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deze 29e editie ook weer de afstand van 25 km worden gereden. De afstand
van 25 km gaat richting de Alverna, de 40 en 50 km gaan richting Heumen,
Overasselt en Grave. Traditioneel zullen de deelnemers op een “appeltje voor
de dorst” worden getrakteerd. De Waalbanfietstocht wordt georganiseerd
vanuit Zaal ‘t Centrum, gelegen aan de Pastoor van der Marckstraat  te Weurt.
De inschrijving en start vinden plaats tussen 10.00 en 13.00 uur. De kosten 
van inschrijving bedragen € 4,50 (€ 4,00 zonder herinnering) voor
volwassenen en voor de kinderen (tot 12 jaar) € 3,50 (met herinnering).
Het uiterlijke tijdstip van binnenkomst is op 17.30 uur gesteld.
Gratis loterij: Wanneer u na afloop van de fietstocht uw afgestempelde 
startkaart inlevert, doet u gratis mee aan de verloting van een rijwiel.
Inlichtingen: Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul Albers
(telefoon 06-50245434) of Koos Arts (024-6777085) of op www.nagweurt.nl
De organisatie hoopt op een sportieve ontmoeting met u op zondag 29 mei
aanstaande. Commissie fietstocht N.A.G. Weurt.

AVONDVIERDAAGSE WEURT
De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en oud van dinsdag 21 
t/m vrijdag 24 juni voor de elfde keer de ‘Weurtse Avondvierdaagse’.
Door enthousiaste leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke
loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk en 
Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende ‘appeltje voor de dorst’.
Start en finish vinden plaats vanaf locatie sporthal/dorpshuis De Kloosterhof
te Weurt. De starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 18.10
uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur. Op woensdag 15 en
donderdag 16 juni vindt op eerder genoemde locatie tussen 16.00 en 17.00 uur
de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving €
3,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 4,00. Na afloop is er voor iedere
deelnemer een herinnering aan deze Avondvierdaagse.
Inlichtingen over deze Avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo 
Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel
even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 21 t/m vrijdag 24
juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!
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Sacramenten waarvan er 7 zijn in het katholieke geloof waren minder bekend
bij de kinderen. De sacramenten die zij al ontvangen hebben en nu gaan 
krijgen wisten ze allemaal wel: dopen, communie en het vormsel. Het
sacrament voor het huwelijk, biecht, zalving en priesterschap was wat
moeilijker. Maar na de uitleg van Pastor Jan en de nodige vragen en
opdrachten uit het project is het een stuk duidelijker geworden.
Het laatste thema gaat over mensen vormen mensen.
Een prachtig slot thema om te horen en te lezen wat er voor de kinderen uit het
project duidelijk is geworden, hen heeft gevormd/wat daar nodig voor is
geweest. Op zaterdag 11 juni om 19.00 uur zal het vormsel toegediend worden 
door Monseigneur Mutsaerts. De viering zal muzikaal verzorgd worden door
het koor Our Choice. Allen die graag bij deze viering willen zijn, zijn van
harte welkom.

Namens de vormelingen en ouders, De vormselwerkgroep,
Pastor Jan de Waal, Trudie Benschop, Miep Sanders

WAALBANFIETSTOCHT
Op zondag 29 mei organiseert muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid uit
Weurt haar jaarlijkse Waalbanfietstocht. Op deze maandag zal de 29e editie 
van deze fietstocht van start gaan. Naast de afstanden van 40 en 50 km kan in
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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 9 juli 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 23 juni naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Ik ben Giel.
Mijn lievelingskleur is lichtgroen
Mijn lievelingsdier is een cavia en een vis
Ik hou van op de Ipad spelen
Ik hou niet van de Ipad stuk maken

Ik ben Fenne
Mijn lievelingskleur is roze
Mijn lievelingsdier is een paard
Ik hou van spelen op de Wii
Ik hou niet van opruimen

Ik ben Thom
Mijn lievelingskleur is paars
Mijn lievelingsdier is een vis
Ik hou van mama, papa en Marloes
Ik hou niet van ruzie maken

Ik ben Britt
Mijn lievelingskleuren zijn roze, paas, goud en zilver
Mijn lievelingsdier is een paard
Ik hou van ballet
Ik hou niet van plagen.

De komende weken zijn we nog druk bezig met laatste voorbereidingen, het
maken van de versieringen en het oefenen in de kerk.
Zondag 5 juni om 11.00 uur bent u welkom om samen met de
communicanten, hun ouders, familie, vrienden en andere bekenden de viering 
rondom de Eerste Communie bij te wonen.

COMMUNIEWERKGROEP

VORMELINGEN WEURT
De vormselvoorbereiding van de 12 jongeren van de geloofsgemeenschap
Weurt is bijna ten einde. De laatste 2 thema avonden zijn bijna afgerond. Het
4de thema in ons project ging over symbolen en sacramenten. Pastor Jan de
Waal heeft tijdens deze bijeenkomst de jongeren uitgelegd wat symbolen
betekenen en waar ze voor staan.

PINKSTEREN 2016

Het is een vreemd feest: Pinksteren. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen en 
hoe leg je dat in godsnaam uit. Bij Kerstmis is het allemaal veel simpeler: je 
hebt een kerststal en de beeldjes vertellen je het romantische kerstverhaal, en 
bij Pasen denken we al snel aan paaseieren en weten we dat dit iets met het 
nieuwe leven te maken heeft, maar Pinksteren... Nee, dat is veel abstracter. 
Natuurlijk kennen we als Christenen het Pinksterverhaal: van die hevige wind 
die opstak en van de vurige tongen die zich boven de hoofden neerzetten. 
Zoals bij een film hebben we de 'special effects' wel onthouden: wind; vuur, 
deuren die openvliegen, vreemde talen. Zo lijkt Pinksteren wel 'sciencefiction', 
met God als machinist en decorbouwer.

Als we het verhaal op die manier bekijken, dan begrijpen we 
Pinksteren ook nooit als de levensgeschiedenis van die eenvoudige apostelen 
die door Gods Geest in beweging gezet werden, in vuur en vlam, en de 
uitdaging van het leven weer aankonden. Durven wij het nog aan om het 
Pinksterverhaal echt 'krediet' te geven? Of hebben we onszelf ook maar 
opgesloten in een vóór-Pinksterlijke fase? De tijd van het niet durven spreken, 
van de angst en de onzekerheid. De fase van: doe de deuren maar dicht en 
stoot de kerken maar af! We trekken ons uit de wereld terug, sluiten ons af en 
wachten tot God zijn 'special effects' inzet....

Maar zo gebeurde het Pinksterwonder niet en kan Pinksteren ook 
vandaag niet gebeuren. Pinksteren is veel meer: aangeraakt worden. Geraakt 
worden door woorden, door een lied, door mensen… door de Geest van God. 
Zo beïnvloedt de Geest van God mensen. Gods Geest neemt je mee in zijn 
beweging, verwarmt je, verandert je, bezielt je. Niet zomaar, want je bent er 
zelf bij. Je wordt aangeraakt, bezield, maar je laat je ook bezielen en bezieling 
kun je niet programmeren. Bezieling is niet de uitkomst van een procedure die 
je van tevoren opstelt. Maar je kunt je daarvoor wel ontvankelijk maken, en 
dan sta je open voor de Heilige Geest. 

Wat kunnen wij ons voorstellen bij een bezieling van de Heilige 
Geest? Je moet het niet te ver zoeken, het is de sfeer en het zijn de 
omstandigheden waarin je leeft. Het heeft te maken met hoe je omgaat met 
elkaar. Hoe je elkaar in vuur en vlam zet en uitdaagt om die dingen te doen die 
je tevoren nooit had verwacht of bedacht. Nieuwe energie, nieuwe trouw 
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waarmee je weer verder kunt en waarmee je je medemens kunt inspireren. Zo 
kan het Pinksterfeest uitgelegd worden. Als Christenen zijn we het aan elkaar 
verplicht om elkaar telkens opnieuw weer te bezielen en nieuwe levenskracht 
te schenken. Dan gaan ook bij ons weer de deuren open, net zoals bij de 
apostelen die hun levenskracht weer hervonden. Ik wens u allen goede 
Pinksterdagen toe.

Harry van Dooren (pastoor) 

“MET PINKSTEREN ZIEN WE ZE VLIEGEN”
Pinksteren is het feest van het verspreiden van de Blijde Boodschap van God. 
De paardenbloem beeldt dat goed uit. Als die is uitgebloeid, is het een 
prachtige pluizenbol geworden met ontelbaar veel zaadjes. De wind verspreidt 
die, zodat er overal nieuwe paardenbloemen komen. Als je tegen de pluizenbol 
aanblaast, vliegen kleine parachutes met een ‘boodschappentasje’ eraan overal 
heen. Zo stel ik me Pinksteren voor: al die kleine zaadjes, die overal heen 
waaien op zoek naar een goede voedingsbodem en licht en warmte om op te 
bloeien. Het gebeurt alleen als het waait (of als God blaast). Een wolk van 
deze ‘boodschappentasjes’, vol met verhalen van God, mensen en de wereld, 
komt steeds weer aanwaaien, maar we moeten die tasjes zelf uitpakken en er 
iets mee doen: opvangen, goede voeding en blijvende aandacht geven. 
(Gedachte van Corrie Jacobs, beleidssecretaris bij de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten)

MAAK JE EIGEN SPRINGTOUW
Maak je eigen springtouw op de Oud Hollandse spellenmiddag in museum 
Tweestromenland. Op woensdagmiddag 25 mei 2016 vindt in museum 
Tweestromenland te Beneden-Leeuwen een Oud Hollandse Spellenmiddag 
plaats voor kinderen met hun (groot)ouders. Touwslager Jan geeft een 
demonstratie, zodat kinderen hun eigen springtouw kunnen maken. Dick legt 
de regels van het balspel Tiktak uit, een spel dat vroeger, naar verluidt, enkel 
in het dorp Dreumel werd gespeeld. Kinderen kunnen die middag ook tollen, 
hoepelen, spijkertje poepen etc. en zich verkleden in Oud Hollandse 
kinderkledij om samen de klompendans te doen. Zie voor verdere informatie 
de website van het museum: www.museumtweestromenland.nl

SNUFFELMARKT
Zoals u van ons gewend bent, houden wij op 1e Pinksterdag (15 mei) een
snuffelmarkt bij Ons Mam in de boomgaard. Ons Mam is er helaas niet meer,
maar ze zou het niet goed gevonden hebben als we onze 25ste markt niet door
zouden laten gaan. Daarom heten wij u van harte welkom op onze 25ste markt
op zondag 15 mei van 10.00 - 16.00 uur. Ook zijn er nog enkele kramen te
huur. Fam. Engelen, Past vd Marckstraat 64, Weurt, tel. 024 - 677 2936.

COMMUNICANTEN WEURT

Nog een paar weken te gaan en dan doen op zondag 5 juni a.s. 3 meisjes en 5
jongens uit Weurt de Eerste Communie. Op zaterdag 19 maart jl. hebben zij
zich voorgesteld aan de aanwezigen in de kerk. Iedere communicant vertelde
wat over zichzelf, waardoor we hen een beetje beter leerden kennen:

Ik ben Daan.
Mijn lievelingskleur is rood
Mijn lievelingsdier is een poes
Ik hou van samen spelen.
Ik hou niet van vechten.

Ik ben Yinte.
Mijn lievelingskleur is mintgroen
Mijn lievelingsdier is een poes en konijn
Ik hou van papa, mama, Ferre en Tedde.
Ik hou niet van pesten.

Ik ben Dylan.
Mijn lievelingskleur is groen,
Mijn lievelingsdier is een poes
Ik hou van spelen met mijn poes
Ik hou niet van vechten

Ik ben Tygo.
Mijn lievelingskleuren zijn goud, zilver, blauw en groen
Mijn lievelingsdier is een aap en vissen
Ik hou van op het klimrek klauteren
Ik hou niet van pesten
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FITKUUR IN BEUNINGEN

Meer bewegen, afvallen en fitter voelen; staat dat ook bij u in de top 4 van 
goede voornemens? Misschien bent u dit jaar zelf al begonnen en gaat het heel 
goed. Het kan ook zijn dat u bij het realiseren van uw voornemen of het 
volhouden wat extra steun kan gebruiken. Dan is de Fitkuur mogelijk iets voor 
u.

Wat heeft overgewicht met fitheid te maken? Als we niet opletten eten we 
meer dan we nodig hebben en bewegen we minder dan goed voor ons is. Dit 
heeft invloed op ons gewicht en gevoel van fit zijn. Maar liefst 47 % van de 
volwassenen in de gemeente Beuningen heeft matig tot ernstig overgewicht. 
Bij de ouderen loopt dat getal op naar 61%. (volwassenen- en ouderenmonitor 
GGD, 2012).

Hoe verleidelijk is het als je moe bent om op de bank te gaan zitten met wat 
lekkers, een stukje kaas of een wijntje. En hoe zorg je er voor dat je 
boodschappentas grotendeels is gevuld met voedsel wat je nodig hebt? Voor je 
het weet zit je in een vast patroon van te veel eten en te weinig bewegen en 
vliegen de kilo’s eraan. Gezond eten en meer bewegen kunnen helpen om je 
fit te voelen. Mensen die zich fit voelen hebben meer energie, kunnen 
makkelijker deelnemen aan allerlei activiteiten en voelen zich vaker zekerder.

De Fitkuur is een programma waarbij deelnemers gedurende 1 jaar worden 
begeleid op het gebied van voeding, bewegen en (eet-)gewoonten. Een van de 
signalen van overgewicht is een toename van buikomvang. In 2013 hebben 
alle mensen in de gemeente Beuningen tussen de 20 - 55 een buikmeetlintje in 
de brievenbus ontvangen om zelf te meten hoe het staat met hun buikomvang. 
Dit was indertijd de start van de Fitkuur in de gemeente Beuningen.

Afgelopen 2 jaar zijn de 63 deelnemers van de Fitkuur gezamenlijk 450 kg 
afgevallen. Wilt u meer weten over de Fitkuur en of het iets voor u is, neem 
dan contact op met uw huisarts.

MOEDERDAG
Op zondag morgen waren velen vaders met hun kinderen al tijdig aan

het werk om moeder gezellig te verwennen. Ontbijt op bed of de tafel keurig
dekken voor moeder, met een door de kinderen zelf gemaakt klein cadeautje.
Op hun beurt gingen de volwassen op bezoek bij hun moeder of oma eveneens
met een kleine attentie. Voor ongeveer 25 jaar geleden schreef ondergetekende
een gedicht voor zijn moeder op Moederdag. Het antwoord van moeder was:”
Jong dét is mooi, ge mot dét ok mar veurdragen bij de minsen woar ge vur
optreed en ok ien de bejoarden huzen.”(ze was inmiddels al 84 jaar). Haar
goede raad werd opgevolgd en velen mensen in de regio beloonde het gedicht
steeds met een warm en welgemeend applaus. U kunt het hieronder lezen en
beoordelen.

Ons moeder ging de deur nooit uit. Tja … ze was altijd thuis.
Ze was de hele dag aan ’t werk, met ’t huishouden en voor ’t fornuis.
’s Morgens vroeg begon ’t al, dan was ze ’t eerste beneden.
Rap stookte ze de kachel aan en riep: ” D’r uut, wâsen en oanklejen!”
De thee die stond dan al klaar, met ’n boterhammetje of ’n ei.
We konden allemaal wat eten en dan keek ze tevreden en blij.
Ook smeerde ze voor ons ’t brood, om mee naar ’t werk te nemen.
Dan zei ze :”Kom voader en ’t hele grut, nim nou mar gauw de 
benen.”
Dan was ’t opruimen geblazen en werden de bedden opgemaakt
en na ’n lekker kupke koffie, werd de stoffer en blèk gepakt.
Zo sjouwde ze de hele dag door, om alles aan kant te maken.
Nooit kwam ‘t in haar op, om ook maar éne dag te staken.
En ‘s avonds om een uur of vijf, daar kwam vader weer met de blagen.
Naar huis, eten en rommel maken, maar nooit zou ze daarom klagen.
Ons moeders was altijd ijverig, ze was ook steeds present.
En voor de  hele dag te sjouwen, beurde ze nooit geen ene cent.
Maar weet je wat ze wel veel kreeg? En dat gaf haar altijd weer moed.
De liefde van haar hele gezin en dat deed ons moeder goed.
Ons moeder… die werd heel erg oud, en zei altijd:
”Ik bin nog lang niet versleten.” Daarom ge snapt ’t allemaal wel.
Ik zal ons moeder nooit vergeten.

Jan mit ‘t  Roakeliezer

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes.
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Winssen
Jo Hermsen
* 06-10-1937 te Druten † 19-3-2016 te Nijmegen

Wim van de Geijn
* 1-4-1935 te Horssen † 16-4-2016 te Uden

Ewijk
Thea Degen-Jansen
*22-4-1923 te Beuningen † 26-3-2016 te Beuningen
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* 11-5-1963 te Ewijk † 26-3-2016 te Ewijk

Beuningen
Gerard Melchers
*05-09-1933 te Nijmegen † 15-3-2016 te Mook

Cor Roelofs
*19-04-1926 te Nijmegen † 24-04-2016 te Beuningen

Weurt
Coba van Boekel
*13-06-1921 te Beuningen † 19-3-2016 te  Weurt
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pontificale hoogmis was er in zaal ’t Centrum gelegenheid om de jubilaris te 
feliciteren waar zeer velen gebruik van maakten. Muziekvereniging N.A.G. 
bracht daarna een feestelijke aubade. Pastor Jan de Waal maakte na afloop van 
de feestelijkheden een vermoeide maar gelukkige indruk.

Jubilaris pastor Jan de Waal
“..In het jaar 2005 had de St. Andreas Parochie te Weurt al twee jaar geen 
pastoor. Het parochiebestuur kreeg bij het Bisdom vooralsnog onvoldoende 
gehoor. Maar begin van het jaar slaakte de waarnemend voorzitter een diepe 
zucht. Hij had eindelijk goed nieuws en dat was beslist geen gerucht. Hij sprak:
“Pater Jan de Waal uit Ewijk komt ons in de parochie begeleiden.” Dit was een 
mooie mededeling die de Weurtse parochianen enorm zou verblijden.
Pater Jan kon zich meteen uitstekend op het prachtige hoogaltaar uit leven, al 
struikelde hij en leek het of hij de kerkvloer een kus wilde geven. Maar slechts 
een enkele oplettende parochiaan had dit kleine voorval gezien en de pater zei 
na de dienst op z’n Ewijks: ”Ik heb gelukkig nergens pien”. Pater Jan was bij 
de parochianen al snel geliefd en werd goed ingewerkt en wist zich door het 
parochiebestuur en de vele vrijwilligers enorm gesterkt. Helaas werd op 7 
september 2005 de pastorie door brand vernield. Dit had de zorgzame pater 
met zijn parochiebestuur echt niet verdiend. Hij kon gelukkig op zijn 
hardwerkende mensen rekenen zodat hij op 30 november 2006 de herbouwde 
pastorie kon inzegenen. De herdenking op 15 augustus bij het beeld: O.L. 
Vrouw van de behouden thuiskomst, bracht hij weer in eren. Mede daardoor 
kon men van deze naoorlogse geschiedenis blijvend leren. Maar eindelijk op 13 
januari 2008 werd pater Jan officieel plechtig als pastoor van de St Andreas 
Parochie geïnstalleerd. Daarna werd onder zijn leiding de Andreaskerk in de 
jaren 2010-2011 gerestaureerd. Op 1 januari 2015 is de fusieparochie 
H.Johannes XXIII officieel benoemd en op 11 januari d.a.v. plechtig vernoemd.
Onze Weurtse parochieherder Jan De Waal, functioneert in het pastorale team, 
waar in goede harmonie wordt samengewerkt. De parochianen blijven 
daardoor in hun geloof gesterkt…”
Misschien is deze rijm voor een ieder nuttig om daarmee wat van de 
geschiedenis te leren. Tenslotte wil ik pastor Jan de Waal hartelijk met zijn  25-
jarig priesterjubileum feliciteren.

Jan mit  ’t Roakeliezer
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

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

Weurt 
Geen  

 

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. 

Weurt

8 MEI WAS VOOR DE WEURTENAREN EEN ZEER BIJZONDERE DAG
Wij vierden het 25 jarig 
priesterjubileum van onze 
parochieherder pastor Jan de 
Waal en het was Moederdag. 
Twee gebeurtenissen waar we 
met genoegen op terug kijken.

Priester jubileum van pastor Jan de Waal
Er waren zeer veel parochianen in de parochiekerk aanwezig om gezamenlijk 
het priesterjubileum van pastor Jan de Waal tijdens een pontificale hoogmis te 
vieren. Behalve de parochianen waren eveneens de familieleden, confraters, 
geestelijke en wereldlijke autoriteiten, het pastoraal team, de contactgroep, de 
kosters en acolieten, de vrijwilligers, besturen van diverse verenigingen en 
vrienden van pastor Jan aanwezig. De jubilaris nam meteen na het 
welkomstlied; “De steppe zal bloeien”, de regie in handen en verzocht aan mevr. 
Evelien Merlijn en de heer Willy Föllings om in de 2 gereedstaande zetels voor 
het altaar plaats te nemen waarna hij hen toesprak en dankte voor hun inzet 
gedurende ruim 11 jaar voor de parochie. Vervolgens spelde de pastor bij beide 
de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia op en overhandigde de daarbij 
behorende oorkonde. 
Hierna begon de jubilerende celebrant omringd door zijn confraters, kosters en 
acolieten met de pontificale hoogmis. Het Parochiële Gemengd Koor en Our 
Choice kweten zich uitstekend van hun taak met prachtige zorgvuldig gekozen 
gezangen. Aan het einde van de viering ontving de jubilerende pastor, tot zijn 
grote verrassing: La Médaille de Lourdes (Het Ereburgerschap van het 
heiligdom van Lourdes). Deze werd uitgereikt door Jos van Bussel. Na de 

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
geen geen

Beuningen Weurt
Lavinia Bruning geen
Sophie Wijnen

HULP GEVRAAGD
Ter versterking van de redactie van “Rondom Johannes” zijn we nog steeds op
zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de totstandkoming 
van dit blad. We zijn vooral op zoek naar mensen die met “Word” de 
binnengekomen teksten klaar maken voor de drukker. Zelf teksten schrijven 
mag, maar hoeft niet als je dat liever aan anderen overlaat! Je hoeft ook geen 
“computer-specialist” te zijn, overweg kunnen met de computer en met 
“Word” kunnen werken is voldoende. Ook mensen die voor algemene 
redactionele werkzaamheden de redactie willen komen versterken zijn 
welkom. Ons blad komt 7 keer per jaar uit en de werkzaamheden beperken 
zich naast het bijwonen van de vergadering, tot één á twee avonden per 
uitgave. Reacties graag via e-mail redactie@johannesXXIII.nl of spreek met 
één van de redactieleden vermeld op de binnenpagina.

PINKSTEREN MET OUR CHOICE
Een goed woord doet wonderen. Laat dat wonder geschieden, God.
Overal waar mensen de taal van het hart spreken.
Ingegeven door uw Heilige Geest. Uw adem van liefde.
Met deze tekst sluiten we onze voorbeden af.

Pinsteren het feest van de H.Geest - Op zaterdag 14 mei om 19.00 uur nodigen 
wij u uit voor de eucharistieviering in ons mooi Andreaskerkje te Weurt. Deze
dienst wordt verzorgd door het koor en de liturgiegroep van Our Choice. Pastor 
Jan de Waal is onze voorganger.
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice, Virginia Bartels
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

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

DANKBETUIGING
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme woorden en mooie 
attenties bij mijn afscheid van het kosterschap in de Corneliuskerk.

Vriendelijke groet, D. Verploegen

Naschrift redactie: bij het afscheid paste natuurlijk een dankwoordje van de 
pastoor en een bouquet bloemen (foto CP)
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Winssen

ANTONIUSKAPEL HEROPEND

Foto: Jan Roelofs
Op zondag 1 mei is in de kerk in Winssen op feestelijke wijze de kapel van de 
patroonheilige H. Antonius van Padua officieel wordt geopend voor het 
publiek. De Antoniuskapel in de Antonius van Paduakerk in Winssen is 
omgevormd tot een Antonius-Mariakapel. De bestaande kapel is 
schoongemaakt en heringericht en er is een Mariabeeld geplaatst. Pastoor 
Bertus Visschedijk van Winssen en Ewijk koesterde al langer de wens een 
Mariakapel in Winssen in te richten. Dit omdat mensen weliswaar minder dan 

Winssen

ANTONIUSKAPEL HEROPEND

Foto: Jan Roelofs
Op zondag 1 mei is in de kerk in Winssen op feestelijke wijze de kapel van de 
patroonheilige H. Antonius van Padua officieel wordt geopend voor het 
publiek. De Antoniuskapel in de Antonius van Paduakerk in Winssen is 
omgevormd tot een Antonius-Mariakapel. De bestaande kapel is 
schoongemaakt en heringericht en er is een Mariabeeld geplaatst. Pastoor 
Bertus Visschedijk van Winssen en Ewijk koesterde al langer de wens een 
Mariakapel in Winssen in te richten. Dit omdat mensen weliswaar minder dan 

 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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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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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 

EWIJK FESTIJN

Stichting Ewijk Festijn organiseert dit jaar op zondag 5 juni van 11:00 tot 17:00 
uur voor de eerste keer het grote Ewijk Festijn met oldtimershow, folkloristische
optocht, grote braderie en diverse andere activiteiten. Oldtimershow -
Vrachtwagens, personenauto’s, legervoertuigen, brom- en motorfietsen, John 
Deere tractoren en stationaire motoren. Folkloristische optocht - Om 12:30 en 
15:30 uur trekt een optocht over het parcours met paard en wagens, 
kinderwagens, handkarren, bakfietsen, oude schoolklas, de dorpsomroeper, de 
veldwachter en vele andere figuranten in kleding uit grootmoederstijd. Braderie -
Dit jaar kunt u rondsnuffelen tussen meer dan 100 kramen met o.a. sieraden, 
kleding, snuisterijen, boeken en miniatuurauto’s. Mensen die zelf overtollige
spullen willen verkopen of hun hobby aan het publiek willen tonen kunnen ook 
een kraam huren.
Inlichtingen: doretdegen@hotmail.com

Kinderattracties - Aan de kinderen hebt u geen kind met een springkussen,
kop van jut, rodeostier, schminken en andere activiteiten.

Muziek - De dag zal opgeluisterd worden door het jeugdpopkoor Ewijk, en 
afwisselend Rex en Band met muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 en de Eper 
Wegpiraten. Over het hele parcours zullen diverse dweilorkesten een optreden
verzorgen.

Terrasjes - Er zijn diverse terrasjes en eettentjes waar u kunt genieten van een 
kopje koffie/thee met een broodje, kop soep of een lekker koel pilsje.
Een eventueel batig saldo zal ten goede komen aan en aantal lokale goede 
doelen. Entree voor dit grote festijn € 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis entree
Meer informatie: www.ewijkfestijn.nl
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vroeger naar de eucharistievieringen komen, maar wel de behoefte voelen in 
alle rust een kaarsje op te steken in een kapel. De Antonius-Mariakapel is 
voortaan elke dag geopend vanaf 9.30 tot 18.00 uur zodat mensen die 
bezinning zoeken er terecht kunnen. In de winter gaan de deuren om 17.00 uur 
dicht. Vrijwilligers Theo Marcusse, Jan Ermers, Jan Roelofs en Herman 
Loermans hebben de Antoniuskapel tot een Antonius-Mariakapel gemaakt. 
Truus Marcusse en Rika Derkse verzorgen het beheer van de kapel. Zij zorgen 
voor kaarsen, bloemen en dergelijke.

EERSTE COMMUNIE WINSSEN
Nog een paar weken en dan is het zover. 22 mei gaan onze 13 communicanten 
hun Eerste Heilige communie ontvangen. 19 maart hebben ze zich tijdens de 
palmpaasviering voorgesteld. Verder zijn ze nog bij de bakker geweest, waar ze 
heerlijke broodjes hebben versierd en gebakken. Dat was een feestje ! Nog even 
werken in de klapper en dan zijn ze er klaar voor. Wij wensen alle 
communicanten en hun familie een mooie en bijzondere dag toe !

Foto: Anita van Kuijk
1e rij: Fien Gerrits, Bart van Beuningen, Fenne Huisman, Jochem Kroes, Gijs van der  
Aa, Puck van Wijk en Berend Marcusse.
2e rij: Youri Vermeulen, Rosa Janssen, Robin Tromp, Lise de Waal, Teun Burgers en 
Wes Gerrits
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KRACHTIG WINSSEN
Eind vorig jaar heeft zich in Winssen een nieuw burger initiatief 

gevormd, “Krachtig Winssen”.  Krachtig Winssen bestaat uit 10 Winssenaren, 
een mix van betrokken dames en heren van tussen de 20 en 80 jaar. De 
aanleiding is Europees project Krake (= krachtige kernen), dat tot doel heeft 
om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van kleine kernen te verbeteren. 

Ook Winssen ontkomt niet aan de vergrijzing en de gevolgen hiervan. 
Onder bewoners leeft al lang het gevoel dat dit in Winssen een graadje erger is
doordat er de laatste 30 jaar zo weinig gebouwd is. Daarom  koos Krachtig 
Winssen dan ook  voor het thema wonen. Andere thema’s binnen Krake zijn 
zorg, gezonde leefstijl, binding jeugd, lokale bedrijvigheid, burgerparticipatie 
en social media. Met het thema wonen zal op termijn contact gelegd worden 
met een vergelijkbare kern uit Duitsland, om van elkaar te kunnen leren.

Ondersteund door de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) werd 
besloten een eerste memo op te stellen met daarin een motivatie van de keuze 
voor het thema wonen. Ondersteund door cijfers van het CBS blijkt in de regio 
Nijmegen en Maas en Waal de vergrijzing inderdaad het grootst te zijn.  Het 
aantal woningen dat gebouwd is in de laatste 30 jaar, is nog geen 2 per jaar.

Zowel de HAN als de gemeente Beuningen zegden na deze memo alle 
mogelijke medewerking toe. Op advies van de HAN is Krachtig Winssen eerst 
alle relevante documenten gaan verzamelen. Om zo straks een objectieve 
analyse te kunnen maken. Daarnaast gaan er gesprekken plaats vinden met 
diverse mensen uit de Winssense gemeenschap om te onderzoeken hoe men de 
gevolgen van krimp en vergrijzing ervaart in het verenigings-, bedrijfs- en 
sociale leven.

In het najaar, als de voorbereidende, onderzoekende fase achter de rug 
is, dan zal Krachtig Winssen de Winssense inwoners informeren naar de 
bevindingen en kijken hoe we als Winssenaren samen een positieve stap 
kunnen zetten in een gezonde toekomst.

De gesprekken die Krachtig Winssen inmiddels al met de gemeente 
heeft gehad zijn erg prettig en open. De politiek realiseert zich ook dat er wat 
moet gaan gebeuren en staan open voor onze bevindingen aangaande dit 
thema. En de gemeente is zelf intensief bezig om op korte termijn wat 
beweging in de Winssense woningmarkt te krijgen. 

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 ter 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. 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. Het is gebleken dat er behoefte is aan een voorinschrijving waarin 
men bijtijds aan kan geven dat men een jubileumboek wil kopen. Men kan 
daarvoor terecht bij Arno Spin: tel.: 0487-521875 of E-mail:
a.spin4@upcmail.nl

Inmiddels zijn we bezig sponsoren te benaderen 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. 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 of 
een boek wilt bestellen. Wij vertrouwen erop dat het een mooi jubileum wordt.

Het comité
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BRUIDSPAAR

Laatst trof ik een aanstaand bruidspaar. De toekomstige echtelieden 
waren dolgelukkig. Dat straalden ze tenminste wel uit. Ze keken voortdurend 
naar elkaar en de knipoogjes vlogen als warme broodjes over de toonbank. Ze 
hadden zichtbaar zin in elkaar en dat spraken ze ook uit. Ikzelf hield me wat 
op de achtergrond en sprak hun geluk niet tegen. Hoe of ze het wilden vieren? 
Ze hadden alles al geregeld en waren daar anderhalf jaar mee bezig geweest. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand, de kerk en de feestavond, het was 
allemaal geregeld. Ze hadden een heus draaiboek in elkaar gezet met behulp 
van een oom die thuis was in dat soort dingen. Een prima ceremoniemeester. 
Ze hadden het samen gedaan, maar hadden ook ieder voor zich wat zaakjes te 
regelen. De bruidsjurk mocht de bruidegom natuurlijk pas op de grote dag 
zien. De bruidegom had zelf zo zijn verrassing voor de bruid in petto. Kortom, 
ze waren er helemaal klaar voor. Ik hoefde me geen zorgen te maken. Dat 
deed ik ook niet. Die twee zouden het wel rooien samen.

Toch had ik iets onbestemds over me. Alsof ik de zaak niet 
vertrouwde. Hoe goed ik hun het geluk ook gunde, ik wist dat er problemen 
zouden opdoemen in de toekomst. Donkere wolken en mogelijk ook onweer. 
Eén op de drie huwelijken loopt uit op een echtscheiding met alle gevolgen 
van dien. En als er kinderen in het spel zijn, is de ramp helemaal niet te 
overzien. Begrijp me niet verkeerd, ik spreek geen waarde oordeel uit over uit 
elkaar gaande echtelieden, maar dit zwaard van Damocles hangt als een 
dreigend noodlot boven hun hoofd. Ik wenste dan ook in gedachten dat ze de 
onvermijdelijke problemen het hoofd zouden bieden.

Maar het jonge echtpaar kan het niet alleen. Daarom gaan ze in de 
kerk trouw beloven en hulp vragen aan de Allerhoogste. Een openbare belofte 
voor iedereen die erbij kan zijn. Een mooie belofte, maar ook een grote 
belofte. Maar het jonge paar heeft ook de hulp nodig van de omgeving om hun 
huwelijk tot een succes te maken. Familie, vrienden en wie zo ook 
tegenkomen in het leven; zij zijn evenzeer belangrijk. Voor wie zouden ze 
anders zo’n uitgebreid huwelijk moeten vieren?

Met die gedachten nam ik weer afscheid van de verliefden en wenste 
ze natuurlijk van harte een fantastische tijd samen.

Theo Coenders

Er was even sprake van, dat andere zaken die nu in Winssen spelen ook 
bekeken zouden worden door Krachtig Winssen, maar het burger initiatief 
kiest duidelijk voor project Krake en voor een leefbaar Winssen!

Namens Krachtig Winssen, Jacco Willems

OUDE KLEDING VOOR ULTO
Muziekvereniging ULTO zamelt herdraagbare kleding en schoenen in en de 
opbrengst gaat in zijn geheel naar onze vereniging. Met deze opbrengst kunnen 
wij leuke dingen doen. De aangeboden kleding en schoenen warden ingezameld 
door een gecertificeerde inzamelaar. Die zorgt voor een 'nuttig tweede leven'.
Geen eenmalige actie, maar het jaar rond.
Er staat bij ons Muziekcentrum een kledingcontainer. Deze locatie blijft het hele 
jaar beschikbaar en u kunt dus altijd uw kleding en schoenen kwijt. De kleding 
en schoenen worden wekelijks, of zo vaak als nodig, opgehaald.
Wat mag wel in de container: herdraagbare kleding zoals T-shirts,overhemden, 
broeken, truien, jurken, rokken, blouses, jassen, jacks en sportkleding. Hoeden, 
petten, mutsen en shawls. Herdraagbare schoenen, laarzen, gympen, sandalen, 
riemen, enz.  
Wat mag niet in de container: natte kleding, vervuilde kleding, kapotte 
schoenen en laarzen. Afval.
Waarop even letten: de aangeboden kleding dient schoon en droog te zijn. Het 
aanbieden dient te geschieden in een goed afgesloten plastic zak om de kwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden. Het aangeboden schoeisel dient ook schoon en 
droog te zijn en per paar stevig aan elkaar gebonden. Dit kan dan bij de kleding 
warden gedaan. Erg handig. De container is geplaatst aan de Not. Stephanus 
Roesstraat 2 te Winssen

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

Plant bomen voor mensen die komen. 511 bomen worden gekapt in 
de gemeente Beuningen, 287 komen er terug In de Gelderlander van 1 maart 
jl. een foto van Jo Aalbers uit de Koningstraat in Winssen, boomzager 
Weijtmans en een foto van de eerste bomen die gekapt werden in de 
Koningstraat. Het uitzicht van Jo Aalbers is in een dag tijd drastisch 
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Ewijk

JAN DE WAAL 25 JAAR PRIESTER
Op zondag 19 juni viert Jan de Waal zijn 25 
jarig priesterschap in Ewijk. Dit heugelijk 
feest willen ook wij als Geloofsgemeenschap 
in Ewijk samen met hem vieren. Het blijkt dat 
Jan de Waal zo’n 25 jaar geleden ook in juni 
zijn eerste H. Mis opdroeg in onze kerk. De
plechtige eucharistieviering zal plaats vinden 
in de Kerk van de H. Johannes de Doper in 
Ewijk. Deze viering begint om 10.00 uur,
ondersteund door het Liturgisch Gemengd 
Koor. Na afloop is er in de kerk een receptie 
en gelegenheid om Jan de Waal te feliciteren 
onder het genot van een kopje koffie.

FIETSBEDEVAART KEVELAER
De 4de zondag van juli.  De fietsbedevaart  naar het Mariaoord Kevelaer 

vindt plaats op zondag 24 juli. De totale afstand van de fietstocht is 120 
kilometer. Halverwege is er een korte pauze. In Kevelaer is er een plechtige  H. 
mis om 10.00 uur in de kathedraal. Om 13.00uur verzamelen we bij de 
kaarsenkapel en gaan naar het mooie groene Processiepark. Pastor Visschedijk 
zal ons hier voorgaan tijdens de kruisweg.

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook  per auto naar Kevelaer komen 
en deelnemen aan de H.mis en de kruisweg.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Voor de fietsers, vertrek 5.30 uur bij de rotonde in Ewijk. Rond de klok van 
19.00uur zijn we weer terug in Ewijk.

Voor meer informatie Tiny Derks  0487 - 53 22 87.
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veranderd. De bomen zijn weg en hij kan ineens ver weg kijken. Een vleugje 
wind en de takken vielen er bij bosjes af. Een zuchtje meer wind en de hele 
bonen waaiden om. Om ongelukken te voorkomen, worden die 551 stokoude 
populieren nu gekapt in Beuningen, Ewijk en Winssen. Volgens de gemeente 
reageren de bewoners positief op de bomenkap. Het is voor bewoners ook 
vervelend als de straat steeds bezaaid ligt met takken en zij zijn blij dat er wel 
groen voor terug komt. Er worden 3 verschillende soorten populieren geplant. 
Dit om te voorkomen dat ze bij ziekte allemaal het loodje leggen. Op plaatsen 
binnen de bebouwde kom worden vanwege de veiligheid geen populieren 
maar knotwilgen geplant. Deze bomen staan er zeker 50 jaar en zijn dus voor 
de mensen die komen.

Roda ’28 veilt voetbalschoenen en ……. een barman. Een schilder 
voor een dag? Een stel supporters? Of toch liever een barman? Het zijn 3 van 
de 25 diensten die zaterdagavond worden geveild bij de Winssense 
voetbalclub Roda ’28. In de krant van 10 maart jl. de mededeling dat Roda 28 
een veilig houdt voor het achterstallig onderhoud op sportpark De Boshof. Het 
is voor het eerst dat er zo’n veiling gehouden wordt. Behalve diensten zijn er 
ook producten te koop. Voor alles wordt een minimum bedrag gevraagd en 
zoals bij iedere veiling wint uiteindelijk de hoogste beier. Aansluitend is er 
een feestavond in de kantine.

“Punk stond voor een ander leven dan ik in Winssen had”. Het 
gesprek met Rop Verheijen in het theatercafé van de Lindenberg. Hij was een 
geliefde deelnemer van Wie is de Mol. Rop Verheijen ontdekte bij de 
Lindenberg dat acteren zijn ding is. In de krant van vrijdag 18 maart een 
mooie grote foto van Rop Verheijen uit de Molenstraat. Nijmegen was een 
feest voor Rop en een venster naar een nieuwe wereld in de showbusiness.
Rop speelt intussen in films, series, musicals en presenteert jeugdtelevisie en 
doet mee aan spelprogramma’s. Hij is ook de stem van getekende 
kindervriendjes op tv. Het grote publiek kent hem van de langstlopende serie 
“Goede tijden, slechte tijden” en van meer recent: “Wie is de Mol?”. In de 
Randstad is zijn leven nu maar iedere keer als hij over de waalburg komt en 
hij ziet zijn geboortegrond liggen doet hem dat steeds weer iets. 

Toneel over aso’s op cruiseschip. In de Gelderlander van 24 maart jl. 
de mededeling dat Winssense toneelvereniging Plankenkoorts op 1, 2 en 3 
april Expo-Cruise speelt in ontmoetingscentrum De Paulus. De voorstelling 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

Op het terrein tussen de 
woningen van Piet Coenen 
en Gradus Coenen aan de 
Hoogstraat in Winssen 
waren in de periode 
september 1944 - mei 1945 
geallieerde militairen 
gelegerd. Deze sergeant 
Steath was één van hen. 
Omstreeks 2005 heeft Steath 
nog een bezoek aan Winssen 
gebracht. Hij had veel 
belangstelling voor 
Winssen, in het bijzonder 
voor de Beatrixmolen aan de 
Molenstraat. De auto achter 
de sergeant was van de 
familie Coenen. Ik, Bart 
(geboren in1938) kan mij 
nog herinneren dat er in het 

voorjaar van 1945 bij Coenen geallieerde militairen waren gelegerd. Heb daar 
toen, met nog enkele jongens uit de Leegstraat, gezien dat zij een groot varken 
dood gemaakt hadden en dat daarna de haren met een brander er af werden 
geschroeid. Daarna werd het varken op een ladder vastgebonden en overeind 
gezet. Vervolgens werd het opengesneden en werden de ingewanden enz. 
verwijderd en als afval in een teil gegooid. Er werden grote stukken vlees 
afgesneden en op een rooster geroosterd. De speklaag van enkele centimeters 
werd met de huid ook als afval achtergelaten. Er stonden bij deze slachterij 
ook oudere Winssenaren bij te kijken en die hadden belangstelling voor het 
dierlijk afval waar de soldaten niets mee konden.

Als er nog iemand is die in het bezit is van foto’s van geallieerde 
militairen die in Winssen gelegerd zijn geweest, dan houd ik mij 
aanbevolen. Ik laat er een kopie van maken en het origineel gaat naar de 
eigenaar terug. B. Wattenberg JOzn. ( bertwattenberg@gmail.com )
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gaat over mevrouw Brandaris die met haar asociale buren op een cruiseschip
terechtkomt.

De goudsmid. Met trots het meesterteken in elk eigengemaakt sieraad.
In de Gelderlander van 1 april jl. een grote foto van Tanja Straten uit de 
Molenstraat aan het werk in haar atelier in Winssen. Dat haar toekomst in de 
creatieve hoek zou liggen stond al lang vast. Als klein meisje maakte ze al 
sieraden van zilverdraad. Ze heeft de vierjarige opleiding tot goudsmid 
gevolgd. In 2010 is ze voor zichzelf begonnen met haar bedrijf TSign 
goudsmederij. In haar eigen werkplaats maakt ze sieraden in opdracht. Ze 
vindt het mooi om sieraden een tweede leven te geven. Je ziet dan een gewone 
ring maar daar zit wel een heel verhaal achter. Zo krijg je een super 
persoonlijk sieraad.

Tiende “Waanzinnig” mogelijk de laatste. Het jaarlijks festival in 
Winssen is dit weekend weer. De grote man achter de schermen stopt er dan 
mee en heeft nog geen opvolger. Dorpshuis De Paulus en Gasterij De arend 
zien geen kans om het gat op te vullen. In de Gelderlander van 14 april jl. een 
grote foto van Ben Saunders die in 2011 in Winssen optrad. Het 
muziekfestival Waanzinnig Winssen is mogelijk de laatste editie. 
Initiatiefnemer Bas van der Aa stopt met de organisatie van het jaarlijks 
tentfeest. Zowel de Paulus als Gasterij de Arend nemen het niet over. Bas kan 
het werk niet meer combineren met zijn drukke werk voor De Gouden Leeuw, 
zijn café, de frietkraam en het cateringbedrijf. Hij heeft nog geen idee of het 
hem lukt een opvolger te vinden maar hoopt wel dat het doorgaat. 

OUD WINSSEN – GEALLIEERDE MILITAIREN IN WINSSEN

Op mijn jarenlange foto-speurtocht in Winssen was ik nog nooit foto’s 
tegengekomen van geallieerde militairen die hier in de periode september 
1944 mei 1945 gelegerd waren. Maar onlangs kreeg ik er een onder ogen. Het 
betrof een afbeelding van de Engelse sergeant Steath die in het voorjaar van 
1945 in Winssen was gelegerd. Op de foto (pagina 16), de geallieerde Engelse 
sergeant John(ny) Steath. De foto is gemaakt op 12-04-1945.

Lees verder op pagina 16
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 14 mei 19.00u Pastor H. van 

Dooren
Mireya 
Derksen

19.00u Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 15 mei 9.30u
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

Vita 
Nuova

11.00u 
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Ma. 16 mei 10.00u Pastor H. van 
Dooren

SZ

Zat. 21 mei 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

 19.00u H. v. Dooren /
 L. Donkers

geen

Zo. 22 mei 10.30u B. Visschedijk
1e communie

Dinge-
dong

10.45u  10.00u WoCo
L. Donkers

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 28 mei 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00u Pastor H. van 
Dooren

KOM

Zo. 29 mei 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Jan de Waal SCA

Zat. 4 juni 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00u Pastor Lambert 
Arts

SZ

Zo. 5 juni 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00u Pastor Arts / 
Diaken Donkers

Stuiter-
ballen

11.00u Jan de Waal
1e Communie

Zat. 11 juni 19.00u Pastor Straver 19.00u Jan de Waal 
Vormsel

OC

Zo. 12 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

VN

Zat. 18 juni 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00u WoCo
L. Donkers

SZ

Zo. 19 juni 10.00u 25jr jubileum Jan 
de Waal

heren 10.00u Pastor Straver / 
Diaken Donkers

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 25 juni 19.00u Pastor Straver KOM

Zo. 26 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

LGK & 
SSC

Zat. 2 juli 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

19.00u Pastor Lambert 
Arts

SZ 19.00u Buitenviering OC

Zo. 3 juli 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00u Pastor Lambert 
Arts

Cante-
mus

9.30u Pastor Jan de 
Waal

SZ

7e zondag Paastijd

Pinksteren

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

25jr jubileum Jan deWaal in 
Waelwick !!!

Drie-eenheid

Sacramentsdag

12e Zondag v/h 
jaar

Vaderdag

13e Zondag v/h 
Jaar

14e Zondag v/h 
Jaar

Pinksteren 2016Parochie H. Johannes XXIII 15Pinksteren 2016 Parochie H. Johannes XXIII14

datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 14 mei 19.00u Pastor H. van 

Dooren
Mireya 
Derksen

19.00u Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 15 mei 9.30u
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

Vita 
Nuova

11.00u 
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Ma. 16 mei 10.00u Pastor H. van 
Dooren

SZ

Zat. 21 mei 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

 19.00u H. v. Dooren /
 L. Donkers

geen

Zo. 22 mei 10.30u B. Visschedijk
1e communie

Dinge-
dong

10.45u  10.00u WoCo
L. Donkers

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 28 mei 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00u Pastor H. van 
Dooren

KOM

Zo. 29 mei 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Jan de Waal SCA

Zat. 4 juni 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00u Pastor Lambert 
Arts

SZ

Zo. 5 juni 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00u Pastor Arts / 
Diaken Donkers

Stuiter-
ballen

11.00u Jan de Waal
1e Communie

Zat. 11 juni 19.00u Pastor Straver 19.00u Jan de Waal 
Vormsel

OC

Zo. 12 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

VN

Zat. 18 juni 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00u WoCo
L. Donkers

SZ

Zo. 19 juni 10.00u 25jr jubileum Jan 
de Waal

heren 10.00u Pastor Straver / 
Diaken Donkers

9.30u Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 25 juni 19.00u Pastor Straver KOM

Zo. 26 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

LGK & 
SSC

Zat. 2 juli 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

19.00u Pastor Lambert 
Arts

SZ 19.00u Buitenviering OC

Zo. 3 juli 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00u Pastor Lambert 
Arts

Cante-
mus

9.30u Pastor Jan de 
Waal

SZ

7e zondag Paastijd

Pinksteren

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

25jr jubileum Jan deWaal in 
Waelwick !!!

Drie-eenheid

Sacramentsdag

12e Zondag v/h 
jaar

Vaderdag

13e Zondag v/h 
Jaar

14e Zondag v/h 
Jaar



Op het terrein tussen de 
woningen van Piet Coenen 
en Gradus Coenen aan de 
Hoogstraat in Winssen 
waren in de periode 
september 1944 - mei 1945 
geallieerde militairen 
gelegerd. Deze sergeant 
Steath was één van hen. 
Omstreeks 2005 heeft Steath 
nog een bezoek aan Winssen 
gebracht. Hij had veel 
belangstelling voor 
Winssen, in het bijzonder 
voor de Beatrixmolen aan de 
Molenstraat. De auto achter 
de sergeant was van de 
familie Coenen. Ik, Bart 
(geboren in1938) kan mij 
nog herinneren dat er in het 

voorjaar van 1945 bij Coenen geallieerde militairen waren gelegerd. Heb daar 
toen, met nog enkele jongens uit de Leegstraat, gezien dat zij een groot varken 
dood gemaakt hadden en dat daarna de haren met een brander er af werden 
geschroeid. Daarna werd het varken op een ladder vastgebonden en overeind 
gezet. Vervolgens werd het opengesneden en werden de ingewanden enz. 
verwijderd en als afval in een teil gegooid. Er werden grote stukken vlees 
afgesneden en op een rooster geroosterd. De speklaag van enkele centimeters 
werd met de huid ook als afval achtergelaten. Er stonden bij deze slachterij 
ook oudere Winssenaren bij te kijken en die hadden belangstelling voor het 
dierlijk afval waar de soldaten niets mee konden.

Als er nog iemand is die in het bezit is van foto’s van geallieerde 
militairen die in Winssen gelegerd zijn geweest, dan houd ik mij 
aanbevolen. Ik laat er een kopie van maken en het origineel gaat naar de 
eigenaar terug. B. Wattenberg JOzn. ( bertwattenberg@gmail.com )
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gaat over mevrouw Brandaris die met haar asociale buren op een cruiseschip
terechtkomt.

De goudsmid. Met trots het meesterteken in elk eigengemaakt sieraad.
In de Gelderlander van 1 april jl. een grote foto van Tanja Straten uit de 
Molenstraat aan het werk in haar atelier in Winssen. Dat haar toekomst in de 
creatieve hoek zou liggen stond al lang vast. Als klein meisje maakte ze al 
sieraden van zilverdraad. Ze heeft de vierjarige opleiding tot goudsmid 
gevolgd. In 2010 is ze voor zichzelf begonnen met haar bedrijf TSign 
goudsmederij. In haar eigen werkplaats maakt ze sieraden in opdracht. Ze 
vindt het mooi om sieraden een tweede leven te geven. Je ziet dan een gewone 
ring maar daar zit wel een heel verhaal achter. Zo krijg je een super 
persoonlijk sieraad.

Tiende “Waanzinnig” mogelijk de laatste. Het jaarlijks festival in 
Winssen is dit weekend weer. De grote man achter de schermen stopt er dan 
mee en heeft nog geen opvolger. Dorpshuis De Paulus en Gasterij De arend 
zien geen kans om het gat op te vullen. In de Gelderlander van 14 april jl. een 
grote foto van Ben Saunders die in 2011 in Winssen optrad. Het 
muziekfestival Waanzinnig Winssen is mogelijk de laatste editie. 
Initiatiefnemer Bas van der Aa stopt met de organisatie van het jaarlijks 
tentfeest. Zowel de Paulus als Gasterij de Arend nemen het niet over. Bas kan 
het werk niet meer combineren met zijn drukke werk voor De Gouden Leeuw, 
zijn café, de frietkraam en het cateringbedrijf. Hij heeft nog geen idee of het 
hem lukt een opvolger te vinden maar hoopt wel dat het doorgaat. 

OUD WINSSEN – GEALLIEERDE MILITAIREN IN WINSSEN

Op mijn jarenlange foto-speurtocht in Winssen was ik nog nooit foto’s 
tegengekomen van geallieerde militairen die hier in de periode september 
1944 mei 1945 gelegerd waren. Maar onlangs kreeg ik er een onder ogen. Het 
betrof een afbeelding van de Engelse sergeant Steath die in het voorjaar van 
1945 in Winssen was gelegerd. Op de foto (pagina 16), de geallieerde Engelse 
sergeant John(ny) Steath. De foto is gemaakt op 12-04-1945.

Lees verder op pagina 16

Ewijk

JAN DE WAAL 25 JAAR PRIESTER
Op zondag 19 juni viert Jan de Waal zijn 25 
jarig priesterschap in Ewijk. Dit heugelijk 
feest willen ook wij als Geloofsgemeenschap 
in Ewijk samen met hem vieren. Het blijkt dat 
Jan de Waal zo’n 25 jaar geleden ook in juni 
zijn eerste H. Mis opdroeg in onze kerk. De
plechtige eucharistieviering zal plaats vinden 
in de Kerk van de H. Johannes de Doper in 
Ewijk. Deze viering begint om 10.00 uur,
ondersteund door het Liturgisch Gemengd 
Koor. Na afloop is er in de kerk een receptie 
en gelegenheid om Jan de Waal te feliciteren 
onder het genot van een kopje koffie.

FIETSBEDEVAART KEVELAER
De 4de zondag van juli.  De fietsbedevaart  naar het Mariaoord Kevelaer 

vindt plaats op zondag 24 juli. De totale afstand van de fietstocht is 120 
kilometer. Halverwege is er een korte pauze. In Kevelaer is er een plechtige  H. 
mis om 10.00 uur in de kathedraal. Om 13.00uur verzamelen we bij de 
kaarsenkapel en gaan naar het mooie groene Processiepark. Pastor Visschedijk 
zal ons hier voorgaan tijdens de kruisweg.

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook  per auto naar Kevelaer komen 
en deelnemen aan de H.mis en de kruisweg.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Voor de fietsers, vertrek 5.30 uur bij de rotonde in Ewijk. Rond de klok van 
19.00uur zijn we weer terug in Ewijk.

Voor meer informatie Tiny Derks  0487 - 53 22 87.
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veranderd. De bomen zijn weg en hij kan ineens ver weg kijken. Een vleugje 
wind en de takken vielen er bij bosjes af. Een zuchtje meer wind en de hele 
bonen waaiden om. Om ongelukken te voorkomen, worden die 551 stokoude 
populieren nu gekapt in Beuningen, Ewijk en Winssen. Volgens de gemeente 
reageren de bewoners positief op de bomenkap. Het is voor bewoners ook 
vervelend als de straat steeds bezaaid ligt met takken en zij zijn blij dat er wel 
groen voor terug komt. Er worden 3 verschillende soorten populieren geplant. 
Dit om te voorkomen dat ze bij ziekte allemaal het loodje leggen. Op plaatsen 
binnen de bebouwde kom worden vanwege de veiligheid geen populieren 
maar knotwilgen geplant. Deze bomen staan er zeker 50 jaar en zijn dus voor 
de mensen die komen.

Roda ’28 veilt voetbalschoenen en ……. een barman. Een schilder 
voor een dag? Een stel supporters? Of toch liever een barman? Het zijn 3 van 
de 25 diensten die zaterdagavond worden geveild bij de Winssense 
voetbalclub Roda ’28. In de krant van 10 maart jl. de mededeling dat Roda 28 
een veilig houdt voor het achterstallig onderhoud op sportpark De Boshof. Het 
is voor het eerst dat er zo’n veiling gehouden wordt. Behalve diensten zijn er 
ook producten te koop. Voor alles wordt een minimum bedrag gevraagd en 
zoals bij iedere veiling wint uiteindelijk de hoogste beier. Aansluitend is er 
een feestavond in de kantine.

“Punk stond voor een ander leven dan ik in Winssen had”. Het 
gesprek met Rop Verheijen in het theatercafé van de Lindenberg. Hij was een 
geliefde deelnemer van Wie is de Mol. Rop Verheijen ontdekte bij de 
Lindenberg dat acteren zijn ding is. In de krant van vrijdag 18 maart een 
mooie grote foto van Rop Verheijen uit de Molenstraat. Nijmegen was een 
feest voor Rop en een venster naar een nieuwe wereld in de showbusiness.
Rop speelt intussen in films, series, musicals en presenteert jeugdtelevisie en 
doet mee aan spelprogramma’s. Hij is ook de stem van getekende 
kindervriendjes op tv. Het grote publiek kent hem van de langstlopende serie 
“Goede tijden, slechte tijden” en van meer recent: “Wie is de Mol?”. In de 
Randstad is zijn leven nu maar iedere keer als hij over de waalburg komt en 
hij ziet zijn geboortegrond liggen doet hem dat steeds weer iets. 

Toneel over aso’s op cruiseschip. In de Gelderlander van 24 maart jl. 
de mededeling dat Winssense toneelvereniging Plankenkoorts op 1, 2 en 3 
april Expo-Cruise speelt in ontmoetingscentrum De Paulus. De voorstelling 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 



BRUIDSPAAR

Laatst trof ik een aanstaand bruidspaar. De toekomstige echtelieden 
waren dolgelukkig. Dat straalden ze tenminste wel uit. Ze keken voortdurend 
naar elkaar en de knipoogjes vlogen als warme broodjes over de toonbank. Ze 
hadden zichtbaar zin in elkaar en dat spraken ze ook uit. Ikzelf hield me wat 
op de achtergrond en sprak hun geluk niet tegen. Hoe of ze het wilden vieren? 
Ze hadden alles al geregeld en waren daar anderhalf jaar mee bezig geweest. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand, de kerk en de feestavond, het was 
allemaal geregeld. Ze hadden een heus draaiboek in elkaar gezet met behulp 
van een oom die thuis was in dat soort dingen. Een prima ceremoniemeester. 
Ze hadden het samen gedaan, maar hadden ook ieder voor zich wat zaakjes te 
regelen. De bruidsjurk mocht de bruidegom natuurlijk pas op de grote dag 
zien. De bruidegom had zelf zo zijn verrassing voor de bruid in petto. Kortom, 
ze waren er helemaal klaar voor. Ik hoefde me geen zorgen te maken. Dat 
deed ik ook niet. Die twee zouden het wel rooien samen.

Toch had ik iets onbestemds over me. Alsof ik de zaak niet 
vertrouwde. Hoe goed ik hun het geluk ook gunde, ik wist dat er problemen 
zouden opdoemen in de toekomst. Donkere wolken en mogelijk ook onweer. 
Eén op de drie huwelijken loopt uit op een echtscheiding met alle gevolgen 
van dien. En als er kinderen in het spel zijn, is de ramp helemaal niet te 
overzien. Begrijp me niet verkeerd, ik spreek geen waarde oordeel uit over uit 
elkaar gaande echtelieden, maar dit zwaard van Damocles hangt als een 
dreigend noodlot boven hun hoofd. Ik wenste dan ook in gedachten dat ze de 
onvermijdelijke problemen het hoofd zouden bieden.

Maar het jonge echtpaar kan het niet alleen. Daarom gaan ze in de 
kerk trouw beloven en hulp vragen aan de Allerhoogste. Een openbare belofte 
voor iedereen die erbij kan zijn. Een mooie belofte, maar ook een grote 
belofte. Maar het jonge paar heeft ook de hulp nodig van de omgeving om hun 
huwelijk tot een succes te maken. Familie, vrienden en wie zo ook 
tegenkomen in het leven; zij zijn evenzeer belangrijk. Voor wie zouden ze 
anders zo’n uitgebreid huwelijk moeten vieren?

Met die gedachten nam ik weer afscheid van de verliefden en wenste 
ze natuurlijk van harte een fantastische tijd samen.

Theo Coenders

Er was even sprake van, dat andere zaken die nu in Winssen spelen ook 
bekeken zouden worden door Krachtig Winssen, maar het burger initiatief 
kiest duidelijk voor project Krake en voor een leefbaar Winssen!

Namens Krachtig Winssen, Jacco Willems

OUDE KLEDING VOOR ULTO
Muziekvereniging ULTO zamelt herdraagbare kleding en schoenen in en de 
opbrengst gaat in zijn geheel naar onze vereniging. Met deze opbrengst kunnen 
wij leuke dingen doen. De aangeboden kleding en schoenen warden ingezameld 
door een gecertificeerde inzamelaar. Die zorgt voor een 'nuttig tweede leven'.
Geen eenmalige actie, maar het jaar rond.
Er staat bij ons Muziekcentrum een kledingcontainer. Deze locatie blijft het hele 
jaar beschikbaar en u kunt dus altijd uw kleding en schoenen kwijt. De kleding 
en schoenen worden wekelijks, of zo vaak als nodig, opgehaald.
Wat mag wel in de container: herdraagbare kleding zoals T-shirts,overhemden, 
broeken, truien, jurken, rokken, blouses, jassen, jacks en sportkleding. Hoeden, 
petten, mutsen en shawls. Herdraagbare schoenen, laarzen, gympen, sandalen, 
riemen, enz.  
Wat mag niet in de container: natte kleding, vervuilde kleding, kapotte 
schoenen en laarzen. Afval.
Waarop even letten: de aangeboden kleding dient schoon en droog te zijn. Het 
aanbieden dient te geschieden in een goed afgesloten plastic zak om de kwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden. Het aangeboden schoeisel dient ook schoon en 
droog te zijn en per paar stevig aan elkaar gebonden. Dit kan dan bij de kleding 
warden gedaan. Erg handig. De container is geplaatst aan de Not. Stephanus 
Roesstraat 2 te Winssen

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

Plant bomen voor mensen die komen. 511 bomen worden gekapt in 
de gemeente Beuningen, 287 komen er terug In de Gelderlander van 1 maart 
jl. een foto van Jo Aalbers uit de Koningstraat in Winssen, boomzager 
Weijtmans en een foto van de eerste bomen die gekapt werden in de 
Koningstraat. Het uitzicht van Jo Aalbers is in een dag tijd drastisch 
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KRACHTIG WINSSEN
Eind vorig jaar heeft zich in Winssen een nieuw burger initiatief 

gevormd, “Krachtig Winssen”.  Krachtig Winssen bestaat uit 10 Winssenaren, 
een mix van betrokken dames en heren van tussen de 20 en 80 jaar. De 
aanleiding is Europees project Krake (= krachtige kernen), dat tot doel heeft 
om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van kleine kernen te verbeteren. 

Ook Winssen ontkomt niet aan de vergrijzing en de gevolgen hiervan. 
Onder bewoners leeft al lang het gevoel dat dit in Winssen een graadje erger is
doordat er de laatste 30 jaar zo weinig gebouwd is. Daarom  koos Krachtig 
Winssen dan ook  voor het thema wonen. Andere thema’s binnen Krake zijn 
zorg, gezonde leefstijl, binding jeugd, lokale bedrijvigheid, burgerparticipatie 
en social media. Met het thema wonen zal op termijn contact gelegd worden 
met een vergelijkbare kern uit Duitsland, om van elkaar te kunnen leren.

Ondersteund door de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) werd 
besloten een eerste memo op te stellen met daarin een motivatie van de keuze 
voor het thema wonen. Ondersteund door cijfers van het CBS blijkt in de regio 
Nijmegen en Maas en Waal de vergrijzing inderdaad het grootst te zijn.  Het 
aantal woningen dat gebouwd is in de laatste 30 jaar, is nog geen 2 per jaar.

Zowel de HAN als de gemeente Beuningen zegden na deze memo alle 
mogelijke medewerking toe. Op advies van de HAN is Krachtig Winssen eerst 
alle relevante documenten gaan verzamelen. Om zo straks een objectieve 
analyse te kunnen maken. Daarnaast gaan er gesprekken plaats vinden met 
diverse mensen uit de Winssense gemeenschap om te onderzoeken hoe men de 
gevolgen van krimp en vergrijzing ervaart in het verenigings-, bedrijfs- en 
sociale leven.

In het najaar, als de voorbereidende, onderzoekende fase achter de rug 
is, dan zal Krachtig Winssen de Winssense inwoners informeren naar de 
bevindingen en kijken hoe we als Winssenaren samen een positieve stap 
kunnen zetten in een gezonde toekomst.

De gesprekken die Krachtig Winssen inmiddels al met de gemeente 
heeft gehad zijn erg prettig en open. De politiek realiseert zich ook dat er wat 
moet gaan gebeuren en staan open voor onze bevindingen aangaande dit 
thema. En de gemeente is zelf intensief bezig om op korte termijn wat 
beweging in de Winssense woningmarkt te krijgen. 

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 ter 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. 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. Het is gebleken dat er behoefte is aan een voorinschrijving waarin 
men bijtijds aan kan geven dat men een jubileumboek wil kopen. Men kan 
daarvoor terecht bij Arno Spin: tel.: 0487-521875 of E-mail:
a.spin4@upcmail.nl

Inmiddels zijn we bezig sponsoren te benaderen 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. 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 of 
een boek wilt bestellen. Wij vertrouwen erop dat het een mooi jubileum wordt.

Het comité
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EWIJK FESTIJN

Stichting Ewijk Festijn organiseert dit jaar op zondag 5 juni van 11:00 tot 17:00 
uur voor de eerste keer het grote Ewijk Festijn met oldtimershow, folkloristische
optocht, grote braderie en diverse andere activiteiten. Oldtimershow -
Vrachtwagens, personenauto’s, legervoertuigen, brom- en motorfietsen, John 
Deere tractoren en stationaire motoren. Folkloristische optocht - Om 12:30 en 
15:30 uur trekt een optocht over het parcours met paard en wagens, 
kinderwagens, handkarren, bakfietsen, oude schoolklas, de dorpsomroeper, de 
veldwachter en vele andere figuranten in kleding uit grootmoederstijd. Braderie -
Dit jaar kunt u rondsnuffelen tussen meer dan 100 kramen met o.a. sieraden, 
kleding, snuisterijen, boeken en miniatuurauto’s. Mensen die zelf overtollige
spullen willen verkopen of hun hobby aan het publiek willen tonen kunnen ook 
een kraam huren.
Inlichtingen: doretdegen@hotmail.com

Kinderattracties - Aan de kinderen hebt u geen kind met een springkussen,
kop van jut, rodeostier, schminken en andere activiteiten.

Muziek - De dag zal opgeluisterd worden door het jeugdpopkoor Ewijk, en 
afwisselend Rex en Band met muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 en de Eper 
Wegpiraten. Over het hele parcours zullen diverse dweilorkesten een optreden
verzorgen.

Terrasjes - Er zijn diverse terrasjes en eettentjes waar u kunt genieten van een 
kopje koffie/thee met een broodje, kop soep of een lekker koel pilsje.
Een eventueel batig saldo zal ten goede komen aan en aantal lokale goede 
doelen. Entree voor dit grote festijn € 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis entree
Meer informatie: www.ewijkfestijn.nl
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vroeger naar de eucharistievieringen komen, maar wel de behoefte voelen in 
alle rust een kaarsje op te steken in een kapel. De Antonius-Mariakapel is 
voortaan elke dag geopend vanaf 9.30 tot 18.00 uur zodat mensen die 
bezinning zoeken er terecht kunnen. In de winter gaan de deuren om 17.00 uur 
dicht. Vrijwilligers Theo Marcusse, Jan Ermers, Jan Roelofs en Herman 
Loermans hebben de Antoniuskapel tot een Antonius-Mariakapel gemaakt. 
Truus Marcusse en Rika Derkse verzorgen het beheer van de kapel. Zij zorgen 
voor kaarsen, bloemen en dergelijke.

EERSTE COMMUNIE WINSSEN
Nog een paar weken en dan is het zover. 22 mei gaan onze 13 communicanten 
hun Eerste Heilige communie ontvangen. 19 maart hebben ze zich tijdens de 
palmpaasviering voorgesteld. Verder zijn ze nog bij de bakker geweest, waar ze 
heerlijke broodjes hebben versierd en gebakken. Dat was een feestje ! Nog even 
werken in de klapper en dan zijn ze er klaar voor. Wij wensen alle 
communicanten en hun familie een mooie en bijzondere dag toe !

Foto: Anita van Kuijk
1e rij: Fien Gerrits, Bart van Beuningen, Fenne Huisman, Jochem Kroes, Gijs van der  
Aa, Puck van Wijk en Berend Marcusse.
2e rij: Youri Vermeulen, Rosa Janssen, Robin Tromp, Lise de Waal, Teun Burgers en 
Wes Gerrits
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Beuningen

DANKBETUIGING
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme woorden en mooie 
attenties bij mijn afscheid van het kosterschap in de Corneliuskerk.

Vriendelijke groet, D. Verploegen

Naschrift redactie: bij het afscheid paste natuurlijk een dankwoordje van de 
pastoor en een bouquet bloemen (foto CP)
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Winssen

ANTONIUSKAPEL HEROPEND

Foto: Jan Roelofs
Op zondag 1 mei is in de kerk in Winssen op feestelijke wijze de kapel van de 
patroonheilige H. Antonius van Padua officieel wordt geopend voor het 
publiek. De Antoniuskapel in de Antonius van Paduakerk in Winssen is 
omgevormd tot een Antonius-Mariakapel. De bestaande kapel is 
schoongemaakt en heringericht en er is een Mariabeeld geplaatst. Pastoor 
Bertus Visschedijk van Winssen en Ewijk koesterde al langer de wens een 
Mariakapel in Winssen in te richten. Dit omdat mensen weliswaar minder dan 
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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 
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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Weurt

8 MEI WAS VOOR DE WEURTENAREN EEN ZEER BIJZONDERE DAG
Wij vierden het 25 jarig 
priesterjubileum van onze 
parochieherder pastor Jan de 
Waal en het was Moederdag. 
Twee gebeurtenissen waar we 
met genoegen op terug kijken.

Priester jubileum van pastor Jan de Waal
Er waren zeer veel parochianen in de parochiekerk aanwezig om gezamenlijk 
het priesterjubileum van pastor Jan de Waal tijdens een pontificale hoogmis te 
vieren. Behalve de parochianen waren eveneens de familieleden, confraters, 
geestelijke en wereldlijke autoriteiten, het pastoraal team, de contactgroep, de 
kosters en acolieten, de vrijwilligers, besturen van diverse verenigingen en 
vrienden van pastor Jan aanwezig. De jubilaris nam meteen na het 
welkomstlied; “De steppe zal bloeien”, de regie in handen en verzocht aan mevr. 
Evelien Merlijn en de heer Willy Föllings om in de 2 gereedstaande zetels voor 
het altaar plaats te nemen waarna hij hen toesprak en dankte voor hun inzet 
gedurende ruim 11 jaar voor de parochie. Vervolgens spelde de pastor bij beide 
de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia op en overhandigde de daarbij 
behorende oorkonde. 
Hierna begon de jubilerende celebrant omringd door zijn confraters, kosters en 
acolieten met de pontificale hoogmis. Het Parochiële Gemengd Koor en Our 
Choice kweten zich uitstekend van hun taak met prachtige zorgvuldig gekozen 
gezangen. Aan het einde van de viering ontving de jubilerende pastor, tot zijn 
grote verrassing: La Médaille de Lourdes (Het Ereburgerschap van het 
heiligdom van Lourdes). Deze werd uitgereikt door Jos van Bussel. Na de 

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
geen geen

Beuningen Weurt
Lavinia Bruning geen
Sophie Wijnen

HULP GEVRAAGD
Ter versterking van de redactie van “Rondom Johannes” zijn we nog steeds op
zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de totstandkoming 
van dit blad. We zijn vooral op zoek naar mensen die met “Word” de 
binnengekomen teksten klaar maken voor de drukker. Zelf teksten schrijven 
mag, maar hoeft niet als je dat liever aan anderen overlaat! Je hoeft ook geen 
“computer-specialist” te zijn, overweg kunnen met de computer en met 
“Word” kunnen werken is voldoende. Ook mensen die voor algemene 
redactionele werkzaamheden de redactie willen komen versterken zijn 
welkom. Ons blad komt 7 keer per jaar uit en de werkzaamheden beperken 
zich naast het bijwonen van de vergadering, tot één á twee avonden per 
uitgave. Reacties graag via e-mail redactie@johannesXXIII.nl of spreek met 
één van de redactieleden vermeld op de binnenpagina.

PINKSTEREN MET OUR CHOICE
Een goed woord doet wonderen. Laat dat wonder geschieden, God.
Overal waar mensen de taal van het hart spreken.
Ingegeven door uw Heilige Geest. Uw adem van liefde.
Met deze tekst sluiten we onze voorbeden af.

Pinsteren het feest van de H.Geest - Op zaterdag 14 mei om 19.00 uur nodigen 
wij u uit voor de eucharistieviering in ons mooi Andreaskerkje te Weurt. Deze
dienst wordt verzorgd door het koor en de liturgiegroep van Our Choice. Pastor 
Jan de Waal is onze voorganger.
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice, Virginia Bartels
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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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IN MEMORIAM

Winssen
Jo Hermsen
* 06-10-1937 te Druten † 19-3-2016 te Nijmegen

Wim van de Geijn
* 1-4-1935 te Horssen † 16-4-2016 te Uden

Ewijk
Thea Degen-Jansen
*22-4-1923 te Beuningen † 26-3-2016 te Beuningen

Fred Bruisten
* 11-5-1963 te Ewijk † 26-3-2016 te Ewijk

Beuningen
Gerard Melchers
*05-09-1933 te Nijmegen † 15-3-2016 te Mook

Cor Roelofs
*19-04-1926 te Nijmegen † 24-04-2016 te Beuningen

Weurt
Coba van Boekel
*13-06-1921 te Beuningen † 19-3-2016 te  Weurt
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pontificale hoogmis was er in zaal ’t Centrum gelegenheid om de jubilaris te 
feliciteren waar zeer velen gebruik van maakten. Muziekvereniging N.A.G. 
bracht daarna een feestelijke aubade. Pastor Jan de Waal maakte na afloop van 
de feestelijkheden een vermoeide maar gelukkige indruk.

Jubilaris pastor Jan de Waal
“..In het jaar 2005 had de St. Andreas Parochie te Weurt al twee jaar geen 
pastoor. Het parochiebestuur kreeg bij het Bisdom vooralsnog onvoldoende 
gehoor. Maar begin van het jaar slaakte de waarnemend voorzitter een diepe 
zucht. Hij had eindelijk goed nieuws en dat was beslist geen gerucht. Hij sprak:
“Pater Jan de Waal uit Ewijk komt ons in de parochie begeleiden.” Dit was een 
mooie mededeling die de Weurtse parochianen enorm zou verblijden.
Pater Jan kon zich meteen uitstekend op het prachtige hoogaltaar uit leven, al 
struikelde hij en leek het of hij de kerkvloer een kus wilde geven. Maar slechts 
een enkele oplettende parochiaan had dit kleine voorval gezien en de pater zei 
na de dienst op z’n Ewijks: ”Ik heb gelukkig nergens pien”. Pater Jan was bij 
de parochianen al snel geliefd en werd goed ingewerkt en wist zich door het 
parochiebestuur en de vele vrijwilligers enorm gesterkt. Helaas werd op 7 
september 2005 de pastorie door brand vernield. Dit had de zorgzame pater 
met zijn parochiebestuur echt niet verdiend. Hij kon gelukkig op zijn 
hardwerkende mensen rekenen zodat hij op 30 november 2006 de herbouwde 
pastorie kon inzegenen. De herdenking op 15 augustus bij het beeld: O.L. 
Vrouw van de behouden thuiskomst, bracht hij weer in eren. Mede daardoor 
kon men van deze naoorlogse geschiedenis blijvend leren. Maar eindelijk op 13 
januari 2008 werd pater Jan officieel plechtig als pastoor van de St Andreas 
Parochie geïnstalleerd. Daarna werd onder zijn leiding de Andreaskerk in de 
jaren 2010-2011 gerestaureerd. Op 1 januari 2015 is de fusieparochie 
H.Johannes XXIII officieel benoemd en op 11 januari d.a.v. plechtig vernoemd.
Onze Weurtse parochieherder Jan De Waal, functioneert in het pastorale team, 
waar in goede harmonie wordt samengewerkt. De parochianen blijven 
daardoor in hun geloof gesterkt…”
Misschien is deze rijm voor een ieder nuttig om daarmee wat van de 
geschiedenis te leren. Tenslotte wil ik pastor Jan de Waal hartelijk met zijn  25-
jarig priesterjubileum feliciteren.

Jan mit  ’t Roakeliezer
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

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

Weurt 
Geen  

 

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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FITKUUR IN BEUNINGEN

Meer bewegen, afvallen en fitter voelen; staat dat ook bij u in de top 4 van 
goede voornemens? Misschien bent u dit jaar zelf al begonnen en gaat het heel 
goed. Het kan ook zijn dat u bij het realiseren van uw voornemen of het 
volhouden wat extra steun kan gebruiken. Dan is de Fitkuur mogelijk iets voor 
u.

Wat heeft overgewicht met fitheid te maken? Als we niet opletten eten we 
meer dan we nodig hebben en bewegen we minder dan goed voor ons is. Dit 
heeft invloed op ons gewicht en gevoel van fit zijn. Maar liefst 47 % van de 
volwassenen in de gemeente Beuningen heeft matig tot ernstig overgewicht. 
Bij de ouderen loopt dat getal op naar 61%. (volwassenen- en ouderenmonitor 
GGD, 2012).

Hoe verleidelijk is het als je moe bent om op de bank te gaan zitten met wat 
lekkers, een stukje kaas of een wijntje. En hoe zorg je er voor dat je 
boodschappentas grotendeels is gevuld met voedsel wat je nodig hebt? Voor je 
het weet zit je in een vast patroon van te veel eten en te weinig bewegen en 
vliegen de kilo’s eraan. Gezond eten en meer bewegen kunnen helpen om je 
fit te voelen. Mensen die zich fit voelen hebben meer energie, kunnen 
makkelijker deelnemen aan allerlei activiteiten en voelen zich vaker zekerder.

De Fitkuur is een programma waarbij deelnemers gedurende 1 jaar worden 
begeleid op het gebied van voeding, bewegen en (eet-)gewoonten. Een van de 
signalen van overgewicht is een toename van buikomvang. In 2013 hebben 
alle mensen in de gemeente Beuningen tussen de 20 - 55 een buikmeetlintje in 
de brievenbus ontvangen om zelf te meten hoe het staat met hun buikomvang. 
Dit was indertijd de start van de Fitkuur in de gemeente Beuningen.

Afgelopen 2 jaar zijn de 63 deelnemers van de Fitkuur gezamenlijk 450 kg 
afgevallen. Wilt u meer weten over de Fitkuur en of het iets voor u is, neem 
dan contact op met uw huisarts.

MOEDERDAG
Op zondag morgen waren velen vaders met hun kinderen al tijdig aan 

het werk om moeder gezellig te verwennen. Ontbijt op bed of de tafel keurig 
dekken voor moeder, met een door de kinderen zelf gemaakt klein cadeautje.
Op hun beurt gingen de volwassen op bezoek bij hun moeder of oma eveneens 
met een kleine attentie. Voor ongeveer 25 jaar geleden schreef ondergetekende 
een gedicht voor zijn moeder op Moederdag. Het antwoord van moeder was:” 
Jong dét is mooi, ge mot dét ok mar veurdragen bij de minsen woar ge vur 
optreed en ok ien de bejoarden huzen.”(ze was inmiddels al 84 jaar). Haar 
goede raad werd opgevolgd en velen mensen in de regio beloonde het gedicht 
steeds met een warm en welgemeend applaus. U kunt het hieronder lezen en 
beoordelen.

Ons moeder ging de deur nooit uit. Tja … ze was altijd thuis.
Ze was de hele dag aan ’t werk, met ’t huishouden en voor  ’t fornuis.
’s Morgens vroeg begon ’t al, dan was ze ’t eerste beneden.
Rap stookte ze de kachel aan en riep: ” D’r uut, wâsen en oanklejen!”
De thee die stond dan al klaar, met ’n boterhammetje of  ’n ei.
We konden allemaal wat eten en dan keek ze tevreden en blij.
Ook smeerde ze voor ons ’t brood, om mee naar ’t werk te nemen.
Dan zei ze :”Kom voader en ’t hele grut, nim nou mar gauw de 
benen.”
Dan was ’t opruimen geblazen en werden de bedden opgemaakt
en na ’n lekker kupke koffie, werd de stoffer en blèk gepakt.
Zo sjouwde ze de hele dag door, om alles aan kant te maken.
Nooit kwam ‘t in haar op, om ook maar éne dag te staken.
En ‘s avonds om een uur of vijf, daar kwam vader weer met de blagen.
Naar huis, eten en rommel maken, maar nooit zou ze daarom klagen.
Ons moeders was altijd ijverig, ze was ook steeds present.
En voor de  hele dag te sjouwen, beurde ze nooit geen ene cent.
Maar weet je wat ze wel veel kreeg? En dat gaf haar altijd weer moed.
De liefde van haar hele gezin en dat deed ons moeder goed.
Ons moeder… die werd heel erg oud, en zei altijd: 
”Ik bin nog lang niet versleten.” Daarom ge snapt ’t allemaal wel. 
Ik zal ons moeder nooit vergeten.

Jan mit ‘t  Roakeliezer
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waarmee je weer verder kunt en waarmee je je medemens kunt inspireren. Zo 
kan het Pinksterfeest uitgelegd worden. Als Christenen zijn we het aan elkaar 
verplicht om elkaar telkens opnieuw weer te bezielen en nieuwe levenskracht 
te schenken. Dan gaan ook bij ons weer de deuren open, net zoals bij de 
apostelen die hun levenskracht weer hervonden. Ik wens u allen goede 
Pinksterdagen toe.

Harry van Dooren (pastoor) 

“MET PINKSTEREN ZIEN WE ZE VLIEGEN”
Pinksteren is het feest van het verspreiden van de Blijde Boodschap van God. 
De paardenbloem beeldt dat goed uit. Als die is uitgebloeid, is het een 
prachtige pluizenbol geworden met ontelbaar veel zaadjes. De wind verspreidt 
die, zodat er overal nieuwe paardenbloemen komen. Als je tegen de pluizenbol 
aanblaast, vliegen kleine parachutes met een ‘boodschappentasje’ eraan overal 
heen. Zo stel ik me Pinksteren voor: al die kleine zaadjes, die overal heen 
waaien op zoek naar een goede voedingsbodem en licht en warmte om op te 
bloeien. Het gebeurt alleen als het waait (of als God blaast). Een wolk van 
deze ‘boodschappentasjes’, vol met verhalen van God, mensen en de wereld, 
komt steeds weer aanwaaien, maar we moeten die tasjes zelf uitpakken en er 
iets mee doen: opvangen, goede voeding en blijvende aandacht geven. 
(Gedachte van Corrie Jacobs, beleidssecretaris bij de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten)

MAAK JE EIGEN SPRINGTOUW
Maak je eigen springtouw op de Oud Hollandse spellenmiddag in museum 
Tweestromenland. Op woensdagmiddag 25 mei 2016 vindt in museum 
Tweestromenland te Beneden-Leeuwen een Oud Hollandse Spellenmiddag 
plaats voor kinderen met hun (groot)ouders. Touwslager Jan geeft een 
demonstratie, zodat kinderen hun eigen springtouw kunnen maken. Dick legt 
de regels van het balspel Tiktak uit, een spel dat vroeger, naar verluidt, enkel 
in het dorp Dreumel werd gespeeld. Kinderen kunnen die middag ook tollen, 
hoepelen, spijkertje poepen etc. en zich verkleden in Oud Hollandse 
kinderkledij om samen de klompendans te doen. Zie voor verdere informatie 
de website van het museum: www.museumtweestromenland.nl

SNUFFELMARKT
Zoals u van ons gewend bent, houden wij op 1e Pinksterdag (15 mei) een 
snuffelmarkt bij Ons Mam in de boomgaard. Ons Mam is er helaas niet meer, 
maar ze zou het niet goed gevonden hebben als we onze 25ste markt niet door 
zouden laten gaan. Daarom heten wij u van harte welkom op onze 25ste markt 
op zondag 15 mei van 10.00 - 16.00 uur. Ook zijn er nog enkele kramen te 
huur. Fam. Engelen, Past vd Marckstraat 64, Weurt, tel. 024 - 677 2936.

COMMUNICANTEN WEURT

Nog een paar weken te gaan en dan doen op zondag 5 juni a.s. 3 meisjes en 5 
jongens uit Weurt de Eerste Communie. Op zaterdag 19 maart jl. hebben zij 
zich voorgesteld aan de aanwezigen in de kerk. Iedere communicant vertelde 
wat over zichzelf, waardoor we hen een beetje beter leerden kennen:

Ik ben Daan.
Mijn lievelingskleur is rood
Mijn lievelingsdier is een poes
Ik hou van samen spelen.
Ik hou niet van vechten.

Ik ben Yinte.
Mijn lievelingskleur is mintgroen
Mijn lievelingsdier is een poes en konijn
Ik hou van papa, mama, Ferre en Tedde.
Ik hou niet van pesten.

Ik ben Dylan.
Mijn lievelingskleur is groen,
Mijn lievelingsdier is een poes
Ik hou van spelen met mijn poes
Ik hou niet van vechten

Ik ben Tygo.
Mijn lievelingskleuren zijn goud, zilver, blauw en groen
Mijn lievelingsdier is een aap en vissen
Ik hou van op het klimrek klauteren
Ik hou niet van pesten



Ik ben Giel.
Mijn lievelingskleur is lichtgroen
Mijn lievelingsdier is een cavia en een vis
Ik hou van op de Ipad spelen
Ik hou niet van de Ipad stuk maken

Ik ben Fenne
Mijn lievelingskleur is roze
Mijn lievelingsdier is een paard
Ik hou van spelen op de Wii
Ik hou niet van opruimen

Ik ben Thom
Mijn lievelingskleur is paars
Mijn lievelingsdier is een vis
Ik hou van mama, papa en Marloes
Ik hou niet van ruzie maken

Ik ben Britt
Mijn lievelingskleuren zijn roze, paas, goud en zilver
Mijn lievelingsdier is een paard
Ik hou van ballet
Ik hou niet van plagen.

De komende weken zijn we nog druk bezig met laatste voorbereidingen, het 
maken van de versieringen en het oefenen in de kerk.
Zondag 5 juni om 11.00 uur bent u welkom om samen met de 
communicanten, hun ouders, familie, vrienden en andere bekenden de viering 
rondom de Eerste Communie bij te wonen.

COMMUNIEWERKGROEP

VORMELINGEN WEURT 
De vormselvoorbereiding van de 12 jongeren van de geloofsgemeenschap 
Weurt is bijna ten einde. De laatste 2 thema avonden zijn bijna afgerond. Het 
4de thema in ons project ging over symbolen en sacramenten. Pastor Jan de 
Waal heeft tijdens deze bijeenkomst de jongeren uitgelegd wat symbolen 
betekenen en waar ze voor staan.

PINKSTEREN 2016

Het is een vreemd feest: Pinksteren. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen en 
hoe leg je dat in godsnaam uit. Bij Kerstmis is het allemaal veel simpeler: je 
hebt een kerststal en de beeldjes vertellen je het romantische kerstverhaal, en 
bij Pasen denken we al snel aan paaseieren en weten we dat dit iets met het 
nieuwe leven te maken heeft, maar Pinksteren... Nee, dat is veel abstracter. 
Natuurlijk kennen we als Christenen het Pinksterverhaal: van die hevige wind 
die opstak en van de vurige tongen die zich boven de hoofden neerzetten. 
Zoals bij een film hebben we de 'special effects' wel onthouden: wind; vuur, 
deuren die openvliegen, vreemde talen. Zo lijkt Pinksteren wel 'sciencefiction', 
met God als machinist en decorbouwer.

Als we het verhaal op die manier bekijken, dan begrijpen we 
Pinksteren ook nooit als de levensgeschiedenis van die eenvoudige apostelen 
die door Gods Geest in beweging gezet werden, in vuur en vlam, en de 
uitdaging van het leven weer aankonden. Durven wij het nog aan om het 
Pinksterverhaal echt 'krediet' te geven? Of hebben we onszelf ook maar 
opgesloten in een vóór-Pinksterlijke fase? De tijd van het niet durven spreken, 
van de angst en de onzekerheid. De fase van: doe de deuren maar dicht en 
stoot de kerken maar af! We trekken ons uit de wereld terug, sluiten ons af en 
wachten tot God zijn 'special effects' inzet....

Maar zo gebeurde het Pinksterwonder niet en kan Pinksteren ook 
vandaag niet gebeuren. Pinksteren is veel meer: aangeraakt worden. Geraakt 
worden door woorden, door een lied, door mensen… door de Geest van God. 
Zo beïnvloedt de Geest van God mensen. Gods Geest neemt je mee in zijn 
beweging, verwarmt je, verandert je, bezielt je. Niet zomaar, want je bent er 
zelf bij. Je wordt aangeraakt, bezield, maar je laat je ook bezielen en bezieling 
kun je niet programmeren. Bezieling is niet de uitkomst van een procedure die 
je van tevoren opstelt. Maar je kunt je daarvoor wel ontvankelijk maken, en 
dan sta je open voor de Heilige Geest. 

Wat kunnen wij ons voorstellen bij een bezieling van de Heilige 
Geest? Je moet het niet te ver zoeken, het is de sfeer en het zijn de 
omstandigheden waarin je leeft. Het heeft te maken met hoe je omgaat met 
elkaar. Hoe je elkaar in vuur en vlam zet en uitdaagt om die dingen te doen die 
je tevoren nooit had verwacht of bedacht. Nieuwe energie, nieuwe trouw 
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Sacramenten waarvan er 7 zijn in het katholieke geloof waren minder bekend 
bij de kinderen. De sacramenten die zij al ontvangen hebben en nu gaan 
krijgen wisten ze allemaal wel: dopen, communie en het vormsel. Het 
sacrament voor het huwelijk, biecht, zalving en priesterschap was wat 
moeilijker. Maar na de uitleg van Pastor Jan en de nodige vragen en 
opdrachten uit het project is het een stuk duidelijker geworden.
Het laatste thema gaat over mensen vormen mensen.
Een prachtig slot thema om te horen en te lezen wat er voor de kinderen uit het 
project duidelijk is geworden, hen heeft gevormd/wat daar nodig voor is 
geweest. Op zaterdag 11 juni om 19.00 uur zal het vormsel toegediend worden 
door Monseigneur Mutsaerts. De viering zal muzikaal verzorgd worden door 
het koor Our Choice. Allen die graag bij deze viering willen zijn, zijn van 
harte welkom.

Namens de vormelingen en ouders, De vormselwerkgroep,
Pastor Jan de Waal, Trudie Benschop, Miep Sanders

WAALBANFIETSTOCHT
Op zondag 29 mei organiseert muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid uit 
Weurt haar jaarlijkse Waalbanfietstocht. Op deze maandag zal de 29e editie 
van deze fietstocht van start gaan. Naast de afstanden van 40 en 50 km kan in 
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deze 29e editie ook weer de afstand van 25 km worden gereden. De afstand 
van 25 km gaat richting de Alverna, de 40 en 50 km gaan richting Heumen, 
Overasselt en Grave. Traditioneel zullen de deelnemers op een “appeltje voor 
de dorst” worden getrakteerd. De Waalbanfietstocht wordt georganiseerd 
vanuit Zaal ‘t Centrum, gelegen aan de Pastoor van der Marckstraat  te Weurt.
De inschrijving en start vinden plaats tussen 10.00 en 13.00 uur. De kosten 
van inschrijving bedragen € 4,50 (€ 4,00 zonder herinnering) voor 
volwassenen en voor de kinderen (tot 12 jaar) € 3,50 (met herinnering). 
Het uiterlijke tijdstip van binnenkomst is op 17.30 uur gesteld.
Gratis loterij: Wanneer u na afloop van de fietstocht uw afgestempelde 
startkaart inlevert, doet u gratis mee aan de verloting van een rijwiel.
Inlichtingen: Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul Albers 
(telefoon 06-50245434) of Koos Arts (024-6777085) of op www.nagweurt.nl
De organisatie hoopt op een sportieve ontmoeting met u op zondag 29 mei 
aanstaande. Commissie fietstocht N.A.G. Weurt.
 

AVONDVIERDAAGSE WEURT
De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en oud van dinsdag 21 
t/m vrijdag 24 juni voor de elfde keer de ‘Weurtse Avondvierdaagse’.  
Door enthousiaste leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke 
loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk en 
Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende ‘appeltje voor de dorst’.
Start en finish vinden plaats vanaf locatie sporthal/dorpshuis De Kloosterhof 
te Weurt. De starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 18.10 
uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur. Op woensdag 15 en 
donderdag 16 juni vindt op eerder genoemde locatie tussen 16.00 en 17.00 uur 
de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving € 
3,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 4,00. Na afloop is er voor iedere 
deelnemer een herinnering aan deze Avondvierdaagse.
Inlichtingen over deze Avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo 
Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel 
even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 
juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt
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  Jan de Waal – 25 jaar priester

  Eerste Communie
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