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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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gevarieerder  in gaan richten. Weurt is gedurende de laatste decennia’s 
gegroeid tot zo’n 2500 inwoners met een hechte dorpsgemeenschap, waar ook 
nieuwe bewoners na een korte inburgerperiode elkaar als echte ‘Wurtse 
minsen’ groeten met: ’Hoi!!!”

Jan mit ‘t Roakeliezer

KERKBALANS 2016

De landelijke actie Kerkbalans gaat binnenkort weer starten. In de week van 
25 januari gaan de collectanten weer op pad om bij u de jaarlijkse bijdrage op 
te halen. We mogen ons gelukkig prijzen dat er vele medewerk(st)ers zijn, die 
daarbij willen helpen.

De inkomsten uit deze actie zijn hard nodig. Voor o.m. het onderhoud van de 
kerk, de energiekosten, personele kosten voor de pastor, de uitgaven voor 
parochiële activiteiten, enz.

Ook al maakt de St. Andreasparochie sinds vorig jaar deel uit van de 
nieuwe parochie H.Johannes XXlll, de opbrengst van deze actie komt ten 
goede aan de eigen geloofsgemeenschap St.Andreas.

De werkgroep kerkbalans en alle collectanten die erbij betrokken zijn, vinden 
het belangrijk om hun medewerking aan deze actie te verlenen. Want de kerk 
van Weurt is dat zeker waard. De kerk heeft een bijzondere betekenis en 
neemt een belangrijke plaats in onze Weurtse geloofsgemeenschap in. Er blijkt 
behoefte te bestaan om met name bij feestdagen, o.m. Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden, zoals bv. de uitvoering van de 
Passion, de karnavalsmis,  kindervieringen enz. , deze vieringen bij te wonen. 
Wij willen dat heel graag voor onze gemeenschap behouden, zodat ook de 
vieringen i.v.m. doop, huwelijk, begrafenis in de toekomst mogelijk blijven in 
onze fraaie parochiekerk St. Andreas. Om dat alles in stand te houden is het 
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

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

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

Pastorieën:
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Redactieleden “Rondom Johannes”

Beuningen Ewijk
Nicky Voet Theo Coenders
Kees-Jan Petri Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven

Trudy Teunissen
Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 19 maart 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 3 maart naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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van het WOZOCO-project. Na zeer veel baanbrekend werk door het 
Stichtingsbestuur, goede contacten met Standvast Wonen, Gemeentebestuur 
en allerlei instanties, zijn vanaf medio juni 2006 de appartementen van het 
Wozoco-complex bewoond. Een triomf voor het Stichtingsbestuur en de 
Seniorenbond.

Op 7 september 2005 werden de Weurtenaren opgeschrikt nadat ‘s nachts de 
pastorie door een uitslaande brand werd 
vernield. Na een jaar van effectief werk kon 
op 30 november 2006, de herbouwde 
pastorie door pastoor Jan de Waal worden 
ingezegend. Pastoor Jan de Waal nam in 
2006 het initiatief om jaarlijks op 15 
augustus bij het beeld “O.L.Vrouw van de 
behouden thuiskomst” een terugkerende 
herdenking te houden. Pastor Jan de Waal

Onder zijn leiding is in de jaren 2010- 2011 de Andreaskerk gerestaureerd. De 
restauratie is gericht geweest op de binnen- en buitenkant van de kerktoren en 
de buitenkant van het priesterkoor. Vervolgens zijn de zeven kostbare glas-in-
lood ramen op het priesterkoor gerestaureerd. Deze restauratie werd mogelijk 
door financiële ondersteuning van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De daaropvolgende jaren werd er door het Gemeentebestuur en diverse 
instanties hard gewerkt om ons dorp een beter aanzien te geven. Met name 
door de bouw van de fraaie nieuwe wijk “de Rozenhof”.

Vervolgens de grote reconstructie van de Van Heemstrabaan. Dit project werd 
tijdens de zomer 2015 gerealiseerd en op 30 juli 2015 door burgemeester 
Carol van Eert geopend. In 2015 is ook gestart met de renovatie/uitbreiding 
van de sporthal en dorpshuis “de Kloosterhof” en daarbij een geheel nieuwe 
basisschool en peuterspeelzaal. 

Dit gehele complex “Ontmoetingcentrum Kloosterhof” zal medio 2016 
gerealiseerd zijn. Vervolgens is het de wens van het Gemeentebestuur dat de 
bewoners van Laan 1945 onder de vlag van Weurt + de Laan levendiger en 
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DIERBARE MEDEMENSEN, MEDECHRISTENEN, MEDEPAROCHIANEN:
ALLE GOEDS VOOR 2016!!

Het nieuwe jaar 2016 is al weer en paar weken oud. De donkere dagen 
van Advent, het licht van de Kerstsfeer, de wensen voor een blij, gezond, 
gezegend, zalig, zinvol, vredevol, gezellig nieuwjaar liggen al achter ons. De 
kerstbomen zijn weer opgeruimd, de kerststallen weer opgeborgen en de 
kerstversierselen weer ingepakt. Alles is weer zoals altijd gedurende het jaar. 
Dit jaar 2016 wordt al meteen druk, want Pasen valt heel erg vroeg, eind 
Maart al. Dus wordt er in januari al vroeg aandacht besteed aan het Carnaval, 
want Carnaval volgt de “liturgische kalender”.

Als dit parochieblad verschijnt, is de actie KERKBALANS in volle 
gang, het is een januari-gebeuren. In deze Kerkbalans wordt altijd aandacht 
besteed aan het onderhouden van onze kerkgebouwen en alles wat daar bij 
hoort. We zijn toch SAMEN KERK.

Zoals gezegd, CARNAVAL is dit jaar heel vroeg. De pronkzittingen 
zijn al voorbij en de Carnavalsprinsen zijn al bekend in de vier dorpen in de 
gemeente Beuningen : Prins Thijs (Swartjes) van ’t Nuchtere Kalf in het Oude 
Biesenrijk, Prins Jos (Hermsen) van de Plekkers in Eikelenburg, Prins Marcel 
(Janssen) van de Dijkvelders in Zottendael, en Prins Roel (van Beuningen) 
van Dorstvlegels in Oelewaal. Samen met adjudanten, secondanten, jeugd-
prinsen, pages en de Raden van Elf, het bestuur en de Senaat zullen zij wel 
zorgen voor het nodige plezier tijdens hun “regeringsperiode” in onze 
gemeente in het Rijk van Nijmegen.

Woensdag 10 februari is het ASWOENSDAG, het begin van de 
voorbereidingstijd voor Pasen op zondag 27 Maart, en die tijd noemen we 
“DE 40-DAGENTIJD”, of zoals vroeger de VASTENTIJD. In deze 
‘vastentijd’ wordt niet alleen onze aandacht gevraagd, maar hopelijk ook een 
concrete bijdrage voor een vastenactieproject in Oeganda. (Lees hierover 
verderop meer). De geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en Winssen 
zullen dit project steunen. De geloofsgemeenschap van Beuningen besteedt
haar vastenactie opbrengst zoals ieder jaar aan het straatkinderenproject in 
Chennai, India (al meer dan 15 jaar).

Ook persoonlijk worden we gevraagd ons voor te bereiden op Pasen. 
En dan valt vaak het woord BEKEREN. Bekeren is wel een heel geladen 
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haar vastenactie opbrengst zoals ieder jaar aan het straatkinderenproject in 
Chennai, India (al meer dan 15 jaar).

Ook persoonlijk worden we gevraagd ons voor te bereiden op Pasen. 
En dan valt vaak het woord BEKEREN. Bekeren is wel een heel geladen 

van het WOZOCO-project. Na zeer veel baanbrekend werk door het
Stichtingsbestuur, goede contacten met Standvast Wonen, Gemeentebestuur
en allerlei instanties, zijn vanaf medio juni 2006 de appartementen van het
Wozoco-complex bewoond. Een triomf voor het Stichtingsbestuur en de
Seniorenbond.

Op 7 september 2005 werden de Weurtenaren opgeschrikt nadat ‘s nachts de 
pastorie door een uitslaande brand werd 
vernield. Na een jaar van effectief werk kon
op 30 november 2006, de herbouwde 
pastorie door pastoor Jan de Waal worden
ingezegend. Pastoor Jan de Waal nam in
2006 het initiatief om jaarlijks op 15
augustus bij het beeld “O.L.Vrouw van de 
behouden thuiskomst” een terugkerende 
herdenking te houden. Pastor Jan de Waal

Onder zijn leiding is in de jaren 2010- 2011 de Andreaskerk gerestaureerd. De
restauratie is gericht geweest op de binnen- en buitenkant van de kerktoren en
de buitenkant van het priesterkoor. Vervolgens zijn de zeven kostbare glas-in-
lood ramen op het priesterkoor gerestaureerd. Deze restauratie werd mogelijk
door financiële ondersteuning van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De daaropvolgende jaren werd er door het Gemeentebestuur en diverse
instanties hard gewerkt om ons dorp een beter aanzien te geven. Met name
door de bouw van de fraaie nieuwe wijk “de Rozenhof”.

Vervolgens de grote reconstructie van de Van Heemstrabaan. Dit project werd
tijdens de zomer 2015 gerealiseerd en op 30 juli 2015 door burgemeester
Carol van Eert geopend. In 2015 is ook gestart met de renovatie/uitbreiding 
van de sporthal en dorpshuis “de Kloosterhof” en daarbij een geheel nieuwe 
basisschool en peuterspeelzaal.

Dit gehele complex “Ontmoetingcentrum Kloosterhof” zal medio 2016
gerealiseerd zijn. Vervolgens is het de wens van het Gemeentebestuur dat de
bewoners van Laan 1945 onder de vlag van Weurt + de Laan levendiger en 
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Weurt. Vanaf 1947 werden de eerste nieuwe huizen gebouwd in de Thomas v. 
Heereveldstraat en Theo Repkesstraat (genoemd naar de 2 overleden 
oorlogsslachtoffers in Duitsland) en vervolgens de Bevrijdingsstraat en 
volgende straten ten zuiden van de Van Heemstraweg.

In 1959 vertrokken de zusters Franciscanessen die van 1911 behalve voor 
onderwijs ook de zorg van huisvesting voor bejaarden op zich hadden 
genomen. De paters Maristen namen daarna hun intrek in het klooster en 
waren al snel ingeburgerd. Drie paters Maristen werden achtereenvolgens tot 
pastoor van de parochie benoemd. Van 1962 t/m 1983 pater Jo Verschuren, 
Pater Wim van de Midden van 1983 t/m 1992 en pater Joop Reurs van 1992 
t/m 2003. De paters vervulden hiermede een belangrijke taak. 

Op 31 januari 2007 vertrokken de laatste drie paters, nadat het klooster was 
verkocht aan Woonstichting Standvast Wonen. Hierna volgde een moeilijke 
periode, omdat de parochie geen pastoor meer had. Maar vanaf 2005 
begeleidde Pater Jan de Waal de Andreas parochianen en werd op zondag 13 
januari  2008 officieel tot pastoor geïnstalleerd. 

In de Jonkerstraat op nr. 8 stond één van de meest monumentale boerderijen 
van Weurt.  Deze hoeve behoorde oudtijds toe aan de abdij Mariënweerd in 
Berne bij Heusden, waaraan het huis de naam “de Kloosterhof” dankt. Eind 
zestiger jaren van de vorige eeuw, op dezelfde plaats waar de hoeve heeft 
gestaan, is het dorpshuis gebouwd. (Het patronaat bij de kerk was inmiddels 
gesloopt). Enige jaren later is de sporthal aan het dorpshuis gebouwd. 

Midden 1998 werd er uit het bestuur van de Seniorenbond Afd. Weurt een 
commissie van vier mannen gevormd, om in ons dorp een woon-zorgcomplex 
te realiseren. Nadat de paters Maristen bereid waren het klooster met de 
bijbehorende grond “de Kloostertuin” te verkopen, volgde een lange 
arbeidzame weg met het Gemeentebestuur en Standvast Wonen. Eind 2002 
stonden alle neuzen eindelijk in dezelfde richting. De opdracht van de 
commissie (De 4 Jannen) was hiermede gerealiseerd. Hierna werd op 17 
februari 2003 door de commissie een vijftal vrijwilligers gepresenteerd, die 
zich bereid verklaarde om zitting te nemen in het Stichtingbestuur ten behoeve 
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woord, zoiets van dat we niet goed op weg zijn. En als we “achterom kijken” 
in ons leven, zijn we heel vaak trots en voldaan over wat we gepresteerd 
hebben, en bekeren is dan vaak niet op zijn plaats. Bekeren kun je ook zien 
als: strooi je geen zand in de ogen, maar heb het lef om eerlijk in je eigen hart 
te kijken. We hebben het wel goed, maar gaat het in onze samenleving als 
zodanig ook wel zo goed? Draait onze samenleving (als Christenen) wel 
volgens de spelregels die God voor ogen stond toen Hij de wereld schiep en de 
mens als Zijn beeld en gelijkenis? Als het antwoord op deze vraag negatief is, 
dan moeten we ons aangesproken weten. Wij spreken zo gemakkelijk over 
“goed zijn”, maar ons “doen” valt vaak anders uit. We voelen ons vlug geraakt 
en gekwetst, maar al even vlug doen we vaak anderen pijn en stappen daar wel 
licht over heen. Is dit geen gedachte voor een persoonlijke voorbereiding?

Dierbare mensen, geniet van het Carnaval en een goede ‘bezinning-
bekering’ voor de Vastentijd, en vergeet de mensen in Oeganda (en India) 
niet. May God bless you all.

Pastor Bertus Visschedijk

OEGANDA CAMPAGNE VASTENACTIE 2016 (Weurt, Ewijk & Winssen)
Vastenactie 2016 werkt samen met SOCADIDO (SOroti CAtholic 

Diocese Integrated Development Organisation), een ontwikkelingsorganisatie 
van het bisdom Soroti. Het werkgebied van SOCADIDO beslaat alle districten 
van de Teso-regio in het noordoosten van Oeganda. Het campagneproject van 
Vastenactie 2016 richt zich op het Katakwi-district. SOCADIDO wil het leven 
van deze mensen in dit district verbeteren. Veel mensen hebben nu weinig of 
niets te eten, doordat de oogsten vaak mislukken of te weinig opbrengen. 
Onder andere via de bouw van informatiecentra, trainingen in landbouw- en 
irrigatiemethoden, een kleine startlening en een span ossen met een ploeg 
worden boeren en hun gezinnen op weg geholpen. MAG SOCADIDO OP 
ONZE HULP REKENEN?

Johan Campier, de campagneleider Vastenactie 2016, schrijft het 
volgende in het krantje “Vastenactie Nieuws”: In de vastentijd van vorig jaar 
had ik het geluk ons campagneland van 2016 te bezoeken: Oeganda. Een voor 
mij verrassende ervaring wil ik met u delen. Tijdens een zondagsdienst viel 
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ons oog op een eenvoudige kist. Het had iets weg van de muntenbak achterin 
de kerk waarin je een muntje gooit als je een kaars aan wilt steken. Na afloop 
van de dienst vroegen wij een van onze begeleiders waartoe deze bak diende. 
Het antwoord verbaasde mij: “Dit is de collectebus voor de vastenactie”.
Omgeven door droogte, armoede en honger voeren de Oegandezen hun eigen 
vastenactie. Niet alleen met het kistje in de kerk: er gaan ook doosjes mee naar 
huis waar zelfs de jongste kinderen geld doen. Achter in de kerk staat 
bovendien een grote, open kist. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld ook kleding 
en andere spullen bijdragen. Alles komt uiteindelijk ten goede aan de 
allerarmsten van de samenleving. Zo steunen ze elkaar, zo zijn ze er voor 
elkaar. Een in verbondenheid, een groot goed. MAG SOCADIDO OP ONZE 
HULP REKENEN?

Gabriël Opio (23 jaar) leerde van SOCADIDO landbouw- en 
irrigatietechnieken. Zijn grote droom is over vijf jaar een echt 
trainingscentrum op te richten en met ‘school-drop-outs’ jongeren te werken. 
“Ik weet nog goed hoe moeilijk we het vroeger hadden: mijn moeder was 
gehandicapt, dus ik moest al jong meehelpen om geld te verdienen. Ik ben 
daardoor nauwelijks naar school geweest. Dankzij SOCADIDO kan ik nu 
voor mijn moeder en mijn familie zorgen. Ik wil mijn kennis en ervaring met 
meer jongeren delen. Zij zijn uiteindelijk de toekomst van Oeganda.” MAG 
SOCADIDO OP ONZE HULP REKENEN?

Boer William Odongo is getekend door de moeilijke geschiedenis van 
de regio. Hij herinnert zich maar al te goed de terreur van het ‘Leger van de 
Heer’ en de agressieve veediefstallen van de Karamojong: “We hadden honger 
en werden door de regering in een kamp gezet. Ook in het kamp was het leven 
hard: we hadden te weinig eten en het ontbrak aan vers water. Er waren 
nauwelijks sanitaire voorzieningen: dus mensen werden ziek en stierven. Toen 
we naar huis konden, was daar helemaal niets meer. Van SOCADIDO leerde 
ik onder meer groente kweken. Ook leerde ik van hen dat het belangrijk is 
bomen te planten: toen we terugkwamen uit d kampen, hebben we bijna alle 
bomen gekapt om brandhout te hebben en om hutten te bouwen. Dat 
veroorzaakt enorme erosie en waterproblemen. Nu zijn we weer bomen aan 
het planten.” William heeft nu tien koeien en een grote groentetuin. Hij doet 
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van Weurt. (Thans omgebouwd tot een unieke woonlocatie in ons dorp).
Langzaamaan kwam er daarna een toevloed van inwoners in het dorp. Enkele 
bekende huizen in Weurt herinneren er nog aan, zoals Huize Weurt, Het 
Kasteel en Buitenhof. De bevolking bestond uit een aantal boeren, maar de 
meeste bewoners werkten, sommige met hun hele gezin, op de steenfabriek. 
Een smederij, timmerman, schoenlapper, een paar kleine winkeltjes en ‘n  
aantal cafés maakten het dorp compleet. Omstreeks 1890 begon het dorp zich 
heel langzaam te ontplooien. Pastoor Frans Verhees gaf de aanzet tot de bouw 
van een nieuwe kerk, omdat de in gebruik zijnde kapel te klein werd. Met 
flinke financiële hulp en stenen van de steen fabrikanten en de bijdragen en 
vurige hulp van de parochianen, werd op 12 september 1898 de St.-
Andreaskerk plechtig ingewijd. In 1903 nam pastoor Joseph van der Marck de 
scepter over in de parochie Weurt, waar de meeste mensen sober en in armoe 
leefden. Onder zijn leiding bouwde men een klooster waarin zich 
kloosterzusters vestigden. Aan het klooster werd een drieklassige school voor 
meisjes en tevens een bewaarschool gebouwd, waar de zusters les gaven. In 
1907 werd de openbare jongensschool eveneens een rooms-katholieke school. 
In 1926 werd een nieuwe pastorie gebouwd en werd de oude pastorie 
verbouwd tot een patronaat. Het verenigingsleven startte op. De fanfare 
N.A.G., de Werkliedenvereniging, de Boerenbond en voetbalvereniging 
W.V.W. en het verenigingsleven groeide daarna verder uit. 

Pastoor Joseph van der Marck werd in 1937 opgevolgd door pastoor Henricus 
van Heusen. Deze was pastoor van 1937 t/m 1962. Hij had het tij niet mee in 
de armoedige crisisjaren en toen de oorlog uitbrak was hij een zorgzame
dorpspastoor en stond vooral de gezinnen bij waarvan er oorlogsslachtoffers 
vielen. Ook  leefde ook na de oorlog, met “onze” jongens mee, die vanaf 1945 
t/m 1950 als militair naar het voormalig Nederlands Indië werden  
uitgezonden. Gelukkig zijn ze tenslotte allen (25) behouden teruggekeerd.
Op 4 mei 1948 werd in het portaal van de kerk een gedenksteen geplaatst 
met daarop de namen van de 12 oorlogsslachtoffers.
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zijn best het verleden achter zich te laten en vooruit te kijken. “Mijn huis is nu 
een plaats van rust en vrede”.   MAG SOCADIDO OP ONZE HULP 
REKENEN?
Deze artikelen komen uit de krant “Vastenactie nieuws, September 2015”                                                 
en uit het documentatie materiaal “Campagne 2016 Oeganda”.

ACTIE KERKBALANS 2016 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen
Van 17 t/m 31 januari 2016 wordt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans 
gehouden. Ditmaal met het thema ‘Mijn kerk inspireert’. Voor de één is de 
kerk het markante gebouw in het dorp dat overal bovenuit steekt, voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen die het gebouw gebruikt voor de 
weekendvieringen of vieringen bij blijde en droevige gebeurtenissen.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per 
geloofsgemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten 
goede. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan 
deze actie de kerk in stand te houden. De werkgroepen in de 
geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en 
lopers zullen binnenkort de enveloppen huis aan huis bezorgen. 
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesXXIII.nl
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Weurt

CARNAVALSVIERING ANDREASKERK
Zaterdagavond 30 januari om 19.00 uur zal er in de Andreaskerk weer de 
carnavalsviering plaats vinden. Prins Sep met zijn gevolg en de piassen, Prins 
Thijs met zijn gevolg van C.V. 't Nuchtere Kalf zullen tijdens deze viering 
aanwezig zijn. De gehele viering wordt natuurlijk muzikaal begeleid door een 
dweilorkest. Pastor Jan de Waal zal weer traditioneel een buut / overweging 
houden. Iedereen is welkom, jong en oud, verkleed of alleen met een leuke 
feestmuts op.

DE GESCHIEDENIS VAN WEURT IN EEN NOTENDOP
De allereerste bewoners die zich rondom villa Vurdi hadden gevestigd in het 
jaar 815 zijn vermoedelijk de grondleggers van ons dorp. Maar deze naam 
heeft zich nog al eens gewijzigd. Omstreeks 1196 heette het dorp Werthe en in 
1395 werd het Wuerde genoemd. Andere namen die we tegenkomen, zijn: 
Wurt, Vurt, Voirt, Woird, De Weurd en Weurdt. Weurt ligt op oevergronden, 
dat zijn gronden die vroeger regelmatig overstroomd werden door de rivier de 
Waal. In 1799 verdwenen er verschillende huizen bij een dijkdoorbraak en 
verdronk er veel vee. Ook in 1805 werd er veel schade aangericht bij een 
overstroming. De Duvelskolk is daar een voorbeeld van. Het was dus geen 
veilige plek om te wonen en mede daarom is het aantal bewoners destijds 
nooit erg groot geweest.
In ’t jaar 1817 werd de regio verdeeld onder de bevoegdheid van 
schoutambten. Beuningen en Weurt vormden één schoutambt. Rond 1850 
vestigden zich in Weurt steenfabrikanten en werd steenfabriek “De 
Bunswaard” in 1917 gebouwd op het Weurtse grondgebied van de 
uiterwaarden Bunsweert aan de Waal. Het werd destijds het paradepaardje 
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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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STILLE OMGANG
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende 
verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het 
centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 
15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in 
het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament 
(de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende 
pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van 
goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse 
kerk de Eucharistie, om God dank te zeggen. 

2016 Intentie:
Jezus - gelaat van de Goddelijke
Barmhartigheid – genadebrood voor u

Bidden met de intentie 2016 Stille Omgang te Amsterdam:
• Ziet Jezus met zijn barmhartige blik ook mij aan als teken van Gods 

nabijheid?
• Zien we door de ogen van Jezus naar onze medemens om?
• Sterken wij ons door het genadebrood van Jezus en delen we er van uit?
De Stille Omgang 2016 vindt plaats in het weekend van 12-13 maart 2016.
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STILLE OMGANG
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende 
verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het 
centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 
15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in 
het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament 
(de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende 
pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van 
goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse 
kerk de Eucharistie, om God dank te zeggen. 
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niet meer op hier een eerlijk, humaan en inspirerend antwoord te krijgen op de
vragen van deze tijd. Kerksluiting is daarom niet “iets wat ons overkomt”, in 
Eijks woorden, maar in belangrijke mate het gevolg van een verstarde Kerk. 
Een Kerk, waar men zich niet langer thuis voelt en die men daarom ook niet 
meer geldelijk ondersteunt. 
Anselmus en zielsverwanten
De oude kerkvader Anselmus van Canterbury (1033-1109) had als naam voor 
zijn streven: “fides quaerens intellectum”, ofwel in goed Nederlands: geloof 
zoekend naar rationeel begrip van zichzelf. Hij wilde zijn geloof na-denken. In 
zijn tijd nam men daarvoor vooral de filosofie van het oude Griekenland te 
baat. Behalve in de Katholieke Kerk gebruikt men deze wijze van denken 
echter al eeuwen niet meer. Maar in dat woord “zoekend” kan men een proces 
zien. Steeds zullen mensen, net als hij, door hun geloof worden geïnspireerd 
om te zoeken naar een verwoording die past bij de tijd waarin ze leven. Niet 
om dat geloof te ondergraven, maar om het op de best mogelijke manier te 
overdenken, te zuiveren en te beschrijven. Wetende, dat die beschrijving nooit 
volledig zal kunnen zijn, laat staan eeuwig geldend. De Geest waait immers 
waar zij wil. In Utrecht vindt men het echter niet nodig een aantal “dingen van 
het geloof”, zoals Eijk het noemt, die door “kritische katholieken niet worden 
aangenomen” aan een eerlijke, geïnformeerde discussie te onderwerpen. Die 
katholieken moeten zich aanpassen, omdat de waarheid nu eenmaal vaststaat. 
Uit deze woorden spreekt een zekere arrogantie, die de bisschop overigens 
niet kwalijk is te nemen. Hier spreekt immers de Kerk zoals die al eeuwen 
spreekt: een instituut dat van geloven, weten maakt. En van dit weten een 
systeem dat men vanuit Rome met alle macht verdedigt. 
C.P.

CONCERT IN BEUNINGEN
Zondag 31 januari om 15.00uur concert van Muzimare in de Corneliuskerk

SING-IN EERSTE COMMUNICANTEN
Op donderdag 25 februari is er in de Corneliuskerk een Sing-In voor Eerste 
Communicanten met medewerking van kinderkoor de Stuiterballen

niet meer op hier een eerlijk, humaan en inspirerend antwoord te krijgen op de
vragen van deze tijd. Kerksluiting is daarom niet “iets wat ons overkomt”, in 
Eijks woorden, maar in belangrijke mate het gevolg van een verstarde Kerk. 
Een Kerk, waar men zich niet langer thuis voelt en die men daarom ook niet 
meer geldelijk ondersteunt. 
Anselmus en zielsverwanten
De oude kerkvader Anselmus van Canterbury (1033-1109) had als naam voor 
zijn streven: “fides quaerens intellectum”, ofwel in goed Nederlands: geloof 
zoekend naar rationeel begrip van zichzelf. Hij wilde zijn geloof na-denken. In 
zijn tijd nam men daarvoor vooral de filosofie van het oude Griekenland te 
baat. Behalve in de Katholieke Kerk gebruikt men deze wijze van denken 
echter al eeuwen niet meer. Maar in dat woord “zoekend” kan men een proces 
zien. Steeds zullen mensen, net als hij, door hun geloof worden geïnspireerd 
om te zoeken naar een verwoording die past bij de tijd waarin ze leven. Niet 
om dat geloof te ondergraven, maar om het op de best mogelijke manier te 
overdenken, te zuiveren en te beschrijven. Wetende, dat die beschrijving nooit 
volledig zal kunnen zijn, laat staan eeuwig geldend. De Geest waait immers 
waar zij wil. In Utrecht vindt men het echter niet nodig een aantal “dingen van 
het geloof”, zoals Eijk het noemt, die door “kritische katholieken niet worden 
aangenomen” aan een eerlijke, geïnformeerde discussie te onderwerpen. Die 
katholieken moeten zich aanpassen, omdat de waarheid nu eenmaal vaststaat. 
Uit deze woorden spreekt een zekere arrogantie, die de bisschop overigens 
niet kwalijk is te nemen. Hier spreekt immers de Kerk zoals die al eeuwen 
spreekt: een instituut dat van geloven, weten maakt. En van dit weten een 
systeem dat men vanuit Rome met alle macht verdedigt. 
C.P.

CONCERT IN BEUNINGEN
Zondag 31 januari om 15.00uur concert van Muzimare in de Corneliuskerk

SING-IN EERSTE COMMUNICANTEN
Op donderdag 25 februari is er in de Corneliuskerk een Sing-In voor Eerste 
Communicanten met medewerking van kinderkoor de Stuiterballen

Januari 2016

Januari 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

7

7

Januari 2016

Januari 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

26

26



Ook Eijk geeft hier blijk van. Hij schetst het natuurlijke verlangen van de 
mens naar “iets dat eeuwig blijft, iets dat waar, schoon en goed is.” Een 
passage ontleend aan de denker Plato (427-347 v.Chr.). Van hem komt het 
idee, dat de Waarheid eeuwig en onveranderlijk is. Plato was echter in het 
diepst van zijn ziel een mysticus. En de mystieke ervaring die de bron was van 
dit idee is slechts gebrekkig of geheel niet te beschrijven. Als men vervolgens 
een concreet onderwerp “waar” noemt, bijvoorbeeld een uitspraak over de 
kerkleer, past het om voorzichtig te zijn. De Waarheid is dan misschien 
eeuwig, onze menselijke verwoording ervan kan slechts voorlopig zijn, en niet 
op zich ”eeuwig waar”. Hoe kan men immers weten, dat de eens gegeven 
interpretatie altijd juist blijft? Eijk gaat aan dit probleem voorbij.
Aanpassingen 
En of de Kerk haar opvattingen in het verleden nooit heeft “aangepast” zonder 
dat dit “leidde tot de ondergang” is de vraag. Werd bij voorbeeld de 
zogenaamde waarheid over de kosmos niet aangepast na Galilei? Heeft men in 
het algemeen niet moeten toegeven, dat de moderne natuurwetenschap de 
werkelijkheid dichter benadert dan de beschrijvingen die de Kerk hanteerde? 
En veronderstelde het “agiornamento” van paus Johannes XXIII niet bepaalde 
“aanpassingen”? Natuurlijk wel, vandaar dat behoudende kringen in het 
Vaticaan er alles aan hebben gedaan die aanpassingen te saboteren. 
“Aanpassen aan wat wij denken dat in de maatschappij in de smaak valt”, 
zoals Eijk het uitdrukt, is trouwens een wat laatdunkende kwalificering. Het 
gaat hier niet om een toegeven aan de waan van de dag, zoals hij hier 
suggereert, maar om een eerlijk zoeken naar het fundament van ons geloof. 
Waar in de vier Evangelies vinden we bijvoorbeeld ook maar iets over het 
verplichte priestercelibaat, het verbod op vrouwen in het ambt of op 
homoseksualiteit? Net als het verbod op voorbehoedsmiddelen zijn dit daarom 
ge- en verboden die men zonder al te veel moeite zou kunnen wijzigen. Wat 
meer “vrijzinnigheid” op dit gebied à la bisschop Bekkers zaliger had geen 
kwaad gekund. Waarschijnlijk heeft de hele houding van de Kerk ten opzichte 
van de menselijke seksualiteit en voortplanting, samen met haar koppeling aan 
de zonde, katholieken in Nederland nog het meest vervreemd van hun Kerk. 
Al met al is het geen wonder, dat kerken zijn leeggelopen: mensen rekenden er 
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IN MEMORIAM
Winssen
Albert van den Heuvel
* 27-8-1934 te Winssen † 25-12-2015 te Nijmegen

Antonius Willems
* 7-10-1927 te Winssen † 4-1-2016 te Winssen

Ewijk
Geen

Beuningen
Ria Weijers-van der Wielen
*22-7-1930 Beuningen † 21-12-2015 te Beuningen

Ineke Gelden-van de Pol
* 19-7-1961 Druten † 1-1-2016 te Rotterdam

Jeanne van Stiphout-Toonen
* 12-4-1930 te Cuijk † 4-1-2016 te Cuijk

Weurt
Mientje Seelen-Eggenhuizen
* 30-7-1931 te Puiflijk † 23-12-2015 te Den Bosch

Sjaak Romviel
* 12-9-1928 te Weurt † 3-1-2016 te Beuningen
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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. 
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Mien Tromp 
*  24-11-1928 te Winssen +  18-6-2015 te Druten 
 

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

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

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

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

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

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
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WIM EIJK EN DE WAARHEID
Lezers van de Volkskrant die iets nieuws verwachtten in het interview van 24 
december j.l. met bisschop Eijk, kwamen bedrogen uit. Eijk herhaalde slechts 
zijn standpunten wat betreft de toekomst van de Kerk in Nederland. 
Kerksluitingen uit geldgebrek, zegt hij, zijn een onvermijdelijk gevolg van de 
ontkerkelijking die in ons land waarschijnlijk onomkeerbaar is. Maar heel 
misschien heeft de Kerk nog een, wat hij noemt, “zelfreinigend vermogen”. In 
zijn visie betekent dat een terugkeer naar de eeuwige waarheid van het 
overgeleverde geloofsgoed. 
Dogma’s 
Dat geloofsgoed is onveranderlijk. Aanpassing aan “wat wij denken in de 
maatschappij”, zoals hij het noemt, leidt tot vrijzinnigheid, ongeloof en 
tenslotte ondergang. Vergeet Eijk hier voor het gemak niet iets? Namelijk dat 
de “eeuwigheid” van dit geloofsgoed zoals vastgelegd in dogma’s, veelal het 
resultaat is van compromissen tussen de verschillende denkrichtingen in 
vroeger eeuwen van de Kerk? Stellingen waarover men kon disputeren werden 
tot dogma’s: een verzameling door de winnaars van het dispuut opgestelde 
decreten over de kerkleer. Een orthodoxie, waarvan men vervolgens niet 
mocht afwijken op straffe van ketterij. De bisschop meent, dat dogma’s 
uiteindelijk zijn bedoeld om de persoon van Jezus Christus te leren kennen. 
Het valt te bezien hoe de ingewikkelde dogmatische oplossing van het 
vraagstuk hoe Jezus God kan zijn als tweede persoon in de Drievuldigheid, en 
tegelijk toch volledig mens, de gelovigen nader tot een “persoonlijke relatie” 
met Hem kan brengen. 
Eeuwig waar
Het is trouwens onmogelijk dit vraagstuk, en vele andere elementen uit de 
kerkelijke leer, op zijn waarde te schatten zonder het oude Griekse denken. 
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misschien heeft de Kerk nog een, wat hij noemt, “zelfreinigend vermogen”. In 
zijn visie betekent dat een terugkeer naar de eeuwige waarheid van het 
overgeleverde geloofsgoed. 
Dogma’s 
Dat geloofsgoed is onveranderlijk. Aanpassing aan “wat wij denken in de 
maatschappij”, zoals hij het noemt, leidt tot vrijzinnigheid, ongeloof en 
tenslotte ondergang. Vergeet Eijk hier voor het gemak niet iets? Namelijk dat 
de “eeuwigheid” van dit geloofsgoed zoals vastgelegd in dogma’s, veelal het 
resultaat is van compromissen tussen de verschillende denkrichtingen in 
vroeger eeuwen van de Kerk? Stellingen waarover men kon disputeren werden 
tot dogma’s: een verzameling door de winnaars van het dispuut opgestelde 
decreten over de kerkleer. Een orthodoxie, waarvan men vervolgens niet 
mocht afwijken op straffe van ketterij. De bisschop meent, dat dogma’s 
uiteindelijk zijn bedoeld om de persoon van Jezus Christus te leren kennen. 
Het valt te bezien hoe de ingewikkelde dogmatische oplossing van het 
vraagstuk hoe Jezus God kan zijn als tweede persoon in de Drievuldigheid, en 
tegelijk toch volledig mens, de gelovigen nader tot een “persoonlijke relatie” 
met Hem kan brengen. 
Eeuwig waar
Het is trouwens onmogelijk dit vraagstuk, en vele andere elementen uit de 
kerkelijke leer, op zijn waarde te schatten zonder het oude Griekse denken. 
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Winssen

KERSTSPEL COMMUNICANTEN WINSSEN
Op kerstavond tijdens de gezinsviering hebben de communicanten van dit jaar 
het kerstspel verzorgd. En dit hebben ze met veel plezier gedaan. Het was een 
mooi verhaal en iedereen speelde keurig zijn rol. De engelen dansten prachtig 
door de hele kerk. De koningen brachten mooie cadeaus mee. De herders 
zaten bij het kampvuur en Jozef en Maria zorgden goed voor het pas geboren 
kindje Jezus. Kindje Jezus ( Rens ) lag heerlijk in zijn kribje te genieten van 
alles wat er om hem heen gebeurde. Kortom het was een mooie viering door 
de inzet van iedereen. De communicanten gaan nu verder met de 
voorbereiding voor de communie. Er staan nog een aantal leuke activiteiten 
gepland. Op zaterdag 19 maart zullen de communicanten zich persoonlijk 
voorstellen tijdens de palmpaasviering.
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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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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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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 
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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 
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VRIJWILLIGER TOON WILLEMS
Ongeveer 25 jaar geleden werd het parochieblad ‘Winssen’ in het 

leven geroepen. Pastor Harry Kusters gaf er zijn goedkeuring aan en een groep 
enthousiastelingen o.l.v  Helma Hendriks-Willems ging aan het werk. Een 
nieuw “Winssens keujesblad” was geboren. Het verscheen tien keer in het 
jaar. Dit blad moest rondgebracht worden, en Toon Willems (de vader van 
bovengenoemde Helma) was vanaf het begin een van de trouwe lopers. Dit 
parochieblad van Winssen is vorig jaar opgegaan in het nieuwe grote 
parochieblad “Rondom Johannes”.

Al heel lang bestaat de kerkhofploeg 
in Winssen, die elke dinsdagmorgen 
bij elkaar komen om op het kerkhof te 
werken. Sinds Toon in de VUT was 
gegaan, is hij lid geweest van deze 
ploeg, zeker meer dan 25 jaar.

Begin dit jaar, op 4 januari, is 
Toon Willems, 88 jaar oud, plotseling 
overleden. Bij zijn uitvaart zat de 
kerk vol. Toon was een betrouwbare, 
plichtsgetrouwe vrijwilliger, die altijd 
klaar stond, nooit op de voorgrond, 
altijd bescheiden. Voor de kerk was 
hij er als loper van het parochieblad 
en als lid van de kerkhofploeg. Voor 
de samenleving was hij er ook, als 

loper van de Cirkel, als ‘klaarzetter’ van de stoelen voor de Bingo-middag in 
De Paulus, als sneeuwruimer van trottoirs in zijn buurt van de Bongerd, als 
klusjesman waar nodig. De Winssense geloofsgemeenschap en samenleving 
verliezen een echte vrijwilliger, altijd paraat waar nodig was, en altijd heel 
bescheiden op de achtergrond. De familie verliest een echtgenoot, vader, 
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, oom, oud-oom, die 
altijd klaar stond om hen te helpen.

Toon, bedankt voor alles, en rust nu maar uit. Je hebt het verdient!!
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loper van de Cirkel, als ‘klaarzetter’ van de stoelen voor de Bingo-middag in 
De Paulus, als sneeuwruimer van trottoirs in zijn buurt van de Bongerd, als 
klusjesman waar nodig. De Winssense geloofsgemeenschap en samenleving 
verliezen een echte vrijwilliger, altijd paraat waar nodig was, en altijd heel 
bescheiden op de achtergrond. De familie verliest een echtgenoot, vader, 
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, oom, oud-oom, die 
altijd klaar stond om hen te helpen.

Toon, bedankt voor alles, en rust nu maar uit. Je hebt het verdient!!

Foto: privébeeld

en een vrouw met een gebroken been (Lise Burgers). Hij heeft het er maar 
druk mee. Ondertussen zien we hoe Jozef (Noud Litjens) en Maria (Anna 
Zwitselaar) aankomen in Bethlehem. De engelen (Anne Roelofs en Ivy Peters) 
wijzen de herders (Pepijn Thomassen en Lise Burgers) de weg naar de stal. En 
gelukkig komen ze onderweg de drie andere Wijzen tegen (Jurre Linders, Sam 
Burgers en Juliet Arts). Gelukkig komt ook de vierde wijze nog nét op tijd aan
bij de anderen in de stal waar het Koningskind geboren is. 

De première
En dan is het zover, ook al oefen je nog zo vaak als het voor écht publiek is 
dan komen er toch vlinders in je buik. Het is muisstil als het verhaal start, de 
vier wijzen komen op en het verhaal begint. Dankzij wat bemoedigende 
woorden van de behulpzame hulpouders is de uitvoering een groot succes. 
Twan galoppeert dat het een lieve lust is van de ene naar de anders scene. 
Jozef en Maria vinden een stal om te overnachten en de lieve en prachtige 
engelen wijzen iedereen de weg naar het Koningskind (Rens Thomassen, die 
een Oscar verdient voor zijn rol!). En wanneer de engelen de weg wijzen naar 
de stal geven de, door twee handige superpapa’s gemaakte, sterren boven de 
stal licht. Een ontroerend einde met heel veel trotse ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s. Goed gedaan allemaal!

Anke van Breukelen
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VRIJWILLIGER TOON WILLEMS
Ongeveer 25 jaar geleden werd het parochieblad ‘Winssen’ in het 

leven geroepen. Pastor Harry Kusters gaf er zijn goedkeuring aan en een groep 
enthousiastelingen o.l.v  Helma Hendriks-Willems ging aan het werk. Een 
nieuw “Winssens keujesblad” was geboren. Het verscheen tien keer in het 
jaar. Dit blad moest rondgebracht worden, en Toon Willems (de vader van 
bovengenoemde Helma) was vanaf het begin een van de trouwe lopers. Dit 
parochieblad van Winssen is vorig jaar opgegaan in het nieuwe grote 
parochieblad “Rondom Johannes”.

Al heel lang bestaat de kerkhofploeg 
in Winssen, die elke dinsdagmorgen 
bij elkaar komen om op het kerkhof te 
werken. Sinds Toon in de VUT was 
gegaan, is hij lid geweest van deze 
ploeg, zeker meer dan 25 jaar.

Begin dit jaar, op 4 januari, is 
Toon Willems, 88 jaar oud, plotseling 
overleden. Bij zijn uitvaart zat de 
kerk vol. Toon was een betrouwbare, 
plichtsgetrouwe vrijwilliger, die altijd 
klaar stond, nooit op de voorgrond, 
altijd bescheiden. Voor de kerk was 
hij er als loper van het parochieblad 
en als lid van de kerkhofploeg. Voor 
de samenleving was hij er ook, als 

loper van de Cirkel, als ‘klaarzetter’ van de stoelen voor de Bingo-middag in 
De Paulus, als sneeuwruimer van trottoirs in zijn buurt van de Bongerd, als 
klusjesman waar nodig. De Winssense geloofsgemeenschap en samenleving 
verliezen een echte vrijwilliger, altijd paraat waar nodig was, en altijd heel 
bescheiden op de achtergrond. De familie verliest een echtgenoot, vader, 
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, oom, oud-oom, die 
altijd klaar stond om hen te helpen.

Toon, bedankt voor alles, en rust nu maar uit. Je hebt het verdient!!
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prachtige liederen, door meerdere jongeren werd gitaar gespeeld.

Ook werden 2er prachtige Kerstliederen gespeeld op de klarinet, 3 
blaasmuzikanten hebben Kerstliederen gespeeld, kortom het waren sfeervolle 
uren voor jong en oud. Er werd koffie / thee geserveerd, en natuurlijk beschuit 
met muisjes ontbrak er niet aan. Er was veel belangstelling waaronder ook 
veel jongeren, heel bijzonder was dat ook mensen uit verpleeghuis Waelwick 
kwamen kijken en luisteren. Kortom…. Een middag in “Kerstsfeer” wat mede 
mogelijk werd gemaakt door de jongeren uit Ewijk. Heel bijzonder!!!!

Kerst met vier Wijzen
Het is best spannend zo in de kerk als er geen mis is, het klinkt er lekker hol 
en je mag zomaar een beetje rondlopen. Of rennen natuurlijk, al mag dát 
eigenlijk niet. Nadat de eerste energie eruit is gaan we beginnen. We oefenen 
vandaag de eerste keer voor het kerstspel. De communicanten van 2016 en een 
handvol broertjes en zusjes horen wat hun rol is. Maar hoe ging het 
Kerstverhaal ook alweer? Even samen nadenken… ‘Jozef en Maria gingen op 
reis, naar een stal met Engelen.’ ‘En er waren schapen met herders, ja die 
waren er ook bij.’ Na een korte introductie stelt de werkgroep de vraag: ‘wat 
vieren we eigenlijk met Kerstmis?’ Daar was geen twijfel over mogelijk, dat 
baby Jezus werd geboren, en dat is deze kerstmis bij ons in de Rens.’ (Rens 
Thomassen red.) ‘Oh ja en er waren vier koningen en die hadden cadeaus voor 
het kindje.’ Allemaal super antwoorden, maar het verhaal wat wij spelen 
tijdens de gezinsviering is nét ietsje anders.  

Oefening baart kunst
Al tijdens het luisteren naar het verhaal gaan we gelijk aan de slag met 
oefenen. We spelen dit jaar het verhaal van de vierde Wijze. In het originele 
kerstverhaal zijn er drie wijzen, maar er bestaat ook het verhaal van de vierde 
Wijze. De zogenaamde eigenwijze Koning. Deze rol is voor Twan Litjens die 
op een heus ‘paard’ als redder in nood mensen helpt, maar door deze 
reddingsacties bijna te laat is voor de geboorte van het Koningskind. Twan 
heeft het galopperen op dit paard al snel onder de knie en als een ware 
dressuurruiter redt hij een huilend meisje, een huilende vrouw (Elaine Peters) 

prachtige liederen, door meerdere jongeren werd gitaar gespeeld.

Ook werden 2er prachtige Kerstliederen gespeeld op de klarinet, 3 
blaasmuzikanten hebben Kerstliederen gespeeld, kortom het waren sfeervolle 
uren voor jong en oud. Er werd koffie / thee geserveerd, en natuurlijk beschuit 
met muisjes ontbrak er niet aan. Er was veel belangstelling waaronder ook 
veel jongeren, heel bijzonder was dat ook mensen uit verpleeghuis Waelwick 
kwamen kijken en luisteren. Kortom…. Een middag in “Kerstsfeer” wat mede 
mogelijk werd gemaakt door de jongeren uit Ewijk. Heel bijzonder!!!!

Kerst met vier Wijzen
Het is best spannend zo in de kerk als er geen mis is, het klinkt er lekker hol 
en je mag zomaar een beetje rondlopen. Of rennen natuurlijk, al mag dát 
eigenlijk niet. Nadat de eerste energie eruit is gaan we beginnen. We oefenen 
vandaag de eerste keer voor het kerstspel. De communicanten van 2016 en een 
handvol broertjes en zusjes horen wat hun rol is. Maar hoe ging het 
Kerstverhaal ook alweer? Even samen nadenken… ‘Jozef en Maria gingen op 
reis, naar een stal met Engelen.’ ‘En er waren schapen met herders, ja die 
waren er ook bij.’ Na een korte introductie stelt de werkgroep de vraag: ‘wat 
vieren we eigenlijk met Kerstmis?’ Daar was geen twijfel over mogelijk, dat 
baby Jezus werd geboren, en dat is deze kerstmis bij ons in de Rens.’ (Rens 
Thomassen red.) ‘Oh ja en er waren vier koningen en die hadden cadeaus voor 
het kindje.’ Allemaal super antwoorden, maar het verhaal wat wij spelen 
tijdens de gezinsviering is nét ietsje anders.  

Oefening baart kunst
Al tijdens het luisteren naar het verhaal gaan we gelijk aan de slag met 
oefenen. We spelen dit jaar het verhaal van de vierde Wijze. In het originele 
kerstverhaal zijn er drie wijzen, maar er bestaat ook het verhaal van de vierde 
Wijze. De zogenaamde eigenwijze Koning. Deze rol is voor Twan Litjens die 
op een heus ‘paard’ als redder in nood mensen helpt, maar door deze 
reddingsacties bijna te laat is voor de geboorte van het Koningskind. Twan 
heeft het galopperen op dit paard al snel onder de knie en als een ware 
dressuurruiter redt hij een huilend meisje, een huilende vrouw (Elaine Peters) 

BEDANKT!
Bedankt voor alle lieve kaartjes, de bloemen, de telefoontjes en het bezoek.
Bedankt voor alle oprechte belangstelling. Het heeft heel veel goeds gedaan
tijdens de zware periode die wij hebben doorstaan. Ik hoop dat 2016 voor 
iedereen een gezond en gelukkig jaar mag worden.

Hannie en Gijs Peters

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

Toekomst idyllisch plekje ongewis. In de Gelderlander van 27 
november jl. de mededeling dat het nog steeds onduidelijk is wat er gaat 
gebeuren met het pand “Het Paradijs/de Zonnewijzer” aan de Dijk in Winssen 
die afgelopen 2 juli helemaal afbrandde door blikseminslag. Het betreft hier 
een rijksmonument en van die status is de plek nog steeds niet af. De familie 
Boon woont nu in Beuningen en wil graag terug naar Winssen.

Oude held jaagt 3 dieven weg. Winssenaar Huub Beijer jaagt 3 
inbrekers zijn huis uit. “Als ik snel was geweest, had ik hem gepakt”. In 
de krant van 1 december jl. een foto van Huub Beijer uit de Kennedysingel. 
Hij betrapte 3 mannen die bij hem in wilde breken. Hij is er achteraan gegaan. 
Hij heeft een van de mannen een flinke schop kunnen geven. Daarna heeft hij 
rustig de politie gebeld.

Nieuw bedrijventerrein in Winssen wil nu al uitbreiden. In de 
Gelderlander van maandag 7 december jl. een grote foto van Henny van 
Beuningen met zijn hobbytractor, Jeroen van Rossum van Bouwbureau Van 
Rossum en Jacco Beekhuyzen van Beekhuyzen bouw service. Daaronder een 
foto van het bedrijventerrein in Winssen. Een week geleden was de opening 
van dit bedrijventerrein. Nu heeft Henny van Beuningen al serieuze plannen 
om uit te gaan breiden. Door te zorgen voor ruimte hoopt Henny  dat ze in het 
dorp blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid van Winssen.

Feest mag in Winssense kas. “Om ervan te kunnen leven, moesten 
we er iets bij gaan doen”. Al vele jaren wordt aan de Plakstraat in 
Winssen fruit geteeld. Nu wordt er ook gefeest. In de Gelderlander van 23 
december jl. een grote foto van Frouke Junier en Bas Aalbers voor de ingang 
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tijdens de zware periode die wij hebben doorstaan. Ik hoop dat 2016 voor 
iedereen een gezond en gelukkig jaar mag worden.

Hannie en Gijs Peters

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

Toekomst idyllisch plekje ongewis. In de Gelderlander van 27 
november jl. de mededeling dat het nog steeds onduidelijk is wat er gaat 
gebeuren met het pand “Het Paradijs/de Zonnewijzer” aan de Dijk in Winssen 
die afgelopen 2 juli helemaal afbrandde door blikseminslag. Het betreft hier 
een rijksmonument en van die status is de plek nog steeds niet af. De familie 
Boon woont nu in Beuningen en wil graag terug naar Winssen.

Oude held jaagt 3 dieven weg. Winssenaar Huub Beijer jaagt 3 
inbrekers zijn huis uit. “Als ik snel was geweest, had ik hem gepakt”. In 
de krant van 1 december jl. een foto van Huub Beijer uit de Kennedysingel. 
Hij betrapte 3 mannen die bij hem in wilde breken. Hij is er achteraan gegaan. 
Hij heeft een van de mannen een flinke schop kunnen geven. Daarna heeft hij 
rustig de politie gebeld.

Nieuw bedrijventerrein in Winssen wil nu al uitbreiden. In de 
Gelderlander van maandag 7 december jl. een grote foto van Henny van 
Beuningen met zijn hobbytractor, Jeroen van Rossum van Bouwbureau Van 
Rossum en Jacco Beekhuyzen van Beekhuyzen bouw service. Daaronder een 
foto van het bedrijventerrein in Winssen. Een week geleden was de opening 
van dit bedrijventerrein. Nu heeft Henny van Beuningen al serieuze plannen 
om uit te gaan breiden. Door te zorgen voor ruimte hoopt Henny  dat ze in het 
dorp blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid van Winssen.

Feest mag in Winssense kas. “Om ervan te kunnen leven, moesten 
we er iets bij gaan doen”. Al vele jaren wordt aan de Plakstraat in 
Winssen fruit geteeld. Nu wordt er ook gefeest. In de Gelderlander van 23 
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Verder zal er een plechtige eucharistieviering, een expositie en een 
feest/receptie komen t.z.t.. Wij als comité staan open voor suggesties 
dienaangaande en er is al een werkgroepje in wording om dit goed voor te 
bereiden en straks vorm te geven.

1 oktober 2017 is misschien nog ver weg, maar wij merken dat het rap 
dichterbij komt. Laat dus snel van u horen als u een bijdrage wilt leveren. Wij 
vertrouwen erop dat het een mooi jubileum wordt.

Het comité

GEZOCHT: TWEE GEBOUWEN!
Ik ben op zoek naar twee gebouwen die verdwenen zijn: de eerste is de 
houten muziekkiosk in de Pater van Boxtelweg hoek Hoogstraat. Deze houten 
kiosk is eind jaren vijftig verdwenen.
De tweede is het knekelhuisje gelegen in de Klap(hek)straat, deze heeft 
ongeveer zo’n 60 meter voorbij de inrit van voormalig Heumeshof gestaan.
Dit knekelhuisje was omringd met een hoge heg met een poort erin. Ik weet 
van mijzelf als dat Dorus Broeder daar een sleutel van had, ik ben met hem 
ooit daarin geweest, ook is dit knekelhuisje eind jaren vijftig begin zestig 
verdwenen. Wie heeft over deze twee gebouwtjes nog gegevens, of foto 
materiaal?

Graag naar Arno Spin tel: 0487-521875 of E-mail a.spin4@upcmail.nl

KERSTSFEER IN DE R.K. KERK EWIJK
Op 2e Kerstdag ’s middags om 
13.00 uur was het tijd om de 
kerkdeuren te openen, en kon 
men de prachtig versierde kerk 
bewonderen, en tevens genieten 
van “Kerstsfeer” op een zeer 
ongedwongen gemoedelijke 
manier. Een muzikale middag 
geheel ingevuld door jongeren 
uit Ewijk Een soliste zong 
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van de kas aan de Plakstraat in Winssen. In de kas mogen de komende 3 jaar 
feesten gegeven worden. Erik Aalbers kweekte al jaren allerlei soorten fruit. 
Zijn zoon Bas wil het bedrijf graag voortzetten maar om ervan te kunnen leven 
moeten ze er iets bij gaan doen. Bas en Frouke bedachten samen het idee om 
bruiloften, lunches, zakelijke bijeenkomsten en workshops te gaan houden.

Familie vertrekt naar de Noordkaap. In de krant van 9 december jl. 
de mededeling dat Paul, Esther en Marco Peters uit de Wethouder van 
Beuningenstraat 9 december starten met de Noordkaap Challenge. In 12 dagen 
reizen ze naar de Noordkaap met sponsorgeld. Onderweg kunnen ze 
bijverdienen door het uitvoeren van opdrachten. De opbrengst wordt gebracht 
naar het Glazen Huis in Heerlen. In de krant van 23 december jl. dat ze het 
gehaald hebben. Proficiat met deze prestatie. Elders in dit blad een verslag.

Knippen en plakken in de salon. In de Gelderlander van 4 januari jl. 
de mededeling dat creatievelingen vanaf februari in de Salon van de Paulus 
terecht kunnen voor een nieuwe activiteit: decoupage. Dat is knippen en 
plakken. Er worden dan voorwerpen zoals een doosje beplakt met stukjes 
papier. Deze activiteit wordt gehouden op de donderdagen.

VEILIG TERUGGEKEERD VAN EEN FANTASTISCH AVONTUUR NAAR DE 
NOORDKAAP!
Wij, Paul, Marco en Esther Peters zijn op 9 december jl. vanuit Hilversum 
vertrokken op weg naar de Noordkaap. 3FM Dj Giel Beelen gaf het startschot 
waarna alle 47 teams van start gingen. Onder begeleiding van 
verkeersregelaars reden we Hilversum uit op weg naar onze eerste stop, 
Kopenhagen, Denemarken. Het was een makkelijke rit van 975km. Al vroeg 
in de ochtend verlieten we Kopenhagen weer op weg naar Zweden, een rit van 
650 km. We kwamen mooi op tijd aan in Stockholm waar we aan boord 
gingen van de ferry naar Helsinki. We hebben die nacht, ondanks de zware 
storm, heerlijk geslapen en kwamen de volgende ochtend aan in de haven van 
Helsinki. 

Na twee dagen snelweg, begon het landschap langzaam te veranderen en rond 
15.00 uur werd het al donker. Die dag zagen we de eerste sneeuw! 
Aangekomen op onze derde locatie in Taivaskovski in Lapland, was er na 
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750km een gezellig kampvuur waar we met verschillende teams samen 
hebben gezeten. Die nacht sliepen we op een wintercamping in een huisje. 
De volgende dag stond ons een korte route te wachten, maar 170 km. Het was 
wel een rit door een compleet wit landschap met besneeuwde wegen. Het was 
adembenemend mooi! Uiteraard moest de snelheid aangepast worden en 
waren snelheden boven de 100km/u niet meer mogelijk. 
We waren dicht bij de Russische grens en zijn van de ‘hoofdweg’ afgeweken 
om een kijkje te gaan nemen. Vlakbij de grens werden we staande gehouden 
door twee Finse politieagenten die benieuwd waren wat we gingen doen. Ze 
hebben ons vriendelijk te woord gestaan en wat verteld over de omgeving. Na 
een uurtje hebben we onze weg weer vervolgd richting Ranua.

De start van dag 5 begon koud. Om 09.00 uur stond de thermometer op -12 
graden. Vandaag stond een bezoek aan de Kerstman op het programma in 
Rovaniemi. Helaas was het heel toeristisch en was het te druk bij de 
Kerstman. Hier hebben we ook de Poolcirkel gepasseerd. Om 19.00uur 
bereikten we na ongeveer 390km onze bestemming in Irari waar Marco en 
Esther direct na aankomst een rit hebben gemaakt op de sneeuwscooter. In het 
pikkedonker bij een temperatuur van -25 hebben we een uur over een bevroren 
meer en door de bossen gecrost. Onderweg stopten we, en hebben we een 
beginnend Noorderlicht gezien! Het was een heel bijzonder moment! We 
wekker ging al weer om 03.30 in de ochtend. Vandaag stond de Noordkaap na 
een rit van 410km op de planning! Voor we vertrokken, hebben we eerst nog 
een van de andere teams op weg geholpen die met een lege accu stond. Het 
was een zware dag met veel wind en sneeuw in Noorwegen. Dit zorgde er ook 
voor dat we rond een uur of 9 stil stonden voor een afgesloten weg. Er waren 
twee tunnels die vanwege de sneeuwstorm niet toegankelijk waren. Na twee 
uur vast te hebben gestaan, mochten we weer door maar de kans om die dag 
op de Noordkaap aan te komen was al verkeken. Dit kon namelijk alleen maar 
om 11 en 12uur omdat je onder konvooi het laatst stuk naar boven moest 
afleggen. 

We verbleven voor de komende twee nachten in Honningsväg, een plaatsje 
ongeveer 30km van de Noordkaap vandaan. Op dag 7 waagden we een nieuwe 
poging en verzamelde iedereen zich weer op het punt, 13km voor de 
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wereld? Nog dichterbij moeten we proberen de vluchtelingen hier te lande een 
plek te geven zonder elkaar in de haren te vliegen. 

Maar laten we ons niet gek laten maken. Laten we de heersers van 
onze aarde het vertrouwen geven om die vrede te waarborgen of herstellen en 
geef hen de wijsheid dat gigantische probleem op te lossen. De wereld is een 
dorp, want we weten het allemaal. Internationaal polderen dus. 

Maar de vrede begint in de mens zelf. Tevreden zijn met jezelf. Ben ik 
niet te dik? Heb ik (financiële) problemen? Zit mijn haar wel goed? Maar ook: 
Heb ik dat of dat wel goed gedaan? Moet ik die of die niet eens een hart onder 
de riem steken? Hoe zou het met hem of haar gaan? Met het actief 
beantwoorden van die laatste vragen leg je naastenliefde aan de dag én het 
maakt dat je vrede met jezelf krijgt. Het mes snijdt aan twee kanten. En 
Moeder Theresa zei: “We kunnen geen grote dingen doen, maar we kunnen 
wel kleine dingen met grote liefde.” Mijn wens voor 2016 is dan ook dat we in 
ons dorp, ieder voor zich, die kleine dingen doen.

Theo Coenders.

KERK EWIJK 100 JAAR

Op 1 oktober 2017 vieren we in Ewijk het 100-jarig bestaan van de kerk. Er 
wordt momenteel hard gewerkt aan een jubileumboek dat er ere van deze 
heuglijke gebeurtenis zal verschijnen. Archiefonderzoek en vele interviews 
maken deel uit van de totstandkoming van dat jubileumboek. Misschien heeft 
u al gemerkt dat we druk bezig zijn met die interviews. Archiefonderzoek 
speelt zich wat op de achtergrond af. Zo’n boek vergt de nodige tijd zodat we 
al vroeg hiermee begonnen zijn. Ook zullen er sponsoren benaderd worden 
zodat e.e.a. gefinancierd kan worden. Voor het boek zijn we nog op zoek naar 
foto’s en verhalen die in het hoofdstuk “Speciale gebeurtenissen” kunnen 
komen. Bijvoorbeeld over de kindsheid vanuit het verleden of eerdere jubilea 
rondom de kerk. Vanuit het comité is er een werkgroepje gevormd, bestaande 
uit Arno Spin en Theo Coenders, dat zorg draagt voor het jubileumboek. 
Daarbij assisteren de overige comitéleden waar nodig.
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maken deel uit van de totstandkoming van dat jubileumboek. Misschien heeft 
u al gemerkt dat we druk bezig zijn met die interviews. Archiefonderzoek 
speelt zich wat op de achtergrond af. Zo’n boek vergt de nodige tijd zodat we 
al vroeg hiermee begonnen zijn. Ook zullen er sponsoren benaderd worden 
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Zij had twee linnen tassen bij zich met daarin onder andere 
veiligheidsspelden, breinaalden, haarspelden, haarkammen waaronder 
luizenkammen, elastiek, stopgaren enz.. Van de schooljeugd in Winssen 
kreeg zij de bijnaam: kiewiehangwang. Dat had dus te maken met haar 
lichamelijk ongemak. Dat woord was afgeleid van de wang van een varken in 
Winssen aangeduid als KIEW.
*Negotie= geringe koopwaar waarmee wordt gevent.
Bart Wattenberg JOzn. Email: bertwattenberg@gmail.com

Ewijk

DORP
De feestdagen zitten er weer op en het dagelijkse leven herneemt zijn 

ritme. Iedereen had zich voorbereid op een gezellige periode met familie, 
vrienden of bekenden. Zo ook ik. En dan zijn die dagen in een roef weer 
voorbij. Misschien maar goed ook, want we houden allemaal heel erg van ons 
eigen ritme, want hoewel het een mooie tijd is zo aan het eind van het jaar; we 
gedijen het best in ons eigen “bedoeninkske”. Daarbinnen is al afleiding 
genoeg. Begaan zijn met familie, vrienden en bekenden, doen we eigenlijk het 
hele jaar door wel. En natuurlijk is er tijd voor werk en huishouden. Maar de 
feestdagen laten je zien hoe betrekkelijk het een en ander is en hoe goed het is 
in vrede met elkaar te leven. Hoe vaak hebben we dat elkaar niet toegewenst? 
Laten we met zijn allen die vrede dus bewaken.

Maar er heerst geen vrede in de grote wereld. De Islamitische Staat 
(IS) houdt huis in Syrië en omgeving. De Koerden worden door de Turken 
bestookt, Pakistan ligt met India in de clinch, Saoedi Arabië heeft zo pas nog 
diplomatieke mot met Iran gekregen wat in de gehele regio tot onrust leidt en 
ga zo maar door. Dichterbij heerst veel dreiging van aanslagen door IS. 
Militairen bewaken hier kwetsbare plekken. Hoezo leven we in een vredige 
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Noordkaap. Na 1½ uur wachten kregen we het nieuws dat de sneeuwschuiver 
de top niet had kunnen bereiken en dat wij ook niet naar boven mochten. Het 
was een grote teleurstelling dat we ook vandaag de Noordkaap niet konden 
bereiken. Maar iedereen was het er over eens dat veiligheid voor alles ging. 
Vandaag, 16 december was de laatste mogelijkheid om de Noordkaap te 
bereiken, zou het dan eindelijk lukken? De weersomstandigheden waren niet 
al te gunstig en de organisatie heeft alles op alles gezet om er voor te zorgen 
dat we de laatste 13km naar boven konden afleggen!

Uiteindelijk kregen we het bericht dat we met alle auto’s onder konvooi naar
de Noordkaap mochten! Het weer was nog steeds erg slecht. Met sneeuw en 
harde wind hebben we de sneeuwkettingen op de wielen moeten leggen omdat 
de weg spek glad was. Eenmaal boven gekomen was er blijdschap bij 
iedereen. We hadden ein-de-lijk de Noorkaap bereikt! Doordat dit de derde 
poging was en het doel van de Challenge was, was dit het meest bijzondere 
moment van de reis! Na 1½ uur hier te hebben doorgebracht, ging de barre 
tocht naar beneden weer beginnen. Weer in konvooi, allemaal alarmlichten 
aan en afstand houden. Het zicht was zo slecht dat het lastig was de 
voorgangers te volgen. Iedereen is heelhuids beneden gekomen en begon aan 
de rit naar Alta, 235km. Onderweg werd het landschap nog witter, de 
inwoners van Alta werden verrast door een pak sneeuw van 50cm maar het 
leven gaat daar dan gewoon door! Die avond hebben we een tocht gemaakt 
met sledehonden! Wat een bijzondere ervaring was dat! Geweldig om mee te 
maken!

De volgende ochtend gaf de thermometer -22 graden aan. Na weer een 
prachtige tocht van witte wegen en bossen reden we rond 11 uur Finland weer 
binnen en rond 12.45 uur zijn we in Zweden aangekomen. Bij het eerste 
tankstation annex supermarkt / doe-het-zelfzaak en postkantoor een kaartje 
gekocht en verstuurd boven de poolcirkel naar oma, Nellie Overdijk, om een 
opdracht om geld te verdienen voor het goede doel te volbrengen. Het ijzelde 
onderweg en zijn tóch naar het IJshotel gereden, ongeveer 35 km van de 
normale route. Rond 15.30 uur kwamen wij daar aan en hebben daar een 
prachtige rondleiding gehad en bijna alle kamers bezocht welke door 
kunstenaars waren ingericht. Alles wat je zag was van sneeuw en ijs! Van 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
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deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 
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- Is voornamelijk samengesteld uit  “oude” bestuursleden van de parochie 
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OUD WINSSEN - Straatmuzikant Jan Zaterdag.

De accordeonist aan huis. In de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw 
was er op zaterdag in Winssen muziek van huis tot huis. De speler was JAN 
DUIJTS. Omdat hij altijd op zaterdag kwam kreeg hij in Winssen de bijnaam 
“Jan Zaterdag”. Hij woonde in Nijmegen en zijn vervoermiddel was de fiets. 
Dat was meestal een sportmodel en om niet met de pijp van zijn lange broek 
“tussen de ketting” te komen had hij onderaan een broekklem bevestigd. Jan 
ging door héél Winssen. 

In de Leegstraat bijvoorbeeld begon hij bij Van Bokhoven en eindigde in de 
Koningstraat (Kunningstraat). Bij ieder huis stapte hij af en begon bij de voor-
of bij de achterdeur een deuntje op zijn accordeon te spelen. De bewoner wist 
meteen wat er aan de hand was en maakte de deur open. Jan speelde dan 
verder nog enige deuntjes en kreeg ondertussen van de bewoner enig geld, 
meestal een stuiver of dubbeltje. Was het een kwartje dan speelde hij wat 
langer. Wat hij allemaal ten gehore bracht, daar zat geen verband in. Hij 
speelde maar wat weet Basiel Maillé zich nog te herinneren. Hij heeft in 
Nijmegen op diverse adressen gewoond zoals in de Merelstraat 20, 
Anemoonstraat 6, Lage Markt 56, Oude Nonnendaalseweg 2 en in de 
Wolfskuil.

Kiewiehangwang. Ook In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw 
kwamen er in Winssen regelmatig personen aan de deur met “*negotie”. 
Daarvan kennen velen nog de Maas en Waler Jan Nijtmans die in Nijmegen 
was gaan wonen. Zijn brombakfiets met handel stalde hij tegen de avond bij 
een trouwe afnemer zoals bij de familie Hend en Dôt Cobussen-Overdijk in 
de Leegstraat. Vandaar ging hij te voet naar de bushalte en maakte dan 
gebruik van de lijnbus (Zuid-Ooster) om in Nijmegen te komen. De dag 
daarna was hij al weer op tijd in Winssen en ging dan weer met zijn handel de 
dorpen af, zelfs tot in Dreumel.. 

Ook hebben wij op het dorp een vrouwspersoon gekend die in het veld op het 
woonwagenkampje woonde (Verlengde Geerstraat). Zij droeg meestal een 
hoofddoek om het vrij groot gezwel aan de onderkin enigszins te verbergen. 
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daaruit weer vertrokken naar de uiteindelijke bestemming van die dag, 
Jokkmokk. Het was een rit van 650km.

De volgende ochtend, 18 december, zijn we na een heerlijk en fruitig ontbijt 
weer op pad nu naar Borgvattnett (30 inwoners). Onderweg rendieren op de
weg gespot en helaas werd het weer zo slecht dat we besloten hebben om 
richting kust (Umea) te rijden om dat richting Borgvatnet diverse ongelukken 
hebben plaats gevonden en het niet verstandig was om daar naar toe te gaan. 
Was wel heel jammer omdat de gemeenschap daar een Heilige mis voor ons 
(de Challenge teams) had georganiseerd. Gelukkig waren er wel veel teams 
die dit plaatsje wel hebben bereikt en hiervan hebben kunnen genieten.

De volgende dag was het in de ochtend 2 graden boven nul en konden de 
skibroeken weer worden verruild voor de spijkerbroek en de omgeving werd 
langzaam weer groener en wegen weer schoner. ‘s Avonds aangekomen in 
Falun, na iets meer dan 460km hebben we daar met alle teams genoten van 
een heerlijk Zweeds kerstdiner. Er is nog gefeest tot in de kleine uurtjes. Op 
20 december gaf de thermometer 10 graden aan en vervolgden we de reis op 
weg naar ons eerste verblijf in Kopenhagen. Onderweg besloten we toch nog 
400km door te rijden tot in noord Duitsland en hebben in een klein dorpje 
Wanderup overnacht. Uiteindelijk was het een rit van 1125km.

Na een heerlijk diner en een goede nachtrust stapten we in de auto voor de 
laatste etappe  van 630km naar Kerkrade waar we na in totaal 108 uur en 7400 
km als 3e team binnen kwamen en werden ontvangen door de plaatselijke 
Omroep. Hier werden we ook opgewacht door familie en herenigd met onze 
moeder en vrouw, Jeanette Peters. Na een gezellig samen zijn en een 
toespraak van de burgermeester zijn we rond 19.00 uur onder politie 
begeleiding naar Het Glazen Huis in Heerlen gereden. Daar hebben we een 
cheque kunnen overhandigen met alle 47 teams van € 109.000,- waarvan €
3300,- door ons, ‘Huize Peters’.We willen bij deze ook nog onze donateurs 
bedanken voor de gulle bijdragen voor het goede doel en natuurlijk ook alle 
familie en vrienden.

Het was een onvergetelijke reis!
Esther, Marco en Paul.
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat 23 jan 19.00u Pastor Bertus 

Visschedijk
LGK 19.00u Voorst.Vorm. / v

Dooren/Donkers
KOM

Zo. 24 jan 9.30u
*****

B. Visschedijk
Carnavalsmis

heren  10.00u Oec. Viering in 
Prot. Kerk

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 30 jan 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

--  19.00u Gezinsviering
J. Straver

stuiter-
ballen

 19.00u Carnavalsmis
J. de Waal
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Waal
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Zo. 7 feb 10.00u Carnaval
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samen-
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Waal
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Woe 10 feb Aswoensdag 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk
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40dagentijd
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Weurt

3e zondag d/h jaar

2e zondag 
40dagentijd

5e zondag d/h jaar

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

4e zondag d/h jaar
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dweil 
orkest

Zo. 31 jan 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

heren  10.00u Pastor J. Straver Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 6 feb 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

dames  19.00u Carnavals-
viering. Donkers

Zo. 7 feb 10.00u Carnaval
B. Visschedijk

LGK  10.00u Pastor Lambert 
Arts

samen-
zang

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Woe 10 feb Aswoensdag 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00u Diaken Jan v/d 
Akker

LGK  19.00u H. van Dooren / 
L. Donkers

Gem. 
koor

19.00u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 13 feb 19.00u Diaken Jan v/d 
Akker

LGK
30 jaar

 19.00u Pastor H. van 
Dooren

samen-
zang

 19.00u Pastor Jan de 
Waal

OC
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heren  10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 20 feb 19.00u WoCo  19.00u Pastor H. van 
Dooren

KOM

Zo. 21 feb 10.00u Jan Volkers --  10.00u WoCo
L. Donkers

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 27 feb 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

--  19.00u Pastor H. van 
Dooren

SZ

Zo. 28 feb 10.00u Pastor Bertus 
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heren  10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 5 maart 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

dames  19.00u Pastor Lambert 
Arts

samen-
zang

11.00u Gerardusviering 
J.de Waal

GK

Zo. 6 maart 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

--  10.00u voorst. Comm.
v. Dooren

Stuiter
ballen

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat 12 maart 19.00u WoCo LGK  19.00u WoCo
Donkers

samen-
zang

 19.00u Vormelingen 
voorst. JdWaal

OC

Zo. 13 maart 10.00u Jan Volkers heren  10.00u H. van Dooren
& L. Donkers

gem. 
Koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

3e zondag 
40dagentijd

4e zondag 
40dagentijd

1e zondag 
40dagentijd

5e zondag 
40dagentijd

H. Andreas
Weurt

3e zondag d/h jaar

2e zondag 
40dagentijd

5e zondag d/h jaar

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

4e zondag d/h jaar



OUD WINSSEN - Straatmuzikant Jan Zaterdag.

De accordeonist aan huis. In de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw 
was er op zaterdag in Winssen muziek van huis tot huis. De speler was JAN 
DUIJTS. Omdat hij altijd op zaterdag kwam kreeg hij in Winssen de bijnaam 
“Jan Zaterdag”. Hij woonde in Nijmegen en zijn vervoermiddel was de fiets. 
Dat was meestal een sportmodel en om niet met de pijp van zijn lange broek 
“tussen de ketting” te komen had hij onderaan een broekklem bevestigd. Jan 
ging door héél Winssen. 

In de Leegstraat bijvoorbeeld begon hij bij Van Bokhoven en eindigde in de 
Koningstraat (Kunningstraat). Bij ieder huis stapte hij af en begon bij de voor-
of bij de achterdeur een deuntje op zijn accordeon te spelen. De bewoner wist 
meteen wat er aan de hand was en maakte de deur open. Jan speelde dan 
verder nog enige deuntjes en kreeg ondertussen van de bewoner enig geld, 
meestal een stuiver of dubbeltje. Was het een kwartje dan speelde hij wat 
langer. Wat hij allemaal ten gehore bracht, daar zat geen verband in. Hij 
speelde maar wat weet Basiel Maillé zich nog te herinneren. Hij heeft in 
Nijmegen op diverse adressen gewoond zoals in de Merelstraat 20, 
Anemoonstraat 6, Lage Markt 56, Oude Nonnendaalseweg 2 en in de 
Wolfskuil.

Kiewiehangwang. Ook In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw 
kwamen er in Winssen regelmatig personen aan de deur met “*negotie”. 
Daarvan kennen velen nog de Maas en Waler Jan Nijtmans die in Nijmegen 
was gaan wonen. Zijn brombakfiets met handel stalde hij tegen de avond bij 
een trouwe afnemer zoals bij de familie Hend en Dôt Cobussen-Overdijk in 
de Leegstraat. Vandaar ging hij te voet naar de bushalte en maakte dan 
gebruik van de lijnbus (Zuid-Ooster) om in Nijmegen te komen. De dag 
daarna was hij al weer op tijd in Winssen en ging dan weer met zijn handel de 
dorpen af, zelfs tot in Dreumel.. 

Ook hebben wij op het dorp een vrouwspersoon gekend die in het veld op het 
woonwagenkampje woonde (Verlengde Geerstraat). Zij droeg meestal een 
hoofddoek om het vrij groot gezwel aan de onderkin enigszins te verbergen. 
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daaruit weer vertrokken naar de uiteindelijke bestemming van die dag, 
Jokkmokk. Het was een rit van 650km.

De volgende ochtend, 18 december, zijn we na een heerlijk en fruitig ontbijt 
weer op pad nu naar Borgvattnett (30 inwoners). Onderweg rendieren op de
weg gespot en helaas werd het weer zo slecht dat we besloten hebben om 
richting kust (Umea) te rijden om dat richting Borgvatnet diverse ongelukken 
hebben plaats gevonden en het niet verstandig was om daar naar toe te gaan. 
Was wel heel jammer omdat de gemeenschap daar een Heilige mis voor ons 
(de Challenge teams) had georganiseerd. Gelukkig waren er wel veel teams 
die dit plaatsje wel hebben bereikt en hiervan hebben kunnen genieten.

De volgende dag was het in de ochtend 2 graden boven nul en konden de 
skibroeken weer worden verruild voor de spijkerbroek en de omgeving werd 
langzaam weer groener en wegen weer schoner. ‘s Avonds aangekomen in 
Falun, na iets meer dan 460km hebben we daar met alle teams genoten van 
een heerlijk Zweeds kerstdiner. Er is nog gefeest tot in de kleine uurtjes. Op 
20 december gaf de thermometer 10 graden aan en vervolgden we de reis op 
weg naar ons eerste verblijf in Kopenhagen. Onderweg besloten we toch nog 
400km door te rijden tot in noord Duitsland en hebben in een klein dorpje 
Wanderup overnacht. Uiteindelijk was het een rit van 1125km.

Na een heerlijk diner en een goede nachtrust stapten we in de auto voor de 
laatste etappe  van 630km naar Kerkrade waar we na in totaal 108 uur en 7400 
km als 3e team binnen kwamen en werden ontvangen door de plaatselijke 
Omroep. Hier werden we ook opgewacht door familie en herenigd met onze 
moeder en vrouw, Jeanette Peters. Na een gezellig samen zijn en een 
toespraak van de burgermeester zijn we rond 19.00 uur onder politie 
begeleiding naar Het Glazen Huis in Heerlen gereden. Daar hebben we een 
cheque kunnen overhandigen met alle 47 teams van € 109.000,- waarvan €
3300,- door ons, ‘Huize Peters’.We willen bij deze ook nog onze donateurs 
bedanken voor de gulle bijdragen voor het goede doel en natuurlijk ook alle 
familie en vrienden.

Het was een onvergetelijke reis!
Esther, Marco en Paul.
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Zij had twee linnen tassen bij zich met daarin onder andere 
veiligheidsspelden, breinaalden, haarspelden, haarkammen waaronder 
luizenkammen, elastiek, stopgaren enz.. Van de schooljeugd in Winssen 
kreeg zij de bijnaam: kiewiehangwang. Dat had dus te maken met haar 
lichamelijk ongemak. Dat woord was afgeleid van de wang van een varken in 
Winssen aangeduid als KIEW.
*Negotie= geringe koopwaar waarmee wordt gevent.
Bart Wattenberg JOzn. Email: bertwattenberg@gmail.com

Ewijk

DORP
De feestdagen zitten er weer op en het dagelijkse leven herneemt zijn 

ritme. Iedereen had zich voorbereid op een gezellige periode met familie, 
vrienden of bekenden. Zo ook ik. En dan zijn die dagen in een roef weer 
voorbij. Misschien maar goed ook, want we houden allemaal heel erg van ons 
eigen ritme, want hoewel het een mooie tijd is zo aan het eind van het jaar; we 
gedijen het best in ons eigen “bedoeninkske”. Daarbinnen is al afleiding 
genoeg. Begaan zijn met familie, vrienden en bekenden, doen we eigenlijk het 
hele jaar door wel. En natuurlijk is er tijd voor werk en huishouden. Maar de 
feestdagen laten je zien hoe betrekkelijk het een en ander is en hoe goed het is 
in vrede met elkaar te leven. Hoe vaak hebben we dat elkaar niet toegewenst? 
Laten we met zijn allen die vrede dus bewaken.

Maar er heerst geen vrede in de grote wereld. De Islamitische Staat 
(IS) houdt huis in Syrië en omgeving. De Koerden worden door de Turken 
bestookt, Pakistan ligt met India in de clinch, Saoedi Arabië heeft zo pas nog 
diplomatieke mot met Iran gekregen wat in de gehele regio tot onrust leidt en 
ga zo maar door. Dichterbij heerst veel dreiging van aanslagen door IS. 
Militairen bewaken hier kwetsbare plekken. Hoezo leven we in een vredige 
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Noordkaap. Na 1½ uur wachten kregen we het nieuws dat de sneeuwschuiver 
de top niet had kunnen bereiken en dat wij ook niet naar boven mochten. Het 
was een grote teleurstelling dat we ook vandaag de Noordkaap niet konden 
bereiken. Maar iedereen was het er over eens dat veiligheid voor alles ging. 
Vandaag, 16 december was de laatste mogelijkheid om de Noordkaap te 
bereiken, zou het dan eindelijk lukken? De weersomstandigheden waren niet 
al te gunstig en de organisatie heeft alles op alles gezet om er voor te zorgen 
dat we de laatste 13km naar boven konden afleggen!

Uiteindelijk kregen we het bericht dat we met alle auto’s onder konvooi naar
de Noordkaap mochten! Het weer was nog steeds erg slecht. Met sneeuw en 
harde wind hebben we de sneeuwkettingen op de wielen moeten leggen omdat 
de weg spek glad was. Eenmaal boven gekomen was er blijdschap bij 
iedereen. We hadden ein-de-lijk de Noorkaap bereikt! Doordat dit de derde 
poging was en het doel van de Challenge was, was dit het meest bijzondere 
moment van de reis! Na 1½ uur hier te hebben doorgebracht, ging de barre 
tocht naar beneden weer beginnen. Weer in konvooi, allemaal alarmlichten 
aan en afstand houden. Het zicht was zo slecht dat het lastig was de 
voorgangers te volgen. Iedereen is heelhuids beneden gekomen en begon aan 
de rit naar Alta, 235km. Onderweg werd het landschap nog witter, de 
inwoners van Alta werden verrast door een pak sneeuw van 50cm maar het 
leven gaat daar dan gewoon door! Die avond hebben we een tocht gemaakt 
met sledehonden! Wat een bijzondere ervaring was dat! Geweldig om mee te 
maken!

De volgende ochtend gaf de thermometer -22 graden aan. Na weer een 
prachtige tocht van witte wegen en bossen reden we rond 11 uur Finland weer 
binnen en rond 12.45 uur zijn we in Zweden aangekomen. Bij het eerste 
tankstation annex supermarkt / doe-het-zelfzaak en postkantoor een kaartje 
gekocht en verstuurd boven de poolcirkel naar oma, Nellie Overdijk, om een 
opdracht om geld te verdienen voor het goede doel te volbrengen. Het ijzelde 
onderweg en zijn tóch naar het IJshotel gereden, ongeveer 35 km van de 
normale route. Rond 15.30 uur kwamen wij daar aan en hebben daar een 
prachtige rondleiding gehad en bijna alle kamers bezocht welke door 
kunstenaars waren ingericht. Alles wat je zag was van sneeuw en ijs! Van 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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750km een gezellig kampvuur waar we met verschillende teams samen 
hebben gezeten. Die nacht sliepen we op een wintercamping in een huisje. 
De volgende dag stond ons een korte route te wachten, maar 170 km. Het was 
wel een rit door een compleet wit landschap met besneeuwde wegen. Het was 
adembenemend mooi! Uiteraard moest de snelheid aangepast worden en 
waren snelheden boven de 100km/u niet meer mogelijk. 
We waren dicht bij de Russische grens en zijn van de ‘hoofdweg’ afgeweken 
om een kijkje te gaan nemen. Vlakbij de grens werden we staande gehouden 
door twee Finse politieagenten die benieuwd waren wat we gingen doen. Ze 
hebben ons vriendelijk te woord gestaan en wat verteld over de omgeving. Na 
een uurtje hebben we onze weg weer vervolgd richting Ranua.

De start van dag 5 begon koud. Om 09.00 uur stond de thermometer op -12 
graden. Vandaag stond een bezoek aan de Kerstman op het programma in 
Rovaniemi. Helaas was het heel toeristisch en was het te druk bij de 
Kerstman. Hier hebben we ook de Poolcirkel gepasseerd. Om 19.00uur 
bereikten we na ongeveer 390km onze bestemming in Irari waar Marco en 
Esther direct na aankomst een rit hebben gemaakt op de sneeuwscooter. In het 
pikkedonker bij een temperatuur van -25 hebben we een uur over een bevroren 
meer en door de bossen gecrost. Onderweg stopten we, en hebben we een 
beginnend Noorderlicht gezien! Het was een heel bijzonder moment! We 
wekker ging al weer om 03.30 in de ochtend. Vandaag stond de Noordkaap na 
een rit van 410km op de planning! Voor we vertrokken, hebben we eerst nog 
een van de andere teams op weg geholpen die met een lege accu stond. Het 
was een zware dag met veel wind en sneeuw in Noorwegen. Dit zorgde er ook 
voor dat we rond een uur of 9 stil stonden voor een afgesloten weg. Er waren 
twee tunnels die vanwege de sneeuwstorm niet toegankelijk waren. Na twee 
uur vast te hebben gestaan, mochten we weer door maar de kans om die dag 
op de Noordkaap aan te komen was al verkeken. Dit kon namelijk alleen maar 
om 11 en 12uur omdat je onder konvooi het laatst stuk naar boven moest 
afleggen. 

We verbleven voor de komende twee nachten in Honningsväg, een plaatsje 
ongeveer 30km van de Noordkaap vandaan. Op dag 7 waagden we een nieuwe 
poging en verzamelde iedereen zich weer op het punt, 13km voor de 
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wereld? Nog dichterbij moeten we proberen de vluchtelingen hier te lande een 
plek te geven zonder elkaar in de haren te vliegen. 

Maar laten we ons niet gek laten maken. Laten we de heersers van 
onze aarde het vertrouwen geven om die vrede te waarborgen of herstellen en 
geef hen de wijsheid dat gigantische probleem op te lossen. De wereld is een 
dorp, want we weten het allemaal. Internationaal polderen dus. 

Maar de vrede begint in de mens zelf. Tevreden zijn met jezelf. Ben ik 
niet te dik? Heb ik (financiële) problemen? Zit mijn haar wel goed? Maar ook: 
Heb ik dat of dat wel goed gedaan? Moet ik die of die niet eens een hart onder 
de riem steken? Hoe zou het met hem of haar gaan? Met het actief 
beantwoorden van die laatste vragen leg je naastenliefde aan de dag én het 
maakt dat je vrede met jezelf krijgt. Het mes snijdt aan twee kanten. En 
Moeder Theresa zei: “We kunnen geen grote dingen doen, maar we kunnen 
wel kleine dingen met grote liefde.” Mijn wens voor 2016 is dan ook dat we in 
ons dorp, ieder voor zich, die kleine dingen doen.

Theo Coenders.

KERK EWIJK 100 JAAR

Op 1 oktober 2017 vieren we in Ewijk het 100-jarig bestaan van de kerk. Er 
wordt momenteel hard gewerkt aan een jubileumboek dat er ere van deze 
heuglijke gebeurtenis zal verschijnen. Archiefonderzoek en vele interviews 
maken deel uit van de totstandkoming van dat jubileumboek. Misschien heeft 
u al gemerkt dat we druk bezig zijn met die interviews. Archiefonderzoek 
speelt zich wat op de achtergrond af. Zo’n boek vergt de nodige tijd zodat we 
al vroeg hiermee begonnen zijn. Ook zullen er sponsoren benaderd worden 
zodat e.e.a. gefinancierd kan worden. Voor het boek zijn we nog op zoek naar 
foto’s en verhalen die in het hoofdstuk “Speciale gebeurtenissen” kunnen 
komen. Bijvoorbeeld over de kindsheid vanuit het verleden of eerdere jubilea 
rondom de kerk. Vanuit het comité is er een werkgroepje gevormd, bestaande 
uit Arno Spin en Theo Coenders, dat zorg draagt voor het jubileumboek. 
Daarbij assisteren de overige comitéleden waar nodig.
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Zij had twee linnen tassen bij zich met daarin onder andere 
veiligheidsspelden, breinaalden, haarspelden, haarkammen waaronder 
luizenkammen, elastiek, stopgaren enz.. Van de schooljeugd in Winssen 
kreeg zij de bijnaam: kiewiehangwang. Dat had dus te maken met haar 
lichamelijk ongemak. Dat woord was afgeleid van de wang van een varken in 
Winssen aangeduid als KIEW.
*Negotie= geringe koopwaar waarmee wordt gevent.
Bart Wattenberg JOzn. Email: bertwattenberg@gmail.com

Ewijk

DORP
De feestdagen zitten er weer op en het dagelijkse leven herneemt zijn 

ritme. Iedereen had zich voorbereid op een gezellige periode met familie, 
vrienden of bekenden. Zo ook ik. En dan zijn die dagen in een roef weer 
voorbij. Misschien maar goed ook, want we houden allemaal heel erg van ons 
eigen ritme, want hoewel het een mooie tijd is zo aan het eind van het jaar; we 
gedijen het best in ons eigen “bedoeninkske”. Daarbinnen is al afleiding 
genoeg. Begaan zijn met familie, vrienden en bekenden, doen we eigenlijk het 
hele jaar door wel. En natuurlijk is er tijd voor werk en huishouden. Maar de 
feestdagen laten je zien hoe betrekkelijk het een en ander is en hoe goed het is 
in vrede met elkaar te leven. Hoe vaak hebben we dat elkaar niet toegewenst? 
Laten we met zijn allen die vrede dus bewaken.

Maar er heerst geen vrede in de grote wereld. De Islamitische Staat 
(IS) houdt huis in Syrië en omgeving. De Koerden worden door de Turken 
bestookt, Pakistan ligt met India in de clinch, Saoedi Arabië heeft zo pas nog 
diplomatieke mot met Iran gekregen wat in de gehele regio tot onrust leidt en 
ga zo maar door. Dichterbij heerst veel dreiging van aanslagen door IS. 
Militairen bewaken hier kwetsbare plekken. Hoezo leven we in een vredige 
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Verder zal er een plechtige eucharistieviering, een expositie en een 
feest/receptie komen t.z.t.. Wij als comité staan open voor suggesties 
dienaangaande en er is al een werkgroepje in wording om dit goed voor te 
bereiden en straks vorm te geven.

1 oktober 2017 is misschien nog ver weg, maar wij merken dat het rap 
dichterbij komt. Laat dus snel van u horen als u een bijdrage wilt leveren. Wij 
vertrouwen erop dat het een mooi jubileum wordt.

Het comité

GEZOCHT: TWEE GEBOUWEN!
Ik ben op zoek naar twee gebouwen die verdwenen zijn: de eerste is de 
houten muziekkiosk in de Pater van Boxtelweg hoek Hoogstraat. Deze houten 
kiosk is eind jaren vijftig verdwenen.
De tweede is het knekelhuisje gelegen in de Klap(hek)straat, deze heeft 
ongeveer zo’n 60 meter voorbij de inrit van voormalig Heumeshof gestaan.
Dit knekelhuisje was omringd met een hoge heg met een poort erin. Ik weet 
van mijzelf als dat Dorus Broeder daar een sleutel van had, ik ben met hem 
ooit daarin geweest, ook is dit knekelhuisje eind jaren vijftig begin zestig 
verdwenen. Wie heeft over deze twee gebouwtjes nog gegevens, of foto 
materiaal?

Graag naar Arno Spin tel: 0487-521875 of E-mail a.spin4@upcmail.nl

KERSTSFEER IN DE R.K. KERK EWIJK
Op 2e Kerstdag ’s middags om 
13.00 uur was het tijd om de 
kerkdeuren te openen, en kon 
men de prachtig versierde kerk 
bewonderen, en tevens genieten 
van “Kerstsfeer” op een zeer 
ongedwongen gemoedelijke 
manier. Een muzikale middag 
geheel ingevuld door jongeren 
uit Ewijk Een soliste zong 
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van de kas aan de Plakstraat in Winssen. In de kas mogen de komende 3 jaar 
feesten gegeven worden. Erik Aalbers kweekte al jaren allerlei soorten fruit. 
Zijn zoon Bas wil het bedrijf graag voortzetten maar om ervan te kunnen leven 
moeten ze er iets bij gaan doen. Bas en Frouke bedachten samen het idee om 
bruiloften, lunches, zakelijke bijeenkomsten en workshops te gaan houden.

Familie vertrekt naar de Noordkaap. In de krant van 9 december jl. 
de mededeling dat Paul, Esther en Marco Peters uit de Wethouder van 
Beuningenstraat 9 december starten met de Noordkaap Challenge. In 12 dagen 
reizen ze naar de Noordkaap met sponsorgeld. Onderweg kunnen ze 
bijverdienen door het uitvoeren van opdrachten. De opbrengst wordt gebracht 
naar het Glazen Huis in Heerlen. In de krant van 23 december jl. dat ze het 
gehaald hebben. Proficiat met deze prestatie. Elders in dit blad een verslag.

Knippen en plakken in de salon. In de Gelderlander van 4 januari jl. 
de mededeling dat creatievelingen vanaf februari in de Salon van de Paulus 
terecht kunnen voor een nieuwe activiteit: decoupage. Dat is knippen en 
plakken. Er worden dan voorwerpen zoals een doosje beplakt met stukjes 
papier. Deze activiteit wordt gehouden op de donderdagen.

VEILIG TERUGGEKEERD VAN EEN FANTASTISCH AVONTUUR NAAR DE 
NOORDKAAP!
Wij, Paul, Marco en Esther Peters zijn op 9 december jl. vanuit Hilversum 
vertrokken op weg naar de Noordkaap. 3FM Dj Giel Beelen gaf het startschot 
waarna alle 47 teams van start gingen. Onder begeleiding van 
verkeersregelaars reden we Hilversum uit op weg naar onze eerste stop, 
Kopenhagen, Denemarken. Het was een makkelijke rit van 975km. Al vroeg 
in de ochtend verlieten we Kopenhagen weer op weg naar Zweden, een rit van 
650 km. We kwamen mooi op tijd aan in Stockholm waar we aan boord 
gingen van de ferry naar Helsinki. We hebben die nacht, ondanks de zware 
storm, heerlijk geslapen en kwamen de volgende ochtend aan in de haven van 
Helsinki. 

Na twee dagen snelweg, begon het landschap langzaam te veranderen en rond 
15.00 uur werd het al donker. Die dag zagen we de eerste sneeuw! 
Aangekomen op onze derde locatie in Taivaskovski in Lapland, was er na 
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prachtige liederen, door meerdere jongeren werd gitaar gespeeld.

Ook werden 2er prachtige Kerstliederen gespeeld op de klarinet, 3 
blaasmuzikanten hebben Kerstliederen gespeeld, kortom het waren sfeervolle 
uren voor jong en oud. Er werd koffie / thee geserveerd, en natuurlijk beschuit 
met muisjes ontbrak er niet aan. Er was veel belangstelling waaronder ook 
veel jongeren, heel bijzonder was dat ook mensen uit verpleeghuis Waelwick 
kwamen kijken en luisteren. Kortom…. Een middag in “Kerstsfeer” wat mede 
mogelijk werd gemaakt door de jongeren uit Ewijk. Heel bijzonder!!!!

Kerst met vier Wijzen
Het is best spannend zo in de kerk als er geen mis is, het klinkt er lekker hol 
en je mag zomaar een beetje rondlopen. Of rennen natuurlijk, al mag dát 
eigenlijk niet. Nadat de eerste energie eruit is gaan we beginnen. We oefenen 
vandaag de eerste keer voor het kerstspel. De communicanten van 2016 en een 
handvol broertjes en zusjes horen wat hun rol is. Maar hoe ging het 
Kerstverhaal ook alweer? Even samen nadenken… ‘Jozef en Maria gingen op 
reis, naar een stal met Engelen.’ ‘En er waren schapen met herders, ja die 
waren er ook bij.’ Na een korte introductie stelt de werkgroep de vraag: ‘wat 
vieren we eigenlijk met Kerstmis?’ Daar was geen twijfel over mogelijk, dat 
baby Jezus werd geboren, en dat is deze kerstmis bij ons in de Rens.’ (Rens 
Thomassen red.) ‘Oh ja en er waren vier koningen en die hadden cadeaus voor 
het kindje.’ Allemaal super antwoorden, maar het verhaal wat wij spelen 
tijdens de gezinsviering is nét ietsje anders.  

Oefening baart kunst
Al tijdens het luisteren naar het verhaal gaan we gelijk aan de slag met 
oefenen. We spelen dit jaar het verhaal van de vierde Wijze. In het originele 
kerstverhaal zijn er drie wijzen, maar er bestaat ook het verhaal van de vierde 
Wijze. De zogenaamde eigenwijze Koning. Deze rol is voor Twan Litjens die 
op een heus ‘paard’ als redder in nood mensen helpt, maar door deze 
reddingsacties bijna te laat is voor de geboorte van het Koningskind. Twan 
heeft het galopperen op dit paard al snel onder de knie en als een ware 
dressuurruiter redt hij een huilend meisje, een huilende vrouw (Elaine Peters) 
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BEDANKT!
Bedankt voor alle lieve kaartjes, de bloemen, de telefoontjes en het bezoek.
Bedankt voor alle oprechte belangstelling. Het heeft heel veel goeds gedaan
tijdens de zware periode die wij hebben doorstaan. Ik hoop dat 2016 voor 
iedereen een gezond en gelukkig jaar mag worden.

Hannie en Gijs Peters

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

Toekomst idyllisch plekje ongewis. In de Gelderlander van 27 
november jl. de mededeling dat het nog steeds onduidelijk is wat er gaat 
gebeuren met het pand “Het Paradijs/de Zonnewijzer” aan de Dijk in Winssen 
die afgelopen 2 juli helemaal afbrandde door blikseminslag. Het betreft hier 
een rijksmonument en van die status is de plek nog steeds niet af. De familie 
Boon woont nu in Beuningen en wil graag terug naar Winssen.

Oude held jaagt 3 dieven weg. Winssenaar Huub Beijer jaagt 3 
inbrekers zijn huis uit. “Als ik snel was geweest, had ik hem gepakt”. In 
de krant van 1 december jl. een foto van Huub Beijer uit de Kennedysingel. 
Hij betrapte 3 mannen die bij hem in wilde breken. Hij is er achteraan gegaan. 
Hij heeft een van de mannen een flinke schop kunnen geven. Daarna heeft hij 
rustig de politie gebeld.

Nieuw bedrijventerrein in Winssen wil nu al uitbreiden. In de 
Gelderlander van maandag 7 december jl. een grote foto van Henny van 
Beuningen met zijn hobbytractor, Jeroen van Rossum van Bouwbureau Van 
Rossum en Jacco Beekhuyzen van Beekhuyzen bouw service. Daaronder een 
foto van het bedrijventerrein in Winssen. Een week geleden was de opening 
van dit bedrijventerrein. Nu heeft Henny van Beuningen al serieuze plannen 
om uit te gaan breiden. Door te zorgen voor ruimte hoopt Henny  dat ze in het 
dorp blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid van Winssen.

Feest mag in Winssense kas. “Om ervan te kunnen leven, moesten 
we er iets bij gaan doen”. Al vele jaren wordt aan de Plakstraat in 
Winssen fruit geteeld. Nu wordt er ook gefeest. In de Gelderlander van 23 
december jl. een grote foto van Frouke Junier en Bas Aalbers voor de ingang 
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VRIJWILLIGER TOON WILLEMS
Ongeveer 25 jaar geleden werd het parochieblad ‘Winssen’ in het 

leven geroepen. Pastor Harry Kusters gaf er zijn goedkeuring aan en een groep 
enthousiastelingen o.l.v  Helma Hendriks-Willems ging aan het werk. Een 
nieuw “Winssens keujesblad” was geboren. Het verscheen tien keer in het 
jaar. Dit blad moest rondgebracht worden, en Toon Willems (de vader van 
bovengenoemde Helma) was vanaf het begin een van de trouwe lopers. Dit 
parochieblad van Winssen is vorig jaar opgegaan in het nieuwe grote 
parochieblad “Rondom Johannes”.

Al heel lang bestaat de kerkhofploeg 
in Winssen, die elke dinsdagmorgen 
bij elkaar komen om op het kerkhof te 
werken. Sinds Toon in de VUT was 
gegaan, is hij lid geweest van deze 
ploeg, zeker meer dan 25 jaar.

Begin dit jaar, op 4 januari, is 
Toon Willems, 88 jaar oud, plotseling 
overleden. Bij zijn uitvaart zat de 
kerk vol. Toon was een betrouwbare, 
plichtsgetrouwe vrijwilliger, die altijd 
klaar stond, nooit op de voorgrond, 
altijd bescheiden. Voor de kerk was 
hij er als loper van het parochieblad 
en als lid van de kerkhofploeg. Voor 
de samenleving was hij er ook, als 

loper van de Cirkel, als ‘klaarzetter’ van de stoelen voor de Bingo-middag in 
De Paulus, als sneeuwruimer van trottoirs in zijn buurt van de Bongerd, als 
klusjesman waar nodig. De Winssense geloofsgemeenschap en samenleving 
verliezen een echte vrijwilliger, altijd paraat waar nodig was, en altijd heel 
bescheiden op de achtergrond. De familie verliest een echtgenoot, vader, 
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, oom, oud-oom, die 
altijd klaar stond om hen te helpen.

Toon, bedankt voor alles, en rust nu maar uit. Je hebt het verdient!!
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Foto: privébeeld

en een vrouw met een gebroken been (Lise Burgers). Hij heeft het er maar 
druk mee. Ondertussen zien we hoe Jozef (Noud Litjens) en Maria (Anna 
Zwitselaar) aankomen in Bethlehem. De engelen (Anne Roelofs en Ivy Peters) 
wijzen de herders (Pepijn Thomassen en Lise Burgers) de weg naar de stal. En 
gelukkig komen ze onderweg de drie andere Wijzen tegen (Jurre Linders, Sam 
Burgers en Juliet Arts). Gelukkig komt ook de vierde wijze nog nét op tijd aan
bij de anderen in de stal waar het Koningskind geboren is. 

De première
En dan is het zover, ook al oefen je nog zo vaak als het voor écht publiek is 
dan komen er toch vlinders in je buik. Het is muisstil als het verhaal start, de 
vier wijzen komen op en het verhaal begint. Dankzij wat bemoedigende 
woorden van de behulpzame hulpouders is de uitvoering een groot succes. 
Twan galoppeert dat het een lieve lust is van de ene naar de anders scene. 
Jozef en Maria vinden een stal om te overnachten en de lieve en prachtige 
engelen wijzen iedereen de weg naar het Koningskind (Rens Thomassen, die 
een Oscar verdient voor zijn rol!). En wanneer de engelen de weg wijzen naar 
de stal geven de, door twee handige superpapa’s gemaakte, sterren boven de 
stal licht. Een ontroerend einde met heel veel trotse ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s. Goed gedaan allemaal!

Anke van Breukelen
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Beuningen

WIM EIJK EN DE WAARHEID
Lezers van de Volkskrant die iets nieuws verwachtten in het interview van 24 
december j.l. met bisschop Eijk, kwamen bedrogen uit. Eijk herhaalde slechts 
zijn standpunten wat betreft de toekomst van de Kerk in Nederland. 
Kerksluitingen uit geldgebrek, zegt hij, zijn een onvermijdelijk gevolg van de 
ontkerkelijking die in ons land waarschijnlijk onomkeerbaar is. Maar heel 
misschien heeft de Kerk nog een, wat hij noemt, “zelfreinigend vermogen”. In 
zijn visie betekent dat een terugkeer naar de eeuwige waarheid van het 
overgeleverde geloofsgoed. 
Dogma’s 
Dat geloofsgoed is onveranderlijk. Aanpassing aan “wat wij denken in de 
maatschappij”, zoals hij het noemt, leidt tot vrijzinnigheid, ongeloof en 
tenslotte ondergang. Vergeet Eijk hier voor het gemak niet iets? Namelijk dat 
de “eeuwigheid” van dit geloofsgoed zoals vastgelegd in dogma’s, veelal het 
resultaat is van compromissen tussen de verschillende denkrichtingen in 
vroeger eeuwen van de Kerk? Stellingen waarover men kon disputeren werden 
tot dogma’s: een verzameling door de winnaars van het dispuut opgestelde 
decreten over de kerkleer. Een orthodoxie, waarvan men vervolgens niet 
mocht afwijken op straffe van ketterij. De bisschop meent, dat dogma’s 
uiteindelijk zijn bedoeld om de persoon van Jezus Christus te leren kennen. 
Het valt te bezien hoe de ingewikkelde dogmatische oplossing van het 
vraagstuk hoe Jezus God kan zijn als tweede persoon in de Drievuldigheid, en 
tegelijk toch volledig mens, de gelovigen nader tot een “persoonlijke relatie” 
met Hem kan brengen. 
Eeuwig waar
Het is trouwens onmogelijk dit vraagstuk, en vele andere elementen uit de 
kerkelijke leer, op zijn waarde te schatten zonder het oude Griekse denken. 
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Winssen

KERSTSPEL COMMUNICANTEN WINSSEN
Op kerstavond tijdens de gezinsviering hebben de communicanten van dit jaar 
het kerstspel verzorgd. En dit hebben ze met veel plezier gedaan. Het was een 
mooi verhaal en iedereen speelde keurig zijn rol. De engelen dansten prachtig 
door de hele kerk. De koningen brachten mooie cadeaus mee. De herders 
zaten bij het kampvuur en Jozef en Maria zorgden goed voor het pas geboren 
kindje Jezus. Kindje Jezus ( Rens ) lag heerlijk in zijn kribje te genieten van 
alles wat er om hem heen gebeurde. Kortom het was een mooie viering door 
de inzet van iedereen. De communicanten gaan nu verder met de 
voorbereiding voor de communie. Er staan nog een aantal leuke activiteiten 
gepland. Op zaterdag 19 maart zullen de communicanten zich persoonlijk 
voorstellen tijdens de palmpaasviering.
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zaten bij het kampvuur en Jozef en Maria zorgden goed voor het pas geboren 
kindje Jezus. Kindje Jezus ( Rens ) lag heerlijk in zijn kribje te genieten van 
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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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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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Ook Eijk geeft hier blijk van. Hij schetst het natuurlijke verlangen van de 
mens naar “iets dat eeuwig blijft, iets dat waar, schoon en goed is.” Een 
passage ontleend aan de denker Plato (427-347 v.Chr.). Van hem komt het 
idee, dat de Waarheid eeuwig en onveranderlijk is. Plato was echter in het 
diepst van zijn ziel een mysticus. En de mystieke ervaring die de bron was van 
dit idee is slechts gebrekkig of geheel niet te beschrijven. Als men vervolgens 
een concreet onderwerp “waar” noemt, bijvoorbeeld een uitspraak over de 
kerkleer, past het om voorzichtig te zijn. De Waarheid is dan misschien 
eeuwig, onze menselijke verwoording ervan kan slechts voorlopig zijn, en niet 
op zich ”eeuwig waar”. Hoe kan men immers weten, dat de eens gegeven 
interpretatie altijd juist blijft? Eijk gaat aan dit probleem voorbij.
Aanpassingen 
En of de Kerk haar opvattingen in het verleden nooit heeft “aangepast” zonder 
dat dit “leidde tot de ondergang” is de vraag. Werd bij voorbeeld de 
zogenaamde waarheid over de kosmos niet aangepast na Galilei? Heeft men in 
het algemeen niet moeten toegeven, dat de moderne natuurwetenschap de 
werkelijkheid dichter benadert dan de beschrijvingen die de Kerk hanteerde? 
En veronderstelde het “agiornamento” van paus Johannes XXIII niet bepaalde 
“aanpassingen”? Natuurlijk wel, vandaar dat behoudende kringen in het 
Vaticaan er alles aan hebben gedaan die aanpassingen te saboteren. 
“Aanpassen aan wat wij denken dat in de maatschappij in de smaak valt”, 
zoals Eijk het uitdrukt, is trouwens een wat laatdunkende kwalificering. Het 
gaat hier niet om een toegeven aan de waan van de dag, zoals hij hier 
suggereert, maar om een eerlijk zoeken naar het fundament van ons geloof. 
Waar in de vier Evangelies vinden we bijvoorbeeld ook maar iets over het 
verplichte priestercelibaat, het verbod op vrouwen in het ambt of op 
homoseksualiteit? Net als het verbod op voorbehoedsmiddelen zijn dit daarom 
ge- en verboden die men zonder al te veel moeite zou kunnen wijzigen. Wat 
meer “vrijzinnigheid” op dit gebied à la bisschop Bekkers zaliger had geen 
kwaad gekund. Waarschijnlijk heeft de hele houding van de Kerk ten opzichte 
van de menselijke seksualiteit en voortplanting, samen met haar koppeling aan 
de zonde, katholieken in Nederland nog het meest vervreemd van hun Kerk. 
Al met al is het geen wonder, dat kerken zijn leeggelopen: mensen rekenden er 
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IN MEMORIAM
Winssen
Albert van den Heuvel
* 27-8-1934 te Winssen † 25-12-2015 te Nijmegen

Antonius Willems
* 7-10-1927 te Winssen † 4-1-2016 te Winssen

Ewijk
Geen

Beuningen
Ria Weijers-van der Wielen
*22-7-1930 Beuningen † 21-12-2015 te Beuningen

Ineke Gelden-van de Pol
* 19-7-1961 Druten † 1-1-2016 te Rotterdam

Jeanne van Stiphout-Toonen
* 12-4-1930 te Cuijk † 4-1-2016 te Cuijk

Weurt
Mientje Seelen-Eggenhuizen
* 30-7-1931 te Puiflijk † 23-12-2015 te Den Bosch

Sjaak Romviel
* 12-9-1928 te Weurt † 3-1-2016 te Beuningen
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
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Beuningen

WIM EIJK EN DE WAARHEID
Lezers van de Volkskrant die iets nieuws verwachtten in het interview van 24 
december j.l. met bisschop Eijk, kwamen bedrogen uit. Eijk herhaalde slechts 
zijn standpunten wat betreft de toekomst van de Kerk in Nederland. 
Kerksluitingen uit geldgebrek, zegt hij, zijn een onvermijdelijk gevolg van de 
ontkerkelijking die in ons land waarschijnlijk onomkeerbaar is. Maar heel 
misschien heeft de Kerk nog een, wat hij noemt, “zelfreinigend vermogen”. In 
zijn visie betekent dat een terugkeer naar de eeuwige waarheid van het 
overgeleverde geloofsgoed. 
Dogma’s 
Dat geloofsgoed is onveranderlijk. Aanpassing aan “wat wij denken in de 
maatschappij”, zoals hij het noemt, leidt tot vrijzinnigheid, ongeloof en 
tenslotte ondergang. Vergeet Eijk hier voor het gemak niet iets? Namelijk dat 
de “eeuwigheid” van dit geloofsgoed zoals vastgelegd in dogma’s, veelal het 
resultaat is van compromissen tussen de verschillende denkrichtingen in 
vroeger eeuwen van de Kerk? Stellingen waarover men kon disputeren werden 
tot dogma’s: een verzameling door de winnaars van het dispuut opgestelde 
decreten over de kerkleer. Een orthodoxie, waarvan men vervolgens niet 
mocht afwijken op straffe van ketterij. De bisschop meent, dat dogma’s 
uiteindelijk zijn bedoeld om de persoon van Jezus Christus te leren kennen. 
Het valt te bezien hoe de ingewikkelde dogmatische oplossing van het 
vraagstuk hoe Jezus God kan zijn als tweede persoon in de Drievuldigheid, en 
tegelijk toch volledig mens, de gelovigen nader tot een “persoonlijke relatie” 
met Hem kan brengen. 
Eeuwig waar
Het is trouwens onmogelijk dit vraagstuk, en vele andere elementen uit de 
kerkelijke leer, op zijn waarde te schatten zonder het oude Griekse denken. 
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STILLE OMGANG
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende 
verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het 
centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 
15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in 
het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament 
(de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende 
pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van 
goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse 
kerk de Eucharistie, om God dank te zeggen. 

2016 Intentie:
Jezus - gelaat van de Goddelijke
Barmhartigheid – genadebrood voor u

Bidden met de intentie 2016 Stille Omgang te Amsterdam:
• Ziet Jezus met zijn barmhartige blik ook mij aan als teken van Gods 

nabijheid?
• Zien we door de ogen van Jezus naar onze medemens om?
• Sterken wij ons door het genadebrood van Jezus en delen we er van uit?
De Stille Omgang 2016 vindt plaats in het weekend van 12-13 maart 2016.
www.stille-omgang.nl

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
Raf en Luc Verblakt geen

Beuningen Weurt
Liv Derks geen
Yara van Lierop
Julia van Gemert
Fenne Hanssen
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niet meer op hier een eerlijk, humaan en inspirerend antwoord te krijgen op de
vragen van deze tijd. Kerksluiting is daarom niet “iets wat ons overkomt”, in 
Eijks woorden, maar in belangrijke mate het gevolg van een verstarde Kerk. 
Een Kerk, waar men zich niet langer thuis voelt en die men daarom ook niet 
meer geldelijk ondersteunt. 
Anselmus en zielsverwanten
De oude kerkvader Anselmus van Canterbury (1033-1109) had als naam voor 
zijn streven: “fides quaerens intellectum”, ofwel in goed Nederlands: geloof 
zoekend naar rationeel begrip van zichzelf. Hij wilde zijn geloof na-denken. In 
zijn tijd nam men daarvoor vooral de filosofie van het oude Griekenland te 
baat. Behalve in de Katholieke Kerk gebruikt men deze wijze van denken 
echter al eeuwen niet meer. Maar in dat woord “zoekend” kan men een proces 
zien. Steeds zullen mensen, net als hij, door hun geloof worden geïnspireerd 
om te zoeken naar een verwoording die past bij de tijd waarin ze leven. Niet 
om dat geloof te ondergraven, maar om het op de best mogelijke manier te 
overdenken, te zuiveren en te beschrijven. Wetende, dat die beschrijving nooit 
volledig zal kunnen zijn, laat staan eeuwig geldend. De Geest waait immers 
waar zij wil. In Utrecht vindt men het echter niet nodig een aantal “dingen van 
het geloof”, zoals Eijk het noemt, die door “kritische katholieken niet worden 
aangenomen” aan een eerlijke, geïnformeerde discussie te onderwerpen. Die 
katholieken moeten zich aanpassen, omdat de waarheid nu eenmaal vaststaat. 
Uit deze woorden spreekt een zekere arrogantie, die de bisschop overigens 
niet kwalijk is te nemen. Hier spreekt immers de Kerk zoals die al eeuwen 
spreekt: een instituut dat van geloven, weten maakt. En van dit weten een 
systeem dat men vanuit Rome met alle macht verdedigt. 
C.P.

CONCERT IN BEUNINGEN
Zondag 31 januari om 15.00uur concert van Muzimare in de Corneliuskerk

SING-IN EERSTE COMMUNICANTEN
Op donderdag 25 februari is er in de Corneliuskerk een Sing-In voor Eerste 
Communicanten met medewerking van kinderkoor de Stuiterballen
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zijn best het verleden achter zich te laten en vooruit te kijken. “Mijn huis is nu 
een plaats van rust en vrede”.   MAG SOCADIDO OP ONZE HULP 
REKENEN?
Deze artikelen komen uit de krant “Vastenactie nieuws, September 2015”                                                 
en uit het documentatie materiaal “Campagne 2016 Oeganda”.

ACTIE KERKBALANS 2016 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen
Van 17 t/m 31 januari 2016 wordt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans 
gehouden. Ditmaal met het thema ‘Mijn kerk inspireert’. Voor de één is de 
kerk het markante gebouw in het dorp dat overal bovenuit steekt, voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen die het gebouw gebruikt voor de 
weekendvieringen of vieringen bij blijde en droevige gebeurtenissen.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per 
geloofsgemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten 
goede. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan 
deze actie de kerk in stand te houden. De werkgroepen in de 
geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en 
lopers zullen binnenkort de enveloppen huis aan huis bezorgen. 
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesXXIII.nl
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Weurt

CARNAVALSVIERING ANDREASKERK
Zaterdagavond 30 januari om 19.00 uur zal er in de Andreaskerk weer de 
carnavalsviering plaats vinden. Prins Sep met zijn gevolg en de piassen, Prins 
Thijs met zijn gevolg van C.V. 't Nuchtere Kalf zullen tijdens deze viering 
aanwezig zijn. De gehele viering wordt natuurlijk muzikaal begeleid door een 
dweilorkest. Pastor Jan de Waal zal weer traditioneel een buut / overweging 
houden. Iedereen is welkom, jong en oud, verkleed of alleen met een leuke 
feestmuts op.

DE GESCHIEDENIS VAN WEURT IN EEN NOTENDOP
De allereerste bewoners die zich rondom villa Vurdi hadden gevestigd in het 
jaar 815 zijn vermoedelijk de grondleggers van ons dorp. Maar deze naam 
heeft zich nog al eens gewijzigd. Omstreeks 1196 heette het dorp Werthe en in 
1395 werd het Wuerde genoemd. Andere namen die we tegenkomen, zijn: 
Wurt, Vurt, Voirt, Woird, De Weurd en Weurdt. Weurt ligt op oevergronden, 
dat zijn gronden die vroeger regelmatig overstroomd werden door de rivier de 
Waal. In 1799 verdwenen er verschillende huizen bij een dijkdoorbraak en 
verdronk er veel vee. Ook in 1805 werd er veel schade aangericht bij een 
overstroming. De Duvelskolk is daar een voorbeeld van. Het was dus geen 
veilige plek om te wonen en mede daarom is het aantal bewoners destijds 
nooit erg groot geweest.
In ’t jaar 1817 werd de regio verdeeld onder de bevoegdheid van 
schoutambten. Beuningen en Weurt vormden één schoutambt. Rond 1850 
vestigden zich in Weurt steenfabrikanten en werd steenfabriek “De 
Bunswaard” in 1917 gebouwd op het Weurtse grondgebied van de 
uiterwaarden Bunsweert aan de Waal. Het werd destijds het paradepaardje 
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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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ons oog op een eenvoudige kist. Het had iets weg van de muntenbak achterin 
de kerk waarin je een muntje gooit als je een kaars aan wilt steken. Na afloop 
van de dienst vroegen wij een van onze begeleiders waartoe deze bak diende. 
Het antwoord verbaasde mij: “Dit is de collectebus voor de vastenactie”.
Omgeven door droogte, armoede en honger voeren de Oegandezen hun eigen 
vastenactie. Niet alleen met het kistje in de kerk: er gaan ook doosjes mee naar 
huis waar zelfs de jongste kinderen geld doen. Achter in de kerk staat 
bovendien een grote, open kist. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld ook kleding 
en andere spullen bijdragen. Alles komt uiteindelijk ten goede aan de 
allerarmsten van de samenleving. Zo steunen ze elkaar, zo zijn ze er voor 
elkaar. Een in verbondenheid, een groot goed. MAG SOCADIDO OP ONZE 
HULP REKENEN?

Gabriël Opio (23 jaar) leerde van SOCADIDO landbouw- en 
irrigatietechnieken. Zijn grote droom is over vijf jaar een echt 
trainingscentrum op te richten en met ‘school-drop-outs’ jongeren te werken. 
“Ik weet nog goed hoe moeilijk we het vroeger hadden: mijn moeder was 
gehandicapt, dus ik moest al jong meehelpen om geld te verdienen. Ik ben 
daardoor nauwelijks naar school geweest. Dankzij SOCADIDO kan ik nu 
voor mijn moeder en mijn familie zorgen. Ik wil mijn kennis en ervaring met 
meer jongeren delen. Zij zijn uiteindelijk de toekomst van Oeganda.” MAG 
SOCADIDO OP ONZE HULP REKENEN?

Boer William Odongo is getekend door de moeilijke geschiedenis van 
de regio. Hij herinnert zich maar al te goed de terreur van het ‘Leger van de 
Heer’ en de agressieve veediefstallen van de Karamojong: “We hadden honger 
en werden door de regering in een kamp gezet. Ook in het kamp was het leven 
hard: we hadden te weinig eten en het ontbrak aan vers water. Er waren 
nauwelijks sanitaire voorzieningen: dus mensen werden ziek en stierven. Toen 
we naar huis konden, was daar helemaal niets meer. Van SOCADIDO leerde 
ik onder meer groente kweken. Ook leerde ik van hen dat het belangrijk is 
bomen te planten: toen we terugkwamen uit d kampen, hebben we bijna alle 
bomen gekapt om brandhout te hebben en om hutten te bouwen. Dat 
veroorzaakt enorme erosie en waterproblemen. Nu zijn we weer bomen aan 
het planten.” William heeft nu tien koeien en een grote groentetuin. Hij doet 
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van Weurt. (Thans omgebouwd tot een unieke woonlocatie in ons dorp).
Langzaamaan kwam er daarna een toevloed van inwoners in het dorp. Enkele 
bekende huizen in Weurt herinneren er nog aan, zoals Huize Weurt, Het 
Kasteel en Buitenhof. De bevolking bestond uit een aantal boeren, maar de 
meeste bewoners werkten, sommige met hun hele gezin, op de steenfabriek. 
Een smederij, timmerman, schoenlapper, een paar kleine winkeltjes en ‘n  
aantal cafés maakten het dorp compleet. Omstreeks 1890 begon het dorp zich 
heel langzaam te ontplooien. Pastoor Frans Verhees gaf de aanzet tot de bouw 
van een nieuwe kerk, omdat de in gebruik zijnde kapel te klein werd. Met 
flinke financiële hulp en stenen van de steen fabrikanten en de bijdragen en 
vurige hulp van de parochianen, werd op 12 september 1898 de St.-
Andreaskerk plechtig ingewijd. In 1903 nam pastoor Joseph van der Marck de 
scepter over in de parochie Weurt, waar de meeste mensen sober en in armoe 
leefden. Onder zijn leiding bouwde men een klooster waarin zich 
kloosterzusters vestigden. Aan het klooster werd een drieklassige school voor 
meisjes en tevens een bewaarschool gebouwd, waar de zusters les gaven. In 
1907 werd de openbare jongensschool eveneens een rooms-katholieke school. 
In 1926 werd een nieuwe pastorie gebouwd en werd de oude pastorie 
verbouwd tot een patronaat. Het verenigingsleven startte op. De fanfare 
N.A.G., de Werkliedenvereniging, de Boerenbond en voetbalvereniging 
W.V.W. en het verenigingsleven groeide daarna verder uit. 

Pastoor Joseph van der Marck werd in 1937 opgevolgd door pastoor Henricus 
van Heusen. Deze was pastoor van 1937 t/m 1962. Hij had het tij niet mee in 
de armoedige crisisjaren en toen de oorlog uitbrak was hij een zorgzame
dorpspastoor en stond vooral de gezinnen bij waarvan er oorlogsslachtoffers 
vielen. Ook  leefde ook na de oorlog, met “onze” jongens mee, die vanaf 1945 
t/m 1950 als militair naar het voormalig Nederlands Indië werden  
uitgezonden. Gelukkig zijn ze tenslotte allen (25) behouden teruggekeerd.
Op 4 mei 1948 werd in het portaal van de kerk een gedenksteen geplaatst 
met daarop de namen van de 12 oorlogsslachtoffers.

Uit dankbaarheid voor de behouden thuiskomst van onze militairen werd op 
zondag 9 september 1951 het beeld van ”O.L.Vrouw van de behouden 
thuiskomst” geïnstalleerd aan de rechterkant van de voorgevel van huize 
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Weurt. Vanaf 1947 werden de eerste nieuwe huizen gebouwd in de Thomas v. 
Heereveldstraat en Theo Repkesstraat (genoemd naar de 2 overleden 
oorlogsslachtoffers in Duitsland) en vervolgens de Bevrijdingsstraat en 
volgende straten ten zuiden van de Van Heemstraweg.

In 1959 vertrokken de zusters Franciscanessen die van 1911 behalve voor 
onderwijs ook de zorg van huisvesting voor bejaarden op zich hadden 
genomen. De paters Maristen namen daarna hun intrek in het klooster en 
waren al snel ingeburgerd. Drie paters Maristen werden achtereenvolgens tot 
pastoor van de parochie benoemd. Van 1962 t/m 1983 pater Jo Verschuren, 
Pater Wim van de Midden van 1983 t/m 1992 en pater Joop Reurs van 1992 
t/m 2003. De paters vervulden hiermede een belangrijke taak. 

Op 31 januari 2007 vertrokken de laatste drie paters, nadat het klooster was 
verkocht aan Woonstichting Standvast Wonen. Hierna volgde een moeilijke 
periode, omdat de parochie geen pastoor meer had. Maar vanaf 2005 
begeleidde Pater Jan de Waal de Andreas parochianen en werd op zondag 13 
januari  2008 officieel tot pastoor geïnstalleerd. 

In de Jonkerstraat op nr. 8 stond één van de meest monumentale boerderijen 
van Weurt.  Deze hoeve behoorde oudtijds toe aan de abdij Mariënweerd in 
Berne bij Heusden, waaraan het huis de naam “de Kloosterhof” dankt. Eind 
zestiger jaren van de vorige eeuw, op dezelfde plaats waar de hoeve heeft 
gestaan, is het dorpshuis gebouwd. (Het patronaat bij de kerk was inmiddels 
gesloopt). Enige jaren later is de sporthal aan het dorpshuis gebouwd. 

Midden 1998 werd er uit het bestuur van de Seniorenbond Afd. Weurt een 
commissie van vier mannen gevormd, om in ons dorp een woon-zorgcomplex 
te realiseren. Nadat de paters Maristen bereid waren het klooster met de 
bijbehorende grond “de Kloostertuin” te verkopen, volgde een lange 
arbeidzame weg met het Gemeentebestuur en Standvast Wonen. Eind 2002 
stonden alle neuzen eindelijk in dezelfde richting. De opdracht van de 
commissie (De 4 Jannen) was hiermede gerealiseerd. Hierna werd op 17 
februari 2003 door de commissie een vijftal vrijwilligers gepresenteerd, die 
zich bereid verklaarde om zitting te nemen in het Stichtingbestuur ten behoeve 

Weurt. Vanaf 1947 werden de eerste nieuwe huizen gebouwd in de Thomas v. 
Heereveldstraat en Theo Repkesstraat (genoemd naar de 2 overleden 
oorlogsslachtoffers in Duitsland) en vervolgens de Bevrijdingsstraat en 
volgende straten ten zuiden van de Van Heemstraweg.

In 1959 vertrokken de zusters Franciscanessen die van 1911 behalve voor 
onderwijs ook de zorg van huisvesting voor bejaarden op zich hadden 
genomen. De paters Maristen namen daarna hun intrek in het klooster en 
waren al snel ingeburgerd. Drie paters Maristen werden achtereenvolgens tot 
pastoor van de parochie benoemd. Van 1962 t/m 1983 pater Jo Verschuren, 
Pater Wim van de Midden van 1983 t/m 1992 en pater Joop Reurs van 1992 
t/m 2003. De paters vervulden hiermede een belangrijke taak. 

Op 31 januari 2007 vertrokken de laatste drie paters, nadat het klooster was 
verkocht aan Woonstichting Standvast Wonen. Hierna volgde een moeilijke 
periode, omdat de parochie geen pastoor meer had. Maar vanaf 2005 
begeleidde Pater Jan de Waal de Andreas parochianen en werd op zondag 13 
januari  2008 officieel tot pastoor geïnstalleerd. 

In de Jonkerstraat op nr. 8 stond één van de meest monumentale boerderijen 
van Weurt.  Deze hoeve behoorde oudtijds toe aan de abdij Mariënweerd in 
Berne bij Heusden, waaraan het huis de naam “de Kloosterhof” dankt. Eind 
zestiger jaren van de vorige eeuw, op dezelfde plaats waar de hoeve heeft 
gestaan, is het dorpshuis gebouwd. (Het patronaat bij de kerk was inmiddels 
gesloopt). Enige jaren later is de sporthal aan het dorpshuis gebouwd. 

Midden 1998 werd er uit het bestuur van de Seniorenbond Afd. Weurt een 
commissie van vier mannen gevormd, om in ons dorp een woon-zorgcomplex 
te realiseren. Nadat de paters Maristen bereid waren het klooster met de 
bijbehorende grond “de Kloostertuin” te verkopen, volgde een lange 
arbeidzame weg met het Gemeentebestuur en Standvast Wonen. Eind 2002 
stonden alle neuzen eindelijk in dezelfde richting. De opdracht van de 
commissie (De 4 Jannen) was hiermede gerealiseerd. Hierna werd op 17 
februari 2003 door de commissie een vijftal vrijwilligers gepresenteerd, die 
zich bereid verklaarde om zitting te nemen in het Stichtingbestuur ten behoeve 

Januari 2016

Januari 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

29

29

Januari 2016

Januari 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

4

4

woord, zoiets van dat we niet goed op weg zijn. En als we “achterom kijken” 
in ons leven, zijn we heel vaak trots en voldaan over wat we gepresteerd 
hebben, en bekeren is dan vaak niet op zijn plaats. Bekeren kun je ook zien 
als: strooi je geen zand in de ogen, maar heb het lef om eerlijk in je eigen hart 
te kijken. We hebben het wel goed, maar gaat het in onze samenleving als 
zodanig ook wel zo goed? Draait onze samenleving (als Christenen) wel 
volgens de spelregels die God voor ogen stond toen Hij de wereld schiep en de 
mens als Zijn beeld en gelijkenis? Als het antwoord op deze vraag negatief is, 
dan moeten we ons aangesproken weten. Wij spreken zo gemakkelijk over 
“goed zijn”, maar ons “doen” valt vaak anders uit. We voelen ons vlug geraakt 
en gekwetst, maar al even vlug doen we vaak anderen pijn en stappen daar wel 
licht over heen. Is dit geen gedachte voor een persoonlijke voorbereiding?

Dierbare mensen, geniet van het Carnaval en een goede ‘bezinning-
bekering’ voor de Vastentijd, en vergeet de mensen in Oeganda (en India) 
niet. May God bless you all.

Pastor Bertus Visschedijk

OEGANDA CAMPAGNE VASTENACTIE 2016 (Weurt, Ewijk & Winssen)
Vastenactie 2016 werkt samen met SOCADIDO (SOroti CAtholic 

Diocese Integrated Development Organisation), een ontwikkelingsorganisatie 
van het bisdom Soroti. Het werkgebied van SOCADIDO beslaat alle districten 
van de Teso-regio in het noordoosten van Oeganda. Het campagneproject van 
Vastenactie 2016 richt zich op het Katakwi-district. SOCADIDO wil het leven 
van deze mensen in dit district verbeteren. Veel mensen hebben nu weinig of 
niets te eten, doordat de oogsten vaak mislukken of te weinig opbrengen. 
Onder andere via de bouw van informatiecentra, trainingen in landbouw- en 
irrigatiemethoden, een kleine startlening en een span ossen met een ploeg 
worden boeren en hun gezinnen op weg geholpen. MAG SOCADIDO OP 
ONZE HULP REKENEN?

Johan Campier, de campagneleider Vastenactie 2016, schrijft het 
volgende in het krantje “Vastenactie Nieuws”: In de vastentijd van vorig jaar 
had ik het geluk ons campagneland van 2016 te bezoeken: Oeganda. Een voor 
mij verrassende ervaring wil ik met u delen. Tijdens een zondagsdienst viel 
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van het WOZOCO-project. Na zeer veel baanbrekend werk door het 
Stichtingsbestuur, goede contacten met Standvast Wonen, Gemeentebestuur 
en allerlei instanties, zijn vanaf medio juni 2006 de appartementen van het 
Wozoco-complex bewoond. Een triomf voor het Stichtingsbestuur en de 
Seniorenbond.

Op 7 september 2005 werden de Weurtenaren opgeschrikt nadat ‘s nachts de 
pastorie door een uitslaande brand werd 
vernield. Na een jaar van effectief werk kon 
op 30 november 2006, de herbouwde 
pastorie door pastoor Jan de Waal worden 
ingezegend. Pastoor Jan de Waal nam in 
2006 het initiatief om jaarlijks op 15 
augustus bij het beeld “O.L.Vrouw van de 
behouden thuiskomst” een terugkerende 
herdenking te houden. Pastor Jan de Waal

Onder zijn leiding is in de jaren 2010- 2011 de Andreaskerk gerestaureerd. De 
restauratie is gericht geweest op de binnen- en buitenkant van de kerktoren en 
de buitenkant van het priesterkoor. Vervolgens zijn de zeven kostbare glas-in-
lood ramen op het priesterkoor gerestaureerd. Deze restauratie werd mogelijk 
door financiële ondersteuning van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De daaropvolgende jaren werd er door het Gemeentebestuur en diverse 
instanties hard gewerkt om ons dorp een beter aanzien te geven. Met name 
door de bouw van de fraaie nieuwe wijk “de Rozenhof”.

Vervolgens de grote reconstructie van de Van Heemstrabaan. Dit project werd 
tijdens de zomer 2015 gerealiseerd en op 30 juli 2015 door burgemeester 
Carol van Eert geopend. In 2015 is ook gestart met de renovatie/uitbreiding 
van de sporthal en dorpshuis “de Kloosterhof” en daarbij een geheel nieuwe 
basisschool en peuterspeelzaal. 

Dit gehele complex “Ontmoetingcentrum Kloosterhof” zal medio 2016 
gerealiseerd zijn. Vervolgens is het de wens van het Gemeentebestuur dat de 
bewoners van Laan 1945 onder de vlag van Weurt + de Laan levendiger en 
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DIERBARE MEDEMENSEN, MEDECHRISTENEN, MEDEPAROCHIANEN:
ALLE GOEDS VOOR 2016!!

Het nieuwe jaar 2016 is al weer en paar weken oud. De donkere dagen 
van Advent, het licht van de Kerstsfeer, de wensen voor een blij, gezond, 
gezegend, zalig, zinvol, vredevol, gezellig nieuwjaar liggen al achter ons. De 
kerstbomen zijn weer opgeruimd, de kerststallen weer opgeborgen en de 
kerstversierselen weer ingepakt. Alles is weer zoals altijd gedurende het jaar. 
Dit jaar 2016 wordt al meteen druk, want Pasen valt heel erg vroeg, eind 
Maart al. Dus wordt er in januari al vroeg aandacht besteed aan het Carnaval, 
want Carnaval volgt de “liturgische kalender”.

Als dit parochieblad verschijnt, is de actie KERKBALANS in volle 
gang, het is een januari-gebeuren. In deze Kerkbalans wordt altijd aandacht 
besteed aan het onderhouden van onze kerkgebouwen en alles wat daar bij 
hoort. We zijn toch SAMEN KERK.

Zoals gezegd, CARNAVAL is dit jaar heel vroeg. De pronkzittingen 
zijn al voorbij en de Carnavalsprinsen zijn al bekend in de vier dorpen in de 
gemeente Beuningen : Prins Thijs (Swartjes) van ’t Nuchtere Kalf in het Oude 
Biesenrijk, Prins Jos (Hermsen) van de Plekkers in Eikelenburg, Prins Marcel 
(Janssen) van de Dijkvelders in Zottendael, en Prins Roel (van Beuningen) 
van Dorstvlegels in Oelewaal. Samen met adjudanten, secondanten, jeugd-
prinsen, pages en de Raden van Elf, het bestuur en de Senaat zullen zij wel 
zorgen voor het nodige plezier tijdens hun “regeringsperiode” in onze 
gemeente in het Rijk van Nijmegen.

Woensdag 10 februari is het ASWOENSDAG, het begin van de 
voorbereidingstijd voor Pasen op zondag 27 Maart, en die tijd noemen we 
“DE 40-DAGENTIJD”, of zoals vroeger de VASTENTIJD. In deze 
‘vastentijd’ wordt niet alleen onze aandacht gevraagd, maar hopelijk ook een 
concrete bijdrage voor een vastenactieproject in Oeganda. (Lees hierover 
verderop meer). De geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en Winssen 
zullen dit project steunen. De geloofsgemeenschap van Beuningen besteedt
haar vastenactie opbrengst zoals ieder jaar aan het straatkinderenproject in 
Chennai, India (al meer dan 15 jaar).

Ook persoonlijk worden we gevraagd ons voor te bereiden op Pasen. 
En dan valt vaak het woord BEKEREN. Bekeren is wel een heel geladen 
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gevarieerder  in gaan richten. Weurt is gedurende de laatste decennia’s 
gegroeid tot zo’n 2500 inwoners met een hechte dorpsgemeenschap, waar ook 
nieuwe bewoners na een korte inburgerperiode elkaar als echte ‘Wurtse 
minsen’ groeten met: ’Hoi!!!”

Jan mit ‘t Roakeliezer

KERKBALANS 2016

De landelijke actie Kerkbalans gaat binnenkort weer starten. In de week van 
25 januari gaan de collectanten weer op pad om bij u de jaarlijkse bijdrage op 
te halen. We mogen ons gelukkig prijzen dat er vele medewerk(st)ers zijn, die 
daarbij willen helpen.

De inkomsten uit deze actie zijn hard nodig. Voor o.m. het onderhoud van de 
kerk, de energiekosten, personele kosten voor de pastor, de uitgaven voor 
parochiële activiteiten, enz.

Ook al maakt de St. Andreasparochie sinds vorig jaar deel uit van de 
nieuwe parochie H.Johannes XXlll, de opbrengst van deze actie komt ten 
goede aan de eigen geloofsgemeenschap St.Andreas.

De werkgroep kerkbalans en alle collectanten die erbij betrokken zijn, vinden 
het belangrijk om hun medewerking aan deze actie te verlenen. Want de kerk 
van Weurt is dat zeker waard. De kerk heeft een bijzondere betekenis en 
neemt een belangrijke plaats in onze Weurtse geloofsgemeenschap in. Er blijkt 
behoefte te bestaan om met name bij feestdagen, o.m. Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden, zoals bv. de uitvoering van de 
Passion, de karnavalsmis,  kindervieringen enz. , deze vieringen bij te wonen. 
Wij willen dat heel graag voor onze gemeenschap behouden, zodat ook de 
vieringen i.v.m. doop, huwelijk, begrafenis in de toekomst mogelijk blijven in 
onze fraaie parochiekerk St. Andreas. Om dat alles in stand te houden is het 
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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heel fijn als we weer op uw bijdrage mogen rekenen. Want mede dankzij de 
actie Kerkbalans kan onze geloofsgemeenschap functioneren.

In de laatste week van januari komen de collectanten bij u langs. Wij hopen 
dat u deze actie ondersteunt en hen, ook letterlijk, niet in de kou laat staan.
De werkgroep Kerkbalans dankt  u, namens de Weurtse geloofsgemeenschap  
bij voorbaat voor uw financiële bijdrage.

Werkgroep Kerkbalans.

VORMELINGEN WEURT
Op dinsdag 19 januari gaan wij starten met de voorbereiding van het vormsel 
in Weurt. 12 jongen mensen uit onze parochiegemeenschap willen zich gaan 
voorbereiden op het Heilig Vormsel. Zij zullen zes keer bij elkaar komen en 
gaan werken met het vormselproject "SAMEN VERDER".

Vijf bijeenkomsten hebben ieder een eigen thema: 
1. Wat is vormen?
2. Wie ben ik?
3. Leven met elkaar
4. Symbolen
5. Mensen vormen elkaar

Samen met de jongeren zullen we een hele dag besteden aan voorbereiding, 
maar ook aan een leerzaam uitje, t.z.t. zullen we daar zeker nog over 
berichten. Deze bijzondere dag (zaterdag 12 maart) sluiten we dan af met de 
kennismakingsviering. In deze viering zullen de vormelingen zich voorstellen 
aan de parochiegemeenschap. Het is als vormselwerkgroep weer een uitdaging 
om met deze jongen mensen aan het werk te mogen gaan.

Vormselwerkgroep Weurt, Jan de Waal, Trudie Benschop, Miep Sanders
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