

Caecilia uit Beuningen een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging. 
Pastoor van Dooren mocht hun de draagspeld en een oorkonde overreiken 
vanwege het feit dat alle drie de leden nu twaalf en een half jaar bij dit koor 
zingen. Annie Daam, Thea Moorman en een nietsvermoedende pastor 
Lambert Arts  werden voor deze verdienste, ook letterlijk, in de bloemetjes 
gezet.

V.l.n.r. Pastor Lambert Arts, Thea Moorman en Annie Daam
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‘SAMEN DINGEN DOEN’
Wilt u graag samen met anderen uw hobby of interesse beleven, kom dan 
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Aanvang: 15.00. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor 
dekking van de kosten. Allemaal een hartelijk welkom!
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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KERSTCONCERT ‘OBK’
Op zondag 20 december zal de gemengde 
zangvereniging O.B.K. (Oefening Baart 
Kunst) uit Beuningen om 19.00 uur in de H. 
Corneliuskerk te Beuningen haar kerst-
concert ten gehore brengen. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

IN MEMORIAM

Winssen
Geen

Ewijk
Bets van Hulst
* 19-10-1931 te Ewijk + 11-11-2015 te Druten

Chris Wattenberg
* 7-10-1934 te Winssen + 23-11-2015 te Nijmegen

Beuningen
Anna van Zuijlen-Janssen
* 6-12-1915 te Leur + 31-10-2015 te Beuningen

Ger van Es
* 13-10-1947 te Grave + 29-11-2015 te Beuningen

Ria van Duijghuijzen-Van der Velde
* 4-7-1936 te Herwen en Aerdt + 28-11-2015 te Nijmegen

Thé Willems
* 13-7-1927 te Beuningen + 1-12-2015 te Beuningen

Weurt
Geen

POLARISATIE
Probeer je eens in te leven in de situatie van vluchtelingen c.q. 

asielzoekers. Je zult maar moeten vluchten voor de oorlog en alles achterlaten. 
Met gammele bootjes mogelijk de dood tegemoet. Uitzichtloos wachten bij 
een gesloten grens. Door de modder en de plassen verder trekken in de hoop 
een land te bereiken dat je op wil nemen. Dodelijk vermoeid je half dode kind 
dragen, dat je zo graag een toekomst wil geven. Je hoeft niet eens een 
Christenhart te hebben om deze mensen welkom te heten.

Tegenstellingen zijn er alom. Wit-zwart, onder-boven, links-rechts, etc.. 
We kennen de Noordpool en de Zuidpool en de polen van een magneet. Als de 
tegenstellingen lijnrecht tegenover elkaar staan, spreken we van polarisatie. 
Dit geldt ook voor meningen. Dan beginnen de gevechten. Eerst is er nog een 
dialoog en vaak komt men dan ergens in de midden uit. Zo gaat het in ons 
dagelijks leven en zo gaat het in de politiek. De oppositie tegen de regering.
(Vaak vind ik dat een slecht gespeelde komedie, maar goed) Soms is die 
polarisatie zo heftig, dat er klappen vallen. In Nederland komt dat gelukkig 
niet veel voor, want wij polderen dat het een lieve lust is. En daar waar het 
misgaat hebben we altijd onze rechtstaat nog. Kortom, in Nederland wordt 
veel in de minne geschikt en worden in onze democratie kwalijke polarisaties 
opgevangen, uitgewerkt en eventueel aangepakt.

Op dit moment voeren we discussies overal in het land betreffende de te 
plaatsen asielzoekerscentra. De plaatselijke bevolking krijgt informatie-
avonden voorgeschoteld nog voordat er een besluit genomen wordt. Ik heb 
nimmer zo’n sterke polarisatie meegemaakt. Voor en vooral tegen laten zich 
luidruchtig horen, in die gemeenten waar de discussie zich op het probleem 
toespitst. Hoe zal dat in onze gemeente aflopen nu er in Ewijk plannen voor 
een centrum in die richting zijn?

IS spint garen bij die polarisatie, die ook na de aanslagen in Parijs 
voortduurt, al is het even geen ‘hot news’. En wij proberen gematigde 
moslims in Nederland er toe te bewegen afstand te nemen van IS. Over 
polarisatie gesproken! 

En de oorlog duurt voort. Wanneer komt men tot het inzicht dat 
bloedvergieten uitzichtloos is. Wie maakt polarisatie in beide kampen 
hanteerbaar?

Theo Coenders
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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 
Geen  

Na de film gingen de kinderen aan de slag door te knutselen over het 
scheppingsverhaal. Door plaatjes uit te knippen en op grote vellen te plakken 
maakten de kinderen het scheppingsverhaal op papier. De platen laten zien 
wat God op deze dagen allemaal maakte. De platen zijn binnenkort te 
bewonderen in de H. Johannes de Doper Kerk in Ewijk.
We houden u in de Rondom Johannes graag op de hoogte van de 
voorbereidingen van de communicanten.

Communiewerkgroep Ewijk
Jolanda Burgers, Nathalie de Waal, Angela Litjens, Anke van Breukelen

KERKBALANS EWIJK
Zij die jaarlijks doneren aan onze Kerkbalansaktie en alle betrokkenen bij 

de Werkgroep Kerkbalans Ewijk willen wij langs deze weg informeren over 
een belangrijke wijziging die zal plaatsvinden bij onze eerstvolgende 
Kerkbalansaktie 2016.
Er zal geen apart Kerkbalansboekje meer worden afgegeven.
Alle informatie die in dit boekje vermeld stond kunt U thans terugvinden op 
de website van Parochie H. Johannes XXIII onder het kopje Ewijk.
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DOPELINGEN

Winssen Ewijk
Julie van Haalen Rens Thomassen

Beuningen Weurt
Olav Ras Santino Schoonderwoerd
Anne de Kleijn
Jazz Teelen
Irene van Lent

GELOVEN, IN ELKAAR, IS OOK: HELPEN ALS HET NODIG IS.
Het samenwerkingsverband, van de verenigingen EHBO Ewijk-Winssen, 

EHBO Bergharen, Hernen, Leur en het Rode Kruis Beuningen, start daarom 
op 6 januari 2016 een basiscursus EHBO.
Locatie: De Paulus in Winssen.
We werken alleen met kleine groepen en er is nog plaats. Mee doen?
Kijk op de website:
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl/nieuws/aanmelden-basiscursus 

Iedereen is van harte welkom!
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DANKBETUIGING DORA BRUISTEN-HERFKENS
Onze vertrouwde cirkel is verbroken, geen eindeloze rondjes meer in ons 

eigen bestaan. De nieuwe cirkel staat voor liefde herinneringen en een 
ontzettend groot gemis. Want ook al zijn we n u niet meer fysiek bij elkaar, 
toch sta je in onze cirkel. Je staat er midden in. De cirkel is rond. Mam, wij 
gaan je erg missen. Het ga je goed.

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, bloemen handen en kaarten.
Maar vooral dat u er was.

Kinderen en kleinkinderen (Druten, november 2015)

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE EWIJK GESTART
Op vrijdag 13 december hielden de communicanten uit Ewijk hun eerste 

bijeenkomst. Maar liefst 16 kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben zich 
aangemeld voor de eerste Heilige Communie volgend jaar. Deze zal op 
zondag 8 mei 2016 (Moederdag) gaan plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen 
volgen zij de methode ‘Gods 
Grootste Geschenk’. In een aantal 
groepsbijeenkomsten behandelen 
zij de belangrijkste geschenken die 
door God gegeven zijn. Zoals 
onder andere het geschenk van de 
Vrede, de Vriendschap en het 
Doopsel. Deze bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de Communiewerkgroep Ewijk.

Als eerste was er de vertelkring, de kinderen bespraken het thema: ‘Wat is 
dat eigenlijk de Communie doen?’ Al snel waren alle kinderen het erover eens 
dat ‘je dan bij de Kerk en bij God en Jezus hoort’. Op de vraag wat je dan 
precies voor het eerst doet op deze dag, kwam het antwoord: “Een tosti eten.”
Bijna goed, een hostie dus. De kinderen leerden over de verhalen in het 
nieuwe en het oude boek van de Bijbel en kwamen zo aan bij het eerste 
geschenk. Het Geschenk van de Schepping. Zij bekeken een mooi filmpje van 
de Zandtovenaar dat op een eenvoudige en heldere manier het verhaal vertelde 
over de schepping.

DANKBETUIGING DORA BRUISTEN-HERFKENS
Onze vertrouwde cirkel is verbroken, geen eindeloze rondjes meer in ons 

eigen bestaan. De nieuwe cirkel staat voor liefde herinneringen en een 
ontzettend groot gemis. Want ook al zijn we n u niet meer fysiek bij elkaar, 
toch sta je in onze cirkel. Je staat er midden in. De cirkel is rond. Mam, wij 
gaan je erg missen. Het ga je goed.

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, bloemen handen en kaarten.
Maar vooral dat u er was.

Kinderen en kleinkinderen (Druten, november 2015)

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE EWIJK GESTART
Op vrijdag 13 december hielden de communicanten uit Ewijk hun eerste 

bijeenkomst. Maar liefst 16 kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben zich 
aangemeld voor de eerste Heilige Communie volgend jaar. Deze zal op 
zondag 8 mei 2016 (Moederdag) gaan plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen 
volgen zij de methode ‘Gods 
Grootste Geschenk’. In een aantal 
groepsbijeenkomsten behandelen 
zij de belangrijkste geschenken die 
door God gegeven zijn. Zoals 
onder andere het geschenk van de 
Vrede, de Vriendschap en het 
Doopsel. Deze bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de Communiewerkgroep Ewijk.

Als eerste was er de vertelkring, de kinderen bespraken het thema: ‘Wat is 
dat eigenlijk de Communie doen?’ Al snel waren alle kinderen het erover eens 
dat ‘je dan bij de Kerk en bij God en Jezus hoort’. Op de vraag wat je dan 
precies voor het eerst doet op deze dag, kwam het antwoord: “Een tosti eten.”
Bijna goed, een hostie dus. De kinderen leerden over de verhalen in het 
nieuwe en het oude boek van de Bijbel en kwamen zo aan bij het eerste 
geschenk. Het Geschenk van de Schepping. Zij bekeken een mooi filmpje van 
de Zandtovenaar dat op een eenvoudige en heldere manier het verhaal vertelde 
over de schepping.

DANKBETUIGING DORA BRUISTEN-HERFKENS
Onze vertrouwde cirkel is verbroken, geen eindeloze rondjes meer in ons 

eigen bestaan. De nieuwe cirkel staat voor liefde herinneringen en een 
ontzettend groot gemis. Want ook al zijn we n u niet meer fysiek bij elkaar, 
toch sta je in onze cirkel. Je staat er midden in. De cirkel is rond. Mam, wij 
gaan je erg missen. Het ga je goed.

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, bloemen handen en kaarten.
Maar vooral dat u er was.

Kinderen en kleinkinderen (Druten, november 2015)

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE EWIJK GESTART
Op vrijdag 13 december hielden de communicanten uit Ewijk hun eerste 

bijeenkomst. Maar liefst 16 kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben zich 
aangemeld voor de eerste Heilige Communie volgend jaar. Deze zal op 
zondag 8 mei 2016 (Moederdag) gaan plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen 
volgen zij de methode ‘Gods 
Grootste Geschenk’. In een aantal 
groepsbijeenkomsten behandelen 
zij de belangrijkste geschenken die 
door God gegeven zijn. Zoals 
onder andere het geschenk van de 
Vrede, de Vriendschap en het 
Doopsel. Deze bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de Communiewerkgroep Ewijk.

Als eerste was er de vertelkring, de kinderen bespraken het thema: ‘Wat is 
dat eigenlijk de Communie doen?’ Al snel waren alle kinderen het erover eens 
dat ‘je dan bij de Kerk en bij God en Jezus hoort’. Op de vraag wat je dan 
precies voor het eerst doet op deze dag, kwam het antwoord: “Een tosti eten.”
Bijna goed, een hostie dus. De kinderen leerden over de verhalen in het 
nieuwe en het oude boek van de Bijbel en kwamen zo aan bij het eerste 
geschenk. Het Geschenk van de Schepping. Zij bekeken een mooi filmpje van 
de Zandtovenaar dat op een eenvoudige en heldere manier het verhaal vertelde 
over de schepping.

Winssen

Mijn vakantie in Borneo, oktober 2015
In de afgelopen maand oktober heb ik, samen met 4 medereizigers, „mijn“ 
mensen in Nyarumkop en omstreken weer mogen opzoeken. Twee weken 
even terug in het Catechetisch Centrum van het aartsbisdom Pontianak, waar 
ik 10 mooie jaren heb mogen werken in de 80-er jaren van de vorige eeuw. 
Tijdens die 10 jaar heb ik samen met een fantastisch jong team de volkskerk 
gestalte mogen geven. In bijna alle kampongs van het aartsbisdom hebben we 
een „kerkbestuurtje“ mogen oprichten, dat bewust werd dat ZIJ ter plaatse de 
kerk waren, en niet als de pastor langskwam, een of twee keer per jaar. Dat 
team is er nog steeds en daarom voel ik me steeds welkom bij hen. Op een van 
de zondagmorgens dat wij er waren mocht ik terug naar een van mijn favoriete 
buitenstaties, en terwijl we erheen reden, passeerden we 5 kleine kampongs, 
waar de deuren van de kerk uitnodigend open stonden voor de plaatselijke 
gelovigen, die bij elkaar kwamen voor een dienst. Een pastor was daar niet 
nodig. ZIJ waren daar SAMEN de kerk. Dat maakte mij wel een beetje trots, 
de VOLKSKERK in werkelijkheid. We hebben veel (voor mij) bekende 
plaatsen bezocht en we hebben heel veel (voor mij) bekende mensen ontmoet. 
Het waren allemaal gastvrije en opgewekte mensen met steeds een glimlach 
op hun gezicht: misschien arm in materiële zin, maar rijk aan levensvreugde. 

Jammer dat rook en smog van de bosbranden en vooral de veenbranden ons 
verblijf parten speelde, want in twee weken hebben we geen echte zon gezien. 
Veel mensen gebruikten een mondkapje. Waar ik echt van genoten heb, was 
de reünie die oud-studenten van mij georganiseerd hadden, en velen hebben 
nu een mooie baan in de maatschappij.
Na twee weken Borneo, hebben we ook nog een kleine week genoten van 
vakantie op Java (waar geen rook was). Yogyakarta, met zijn Borobudur en de 
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nodig. ZIJ waren daar SAMEN de kerk. Dat maakte mij wel een beetje trots, 
de VOLKSKERK in werkelijkheid. We hebben veel (voor mij) bekende 
plaatsen bezocht en we hebben heel veel (voor mij) bekende mensen ontmoet. 
Het waren allemaal gastvrije en opgewekte mensen met steeds een glimlach 
op hun gezicht: misschien arm in materiële zin, maar rijk aan levensvreugde. 

Jammer dat rook en smog van de bosbranden en vooral de veenbranden ons 
verblijf parten speelde, want in twee weken hebben we geen echte zon gezien. 
Veel mensen gebruikten een mondkapje. Waar ik echt van genoten heb, was 
de reünie die oud-studenten van mij georganiseerd hadden, en velen hebben 
nu een mooie baan in de maatschappij.
Na twee weken Borneo, hebben we ook nog een kleine week genoten van 
vakantie op Java (waar geen rook was). Yogyakarta, met zijn Borobudur en de 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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van Ewijk. Overal waar de kinderen een kaarsje, lampion of lichtje voor het 
raam zien branden, mogen ze aanbellen en daar het bekende liedje zingen. Met 
als gevolg misschien nog wel het allerbelangrijkste…..SNOEP! De eerste 
keren is het liedje alleen nog voor een goed geoefend oor te horen. Maar na 
ontvangst van de eerste snoepjes krijgen ook de allerkleinste kinderen door dat 
het zingen loont en wordt het volume flink opgeschroefd!

De meeste enthousiaste aanbeladressen, allemaal vrijwilligers, hebben er 
echt een feestje van gemaakt. Compleet met versiering voor het raam of 
heerlijke zelf samengestelde snoepzakjes. Het is echt een feestje: ‘Mama, we 
mogen hier wel drie snoepjes!’ Aan het eind van de route staat er lekkere 
limonade klaar en een appel, ter compensatie voor alle suikers, beschikbaar 
gesteld door Jan Linders Ewijk.

Wat leverde deze avond volle tassen snoep op! Maar nog veel belangrijker: 
wat leverde het veel blije kindergezichten op. De organisatie wil iedereen die, 
op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit leuke en gezellige 
evenement bedanken voor hun inzet. Maar ook alle aanbeladressen willen we 
hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en de vele heerlijkheden. Volgend 
jaar zien we jullie graag weer terug. Noteer 11 november 2016 vast in uw 
agenda dan organiseren we het evenement alweer voor het vierde jaar!

Anke van Breukelen & Jolanda Burgers

PROEF DE KERSTSFEER IN DE KERK
Op zaterdag 26 december (2e Kerstdag) is in Ewijk de R.K. Kerk open van 
13.00 tot 16.00. Men kan de kerstsfeer in de kerk aanschouwen. Er zal tijdens 
uw bezoek steeds live muziek/zang gespeeld/gezongen worden door jongeren 
uit Ewijk.

Graag begroeten wij u op 2e Kerstdag in Ewijk!

Kosters van de R.K. Kerk Ewijk
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vulkaan Merapi en Jakarta kregen onze aandacht. Op 27 oktober kwamen we 
via Dubai weer voldaan terug in het „koude“ Nederland. Het was mooi 
geweest.

Pastor Bertus Visschedijk

Vrijwilligersmiddag Geloofsgemeenschap Winssen.
Op woensdagmiddag 18 november j.l. zijn er 40 van de 100 vrijwilligers van 
Geloofsgemeenschap Winssen bijeengekomen voor een gezellige middag in 
Ontmoetingscentrum De Paulus.
De aftrap werd gemaakt door Pastor Visschedijk, hij bedankte alle aanwezigen 
voor de inzet het afgelopen jaar en hoopte dat iedereen ook het komende jaar 
inzet wil blijven geven. De Pastor benadrukte dat er zonder vrijwilligers geen 
kerk zou zijn. In de nabije toekomst wordt dat nog belangrijker. Als dank 
kreeg iedereen een presentje waar men heel 2016 nog veel plezier van kan 
hebben. De vrijwilligers van de contactraad van de Geloofsgemeenschap 
Winssen, Riet de Graaf-De Graaf, Marga Roelofs-Lepoutre, Theo Marcusse 
en Marian Willems hadden een drietal vragen gelanceerd. In groepjes hebben 
de vrijwilligers dit besproken waarna de reacties weer centraal werden 
gedeeld.
De eerste vraag:
Voelen jullie je gesteund door de contactraad, is er voldoende contact en 
weten jullie waar je terecht kunt? Over het algemeen voelden de vrijwilligers 
zich gesteund door de contactraad, er was voldoende contact daar waar nodig. 
Nogmaals de namen vermelden van de leden van de contactraad zou wenselijk 
zijn in het Parochieblad. (Zie hierboven)
De tweede vraag:
Hoe kijk je tegen de woord- en communiedienst aan? Over het algemeen 
vonden de vrijwilligers een originele Heilige Mis 'echter'. De woord- en 
communiediensten worden heel mooi ingevuld, de teksten zijn goed bij de 
thema’s gevonden. Misschien zou wat meer muziek tot wat extra’s kunnen 
bijdragen.
De derde vraag:
Zijn er dingen die je zou willen veranderen/verbeteren binnen de 
Geloofsgemeenschap Winssen? 
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Ewijk

PAROCHISECRETARIAAT GESLOTEN TIJDENS KERSTDAGEN
Zoals veel mensen willen ook wij in de drukke tijd rond Kerstmis en Oud 

en Nieuw graag alle aandacht kunnen besteden aan ons gezin en onze familie. 
Daarom is het Parochiesecretariaat gesloten van 23 december 2015 tot en 
met 4 januari 2016. Vanaf  dinsdag 5 januari 2016 staan we weer graag voor 
u klaar. Wij wensen de lezers van Rondom Johannes een Zalig Kerstfeest en 
alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Dames van het Parochiesecretariaat.

OVER KOEIEN EN STAARTEN: ST. MAARTEN IN EWIJK
Buiten is het donker en de maan schijnt verwachtingsvol door de bomen. 

Het waait, maar het regent gelukkig niet. De klok slaat bijna half zes op 
woensdag 11 november aan de Burg. Blessinglaan in Ewijk. Kleine lichtjes 
dwalen door de straat en er zijn opgewonden kinderstemmen te horen. Het is 
ook best een beetje spannend, zo in het donker op straat. Zelfgemaakte 
lampionnen wiegen vrolijk heen en weer aan hun stokjes.

Ruim 50 kinderen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 van basisschool de Reuzepas 
staan verwachtingsvol klaar voor de start. Ook de Ewijkse communicanten 
lopen mee, voor hen is dit de aftrap van hun voorbereidingstijd. Ouders en 
begeleiders drinken nog wat warms voor vertrek en bestuderen de te lopen 
route. De organisatie checkt nog even de veiligheid: heeft iedereen een 
veiligheidsvest aan? Staan de klaar-overs in positie?

Alles staat klaar, er kan gestart worden, maar niet voordat er nog één keer 
geoefend is: ‘Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes 
hebben rokjes aan, daar komt Sinte Maarten aan.’ In kleine groepjes lopen de 
kinderen samen met hun ouders of begeleiders een route door een klein deel 
van Ewijk. Overal waar de kinderen een kaarsje, lampion of lichtje voor het 
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• Zou het mogelijk zijn dat de mensen meer voorin de kerk gaan zitten, dit 
zou de saamhorigheid vergroten?

• De Pastor zit altijd alleen op het altaar, kunnen de lectoren daar ook gaan 
zitten?

• Wat gebeurt er met het Angelusklokje, dat staat bij het voormalig 
zorgcentrum Overmars?

• Het is soms koud in de kerk.
• Hoe kunnen we meer jongeren in de kerk verwelkomen?
• De acolieten hebben tijdens een uitvaartdienst zwarte pakken aan, dit wordt 

mooi gevonden.
• Met elkaar hebben we over diverse bovenstaande vragen van mening

gewisseld. De contactraad zal er mee aan de slag gaan.

Namens het bestuur was Jan Roelofs aanwezig (hij is contactpersoon tussen de 
4 contactraden en het bestuur van Parochie Heilige Johannes XXlll). Ook hij 
bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers zijn voor de kerk 
ontzettend belangrijk. De kerk zijn wij allen! En is voor ons allen! De middag 
werd voortgezet onder het genot van een hapje en drankje.
Namens de contractraad van Geloofsgemeenschap Winssen, Marian Willems.

Jubilarissen Vita Nuova
Zondag 15 november heeft de geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 
tijdens de H. Mis van 10.00 uur twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. De 
dames Bella Loeffen en Thea Tromp van Gaalen vierden dat ze 70 jaar lid 
waren van het kerkkoor Vita Nuova. Het koor onder leiding van Arnold 
Tromp zong voor deze feestelijke gelegenheid voor op het priesterkoor. De 
jubilarissen en hun families werden welkom geheten door de voorzitter van 
Vita Nuova, Riet de Graaf.
En tijdens de H. Mis sprak ook de Pastoor over dit bijzondere jubileum. 70 
jaar repetities en H. Missen gezongen betekent twee keer per week de trappen 
op naar de koorzolder. Reken een jaar ongeveer 45 weken ( want er is ook 
weleens vakantie) dan betekend dat per jaar 90 keer trap op en af. En dat 70
jaar………… ongelooflijk zoveel………..

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

Bella en Thea werden daarom in het zonnetje gezet. Van het kerkbestuur 
kregen ze het schitterende fotoboek gemaakt door M. Spierts van onze H. 
Antonius van Paduakerk. Zaterdag 21 november tijdens het Ceciliafeest zijn 
de dames gefeliciteerd en toegezongen door hun medekoorleden. Een 
ingelijste oorkonde en natuurlijk een bloemetje kregen zij uit handen van de 
voorzitter. In haar toespraak bedankte zij de dames voor hun grote inzet alle 
jaren en sprak de hoop uit dat ze nog lang in goede gezondheid de trappen 
kunnen blijven beklimmen.

Bella Loeffen en Thea Tromp van Gaalen Foto: T.Marcusse

OUD WINSSEN - Verdronken in de rivier de Waal
Door de eeuwen heen zijn er in de rivier de Waal tussen Nijmegen en Druten 
vele personen verdronken. De meesten waren de zwemkunst niet meester.
Hieronder twee voorvallen uit de voormalige gemeente Winssen-Ewijk. Op de 
warme zondag van zeven augustus 1949 ging de Winssense bakker Hend van 
Kuijk met zijn kinderen Piet en Jan en hun tijdgenoot Piet van den Broek

Vijf openbare wegen verdwijnen in Winssen. In de krant van 16 november 
jl. een plattegrond van Winssen waarop de huidige en de mogelijk nieuwe 
ontsluitingsweg staat aangegeven. Een aantal straten in Winssen is vanaf 
volgend jaar niet meer openbaar. Dat zijn de Verlengde Geerstraat, 
Dwarssteeg, Verlengde Deijnschestraat en stukken van de Geerstraat en 
Koningstraat. Deze straten of delen ervan zijn vanwege het zandwinnings 
project Geertjesgolf al langere tijd in handen van de ontzander Nederzand. 
Vanaf eind januari 2016 komt er een bord eigen weg te staan. Dat betekent 
niet dat het helemaal verboden terrein wordt want Nederzand gaat nog met de 
pachters van de weilanden in gesprek. Nederzand is inmiddels wel gestart met 
de voorbereidende werkzaamheden van de ontzanding. 

Kunstgrasveld Roda geopend. In de krant van zaterdag 21 november jl. de 
mededeling dat de voetbalvereniging op vrijdag 20 november het nieuwe 
halve kunstgrasveld geopend heeft. Daarbij zijn ook wat vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. Alle elftallen van de vereniging mogen minstens eens per 
week op het veld trainen. De jongste teams werken er ook de wedstrijdjes op 
af. De F2 had de primeur!

Winssen denk na over de toekomst. In de Gelderlander van 25 november de 
mededeling dat inwoners van Winssen met studenten en docenten van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen naar de toekomst van hun dorp 
kijken.
Aan het project Krachtige Kernen (KRAKE)  kunnen plaatsen uit Gelderland, 
Brabant, Limburg en het Euregio gebied deelnemen. Toen het college van dit 
project hoorde moesten ze gelijk aan Winssen denken. Een kleine kern waar 
veel ouderen wonen. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden  met wethouder 
Hans Driessen met een tiental inwoners van Winssen. Het project gaat 
waarschijnlijk in 2016 van start.
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heeft teveel verenigingen die ieder een eigen accommodatie hebben. Die zijn 
ook bijna allemaal in eigen bezit. De vrijwilligers hebben daar veel tijd en 
energie in hun eigen clubhuis gestoken. De gemeente wil graag een aantal 
activiteiten in dorpshuis De Paulus onderbrengen. Het college is van mening 
dat ieder dorp een sterke centrale plek moet hebben. Jeugdjonk Pandahara zal 
waarschijnlijk snel naar de Paulus verhuizen omdat dat pand van de gemeente.
Lot ULTO hangt niet van plek af. Onder de foto van het ULTO gebouw de 
mededeling dat leden van de Koninklijke Fanfare ULTO 33 jaar geleden zelf 
het oude schoolgebouw verbouwd hebben tot dit pand. De tijd en energie die 
in het gebouw zit ruilen ze niet zomaar in voor een andere plek. Het gebouw 
wordt 6 dagen in de week gebruikt en er wordt ook samengewerkt met andere 
fanfares in de regio.
Scouting zit net in het nieuw. Onder de foto van het scouting gebouw de 
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(Hulten NB.12-07-1937) uit de Leegstraat naar de rivier de Waal om daar 
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opgroeiende kinderen “als jullie konijnenvoer gaan plukken dan gaan wij 
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verzetje dus er werd volop konijnenvoer geplukt. In de namiddag ging vader 
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richting rivier de Waal. Bij de familie Engelen staken zij de Waalbandijk over 
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zwemkunst meester en dus werd er “pootje gebaad”. Daarbij is de tienjarige 
Wiel (Willy 16-05-1944) een beetje te ver de rivier in gegaan en raakte op 
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maar moest stoppen toen hij ook bijna kopje onder ging. Hij kon ook niet
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Kort-Kort-Kort
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Winssen/Niftrik - Scholen top bij verkoop kinderzegels. In de Gelderlander 
van 31 oktober jl. de mededeling dat de groepen 8 van basisschool De 
Wegwijzer en de St. jozefschool in Niftrik op schoolreisje gaan naar Walibi. 
Dat krijgen ze cadeau van de Kinderpostzegelactie. Beide scholen horen bij de 
landelijke top 20 van de best verkopende scholen. De leerlingen hebben met 
deze prestatie een gratis schoolreis naar attractiepark Walibi in Biddinghuirzen 
gewonnen. Proficiat met deze prestatie!

Vader, zoon en dochter uit Winssen gaan meedoen aan Noordkaap 
Challenge. Noorderlicht zien zou een cadeautje zijn. In twaalf dagen reizen ze 
straks naar de Noordkaap. Paul, Esther en Marco Peters zijn al druk bezig met 
de voorbereidingen. In de krant van dinsdag 3 november jl. een grote foto van 
Paul, Esther en Marco Peters uit de Wethouder van Beuningenstraat met op de 
achtergrond de skyline van Winssen. Met z’n drieën nemen ze deel aan de 
Noordkaap Challenge. Giel Beelen van 3FM geeft het startschot op 9 
december. Met startnummer 103 vetrekken Paul, Marco en Esther vanuit 
Hilversum. In 12 dagen reizen ze naar de Noordkaap en terug tot aan het 
glazen huis in Heerlen. Paul, Marco en Esther willen minimaal €2000,-
ophalen. Het idee komt van Marco want hij houdt enorm van auto rijden. Ze 
zijn al volop met de voorbereidingen bezig. Jeannette Peters blijft thuis en 
volgt de familie via skype. Namens ons allen wensen we ze heel veel succes 
toe en wij hopen dat ze het noorderlicht gaan zien en dat Esther met een mooi 
reisverslag voor het volgend parochieblad komt!

Winssense verenigingen zitten te ruim. In de Gelderlander van maandag 9 
november staan 4 foto’s van gebouwen namelijk van het ULTO, Scouting, 
Pandahara en De Paulus. In het artikel staat vermeld dat Winssense clubs meer 
samen moeten werken en ook meer samen “moeten gaan wonen’. De 
gemeente wil dit jaar nog met elkaar om tafel om te kijken hoe ze in de 
toekomst met minder gebouwen toe kunnen. Winssen is aan het vergrijzen en 
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zwemmen.
Er werd alarm geslagen en er werd urenlang gedregd. Maar helaas Wiel werd 
niet gevonden. Drie dagen later werd zijn dode lichaam te Druten aan de oever 
van de Waal aangetroffen. Hij is overgebracht naar Ewijk en na de uitvaartmis 
is hij begraven op het kerkhof te Ewijk.
In het gezin Grisel werd op 23-01-1955 een zoon geboren en die werd naar 
de verdronken Wiel (Willy) vernoemd.
B. Wattenberg JOzn. Emailadres: bertwattenberg@gmail.com

Eetpunt Winssen - kerstdiner
Deze kerst organiseren de vrijwilligers van het nieuwe Eetpunt Winssen in de 
Paulus een heerlijk kerstdiner op dinsdag 15 december 12.00 uur. Dit jaar 
wordt er een feestelijk drie gangen menu geserveerd voor € 7,50 p.p. inclusief 
een gratis consumptie en een lekkere kop koffie of thee.
De opbrengst van dit kerstdiner komt ten goede van de start van het nieuwe 
Eetpunt dat wekelijks op dinsdag 12:00 uur gaat starten in de Paulus (de 
Salon) in Winssen. Het Eetpunt is toegankelijk voor alle inwoners Winssen en 
omringende dorpen in de gemeente Beuningen. De verwachting is dat vooral 
ouderen hier gebruik van zullen maken. Met dit Eetpunt willen we mensen de 
mogelijkheid bieden om samen te eten en daarmee anderen te ontmoeten. 
Naast de gezelligheid om samen te eten willen we ook met een gezonde 
maaltijd bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Let op: De eetpunten Ewijk, Weurt en Winssen zijn allen geopend in de 
kerstvakantie. Weurt heeft een Nieuwjaarsdiner op 7 januari en proost graag 
met u op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom in Eetpunt Weurt voor een heerlijk vers bereid 
Nieuwjaarsdiner op 7 januari vanaf 12.30 uur. Deze dag luiden wij graag met 
u het nieuwe jaar in! De kosten bedragen €7,50 en aanmelden kan via 
Stichting Perspectief uiterlijk maandag 28 december voor 15.00 uur via 024-
6750939. Het Eetpunt is voor iedereen toegankelijk. Ook als u uit de 
omliggende dorpen komt.
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 12 dec. 19.00 Jan Volkers? Dames 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

Zat. 19 dec, 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK? 19.00 WoCo

Zo. 20 dec. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 H. van Dooren
L. Donkers

Gem. 
Koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

15.00 Kleuterviering
H. van Dooren

Triang-
eltjes

17.30 Kinderviering
H. van Dooren

Schola 18.30 Kinderviering
Past. J de Waal

CD

19.00 B. Visschedijk
kinderviering

Do-Re-
Mi

19.00 Kinderviering 20.00 Pastoor Harry 
van Dooren

fanfare 20.00 Nachtmis
Past. J de Waal

OC

22.00 Nachtmis Jan v/d 
Akker

VN 22.00 B. Visschedijk
Nachtmis

LGK 22.00 H. van Dooren
L. Donkers

KOM 22.00 Nachtmis
Past. J de Waal

GK

24.00 H. van Dooren
L. Donkers

Gem. 
koor

Vr 25 dec 1e Kerstdag 9.30 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 11.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Lambert Arts OBK

Zat. 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Vision 10.00 Lambert Arts gem koor 9.30 Pastor Jan de 
Waal

NAG

Zo. 27 dec. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ

Do 31 dec. Oudjaar 18.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 H. van Dooren
L. Donkers

psalmen 
koor

Vr 1 jan. Nieuwjaar 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 H. van Dooren
L. Donkers

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 2 jan. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Lambert Arts SZ

Zo. 3 jan. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 Lambert Arts SZ 9.30 Driekoningen
Jan de Waal

GK

Zat. 9 jan. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ

Zo. 10 jan. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

gem. 
koor

9.30 Doop v/d Heer
Jan de Waal

CD

Zat. 16 jan. 19.00 WoCo LGK 19.00 H. van Dooren L. 
Donkers

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 17 jan. 19.00 Jan Volkers Heren 10.00 WoCo gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Driekoningen

4e Zondag Advent

Doop van Jezus

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

Tweede Zondag 
van het jaar

Do 24 dec.

Kerstavond

geen viering!

3e Zondag Advent
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Kort-Kort-Kort
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Winssen/Niftrik - Scholen top bij verkoop kinderzegels. In de Gelderlander 
van 31 oktober jl. de mededeling dat de groepen 8 van basisschool De 
Wegwijzer en de St. jozefschool in Niftrik op schoolreisje gaan naar Walibi. 
Dat krijgen ze cadeau van de Kinderpostzegelactie. Beide scholen horen bij de 
landelijke top 20 van de best verkopende scholen. De leerlingen hebben met 
deze prestatie een gratis schoolreis naar attractiepark Walibi in Biddinghuirzen 
gewonnen. Proficiat met deze prestatie!

Vader, zoon en dochter uit Winssen gaan meedoen aan Noordkaap 
Challenge. Noorderlicht zien zou een cadeautje zijn. In twaalf dagen reizen ze 
straks naar de Noordkaap. Paul, Esther en Marco Peters zijn al druk bezig met 
de voorbereidingen. In de krant van dinsdag 3 november jl. een grote foto van 
Paul, Esther en Marco Peters uit de Wethouder van Beuningenstraat met op de 
achtergrond de skyline van Winssen. Met z’n drieën nemen ze deel aan de 
Noordkaap Challenge. Giel Beelen van 3FM geeft het startschot op 9 
december. Met startnummer 103 vetrekken Paul, Marco en Esther vanuit 
Hilversum. In 12 dagen reizen ze naar de Noordkaap en terug tot aan het 
glazen huis in Heerlen. Paul, Marco en Esther willen minimaal €2000,-
ophalen. Het idee komt van Marco want hij houdt enorm van auto rijden. Ze 
zijn al volop met de voorbereidingen bezig. Jeannette Peters blijft thuis en 
volgt de familie via skype. Namens ons allen wensen we ze heel veel succes 
toe en wij hopen dat ze het noorderlicht gaan zien en dat Esther met een mooi 
reisverslag voor het volgend parochieblad komt!

Winssense verenigingen zitten te ruim. In de Gelderlander van maandag 9 
november staan 4 foto’s van gebouwen namelijk van het ULTO, Scouting, 
Pandahara en De Paulus. In het artikel staat vermeld dat Winssense clubs meer 
samen moeten werken en ook meer samen “moeten gaan wonen’. De 
gemeente wil dit jaar nog met elkaar om tafel om te kijken hoe ze in de 
toekomst met minder gebouwen toe kunnen. Winssen is aan het vergrijzen en 
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zwemmen.
Er werd alarm geslagen en er werd urenlang gedregd. Maar helaas Wiel werd 
niet gevonden. Drie dagen later werd zijn dode lichaam te Druten aan de oever 
van de Waal aangetroffen. Hij is overgebracht naar Ewijk en na de uitvaartmis 
is hij begraven op het kerkhof te Ewijk.
In het gezin Grisel werd op 23-01-1955 een zoon geboren en die werd naar 
de verdronken Wiel (Willy) vernoemd.
B. Wattenberg JOzn. Emailadres: bertwattenberg@gmail.com

Eetpunt Winssen - kerstdiner
Deze kerst organiseren de vrijwilligers van het nieuwe Eetpunt Winssen in de 
Paulus een heerlijk kerstdiner op dinsdag 15 december 12.00 uur. Dit jaar 
wordt er een feestelijk drie gangen menu geserveerd voor € 7,50 p.p. inclusief 
een gratis consumptie en een lekkere kop koffie of thee.
De opbrengst van dit kerstdiner komt ten goede van de start van het nieuwe 
Eetpunt dat wekelijks op dinsdag 12:00 uur gaat starten in de Paulus (de 
Salon) in Winssen. Het Eetpunt is toegankelijk voor alle inwoners Winssen en 
omringende dorpen in de gemeente Beuningen. De verwachting is dat vooral 
ouderen hier gebruik van zullen maken. Met dit Eetpunt willen we mensen de 
mogelijkheid bieden om samen te eten en daarmee anderen te ontmoeten. 
Naast de gezelligheid om samen te eten willen we ook met een gezonde 
maaltijd bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Let op: De eetpunten Ewijk, Weurt en Winssen zijn allen geopend in de 
kerstvakantie. Weurt heeft een Nieuwjaarsdiner op 7 januari en proost graag 
met u op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom in Eetpunt Weurt voor een heerlijk vers bereid 
Nieuwjaarsdiner op 7 januari vanaf 12.30 uur. Deze dag luiden wij graag met 
u het nieuwe jaar in! De kosten bedragen €7,50 en aanmelden kan via 
Stichting Perspectief uiterlijk maandag 28 december voor 15.00 uur via 024-
6750939. Het Eetpunt is voor iedereen toegankelijk. Ook als u uit de 
omliggende dorpen komt.
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heeft teveel verenigingen die ieder een eigen accommodatie hebben. Die zijn 
ook bijna allemaal in eigen bezit. De vrijwilligers hebben daar veel tijd en 
energie in hun eigen clubhuis gestoken. De gemeente wil graag een aantal 
activiteiten in dorpshuis De Paulus onderbrengen. Het college is van mening 
dat ieder dorp een sterke centrale plek moet hebben. Jeugdjonk Pandahara zal 
waarschijnlijk snel naar de Paulus verhuizen omdat dat pand van de gemeente.
Lot ULTO hangt niet van plek af. Onder de foto van het ULTO gebouw de 
mededeling dat leden van de Koninklijke Fanfare ULTO 33 jaar geleden zelf 
het oude schoolgebouw verbouwd hebben tot dit pand. De tijd en energie die 
in het gebouw zit ruilen ze niet zomaar in voor een andere plek. Het gebouw 
wordt 6 dagen in de week gebruikt en er wordt ook samengewerkt met andere 
fanfares in de regio.
Scouting zit net in het nieuw. Onder de foto van het scouting gebouw de 
mededeling dat Scouting Winssen 17 jaar lang samen met de jongeren in 
Pandahara heeft gezeten. In 2005 werd er pal langs het gebouw een nieuw 
pand betrokken. Scouting sprokkelde het geld daar zelf voor bij elkaar. He is 
een mooie plek met een veld aan de rand van het dorp.
Pandahara krijgt extra tijd. Onder de foto van Jeugdhonk Pandahara de 
mededeling dat ze wat meer lucht krijgen. Ze hoeven niet op 1 januari a.s. te 
verhuizen naar De Paulus. Wethouder Piet de Klein wil eerst afwachten wat er 
uit het overleg met de diverse verenigingen aan samenwerkingsverbanden 
komt. De verhuizing is niet van de baan maar wordt een paar maanden 
opgeschoven.
De Paulus is de spil in het dorp. Onder de foto van De Paulus de mededeling 
dat De Paulus onlangs een face lift heft ondergaan zowel van buiten als van 
binnen. Veel mensen weten de weg naar De Paulus al te vinden. De Paulus is 
n iet van de gemeente maar die ziet het centrum wel als de sociale spil van 
Winssen. De gemeente is van mening dat hoe meer clubs ertoe bewogen 
worde De Paulus te gebruiken hoe beter. 

Mensen / Winssen. Acteur in “Wie is de Mol?”. In de krant van 13 
november jl. een foto van Rop Verheijen uit de Molenstraat. Op is een van de 
10 kandidaten van het televisieprogramma Wie is de Mol 2016?

(Hulten NB.12-07-1937) uit de Leegstraat naar de rivier de Waal om daar 
verkoeling te zoeken. Er werd gekozen voor een plek bij de drie bolbaken die 
aan de Waal stonden ongeveer tegenover de Hoogewaard.
Niemand van het gezelschap was de zwemkunst meester, dus bleef het bij 
“pootje baden”. De waterstand van de rivier was abnormaal laag waardoor er 
een grote zandvlakte was ontstaan. Er werd pootje gebaad en daarbij ging Piet
v.d. Broek, ondanks waarschuwingen van bakker Hend, op een gegeven 
moment te ver het water in. Hij raakte in de stroming en verdween onder 
hulpgeroep kopje onder, kwam daarna nog twee keer boven en verdween toen 
in de diepte.
Twee Nijmeegse sportvissers die in de buurt waren hoorden het hulpgeroep 
van Hend en de kinderen en kwamen ter plaatse. Een van de vissers kon 
reddend zwemmen en ging te water en dook op de plek waar Piet onder water 
was verdwenen. Helaas werd hij niet gevonden. Nadat in  het dorp alarm was 
geslagen ging men aan het dreggen echter zonder resultaat.
Een dag na het voorval werd het dode lichaam van Piet in de kuil (net) van de 
schokker van Hendriks uit Druten bijgenaamd “d’n Hond” aangetroffen. Toon 
Verhoeven heeft Piet met paard en platte wagen aan de Waal opgehaald en 
naar huis gebracht. Tijdens de begrafenis van Piet zat de kerk vol met vooral 
buurtbewoners en schoolkinderen waaronder ik (Bart).
Piet is begraven op het r.k. kerkhof in Winssen.

Wiel (Willy) Grisel uit Ewijk.
Op zondag 20 juni 1954 scheen al vroeg de zon en volgens de berichten zou 
het een warme dag worden. Willem Grisel wonende in Ewijk zei tegen de 
opgroeiende kinderen “als jullie konijnenvoer gaan plukken dan gaan wij 
vanmiddag met z’n allen naar de Waal”. Dat was in die tijd al een aardig 
verzetje dus er werd volop konijnenvoer geplukt. In de namiddag ging vader 
Grisel met zijn vier kinderen, dochter Toos en zijn zonen Wiel, Joop en Toon
richting rivier de Waal. Bij de familie Engelen staken zij de Waalbandijk over 
en kwamen via de uiterwaarden bij de Waal. Geen der kinderen was de 
zwemkunst meester en dus werd er “pootje gebaad”. Daarbij is de tienjarige 
Wiel (Willy 16-05-1944) een beetje te ver de rivier in gegaan en raakte op 
drift. Hij riep nog om hulp en verdween onder water. Zijn vader ging te water 
maar moest stoppen toen hij ook bijna kopje onder ging. Hij kon ook niet
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Bella en Thea werden daarom in het zonnetje gezet. Van het kerkbestuur 
kregen ze het schitterende fotoboek gemaakt door M. Spierts van onze H. 
Antonius van Paduakerk. Zaterdag 21 november tijdens het Ceciliafeest zijn 
de dames gefeliciteerd en toegezongen door hun medekoorleden. Een 
ingelijste oorkonde en natuurlijk een bloemetje kregen zij uit handen van de 
voorzitter. In haar toespraak bedankte zij de dames voor hun grote inzet alle 
jaren en sprak de hoop uit dat ze nog lang in goede gezondheid de trappen 
kunnen blijven beklimmen.

Bella Loeffen en Thea Tromp van Gaalen Foto: T.Marcusse

OUD WINSSEN - Verdronken in de rivier de Waal
Door de eeuwen heen zijn er in de rivier de Waal tussen Nijmegen en Druten 
vele personen verdronken. De meesten waren de zwemkunst niet meester.
Hieronder twee voorvallen uit de voormalige gemeente Winssen-Ewijk. Op de 
warme zondag van zeven augustus 1949 ging de Winssense bakker Hend van 
Kuijk met zijn kinderen Piet en Jan en hun tijdgenoot Piet van den Broek

Vijf openbare wegen verdwijnen in Winssen. In de krant van 16 november 
jl. een plattegrond van Winssen waarop de huidige en de mogelijk nieuwe 
ontsluitingsweg staat aangegeven. Een aantal straten in Winssen is vanaf 
volgend jaar niet meer openbaar. Dat zijn de Verlengde Geerstraat, 
Dwarssteeg, Verlengde Deijnschestraat en stukken van de Geerstraat en 
Koningstraat. Deze straten of delen ervan zijn vanwege het zandwinnings 
project Geertjesgolf al langere tijd in handen van de ontzander Nederzand. 
Vanaf eind januari 2016 komt er een bord eigen weg te staan. Dat betekent 
niet dat het helemaal verboden terrein wordt want Nederzand gaat nog met de 
pachters van de weilanden in gesprek. Nederzand is inmiddels wel gestart met 
de voorbereidende werkzaamheden van de ontzanding. 

Kunstgrasveld Roda geopend. In de krant van zaterdag 21 november jl. de 
mededeling dat de voetbalvereniging op vrijdag 20 november het nieuwe 
halve kunstgrasveld geopend heeft. Daarbij zijn ook wat vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. Alle elftallen van de vereniging mogen minstens eens per 
week op het veld trainen. De jongste teams werken er ook de wedstrijdjes op 
af. De F2 had de primeur!

Winssen denk na over de toekomst. In de Gelderlander van 25 november de 
mededeling dat inwoners van Winssen met studenten en docenten van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen naar de toekomst van hun dorp 
kijken.
Aan het project Krachtige Kernen (KRAKE)  kunnen plaatsen uit Gelderland, 
Brabant, Limburg en het Euregio gebied deelnemen. Toen het college van dit 
project hoorde moesten ze gelijk aan Winssen denken. Een kleine kern waar 
veel ouderen wonen. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden  met wethouder 
Hans Driessen met een tiental inwoners van Winssen. Het project gaat 
waarschijnlijk in 2016 van start.
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Door de eeuwen heen zijn er in de rivier de Waal tussen Nijmegen en Druten 
vele personen verdronken. De meesten waren de zwemkunst niet meester.
Hieronder twee voorvallen uit de voormalige gemeente Winssen-Ewijk. Op de 
warme zondag van zeven augustus 1949 ging de Winssense bakker Hend van 
Kuijk met zijn kinderen Piet en Jan en hun tijdgenoot Piet van den Broek
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Ewijk

PAROCHISECRETARIAAT GESLOTEN TIJDENS KERSTDAGEN
Zoals veel mensen willen ook wij in de drukke tijd rond Kerstmis en Oud 

en Nieuw graag alle aandacht kunnen besteden aan ons gezin en onze familie. 
Daarom is het Parochiesecretariaat gesloten van 23 december 2015 tot en 
met 4 januari 2016. Vanaf  dinsdag 5 januari 2016 staan we weer graag voor 
u klaar. Wij wensen de lezers van Rondom Johannes een Zalig Kerstfeest en 
alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Dames van het Parochiesecretariaat.

OVER KOEIEN EN STAARTEN: ST. MAARTEN IN EWIJK
Buiten is het donker en de maan schijnt verwachtingsvol door de bomen. 

Het waait, maar het regent gelukkig niet. De klok slaat bijna half zes op 
woensdag 11 november aan de Burg. Blessinglaan in Ewijk. Kleine lichtjes 
dwalen door de straat en er zijn opgewonden kinderstemmen te horen. Het is 
ook best een beetje spannend, zo in het donker op straat. Zelfgemaakte 
lampionnen wiegen vrolijk heen en weer aan hun stokjes.

Ruim 50 kinderen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 van basisschool de Reuzepas 
staan verwachtingsvol klaar voor de start. Ook de Ewijkse communicanten 
lopen mee, voor hen is dit de aftrap van hun voorbereidingstijd. Ouders en 
begeleiders drinken nog wat warms voor vertrek en bestuderen de te lopen 
route. De organisatie checkt nog even de veiligheid: heeft iedereen een 
veiligheidsvest aan? Staan de klaar-overs in positie?

Alles staat klaar, er kan gestart worden, maar niet voordat er nog één keer 
geoefend is: ‘Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes 
hebben rokjes aan, daar komt Sinte Maarten aan.’ In kleine groepjes lopen de 
kinderen samen met hun ouders of begeleiders een route door een klein deel 
van Ewijk. Overal waar de kinderen een kaarsje, lampion of lichtje voor het 
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• Zou het mogelijk zijn dat de mensen meer voorin de kerk gaan zitten, dit 
zou de saamhorigheid vergroten?

• De Pastor zit altijd alleen op het altaar, kunnen de lectoren daar ook gaan 
zitten?

• Wat gebeurt er met het Angelusklokje, dat staat bij het voormalig 
zorgcentrum Overmars?

• Het is soms koud in de kerk.
• Hoe kunnen we meer jongeren in de kerk verwelkomen?
• De acolieten hebben tijdens een uitvaartdienst zwarte pakken aan, dit wordt 

mooi gevonden.
• Met elkaar hebben we over diverse bovenstaande vragen van mening

gewisseld. De contactraad zal er mee aan de slag gaan.

Namens het bestuur was Jan Roelofs aanwezig (hij is contactpersoon tussen de 
4 contactraden en het bestuur van Parochie Heilige Johannes XXlll). Ook hij 
bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers zijn voor de kerk 
ontzettend belangrijk. De kerk zijn wij allen! En is voor ons allen! De middag 
werd voortgezet onder het genot van een hapje en drankje.
Namens de contractraad van Geloofsgemeenschap Winssen, Marian Willems.

Jubilarissen Vita Nuova
Zondag 15 november heeft de geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 
tijdens de H. Mis van 10.00 uur twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. De 
dames Bella Loeffen en Thea Tromp van Gaalen vierden dat ze 70 jaar lid 
waren van het kerkkoor Vita Nuova. Het koor onder leiding van Arnold 
Tromp zong voor deze feestelijke gelegenheid voor op het priesterkoor. De 
jubilarissen en hun families werden welkom geheten door de voorzitter van 
Vita Nuova, Riet de Graaf.
En tijdens de H. Mis sprak ook de Pastoor over dit bijzondere jubileum. 70 
jaar repetities en H. Missen gezongen betekent twee keer per week de trappen 
op naar de koorzolder. Reken een jaar ongeveer 45 weken ( want er is ook 
weleens vakantie) dan betekend dat per jaar 90 keer trap op en af. En dat 70
jaar………… ongelooflijk zoveel………..

 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 



van Ewijk. Overal waar de kinderen een kaarsje, lampion of lichtje voor het 
raam zien branden, mogen ze aanbellen en daar het bekende liedje zingen. Met 
als gevolg misschien nog wel het allerbelangrijkste…..SNOEP! De eerste 
keren is het liedje alleen nog voor een goed geoefend oor te horen. Maar na 
ontvangst van de eerste snoepjes krijgen ook de allerkleinste kinderen door dat 
het zingen loont en wordt het volume flink opgeschroefd!

De meeste enthousiaste aanbeladressen, allemaal vrijwilligers, hebben er 
echt een feestje van gemaakt. Compleet met versiering voor het raam of 
heerlijke zelf samengestelde snoepzakjes. Het is echt een feestje: ‘Mama, we 
mogen hier wel drie snoepjes!’ Aan het eind van de route staat er lekkere 
limonade klaar en een appel, ter compensatie voor alle suikers, beschikbaar 
gesteld door Jan Linders Ewijk.

Wat leverde deze avond volle tassen snoep op! Maar nog veel belangrijker: 
wat leverde het veel blije kindergezichten op. De organisatie wil iedereen die, 
op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit leuke en gezellige 
evenement bedanken voor hun inzet. Maar ook alle aanbeladressen willen we 
hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en de vele heerlijkheden. Volgend 
jaar zien we jullie graag weer terug. Noteer 11 november 2016 vast in uw 
agenda dan organiseren we het evenement alweer voor het vierde jaar!

Anke van Breukelen & Jolanda Burgers

PROEF DE KERSTSFEER IN DE KERK
Op zaterdag 26 december (2e Kerstdag) is in Ewijk de R.K. Kerk open van 
13.00 tot 16.00. Men kan de kerstsfeer in de kerk aanschouwen. Er zal tijdens 
uw bezoek steeds live muziek/zang gespeeld/gezongen worden door jongeren 
uit Ewijk.

Graag begroeten wij u op 2e Kerstdag in Ewijk!

Kosters van de R.K. Kerk Ewijk
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heerlijke zelf samengestelde snoepzakjes. Het is echt een feestje: ‘Mama, we 
mogen hier wel drie snoepjes!’ Aan het eind van de route staat er lekkere 
limonade klaar en een appel, ter compensatie voor alle suikers, beschikbaar 
gesteld door Jan Linders Ewijk.
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wat leverde het veel blije kindergezichten op. De organisatie wil iedereen die, 
op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit leuke en gezellige 
evenement bedanken voor hun inzet. Maar ook alle aanbeladressen willen we 
hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en de vele heerlijkheden. Volgend 
jaar zien we jullie graag weer terug. Noteer 11 november 2016 vast in uw 
agenda dan organiseren we het evenement alweer voor het vierde jaar!

Anke van Breukelen & Jolanda Burgers

PROEF DE KERSTSFEER IN DE KERK
Op zaterdag 26 december (2e Kerstdag) is in Ewijk de R.K. Kerk open van 
13.00 tot 16.00. Men kan de kerstsfeer in de kerk aanschouwen. Er zal tijdens 
uw bezoek steeds live muziek/zang gespeeld/gezongen worden door jongeren 
uit Ewijk.

Graag begroeten wij u op 2e Kerstdag in Ewijk!

Kosters van de R.K. Kerk Ewijk

vulkaan Merapi en Jakarta kregen onze aandacht. Op 27 oktober kwamen we 
via Dubai weer voldaan terug in het „koude“ Nederland. Het was mooi 
geweest.

Pastor Bertus Visschedijk

Vrijwilligersmiddag Geloofsgemeenschap Winssen.
Op woensdagmiddag 18 november j.l. zijn er 40 van de 100 vrijwilligers van 
Geloofsgemeenschap Winssen bijeengekomen voor een gezellige middag in 
Ontmoetingscentrum De Paulus.
De aftrap werd gemaakt door Pastor Visschedijk, hij bedankte alle aanwezigen 
voor de inzet het afgelopen jaar en hoopte dat iedereen ook het komende jaar 
inzet wil blijven geven. De Pastor benadrukte dat er zonder vrijwilligers geen 
kerk zou zijn. In de nabije toekomst wordt dat nog belangrijker. Als dank 
kreeg iedereen een presentje waar men heel 2016 nog veel plezier van kan 
hebben. De vrijwilligers van de contactraad van de Geloofsgemeenschap 
Winssen, Riet de Graaf-De Graaf, Marga Roelofs-Lepoutre, Theo Marcusse 
en Marian Willems hadden een drietal vragen gelanceerd. In groepjes hebben 
de vrijwilligers dit besproken waarna de reacties weer centraal werden 
gedeeld.
De eerste vraag:
Voelen jullie je gesteund door de contactraad, is er voldoende contact en 
weten jullie waar je terecht kunt? Over het algemeen voelden de vrijwilligers 
zich gesteund door de contactraad, er was voldoende contact daar waar nodig. 
Nogmaals de namen vermelden van de leden van de contactraad zou wenselijk 
zijn in het Parochieblad. (Zie hierboven)
De tweede vraag:
Hoe kijk je tegen de woord- en communiedienst aan? Over het algemeen 
vonden de vrijwilligers een originele Heilige Mis 'echter'. De woord- en 
communiediensten worden heel mooi ingevuld, de teksten zijn goed bij de 
thema’s gevonden. Misschien zou wat meer muziek tot wat extra’s kunnen 
bijdragen.
De derde vraag:
Zijn er dingen die je zou willen veranderen/verbeteren binnen de 
Geloofsgemeenschap Winssen? 
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DANKBETUIGING DORA BRUISTEN-HERFKENS
Onze vertrouwde cirkel is verbroken, geen eindeloze rondjes meer in ons 

eigen bestaan. De nieuwe cirkel staat voor liefde herinneringen en een 
ontzettend groot gemis. Want ook al zijn we n u niet meer fysiek bij elkaar, 
toch sta je in onze cirkel. Je staat er midden in. De cirkel is rond. Mam, wij 
gaan je erg missen. Het ga je goed.

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, bloemen handen en kaarten.
Maar vooral dat u er was.

Kinderen en kleinkinderen (Druten, november 2015)

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE EWIJK GESTART
Op vrijdag 13 december hielden de communicanten uit Ewijk hun eerste 

bijeenkomst. Maar liefst 16 kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben zich 
aangemeld voor de eerste Heilige Communie volgend jaar. Deze zal op 
zondag 8 mei 2016 (Moederdag) gaan plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen 
volgen zij de methode ‘Gods 
Grootste Geschenk’. In een aantal 
groepsbijeenkomsten behandelen 
zij de belangrijkste geschenken die 
door God gegeven zijn. Zoals 
onder andere het geschenk van de 
Vrede, de Vriendschap en het 
Doopsel. Deze bijeenkomsten 
worden georganiseerd door de Communiewerkgroep Ewijk.

Als eerste was er de vertelkring, de kinderen bespraken het thema: ‘Wat is 
dat eigenlijk de Communie doen?’ Al snel waren alle kinderen het erover eens 
dat ‘je dan bij de Kerk en bij God en Jezus hoort’. Op de vraag wat je dan 
precies voor het eerst doet op deze dag, kwam het antwoord: “Een tosti eten.”
Bijna goed, een hostie dus. De kinderen leerden over de verhalen in het 
nieuwe en het oude boek van de Bijbel en kwamen zo aan bij het eerste 
geschenk. Het Geschenk van de Schepping. Zij bekeken een mooi filmpje van 
de Zandtovenaar dat op een eenvoudige en heldere manier het verhaal vertelde 
over de schepping.
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Winssen

Mijn vakantie in Borneo, oktober 2015
In de afgelopen maand oktober heb ik, samen met 4 medereizigers, „mijn“ 
mensen in Nyarumkop en omstreken weer mogen opzoeken. Twee weken 
even terug in het Catechetisch Centrum van het aartsbisdom Pontianak, waar 
ik 10 mooie jaren heb mogen werken in de 80-er jaren van de vorige eeuw. 
Tijdens die 10 jaar heb ik samen met een fantastisch jong team de volkskerk 
gestalte mogen geven. In bijna alle kampongs van het aartsbisdom hebben we 
een „kerkbestuurtje“ mogen oprichten, dat bewust werd dat ZIJ ter plaatse de 
kerk waren, en niet als de pastor langskwam, een of twee keer per jaar. Dat 
team is er nog steeds en daarom voel ik me steeds welkom bij hen. Op een van 
de zondagmorgens dat wij er waren mocht ik terug naar een van mijn favoriete 
buitenstaties, en terwijl we erheen reden, passeerden we 5 kleine kampongs, 
waar de deuren van de kerk uitnodigend open stonden voor de plaatselijke 
gelovigen, die bij elkaar kwamen voor een dienst. Een pastor was daar niet 
nodig. ZIJ waren daar SAMEN de kerk. Dat maakte mij wel een beetje trots, 
de VOLKSKERK in werkelijkheid. We hebben veel (voor mij) bekende 
plaatsen bezocht en we hebben heel veel (voor mij) bekende mensen ontmoet. 
Het waren allemaal gastvrije en opgewekte mensen met steeds een glimlach 
op hun gezicht: misschien arm in materiële zin, maar rijk aan levensvreugde. 

Jammer dat rook en smog van de bosbranden en vooral de veenbranden ons 
verblijf parten speelde, want in twee weken hebben we geen echte zon gezien. 
Veel mensen gebruikten een mondkapje. Waar ik echt van genoten heb, was 
de reünie die oud-studenten van mij georganiseerd hadden, en velen hebben 
nu een mooie baan in de maatschappij.
Na twee weken Borneo, hebben we ook nog een kleine week genoten van 
vakantie op Java (waar geen rook was). Yogyakarta, met zijn Borobudur en de 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

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

 
 
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 en 



Na de film gingen de kinderen aan de slag door te knutselen over het 
scheppingsverhaal. Door plaatjes uit te knippen en op grote vellen te plakken 
maakten de kinderen het scheppingsverhaal op papier. De platen laten zien 
wat God op deze dagen allemaal maakte. De platen zijn binnenkort te 
bewonderen in de H. Johannes de Doper Kerk in Ewijk.
We houden u in de Rondom Johannes graag op de hoogte van de 
voorbereidingen van de communicanten.

Communiewerkgroep Ewijk
Jolanda Burgers, Nathalie de Waal, Angela Litjens, Anke van Breukelen

KERKBALANS EWIJK
Zij die jaarlijks doneren aan onze Kerkbalansaktie en alle betrokkenen bij 

de Werkgroep Kerkbalans Ewijk willen wij langs deze weg informeren over 
een belangrijke wijziging die zal plaatsvinden bij onze eerstvolgende 
Kerkbalansaktie 2016.
Er zal geen apart Kerkbalansboekje meer worden afgegeven.
Alle informatie die in dit boekje vermeld stond kunt U thans terugvinden op 
de website van Parochie H. Johannes XXIII onder het kopje Ewijk.
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Alle informatie die in dit boekje vermeld stond kunt U thans terugvinden op 
de website van Parochie H. Johannes XXIII onder het kopje Ewijk. Kerstmis 2015Parochie H. Johannes XXIII 9Kerstmis 2015 Parochie H. Johannes XXIII24

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
Julie van Haalen Rens Thomassen

Beuningen Weurt
Olav Ras Santino Schoonderwoerd
Anne de Kleijn
Jazz Teelen
Irene van Lent

GELOVEN, IN ELKAAR, IS OOK: HELPEN ALS HET NODIG IS.
Het samenwerkingsverband, van de verenigingen EHBO Ewijk-Winssen, 

EHBO Bergharen, Hernen, Leur en het Rode Kruis Beuningen, start daarom 
op 6 januari 2016 een basiscursus EHBO.
Locatie: De Paulus in Winssen.
We werken alleen met kleine groepen en er is nog plaats. Mee doen?
Kijk op de website:
www.ehbo-vereniging-ewijk-winssen.nl/nieuws/aanmelden-basiscursus 

Iedereen is van harte welkom!
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KERSTCONCERT ‘OBK’
Op zondag 20 december zal de gemengde 
zangvereniging O.B.K. (Oefening Baart 
Kunst) uit Beuningen om 19.00 uur in de H. 
Corneliuskerk te Beuningen haar kerst-
concert ten gehore brengen. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

IN MEMORIAM

Winssen
Geen

Ewijk
Bets van Hulst
* 19-10-1931 te Ewijk + 11-11-2015 te Druten

Chris Wattenberg
* 7-10-1934 te Winssen + 23-11-2015 te Nijmegen

Beuningen
Anna van Zuijlen-Janssen
* 6-12-1915 te Leur + 31-10-2015 te Beuningen

Ger van Es
* 13-10-1947 te Grave + 29-11-2015 te Beuningen

Ria van Duijghuijzen-Van der Velde
* 4-7-1936 te Herwen en Aerdt + 28-11-2015 te Nijmegen

Thé Willems
* 13-7-1927 te Beuningen + 1-12-2015 te Beuningen

Weurt
Geen

POLARISATIE
Probeer je eens in te leven in de situatie van vluchtelingen c.q. 

asielzoekers. Je zult maar moeten vluchten voor de oorlog en alles achterlaten. 
Met gammele bootjes mogelijk de dood tegemoet. Uitzichtloos wachten bij 
een gesloten grens. Door de modder en de plassen verder trekken in de hoop 
een land te bereiken dat je op wil nemen. Dodelijk vermoeid je half dode kind 
dragen, dat je zo graag een toekomst wil geven. Je hoeft niet eens een 
Christenhart te hebben om deze mensen welkom te heten.

Tegenstellingen zijn er alom. Wit-zwart, onder-boven, links-rechts, etc.. 
We kennen de Noordpool en de Zuidpool en de polen van een magneet. Als de 
tegenstellingen lijnrecht tegenover elkaar staan, spreken we van polarisatie. 
Dit geldt ook voor meningen. Dan beginnen de gevechten. Eerst is er nog een 
dialoog en vaak komt men dan ergens in de midden uit. Zo gaat het in ons 
dagelijks leven en zo gaat het in de politiek. De oppositie tegen de regering.
(Vaak vind ik dat een slecht gespeelde komedie, maar goed) Soms is die 
polarisatie zo heftig, dat er klappen vallen. In Nederland komt dat gelukkig 
niet veel voor, want wij polderen dat het een lieve lust is. En daar waar het 
misgaat hebben we altijd onze rechtstaat nog. Kortom, in Nederland wordt 
veel in de minne geschikt en worden in onze democratie kwalijke polarisaties 
opgevangen, uitgewerkt en eventueel aangepakt.

Op dit moment voeren we discussies overal in het land betreffende de te 
plaatsen asielzoekerscentra. De plaatselijke bevolking krijgt informatie-
avonden voorgeschoteld nog voordat er een besluit genomen wordt. Ik heb 
nimmer zo’n sterke polarisatie meegemaakt. Voor en vooral tegen laten zich 
luidruchtig horen, in die gemeenten waar de discussie zich op het probleem 
toespitst. Hoe zal dat in onze gemeente aflopen nu er in Ewijk plannen voor 
een centrum in die richting zijn?

IS spint garen bij die polarisatie, die ook na de aanslagen in Parijs 
voortduurt, al is het even geen ‘hot news’. En wij proberen gematigde 
moslims in Nederland er toe te bewegen afstand te nemen van IS. Over 
polarisatie gesproken! 

En de oorlog duurt voort. Wanneer komt men tot het inzicht dat 
bloedvergieten uitzichtloos is. Wie maakt polarisatie in beide kampen 
hanteerbaar?

Theo Coenders
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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 
Geen  



‘SAMEN DINGEN DOEN’
Wilt u graag samen met anderen uw hobby of interesse beleven, kom dan 

naar de informatieochtend ‘Samen Dingen Doen van St. Perspectief. U krijgt
deze ochtend de mogelijkheid, onder het genot van een kop koffie/thee en een 
heerlijke brunch, mensen te ontmoeten met dezelfde hobby’s of interesses.

Ook staan er tafels klaar met verschillende activiteiten, zoals bezoek
theater de Molen, samen eten of samen wandelen en gezellig samenzijn. U 
kunt hierbij aanschuiven en een gesprek voeren met verschillende mensen.
Namen, telefoonnummers en e-mailadressen uitwisselen, is dan allemaal
mogelijk.
Vrijdag 18 december van 10.00 tot 12.30 in het Molenhuis, Molenstraat 54,
Beuningen
U bent van harte welkom! Deelname is gratis met een kopje koffie/thee en een
brunch. Inschrijving bij Perspectief is nodig voor de brunch. Aanmelden kan
tot en met dinsdag 15 december. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00. T. 024-6750939 E. info@stg-perspectief.nl.

Programma 
10.00 Opening en 1e aanzet  door Ans Burgers
10.10 ‘Hoe kan ik echt contact maken met  een ander, maar ook met

mezelf?’ Henk de Bock vertelt hierover.
10.30 Brunch en matchen van gezamenlijke interesses.
12.30 Gezamenlijke terugblik door Ans Burgers

KERSTCONCERT ‘DE BRONZEN STEMMEN’
Op 13 december presenteert het mannenkoor ‘De Bronzen Stemmen’ zich 

in de R.K Kerk te Beuningen met het jaarlijks Kerstconcert. Zij brengen dan
diverse Kerstliederen, zowel in het Nederlands, Duits, Pools en Engels ten
gehore. Onder leiding van: Dirigent: Mathieu van den Burgh; Pianist: Jan Tel.

Aanvang: 15.00. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor
dekking van de kosten. Allemaal een hartelijk welkom!

Beuningen

KOORLEDEN ONDERSCHEIDEN
Op zaterdag 21 november kregen drie leden van het Gemengd Koor St. 

Caecilia uit Beuningen een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging. 
Pastoor van Dooren mocht hun de draagspeld en een oorkonde overreiken 
vanwege het feit dat alle drie de leden nu twaalf en een half jaar bij dit koor 
zingen. Annie Daam, Thea Moorman en een nietsvermoedende pastor 
Lambert Arts  werden voor deze verdienste, ook letterlijk, in de bloemetjes 
gezet.

V.l.n.r. Pastor Lambert Arts, Thea Moorman en Annie Daam
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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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stelde dat er met kracht moest worden gewerkt aan het realiseren van
continuïteit binnen de pastoraatgroep. “Het pastorale werk is onze core
business, maar ook dat is geven en nemen,” aldus Jan de Waal.

“Een parochie met toekomstambities moet een gezonde visie hebben op 
financiën en gebouwen,” aldus Bram Boon (penningmeester) en Pieter
Oosterhout (vastgoed). Een gezamenlijke boekhouding, contact met de
overheid , maar ook met instanties zoals de monumentenwacht of particulieren
zijn essentieel om onze eigen ambities te etaleren. De realisatie van de 
monumentensubsidies en het boomgaardproject rond de kerk van Winssen zijn 
hier levende voorbeelden van. Uniformiteit naar buiten moet gepaard gaan met
uniformiteit binnen de parochie. Door middel van uniformering en 
schaalvergroting kan de parochie de diverse geloofsgemeenschappen beter
ondersteunen. Gezamenlijk inkopen is daar een voorbeeld van, aldus Bram
Boon.

Bestuursleden Trudie Benschop (communicatie) en Jan Roelofs 
(contactraden) benadrukte beiden het belang van wederzijdse communicatie.
De nieuwe website heeft een vliegende start kunnen maken. Veel informatie
kan via de website op snelle wijze worden verspreid, maar biedt ook de
mogelijkheid tot communicatie richting bestuur of werkgroepen en
contactraden. Een praktisch voorbeeld is het digitaal inschrijven van het 
doopsel. Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het Parochieblad
‘Rondom Johannes’ voor veel parochianen als belangrijkste bron van
informatie wordt gezien en het geeft aan dat we ook qua communicatie in een
nieuw tijdperk zijn beland waarin digitaal en gedrukt elkaar moeten aanvullen.
De snelle digitale communicatie biedt het bestuur, de contactraden en de
diverse werkgroepen de mogelijkheid elkaar makkelijker te informeren.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat dit proces van wederzijds informeren
groeiende is.

De avond werd besloten met de mogelijkheid open van gedachten te
wisselen. Wil Repkes was namens het bestuur gevraagd dit deel van de avond
te begeleiden. De aanwezige parochianen stelden diverse vragen, hadden tips,
maar ook kritische opmerkingen. Deze feedback bleek voor het bestuur een 
belangrijke stimulans en beantwoordde de vraag: “wat is mijn opdracht”!

Het Parochiebestuur

NEVA ENSEMBLE OPNIEUW IN BEUNINGEN
“Wegens overweldigend succes geprolongeerd”. Dat kunnen we wel 

zeggen van het optreden van het Neva Ensemble uit St. Petersburg vorig jaar 
december. Daarom komt het unieke gezelschap van zes artiesten (twee dames, 
drie heren en een pianiste) opnieuw naar Beuningen.  Vrijdag 8 januari
staan de deuren van de Corneliuskerk weer open voor liefhebbers van een
karakteristiek Russisch getint zangfestijn. Voor de pauze horen we Slavisch 
Byzantijnse kerkmuziek. Na de pauze melodieën uit opera’s, licht klassieke 
werken en beroemde Russische volksliederen. 

Het concert begint om 20.00 en is gratis toegankelijk. Na afloop  is er een 
deurcollecte ten bate van het Ensemble. Ook kan men dan CD’s van het 
gezelschap aanschaffen. Het optreden van het ensemble in Beuningen is voor 
liefhebbers een buitengewone gelegenheid in eigen dorp te genieten van 
muziek van Europese klasse.
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ACTIE KERKBALANS
De Actie Kerkbalans komt er weer aan!  De werkgroepen in de 

vier geloofsgemeenschappen zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Vanaf half januari zult u een brief tegemoet 
kunnen zien met een verdere uitleg van deze actie.

Evenals voorgaande jaren vragen wij u weer om onze Parochie te steunen 
met een financiële bijdrage. Uw bijdrage wordt gebruikt voor onderhoud, 
verwarming, verlichting en  personeel, maar ook voor het pastorale werk in de 
geloofsgemeenschap van uw eigen dorp. Daarom heeft ook elk dorp zijn eigen 
bankrekening.

Jammer genoeg zien we een dalende trend in de opbrengsten van de actie 
Kerkbalans, terwijl de kosten van de parochie toenemen. Wij hopen en 
rekenen daarom ook nu weer op uw vrijgevigheid!

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Bram Boon (Penningmeester Parochie Johannes XXIII)

VERSLAG PAROCHIEAVOND
Op 19 oktober vond in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen de 

eerste parochieavond plaats. Er werd teruggekeken op wat er sinds de start van 
onze nieuwe parochie gerealiseerd is, maar er is ook vooruitgeblikt naar de 
toekomst.
De opening van de avond werd verzorgd door Allard Hosman, vicevoorzitter 
van het kerkbestuur. De kernboodschap van deze opening was dat in een 
fusieproces inzet wordt gevraagd van alle betrokkenen. Een ieder moet zich 
afvragen: “wat is mijn opdracht?” Schuilen achter organogrammen of wachten 
op actie is niet aan de orde. Samenwerken én ook zelf dingen willen oppakken  
is de sleutel tot een succesvol fusieproces. Het is een eerste opdracht die elke 
parochiaan zich kan geven. Met trots kon worden geconcludeerd dat op 
bestuurlijk niveau uniformiteit is bereikt en dat de diverse werkgroepen in 
toenemende mate elkaar vinden. “Langzaam zijn we bezig onze gezamenlijke 
identiteit te creëren,” aldus Allard Hosman. Deze boodschap werd 
ondersteund door Pastoor Jan de Waal. Jan de Waal vertegenwoordigde de 
pastoraatgroep. Hij hield een warm betoog over samenwerking, maar 
appelleerde ook aan het besef dat samenwerken ook geven en nemen is en  
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Weurt

GEDACHTE TIJDENS EEN GURE KILLE
Een paar dagen nadat de goede Sint weer was vertrokken, liep ik in Weurt 

over de dijk. Er stond een gure kille wind en er viel plotseling wat ijskoude 
regen. De voorbode van de winter. Mijn gedachten gingen uit naar de herders 
die, voor 2015 jaar terug, tijdens de wintermaand op de koude vlakke 
heidevelden vertoefden.

Ze hoorden de Engelen zingen…

Donker keek de grauwe lucht, op de gure koude dag.
Misschien komt er morgen regen, het werd immers al lang verwacht.

Midden op de vlakke hei, zaten de herders wat te praten.
Maar ondertussen hielden zij, de kudde schapen in de gaten.
Ze waren in het robuuste land en het weer was wispelturig.
Een schaapje was een beetje ziek, het rilde ook voortdurig.
De jongste herder nam het zieke beest, knusjes in zijn arm.
Het kleine dier rilde nog wat, maar kreeg het daarna warm.
Een eind verder stond ’n hut, daar binnen in ’n kleine stal.

D'r stond een oude kribbe in en een paar bossen stro ’ t was al.
Een vette os was van de kou, ook even in de stal gekropen.

Maar de schapen ginds op de hei, bleven rustig grazend lopen.
Maar zie daar vanuit ’t verre land, kwam een paartje aangelopen.

Op ’n ezel zat een jonge vrouw, de man liep diep in zijn jack gebogen.
Ze zagen het hutje staan en gingen er vlug naar binnen.

Bij het vrouwtje, die hoog zwanger was, zou het direct beginnen.
En zie na betrekkelijk korte tijd, werd er een kindje geboren.

De man wikkelde het jongetje in een doek, liet geen moment verloren.
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Hij legde het kindje in de krib met stro, zo kort mogelijk bij de os.
’t Vette beest was zeer verheugd en snoof er maar op los.
De ezel werd er bij gehaald, het werd nu ook wat knus.

De vrouw, Maria, knikte blij, ze gaf het lieve kind een kus.
Maar midden op de koude hei, fonkelde ’n ster hoog aan de lucht.

De herders stonden meteen perplex en lieten een diepe zucht.
Daar is iets raars wat is het toch? Ze konden het niet snappen.
"Vooruit!", riep toen de oudste, ”laten we vlug opstappen!”

Toen liepen ze mee met de ster, tot die bleef stille staan.
Ze kwamen bij de stal en zijn daar naar binnen gegaan.

Daar zagen ze het moedertje, ze straalde fier vol vreugde.
Haar man, hij heette Jozef, was verlegen en hij kleurde.

Ze waren allebei zo blij, het Jezus kindje was nu op aarde.
Dat gaf aan hun armzalig bestaan, nu een overvolle waarde.

Maar ook de herders waren blij, met hun schapen en de hond.
Ze kropen allemaal om de krib, heel gezellig in het rond.

Toen hoorde zij Engelen zingen: ”-Glorie zij God in de hoge-”.
De herders waren diep ontroerd, toen zij voor het kindje bogen.

Jan mit ‘t Roakeliezer
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Geen licht, geen leven. Zonder het licht van God die liefde is, ben je een 
donker mens, een uitgebluste lamp, een onopvallend obstakel. Geen wonder 
dat mensen je niet zien staan, geen oog voor je hebben. Je straalt niets uit, je 
verspreidt geen licht. Je bent hooguit een gevaar voor een ander.
Maar is het dan juist niet mooi 'onopvallend' te zijn? Jawel, dat kan een goede 
eigenschap zijn. Maar een onopvallend Amsterdammertje zorgt op een 
donkere winteravond wel voor een flinke deuk in je pas gekochte 
automobiel... Zorg ervoor dat je gezien wordt: dat mensen in jou iets van 
hoger licht ontwaren! Geen licht, geen leven.

Hoe je dat voorkomt, in duisternis je weg te gaan? 'Het waarachtige licht 
dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.' Zo heeft Johannes de 
komst van Jezus verstaan: licht dat in de wereld komt. Als een zoeklicht in 
een donkere grot, als een helmlamp van een mijnwerker, als een koplamp van 
een fietser in een donkere stad.

Jezus wil je in het zonnetje zetten. Hij wil dat Gods mensen kinderen van 
het licht zijn, opvallend anders in een donkere wereld, mensen die gezien 
mogen worden, mensen die zelfs in de nacht van de dag zijn, mensen die iets 
uitstralen van zijn liefde voor een wereld verloren in schuld; mensen die haat 
hebben omgeruild voor barmhartigheid en genegenheid.

Ik was op weg naar een begrafenis. Ze had, jaren geleden al, haar zoon 
verloren. Later was ze weduwe geworden. Ze was hertrouwd. Het leven leek 
weer een feest. Maar niet lang na haar huwelijk bleek ze een tumor te hebben. 
Een hersentumor. Het bleek een slopende ziekte. Ze kwam in een rolstoel, in een 
verzorgingshuis. Maar zolang het ging, vertelde ze aan wie het maar horen wilde 
dat God goed is, dat zijn liefde sterker is dan de tumor en het leven met Hem 
groter dan de dood. Over haar graf straalde de herfst in een zacht zonlicht. 
Eeuwenoude woorden klonken over de diepte heen: De Heer doe zijn aangezicht 
over u lichten! En op weg naar huis zong in mijn hart het lied dat we in de kerk 
zongen: 'Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, wanneer ik hoor, dat U mij 
thuis verwacht. Dan weet ik Heer, U verlaat mij niet!'

Nog even, dan is het weer Kerst... Vergeet uw licht niet. Het is uw leven.

Zalig Kerstfeest! Diaken Louis Donkers.

 

Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 



VERGEET UW LICHT NIET!
Ik was op weg naar een begrafenis, ergens in het Brabantse, aan de rand 

van een stad. Langs de weg: lange rijen lantaarnpalen. Aan die lantaarnpalen: 
posters. En op die posters: een fietsstuur met een koplamp. Daaronder deze 
woorden: Geen licht, geen leven. Een duidelijke waarschuwing. Mij dunkt, 
heel terecht in de grote stad! Het is levensgevaarlijk te rijden zonder licht. 
Oliedom. Je brengt jezelf en een ander in gevaar. Dus zorg ervoor dat je ziet 
en gezien wordt! Geen licht, geen leven.

Weer wordt het Kerst. Wat dat betekent? Meestal: donkere dagen. Ook 
voor een christenmens? Ja, voor iedereen is het even donker. Letterlijk en 
figuurlijk vaak idem dito. Moeilijkheden in je familie. Zorgen om de kinderen. 
Problemen op het werk. Conflicten in het Midden-Oosten. Duisternis. Zelf 
was ik op weg naar een begrafenis van een vrouw, een moeder, een geliefde 
oma. En toch is er een verschil... Een christenmens heeft een lampje! Uw 
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Johannes, die 
Genesis herschrijven wil en de bijbel opnieuw laat beginnen met die 
verrukkelijke woorden 'In het begin was het Woord en het Woord was bij 
God', de oude apostel Johannes zegt: 'Het waarachtige licht dat ieder mens 
verlicht, was komende in de wereld.'

Gaande door het leven, misschien door de nacht, wellicht tegen de wind in, 
heb ik licht - om te zien en om gezien te worden! Veel licht? Licht voor - pak 
weg - drie kilometer? Welnee, licht voor de eerstvolgende tien meter 
misschien. Maar dat is genoeg. Wat overmorgen komt zien we morgen wel 
weer. Voor vandaag en morgen heb ik dankzij de liefde van God licht genoeg.
Dus zijn alle problemen voorbij, als ik die koplamp van het evangelie maar 
heb? Ook al niet! Al had je honderd koplampen of de 
schijnwerpers van een dalende Boeing 747, er zijn en 
blijven altijd kuilen in de weg, verkeersdrempels, 
onverwachte paaltjes en andere obstakels. Maar: geen 
paniek, ik heb licht genoeg om ze uit de weg te gaan! Het 
licht van het Evangelie helpt mij op de goede weg te 
blijven. Gods liefde straalt voor mij uit. Ik heb licht, 
leven! Licht om te zien. Maar ook: om gezien te worden. 
Dat is minstens zo belangrijk: dat een ander je kan zien 
aankomen!

WINTERS WARM, EEN MUZIKAAL KERSTVERHAAL DOOR OUR CHOICE
Op 19 december zal Our Choice een kerstconcert geven onder de titel 

‘Winters Warm, een muzikaal kerstverhaal door Our Choice’. Er zullen twee 
voorstellingen zijn, om 17.00 en om 20.30.

De plaats van uitvoering is de H. Andreaskerk in Weurt. Tijdens deze 
voorstellingen kunt u luisteren naar het kerstverhaal. Wij zullen dit verhaal 
omlijsten met bekende kerstnummers die in een ander jasje zijn gestoken.

De entree is gratis. Hoe u de gratis toegangskaarten kunt verkrijgen, kunt u 
zien op onze website www.ourchoiceweurt.nl.

OUR CHOICE

Our Choice aan het repeteren ©Hans Straten
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paniek, ik heb licht genoeg om ze uit de weg te gaan! Het 
licht van het Evangelie helpt mij op de goede weg te 
blijven. Gods liefde straalt voor mij uit. Ik heb licht, 
leven! Licht om te zien. Maar ook: om gezien te worden. 
Dat is minstens zo belangrijk: dat een ander je kan zien 
aankomen!
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Ceciliafeest en Andreasfeest / vrijwilligersavond van de 
Geloofsgemeenschap Weurt

Zondag 22 november j.l. was voor het gemengd koor uit Weurt een 
bijzondere dag. Zij vierden het jaarlijkse Ceciliafeest. Dit jaar was het wel 
heel erg speciaal daar zij drie jubilarissen hadden. De dames: Ria Kersjes 40 
jaar lid, Nellie Hammen 40 jaar lid dameskoor/gemengd koor en Corine 
Janssen-Steenberg 25 jaar lid. De jubilarissen werden gehuldigd voor aanvang 
van de Eucharistieviering. Er was veel belangstelling en er werd tijdens de 
viering mooi gezongen door de koorleden. Na afloop werd door iedereen het 
gildelied gezongen. Daarmee was de viering nog niet afgelopen.

Pastor Jan de Waal nodigde Burgemeester van Eert uit om naar voren te 
komen om een bijzondere Weurtenaar in het zonnetje te zetten. De Heer Piet 
Cleijne mocht uit handen van de burgemeester de zilveren erepenning van de 
gemeente Beuningen ontvangen voor zijn vrijwillige inzet van 40 jaar 
voorzitter van het gemengd koor St. Andreas Weurt. De Heer Cleijne was zeer 
verrast en bedankt iedereen die alle jaren, net als hij, met veel plezier iedere 
zondagochtend de Eucharistieviering verzorgt met gezang. Hij hoopte dit nog 
vele jaren te mogen doen.

Maandagavond 30 november was het weer een drukte in de St. Andreaskerk 
daar de jaarlijkse Andreasfeest/vrijwilligers avond werd gehouden. Al vele 
jaren wordt na de Heilige Mis ter ere van St. Andreas de vrijwilligersavond 
gehouden. Deze avond is voor alle vrijwilligers die op ieder hun eigen manier 
betrokken zijn bij de Weurtse geloofsgemeenschap. Na afloop is er dan een 
gezellig samenzijn met een kop koffie en een drankje. Tijdens deze avond 
worden er 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Een man en een vrouw. 
Pastor Jan de Waal maakte tijdens deze avond bekend wie de uitverkoren van 
het jaar 2015 zijn. Dit jaar zijn het Gerard Peters en Lies Peters - Klaasen. 
Gerard is vele jaren voorzitter geweest van de Andreasparochie en zingt al 
tientallen jaren in het gemengd koor. Daarnaast haalt hij iedere zondagochtend 
Pastor Jan de Waal op voor de Eucharistieviering en brengt hem weer thuis. 
Verder weet Gerard ontzettend veel over de geschiedenis en de bouw van de 
St. Andreaskerk. 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 23 januari 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 januari naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Een geweldige vrijwilliger die tijdens zijn dankwoordje iedereen bedankt en 
o.a. zegt: “Zonder de inzet van alle vrijwilligers, ieder op zijn eigen manier 
kunnen we niet vieren en onderhouden.” 
Lies Peters is ook een bijzondere vrijwilligster. Ze zingt ook al tientallen 
jaren, eerst in het dameskoor, (waarbij ze tevens een aantal jaren voorzitster 
was) en daarna in het gemengd koor. Ze is ook altijd bereid om Pastor Jan de 
Waal op te halen en naar huis te brengen. Je kunt ook altijd een beroep doen 
op Lies, met alles wat de parochie aangaat. 

De avond was gezellig en er werd veel met elkaar gesproken en ook gelachen. 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet voor de 
geloofsgemeenschap Weurt 

De Contactgroep  

Expositie Het Kind in museum Tweestromenland
De oproep voor doopjurkjes voor een tijdelijke expositie over Het Kind in 
museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen heeft ervoor gezorgd dat er 
vanuit de streek meer dan honderd doopjurkjes voor bruikleen zijn 
aangeboden. Dit geeft de expositiecommissie de gelegenheid een prachtige 
presentatie te maken van deze wolk aan doopjurkjes. In de expositie staat Het 
Kind centraal in de periode 1900-1960. De aandacht ligt op rituelen en 
gewoonten rondom geboorte, doop, communie, schoolse zaken en het 
consultatiebureau met gangbare adviezen over opvoeding in deze periode. Er 
zijn naast doopjurkjes en doopkleden ook veel kinderwagens en wiegen te 
zien, speelgoed van vroeger, geboortekaartjes, communiecadeautjes en 
lesmateriaal. Persoonlijke verhalen maken deze bijzondere expositie compleet. 

De expositie start op zondag 29 november en loopt tot de zomer 2016. Op 
zondag 27 december 2015 wordt een ‘geboortefeest’ gehouden. Ook 2e 
Kerstdag is het museum geopend. Zie voor verdere informatie en 
openingstijden de website van het museum: www.museumtweestromenland.nl
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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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