
Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

Parochie H. Johannes XXIII

Het waren: 
Gerárd Aalbers, Antoon Gademan, Frans Glaap, Harrie Driessen, 
Bernhard Smits, Gerard Elemans, Theo Hijnen, Wim Willems, 
Thé Kersten, Wim Jansen, Antoon van Dijk, Gerard Wouters, 
Jo Kooymans, Thijs Kuijpers, Frits Huiskens, Rien Peters, 
Gerard Cleijne,
Tonny Mulder, Gerard Loermans, Jo Knoop, Toon Knoop, 
Josef Peters, Theo Linders, Piet Seeling en Gerard Kersjes.

In 2006 nam Pastoor Jan de Waal het initiatief om elk jaar op 15 augustus 
op de feestdag van Maria Tenhemelopneming, een jaarlijks terugkerende 
herdenking te houden. Na de plechtige Eucharistieviering, in de 
H. Andreaskerk, met medewerking van het Andreaskoor, trekt daarna een 
stille tocht naar het Mariabeeldje, dat tegen de gevel staat van Huize Weurt. 
Daar aangekomen wordt er een minuut stilte gehouden en wordt de Last Post 
ten gehore gebracht door een trompettist van fanfare N.A.G.

Ten slotte richt Pastoor Jan de Waal, na een kort gebed, een woordje tot de 
aanwezigen,waaronder ook nog enkele oud-Indiëgangers uit Weurt, 
Beuningen en Nijmegen, andere oud-strijders die op allerlei vredesmissies zijn 
uitgezonden en familieleden en nabestaande van degenen die reeds zijn 
overleden. Hierna worden er bloemen bij het beeldje gelegd en de herdenking 
besloten. Voorwaar een mooie traditie.

Als u deze zomer, met mooi weer een wandeling maakt, kijk dan ook eens 
naar het prachtige oude gebouw: ‘Huize Weurt’ op de hoek van de Kerkstraat 
en de Pastoor v.d. Marckstraat, waar aan de noordelijke muur het beeld in de 
nis staat en waar bijna altijd door de jaren heen een tuiltje bloemen in het 
bloemenbakje staat!

Jan mit ’t Roakeliezer

Afscheid Pastoor van Dooren & diaken Donkers

  Winssense Molenfeesten

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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Op woensdag 4 april 1951 kwam het gehele comité van Katholiek 
Thuisfront nog eens bijeen. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten het 
resterende geldbedrag, wat nog over was, goed te besteden. Men wilde wat 
van blijvende waarde plaatsen in het dorp. De keus viel om een Mariabeeld te 
laten ontwerpen met het Jezuskind op de arm.

Op zondag 9 september 1951 vond 
de installatie van het beeld plaats. Het 
stond tijdens de hoogmis, omringd 
door prachtige bloemen, voor in de 
kerk. Na de viering werd het beeld, 
wat op een plateau was geplaatst, op
plechtige wijze gedragen door vier 
oud-Indiëgangers: Bernard Smits, 
Frits Huiskens, Wim Jansen en Frans 
Glaap. Daarachter volgden pastoor 
Van Heusen en de misdienaars, het 
college van B en W, alle oud-
Indiëgangers, het gehele comité van 
Katholiek Thuisfront, familie en 
vrijwel alle Weurtenaren.

Aangekomen bij ‘Huize Weurt’ in de Kerkstraat, waar de fanfare stond 
opgesteld, werd het prachtige beeld in de nis geplaatst die daar vooraf was 
aangebracht. De pastoor zegende het beeld. Het Mariabeeld kreeg toen de 
naam: Onze Lieve Vrouw van de behouden thuiskomst. Die naam staat ook 
op het plaquette naast het beeld. Daarna hield Pastoor Van Heusen een korte 
toespraak, en de voorzitter van het comité, meester Gerrit van Erp. Deze 
besloot zijn toespraak met de volgende woorden: “Ons kleine dorpje Weurt 
heeft bewezen in zéér moeilijke omstandigheden een prachtige eenheid te 
kunnen vormen, een eenheid waarbij de naastenliefde centraal staat.”
Hierna werden er kransen geplaatst door Burgemeester Gerards en de 
Wethouders, waarna bruidjes en de verkenners fraaie bloemen voor het beeld 
plaatsen in het bloemenbakje voor het beeld. Vervolgens speelde fanfare 
N.A.G. een speciaal ingestudeerd nummer en werd de plechtigheid besloten 
met het Wilhelmus. Alle oud-Indiëgangers stonden daarbij stram in de 
houding.
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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 29 oktober 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 13 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Weurt

ONZE LIEVE VROUW VAN DE BEHOUDEN THUISKOMST
Op 1 mei 1947 verscheen in ons dorp Weurt een veertiendaags tijdschrift. 

Dit tijdschrift kwam tot stand door een groep vrijwilligers van Katholiek 
Thuisfront Weurt, toen ‘onze jongens’ hun militaire dienstplicht vervulden in 
het voormalige Nederlands-Indië. De kop van het blad bevatte de letters 
W.V.W. Deze verwezen min of meer naar de voetbalclub, hetgeen echter niet 
de bedoeling was. Dus al snel schreef de redactie een prijsvraag uit voor een 
titel, waarbij men liefst de drie letters wilde handhaven. Dit zou meer 
aanspreken bij de bewoners en in het bijzonder bij de militairen, die ver van 
huis vertoefden. Een jonge dame uit ons dorp, Mientje Stegeman, (mevr. Van 
Dinteren) won de prijs met de titel: 

Weurt Vertelt Wat - Waar Vrienden Wachten

Het blad werd grotendeels gevuld met allerlei nieuwtjes uit Weurt en de
militairen schreven brieven over hun belevenissen uit het verre Indië. Deze 
brieven werden daarna ook steeds in het blad gepubliceerd. Zo was iedereen
van het wel en wee van ‘onze jongens’ op de hoogte en daarbij tevens van al
het dorpsnieuws. Tegelijkertijd werd het W.V.W.-blad elke veertien dagen 
met de veldpost naar Indië gezonden en bij de Weurtenaren huis aan huis
bezorgd. Tevens ontvingen de gemeentelijke instanties en zelfs oud-
Weurtenaren het blad op verzoek. Behalve het W.V.W. blad, werden er door
het comité ook regelmatig verrassingspakketjes verzonden naar ‘onze
jongens’. Door bijdrage van de bewoners en allerlei acties werd dit alles in
stand gehouden. Gedurende ruim 4 jaar, tot in het jaar 1950, toen alle militaire
behouden waren teruggekeerd, stopte de activiteiten en is ook  het blad ter
ziele gegaan.
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Even stilstaan bij het afscheid
Beste parochianen,

Het is voor de laatste keer dat ik als pastoor van de Johannes XXIIIe 
parochie een voorwoord schrijf. Zoals u weet ben ik vanaf 1 september met 
emeritaat. Ik kan terugkijken op 23 fijne jaren die ik in Beuningen heb 
doorgebracht als pastoor.

Toen ik 23 jaar geleden de weg zocht naar Beuningen kon ik niet bedenken 
dat ik hier een thuis zou vinden waar ik me zo welkom zou voelen. Nu 
terugkijkend is dat met heel veel dankbaarheid.

Ik mocht meevieren waar mensen iets te vieren hadden en ik mocht steun 
bieden op moeilijke momenten zoals een overlijden. Ik ben dankbaar voor de 
vele momenten dat jullie me toelieten in jullie leven.

Nu komt er een einde aan mijn pastoorschap en helaas weten we nog niet 
wie mijn opvolger zal worden, maar we hopen en bidden dat er iemand komt 
die de deur letterlijk en figuurlijk open houdt. Wij hebben hier een prachtige 
parochie met vier kerken waar mensen zich thuis voelen en dat moet zo 
blijven, dus we hebben een priester nodig die uitnodigend is en vrijwilligers 
stimuleert om samen kerk te zijn.

Op 18 september, als wij Corneliusfeest vieren, dan is ook mijn 
afscheidsviering. Maar wat betekent afscheid voor een priester?? Priester ben 
je immers voor je hele leven!

Ik heb dan ook afgesproken dat ik graag regelmatig blijf voorgaan in de 
Eucharistieviering en als mensen mij nodig hebben dan zal ik er zeker zijn.
Natuurlijk ben ik door mijn ziekte wel enigszins beperkt in mijn 
mogelijkheden, maar de ruimte die ik heb zal ik zeker gebruiken.

Momenteel staat de pastorie vol verhuisdozen en mijn huisgenote en ik zijn 
druk doende om onze nieuwe woning aan de Van Heemstraweg in te richten. 
Gelukkig mogen we rekenen op veel vrijwilligers die heel hard sjouwen, 
verven, timmeren en poetsen.

Wij hopen dan ook nog vele jaren te kunnen wonen in onze nieuwe 
woning, en we hopen ook van harte, dat het goed blijft gaan met de parochie.

Heel veel hartelijke groeten
Harry van Dooren (em. pastoor) 
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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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voor een cabaretvoorstelling, maar 
werd na gebruik in de nationale 
herdenking van de MH-17 ramp en 
tijdens de Passion van 2015 een veel 
gekozen nummer in uitvaarten. Het 
lied past dan ook goed binnen de 
bovengenoemde perspectieven en 
effecten. Mag ik dan bij jou gaat 
over troost, het kunnen schuilen bij 

een ander en de hoop dat alles goed komt. Vanwege de groeiende bekendheid 
kunnen aanwezige nabestaanden zich goed associëren met het nummer en 
haakt het in op de emoties rond verlies en afscheid. Ook kan het in kerkelijke 
zin gepast zijn, als de liedtekst gelezen wordt met een christelijke bril. De zin 
‘Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij Jou schuilen?’ 
kan, wanneer je Jou met hoofdletter leest, worden gezien als een smeekbede 
naar God. Hierin kan de hoop uitgedrukt worden dat zelfs in de meest 
eenzame, pijnlijke en moeilijke momenten van het sterven er Iemand is die bij 
je is, en je troost en sterkt.

Dit laat zien dat er veel mogelijkheden zijn voor nieuwe muzikale vormen 
en teksten om waardevol te zijn binnen (kerkelijke) uitvaarten. Daarbij moet 
dan wel voldoende rekening gehouden worden met de bijbehorende 
perspectieven en beoogde effecten. Nog steeds geldt dat niet zomaar alles 
geschikt is.

Dit artikel is gebaseerd op mijn bachelorscriptie geschreven aan de 
Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Nicky Voet
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BEDEVAART KEVELAER – ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 

touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.30 en vanuit 
Beuningen om 7.45. Dankzij een ruime deelname met eigen voorgangers, 
misdienaars, Maria-meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen 
wij voor de viering van de Plechtige Hoogmis om 11.30 beschikken over de 
Maria Basiliek. De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke 
intentie en het programmaboekje, bedragen € 20,00 per persoon.
Aanmelden kan vanaf heden t/m 10 september 2016 via onze contactpersoon:
Mw. Gerda Engelen-Bakker, tel. (024) 677 3317

‘TUSSEN (KATHOLIEKE) KUNST EN KITSCH’

Op zaterdag 3 september organiseert het Katholiek Documentatie Centrum 
(KDC) het evenement Tussen Katholieke Kunst & Kitsch. Geïnteresseerden 
kunnen die middag tussen 12:00 en 16:00 op de Radboud Universiteit 
(Erasmuslaan 36) achter de historische of materiële waarde van hun zelf 
meegebrachte prentjes, gedenkboeken, devotionalia of relikwieën komen.

Velen hebben thuis nog zogenaamde 'catholica' liggen. Vaak weten mensen 
niet meer waar ze voor gediend hebben, waar ze vandaan komen en of het 
uniek materiaal betreft. “Veel katholieke tradities en gebruiken zijn in onbruik 
geraakt, en daarmee verdwijnt ook de kennis van het verhaal achter de 
objecten en documenten”, aldus Vefie Poels, hoofd van het KDC. “Bij het 
KDC hebben we expertise in huis en kunnen we geïnteresseerden informeren.”

Het KDC bewaart en ontsluit archieven, boeken, tijdschriften en 
beeldmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in heel 
Nederland. Zo beheert het KDC het persoonlijk archief van de pas overleden 
oud-premier Piet de Jong. Tevens bezit de instelling een bescheiden collectie 
voorwerpen en kunst.

Specialisten van de diverse collecties zullen zaterdag 3 september 
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Iedereen die iets wil weten over de 
materiële of historische waarde van meegebrachte voorwerpen is dus van harte 
welkom tussen 12:00 en 16:00 op het KDC (Erasmuslaan 36) in Nijmegen.
Er zullen geen taxaties worden verricht!
Vefie Poels: 'Erkende taxateurs hebben we helaas niet in huis, maar de 
historische waarde is minstens net zo interessant.'
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IN ÉÉN DAG MEERDERE SPORTEN BELEVEN
Zoals al eerder aangekondigd wordt er op zondag 18 september een 

Sportroute georganiseerd. Op deze dag krijg je de kans om meerdere binnen-
en buitensporten op één dag te beleven. De sportverenigingen in de gehele 
gemeente Beuningen zijn erg enthousiast en hebben een afwisselend 
programma samengesteld. Naast meedoen aan gratis clinics, kun je ook mooie 
wedstrijden komen bekijken. Binnenkort worden er in de gemeente Beuningen 
op diverse punten posters opgehangen en folders verspreid. Hier kun je de 
gehele route en het diverse programma vinden.

In en rondom sporthal de Tinnegieter zijn er diverse activiteiten te vinden. 
Hier hebben we alle binnensporten verzameld, is er een enorme stormbaan en 
kun je je tweedehands sportkleding en artikelen meenemen om ze te ruilen of 
te verkopen. Voor de laatste informatie volg onze facebook: 
www.facebook.nl/beuningensameninbeweging of bel naar: 024-6750939

INFORMATIEMARKT “BEWUST OUDER WORDEN”
Wie wil er nu niet comfortabel en veilig ouder worden? In uw eigen woon-

en leefomgeving? Om hierbij te helpen, organiseert de gemeente Beuningen 
voor de derde keer een informatiemarkt rondom het thema ‘Bewust ouder 
worden’. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.30 in het 
gemeentehuis, Van Heemstraweg 46.

Juist nu u nog vitaal bent, is het belangrijk om na te denken over uw 
toekomst. U kunt nu al zaken eenvoudig aanpassen die voor een veilig gevoel 
en extra comfort zorgen in de toekomst. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk 
is rondom het thema ‘Bewust ouder worden?’ Kom dan naar de 
informatiemarkt. U krijgt informatie over het verhogen van uw comfort in huis 
en het gezonde leven als oudere. Diverse bedrijven en organisaties laten u 
mogelijkheden zien om bewust ouder te worden. Kom informatie inwinnen en 
ideeën opdoen!

Bewust wonen - De informatiemarkt maakt deel uit van het project 
‘Bewust wonen’. Het is belangrijk dat u uw woning bijtijds aanpast, zodat 
problemen of gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen worden. Met een 
bezoek van een vrijwillige woonadviseur of via een huistest op internet loopt u 
uw huis na op toekomstige problemen. Naast het woonadvies krijgt u ook een 
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INFORMATIEMARKT “BEWUST OUDER WORDEN”
Wie wil er nu niet comfortabel en veilig ouder worden? In uw eigen woon-

en leefomgeving? Om hierbij te helpen, organiseert de gemeente Beuningen 
voor de derde keer een informatiemarkt rondom het thema ‘Bewust ouder 
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gemeentehuis, Van Heemstraweg 46.

Juist nu u nog vitaal bent, is het belangrijk om na te denken over uw 
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en extra comfort zorgen in de toekomst. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk 
is rondom het thema ‘Bewust ouder worden?’ Kom dan naar de 
informatiemarkt. U krijgt informatie over het verhogen van uw comfort in huis 
en het gezonde leven als oudere. Diverse bedrijven en organisaties laten u 
mogelijkheden zien om bewust ouder te worden. Kom informatie inwinnen en 
ideeën opdoen!

Bewust wonen - De informatiemarkt maakt deel uit van het project 
‘Bewust wonen’. Het is belangrijk dat u uw woning bijtijds aanpast, zodat 
problemen of gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen worden. Met een 
bezoek van een vrijwillige woonadviseur of via een huistest op internet loopt u 
uw huis na op toekomstige problemen. Naast het woonadvies krijgt u ook een 

‘ALS HET EINDE KOMT…’ – OVER NIEUWE UITVAARTMUZIEK
Muziek maakt al vanaf de vroege middeleeuwen een wezenlijk deel uit van 

de kerkelijke liturgie. Het gezamenlijk zingen en bidden wordt van grote 
waarde geacht. Echter net als met andere muziek, is ook kerkmuziek aan 
ontwikkelingen in tijd en plaats onderhevig. Lange tijd was het Gregoriaans 
gezang de norm, maar in de loop der tijd kwamen daar orgelspel en liederen in 
de volkstaal bij. En ook het digitale tijdperk is de kerken binnen gekropen in 
de vorm van het draaien van CD’s of het spelen van niet-liturgische muziek.

Het blijkt dat de liturgie wel openstaat voor invloed van de huidige muziek, 
maar dat er toch een kritisch proces plaats vindt van wat wel en niet geschikt 
is om te gebruiken bij kerkelijke vieringen, zoals uitvaarten. Bij begrafenissen 
en crematies is er vandaag de dag meer sprake van een focus op het 
persoonlijke en wereldse, dan de meer traditionele focus op Kerk en het 
Goddelijke, hoewel dit laatste zeker nog wel een plaats heeft.

In de muziekkeuze van uitvaarten is er sprake van drie verschillende 
perspectieven die van belang zijn en op elkaar inwerken. Voor een uitvaart 
moet zowel gekeken worden vanuit het perspectief van de overledene (het 
personaliseren van de uitvaart), het perspectief van de aanwezige 
nabestaanden (de gekozen teksten en muziek moeten begrijpelijk en van 
steunende en troostende waarde zijn), en het perspectief van de Kerk (de 
uitvaart moet passen binnen de liturgische vormen).

De drie belangrijkste effecten die beoogd worden in de gekozen muziek 
zijn het bieden van troost, het uitdragen van hoop en benadrukken van 
gemeenschappelijkheid. In het afscheid nemen is er een grote behoefte aan 
troostende woorden en de steun door het delen van verdriet. Tegelijk wordt er 
ook vooruit gekeken. De nabestaanden moeten verder in het leven en drukken 
dit uit in de hoop en verwachting op het hiernamaals of een persoonlijke 
nabijheid in het herdenken van de dierbare overledene. In een uitvaart wordt 
tevens de gemeenschappelijkheid met elkaar, zowel in de familiekring als de 
brede kring van medechristenen, tot uitdrukking gebracht. Het samen delen 
van verdriet en herinneringen is van groot belang voor het bieden van troost 
en de hoopvolle vooruitzichten.

Een goed voorbeeld van de veranderingen in de muziekkeuze tijdens 
(kerkelijke) uitvaarten is de groeiende populariteit van het nummer Mag ik 
dan bij jou van Claudia de Breij. Het nummer was oorspronkelijk geschreven 
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Beuningen

AFSCHEID PASTOOR VAN DOOREN

Harry van Dooren viert zijn afscheid als pastoor van de Johannes XXIII 
parochie tijdens een H. Mis op 18 september a.s. in de Corneliuskerk. Samen 
met collega’s gaat hij dan voor in de eucharistieviering van 10.00. Na 23 jaar 
als hoofd van de Corneliusparochie en daarna van de gefuseerde parochies van 
Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt legt hij om gezondheidsredenen zijn 
ambt neer. Hij blijft echter in Beuningen wonen en zal desgewenst, als zijn 
gezondheid dit toelaat, in de Corneliuskerk  vieringen blijven doen. Op eigen 
verzoek zal zijn afscheid sober gevierd worden, maar na afloop van de 
afscheidsviering is er in de kerk gelegenheid om hem persoonlijk de hand te 
schudden. Voor koffie en ‘iets sterkers’ zal worden gezorgd.

LAATSTE WoCo MET DIAKEN LOUIS DONKERS

In het vorige nummer was te lezen dat diaken Louis Donkers vanwege onder 
andere gezondheidsredenen zijn functie neerlegt en met pensioen gaat. Hij 
kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Beuningen.

Hij wil hier samen met de Werkgroep Woord- en Communie bij stil staan 
in een afscheids-WoCo op zaterdag 1 oktober om 19.00 in de Corneliuskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd en er is na de viering mogelijkheid 
om Diaken Donkers persoonlijk de hand te schudden.
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folder met concrete tips om overal in huis toe te passen. Voor meer informatie 
zie www.beuningen.nl/Wonen_leven/Mens_maatschappij/Bewust_wonen

BEUNINGEN - COLLECTEWEEK PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
GAAT 11 SEPTEMBER VAN START

Meer dan 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten.
Van 11 t/m 17 september start de landelijke collecteweek voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds. In één week gaan de 
vrijwilligers op pad om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. 

“Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Onze collecte is al 59 jaar een gewaardeerde, 
anonieme en makkelijke manier om te geven aan onderzoek naar spierziekten. 
Het is een eenmalige gift en Je kunt zelf beslissen hoeveel je in de bus doet. 
Naast de collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook de digitale collectebus in. 
Deze biedt de mogelijkheid om naast huis-aan-huis in je eigen wijk, ook van 
vriend-tot-vriend te collecteren via mail en social media. We hopen dit jaar 
natuurlijk weer op een mooie collecte opbrengst. In 60 jaar hebben we samen 
met onze vrijwilligers al veel bereikt, maar ons werk is na 60 jaar nog steeds hard 
nodig. ”Aldus, Joanna van Drongelen, hoofd collecte- en vrijwilligersorganisatie 
bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef 
aan de collectant bij u in de buurt. En mist u de collectant, geen probleem, SMS 
SPIER aan 4333 en doneer eenmalig €1,50 voor wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten.

Krachtig tegen spierziekten: het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al 60 jaar in 
voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. 
Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is 
wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar 
genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, naar een betere kwaliteit van leven 
voor patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van 
vrijwilligers.
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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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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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NIEUWE EXPOSITIE IN HET MOLENHUIS 

Vanaf dinsdag 16 augustus tot 4 oktober 2016 exposeert Marian Vrielink in 
het Molenhuis in Beuningen onder de titel ‘De Kunst Van Het Zien…..’

Over het observeren en vastleggen van momenten, situaties en mensen. 
Fotograferen geeft Marian de mogelijkheid om mooie beelden te maken van 
alles wat ze ziet en meemaakt. Het geeft haar kijken naar de wereld een kader, 
waardoor een mooi beeld uitgelicht, omlijst en benadrukt wordt.

Al sinds haar kindertijd is zij aan het fotograferen. Haar eerste camera was 
een speelgoed fototoestelletje waarbij ze echte foto’s kon maken. Alles wat ze 
mooi vond en haar interesseerde wilde ze kunnen vangen in een plaatje. Later 
op de Kopse Hof in Nijmegen heeft zij voor het vak Fotografie een ‘echt’ 
toestel gekocht en een ‘Donkere Kamer’. Het fotograferen werd een serieuze 
hobby. 

Na een periode van analoge fotografie in vooral de vrije tijd, is zij zich 
gaan verdiepen in de digitale fotografie en heeft zij het fotograferen 
professioneler opgepakt. Zichzelf verder ontwikkelen in het maken van eigen 
werk, beelden die uitdrukking geven aan wat ze ziet, wie ze is en hoe zij naar 
de wereld kijkt. Cursussen, deelname aan een fotografiegroep, workshops 
volgen in Amsterdam en exposeren van eigen werk, zoals bijvoorbeeld bij de 
Kunstroute Beuningen, waar ze sinds 2013 aan deelneemt.

In haar fotografisch werk laat ze een weergave zien van een bijzondere 
werkelijkheid. Als fotograaf observeert ze graag en is ze geïnteresseerd in de 
mens en zijn omgeving. Een mens tussen andere mensen of een mens alleen, 
op zichzelf. Of juist de afwezigheid van mensen in een omgeving waar het 
lijkt of er iets staat te gebeuren of net iets voorbij is. Er lijkt sprake van een 
andere werkelijkheid, gescheiden of op afstand van de werkelijkheid van de 
fotograaf. De werkelijkheid van die ander…..
Marian Vrielink Website: www.marianvrielink.nl

De expositie is te zien tot 4 oktober 2016. Het Molenhuis is geopend op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 en bij theatervoorstellingen. Tijdens de 
Kunstroute op 24 en 25 september is de expositie geopend 12:00-17:00u.
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NAAR DE KERK
Samen met een enkele parochiaan probeer ik wekelijks op zaterdagavond 

naar de kerk te gaan. Dat lukt niet altijd, maar doorgaans mag mijnheer 
pastoor zich over mijn aanwezigheid verheugen. In Winssen of in Ewijk. Hij 
is trouwens zo klaar als hij vanaf de kansel een snel geslaagde poging doet 
zijn trouwste parochianen te tellen. De leegloop van de kerk heeft ook in 
Winssen en Ewijk toegeslagen. Of de kerk moest op zondag vol zitten, maar 
dat verwacht ik niet.

Toch wil ik een lans breken voor een bezoek aan de mis of zo u wilt de 
Eucharistieviering. Mijnheer pastoor kan veel beter dan ik uitleggen hoe zo’n 
viering is opgebouwd en wat de betekenis van de diverse onderdelen is. Ik kan 
enkel aangeven hoe ik het een en ander beleef. Als ik in de kerk kom neem ik 
eerst een liturgieboekje. In Ewijk voor niks, in Winssen voor €0,10. Ik zorg 
dat ik er bijtijds ben om de achterkant van het boekje te lezen en alvast in de 
stemming te komen voordat de mis begint. Een meditatief moment, dat een 
vervolg krijgt als de voorganger (meestal Bertus Visschedijk) de kansel 
betreedt. De diverse vaste onderdelen tijdens de dienst van het Woord maken 
de meditatie compleet. Dan volgt de preek van de voorganger. Een 
overdenking passend in het thema van de viering. De eerdergenoemde rituelen 
lijken verder te worden afgeraffeld als een mantra, maar bij een goede 
beleving vormen ze een inleiding tot de daadwerkelijke Eucharistie tijdens de 
dienst van de tafel; de transsubstantiatie oftewel de verandering van brood en 
wijn in lichaam en bloed van Christus. Het hoogtepunt van de viering. Als 
kind heb ik de eerste H. Communie gedaan, dus kan ik later in de mis na nog 
wat meditatieve rituelen deelnemen aan de communie. Een moment voor een 
persoonlijk gebed na het gezamenlijk gebed dat al in de viering heeft 
plaatsgevonden.

Persoonlijk vind ik vooral het meditatieve van de viering mooi, naast het 
communiceren. Ik vind geen heil in Oosterse of andere meditatie, hoewel ik 
wel vind dat elke vorm van meditatie goed kan zijn. Schoenmaker blijf echter 
bij je leest.

Misschien nodigt bovenstaande uit om ook eens een mis bij te wonen, ook 
al voelt u zich niet zo gelovig. Kom dus gerust eens naar de kerk. Er is plek 
zat.

Theo Coenders
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IN MEMORIAM

Winssen
Nellie Barends-Verberkt
*23-9-1925 te Ewijk † 29-7-2016 te Deest

Ewijk
Hent Hoes
*19-5-1926 te Ewijk † 13-7-2016 te Ewijk

Beuningen
Hans Janssen
*8-6-1927 te Beuningen † 12-7-2016 te Beuningen

Gerard Timmermans
*7-1-1932 te Nijmegen † 20-8-2016 te Nijmegen

Geert van Toor
* 2-4-1918 te Druten † 23-8-2016 te Beuningen

Weurt
Wilhelmina Smits-Helmes
*9-9-1929 te Weurt † 8-7-2016 te Weurt

Joop van den Broek
*27-10-1930 te Winssen † 18-8-2016 te Beuningen

Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
*31-5-1924 te Bergharen † 21-8-2016 te Weurt
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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Midden tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige pastor 

Vrijdag in Ewijk het parochieblad Rondom in het leven geroepen. Onder het 
motto ‘vele handen maken licht werk’ werden er toen vele bezorgers benaderd 
om aan het eind van de keten die Rondoms rond te brengen. Die mensen 
hebben jarenlang trouw dienst gedaan. Gelukkig is er slechts een enkeling in 
al die jaren uitgevallen, maar kon er steeds een oplossing worden gevonden. 
Echter, ook in Ewijk slaat de vergrijzing toe, ook in het bezorgersbestand van 
de Rondom, tegenwoordig overgegaan in het parochieblad 
‘Rondom Johannes’. Daardoor moeten bezorgers soms afhaken.

Om toch het motto ‘vele handen maken licht werk’ te kunnen handhaven, 
zouden we er graag een paar nieuwe bezorgers bij hebben. De Rondom 
Johannes verschijnt zeven keer per jaar en er wordt naar gestreefd dat per keer 
binnen een half uur tot drie kwartier de route gelopen kan worden.

Als u denkt via deze relatief kleine klus de totale klus in Ewijk mee te 
kunnen klaren, bent u van harte welkom in ons bezorgersbestand. Neem dan 
contact op met Truus van Gelder (T. 0487-521928). Laat niet na dertig jaar het 
parochieblaadje verdwijnen. Het is nog steeds te waardevol om het niet meer 
huis aan huis in Ewijk te laten verschijnen. Help mee om ons motto te 
handhaven.

Ewijk
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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 

 

DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

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

Bridgeclub Winssen zoekt nieuwe leden! In de Gelderlander van 
9 augustus jl. de mededeling dat Bridgeclub Winssen op zoek is naar nieuwe 
spelers. Het nieuwe bridgeseizoen begint op donderdag 8 september a.s. om 
19.30 in de Salon van ontmoetingscentrum De Paulus. Er wordt iedere 
donderdagavond van 19.30 tot 22.30 gespeeld. Op 8 september is het vrij 
bridgen en kan men kennis maken met elkaar. Daarna kun je je samen met een 
bridgepartner aanmelden bij de club. De enige voorwaarde is dat je enige 
bridge-ervaring moet hebben. Lijkt je dit wat of wil je wat meer weten?
Informatie kun je opvragen bij: Mia Opdam, T. 0487-523767 of bij Tineke 
Degen, T. 0487-521512. Iedereen is van harte welkom en Mia en Tineke 
hopen dat jullie op 8 september a.s. een kijkje komen nemen!
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Winssen

DE MOLENFEESTEN WINSSEN
Molenfeesten in Winssen – een weekend vol 

verrassingen! Voor de 11e keer worden begin september de 
2-jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. In het 
weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 2016 
vormt de Beatrixmolen aan de Molenstraat 37m in Winssen 
het decor voor tal van activiteiten. Een weekend vol 
vermaak voor iedereen; van jong tot oud. Hieronder geven 
wij u een overzicht van het programma:

Vrijdagmiddag 2 september van 14.00 tot 16.30: 50-plus middag. U kunt 
deelnemen aan een bier- en een wijnproeverij en er worden gratis hapjes 
rondgedeeld. Ook voor entertainment is gezorgd. Om stipt 14.45 betreedt 
tunnekesproater Dik d’n Onmundige het podium en om 16.00 volgt een 
hilarische buut van Willy Koolhout samen met Rick de Waal. De entree is gratis 
en bij binnenkomst ontvangt u een consumptiemunt.
Vrijdagavond 2 september van 20.30 tot 0.30: Tentfeest. Om 20.30 start de 
derde editie van het Tentfeest in Winssen. Ook dit jaar zal de muziek verzorgd 
worden door verschillende DJ’s en is er ook weer het ‘Foute Uur’. Tentfeest 
Winssen is voor jong en oud! Toegang vanaf 14 jaar. Nog geen 18? Dan geen 
alcohol! De entree bedraagt €5; na 22.00 is dit €7,50. Consumptie: € 1,50 p.m.
Meer informatie is te vinden op www.tentfeestwinssen.nl

Zaterdagmiddag 3 september van 14.00 tot 16.00: Kindermiddag. Scouting 
Winssen zal deze middag met een heuse zeephelling aanwezig zijn; echte 
waaghalzen storten zich met een bootje naar beneden. Verder kunnen de 
kinderen onder begeleiding timmeren en knutselen. Al eens echt willen weten of 
er een echte brandweerman of –vrouw in jou schuilt? De jeugdbrandweer helpt 
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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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mee dit te ontdekken. Of voel je meer voor het werk van de ANWB? Ook zij 
laten zien waar ze voor staan. Speciaal voor alle dametjes; je kunt je haren laten 
vlechten of opsteken en een make-upje hoort daar ook bij. Er is ook een 
stormbaan en pannakooi voor de wat oudere kinderen. Voor de jongere kinderen 
is er een springkussen en zij kunnen meedoen met een interactieve 
toneelvoorstelling. Deelname aan alle activiteiten is gratis!
Zaterdagavond 3 september van 21.00 tot 1.00: Winssense Avond. Deze 
gezellige avond mag u echt niet missen. De gerenommeerde band ‘Dreamcast’
zal de muzikale invulling van deze avond verzorgen. Deze 3-koppige band is van 
alle markten thuis: de nieuwste hits, Nederlandstalige nummers, popmuziek, 
maar ook gezellige vlotte dansmuziek, maken deel uit van het uitgebreide 
repertoire van deze band. Entreeprijs voor deze avond: € 5,- p.p.

Zondagochtend 4 september 10.30: Heilige Mis. De Heilige Mis in de tent is 
inmiddels een goede traditie. Pastor Visschedijk gaat u in deze dienst voor. Het 
koor Vision en fanfare Ulto verlenen muzikale medewerking. Na afloop is er 
koffie/thee met krentenbrood voor alle aanwezigen.
Zondagmiddag 4 september 11.30 tot 17.00: creativiteitsmarkt en tevens 
13.00 tot 18.00: matinee in de tent. Op het terrein rondom de molen vindt u zo’n 
veertig marktkramen met een grote variatie aan artikelen. Een combinatie van 
Brulto en De Bende zorgt voor een gezellige muzikale noot. De molenaren zullen 
rondleidingen in ‘hun’ molen verzorgen en bakken pannenkoeken van echt 
molenmeel. Voor de kinderen is er natuurlijk weer de stormbaan en het 
springkussen. Bovendien zijn er om 14.00 en om 15.30 demonstraties van 
Bubblusion; laat je inpakken in een zeepbel of geniet van de mooie figuren die 
gemaakt worden! Aansluitend zullen 2 twirlteams van Ulto een demonstratie 
verzorgen. In de tent speelt opnieuw Dreamcastt. Ook is er een demonstratie van 
modelvrachtwagens. Er wordt een loterij gehouden met prachtige prijzen, die 
gesponsord zijn door diverse Winssense ondernemingen. En opnieuw is de 
entree gratis!

Meer informatie over de komende Molenfeesten is te vinden op 
www.MolenfeestenWinssen.nl
Contactpersoon: Tanja Straten – tel. 06 - 48299114
Graag tot ziens tijdens de Molenfeesten Winssen!
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KORT-KORT-KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Verkoop Overmars Winssen dichtbij. In de Gelderlander van 13 juli jl. 
de mededeling dat er zich een koper heeft gemeld voor Zorgcentrum 
Overmars. Deze partij wil in het pand woningen voor jongeren, alleenstaande 
ouderen, gescheiden mensen en kleine huishoudens realiseren. Daarnaast is 
wethouder Piet de Klein van mening dat er ook ruimtes moeten komen voor 
bijvoorbeeld een restaurant en een fietsenmaker. De gemeente heeft geen 
bezwaar tegen verkoop, want het verzorgingshuis staat nu leeg en dat is niet 
goed voor Winssen. Om te voorkomen dat er krakers in het gebouw kwamen 
zijn verschillende woonruimtes verhuurd. Deze kraakwachten mogen blijven 
wonen totdat er een nieuwe bestemming voor het pand is. De eventuele 
verkoop heeft geen gevolg voor de 26 naastgelegen seniorenwoningen. Deze 
huizen blijven van Woonzorg. Mocht het niet tot verkoop overgaan dan is wel 
een ding zeker: het gebouw van Overmars gaat niet tegen de vlakte want 
slopen zou zonde zijn.

Boomgaard Winssen - In de krant van 29 juli jl. een kleine foto van de 
historische boomgaard naast de St. Antonius van Padua kerk. Deze boomgaard 
is pas hersteld door een aantal vrijwilligers. Maar om de 400 fruitbomen goed 
te kunnen onderhouden zijn nog meer vrijwilligers nodig. Informatie kun je 
inwinnen bij j.gerrits864@hotmail.com

Expositie ‘Fantast’ in Dijkmagazijn - In de krant van 29 juli jl. de 
mededeling dat onder de titel ‘Cabinet van een fantast’ er in het Dijkmagazijn, 
Dijk 27 in Winssen, iedere zondag in augustus van 13.00 tot 17.00 een 
expositie wordt gehouden met werken van Laurens de Blocq van Scheltinga. 
Het werk van hem is gebaseerd op zijn visie op de natuur en de kunst van het 
verzamelen. De ontwerpen van zijn beestjes zijn geïnspireerd door de vormen 
van de natuur. Zijn sculpturen en tekeningen komen van natuurhistorische 
curiosa. Alle sculpturen zijn vervaardigd van synthetische materialen.
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Frans Willems trouwde op 24-04-1947 met Johanna (Jopie) Hendrika 
Brusse uit Schiedam. Omdat er een kind op komst was werd er naarstig 
gezocht naar woonruimte. Hend van Beuningen sr. aan de Van Heemstraweg
in Winssen hielp hem uit de nood door hem onderdak te verlenen in genoemd 
bakhuis. 

Daarin werd op 01-05-1947 eerste kind geboren die de roepnaam Arie
kreeg. De volledige gegevens waren Adrianus Judocus Maria Willems. Een 
dag na zijn geboorte werd hij in de r.k. kerk in Winssen gedoopt.
Het gezin Frans Willems-Jopie Brusse is na enige tijd uit Winssen 
vertrokken en is niet lang daarna geëmigreerd. 

Links van de voordeur van het woonhuis van Paul van Beuningen is een 
hardstenen blok ingemetseld. Daar staat op: Hend v. Beuningen-Janssen 
Anno 1930.

Bart Wattenberg JOzn Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. E-mail 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

Frans Willems trouwde op 24-04-1947 met Johanna (Jopie) Hendrika 
Brusse uit Schiedam. Omdat er een kind op komst was werd er naarstig 
gezocht naar woonruimte. Hend van Beuningen sr. aan de Van Heemstraweg
in Winssen hielp hem uit de nood door hem onderdak te verlenen in genoemd 
bakhuis. 

Daarin werd op 01-05-1947 eerste kind geboren die de roepnaam Arie
kreeg. De volledige gegevens waren Adrianus Judocus Maria Willems. Een 
dag na zijn geboorte werd hij in de r.k. kerk in Winssen gedoopt.
Het gezin Frans Willems-Jopie Brusse is na enige tijd uit Winssen 
vertrokken en is niet lang daarna geëmigreerd. 

Links van de voordeur van het woonhuis van Paul van Beuningen is een 
hardstenen blok ingemetseld. Daar staat op: Hend v. Beuningen-Janssen 
Anno 1930.

Bart Wattenberg JOzn Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. E-mail 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

ZONNEBLOEM OP DE MOLENFEESTEN 2016
Op de aanstaande Molenfeesten zal ook dit jaar de Zonnebloem, afdeling 

Winssen niet ontbreken. Hopelijk weten jullie onze stand op zondag weer te 
vinden en na het kopen van loten misschien weer leuk prijzen mee naar huis te 
nemen. Prijs per lot: € 1,- De opbrengst wordt natuurlijk besteed aan onze gasten.
Dus lieve mensen, noteer zondag 4 september in uw agenda. Wij zijn er klaar 
voor!

OUD WINSSEN - BAKHUIS
Vorige keer ging mijn verhaal over de vrijgezel Kees Jacobs die in de 

Kriek woonde in een bakhuis waarin zo’n 100 jaar geleden voor de handel 
brood werd gebakken. Er waren meer van die stenen gebouwtjes in Winssen, 
die nabij een woonhuis of boerderij stonden, waarin voor eigen gebruik brood 
werd gebakken of de fornuispot werd gestookt. In die pot werd bijvoorbeeld 
het water op honderd graden Celsius gebracht dat gebruikt werd bij de 
huisslachting. Het kokende water werd met een kan over de huid van het 
gedode varken gegoten om daarna de haren met een krabber(krebber) te 
verwijderen. Ook werd die pot gebruikt om er krielaardappelen in gaar te 
stoken. Die aardappelen werden daarna met een drankmeule (Winses) fijn 
gemaald. Dit lekkernij werd opgeslagen in een drankton (Winses) en de 
varkens kregen er regelmatig een portie van. Zij waren er dol op. Als stooksel 
werd in de meeste gevallen hout gebruikt.

Een dergelijk klein stenen gebouw met een afmeting van ongeveer 6 bij 4 
meter met spitse kap staat, waarschijnlijk al meer dan 100 jaren oud, kort aan 
de Van Heemstraweg aan de rand van de hofstede waar in het verleden de 
kantonnier Hend van Beuningen sr. (nr.43) woonde. Nu woont daar Paul 
van Beuningen (47) kleinzoon van Hend sr.. Hij vertelde mij dat het stenen 
gebouw al heel oud moet zijn en dat er in het verleden ook een rookkanaal in 
was. De dakpannen zijn een aantal jaren geleden vernieuwd. Ook wist hij nog 
dat zijn opa er de hammen en zijden van een geslacht varken in rookte.
Dit gebouwtje is ook ooit bewoond geweest.

Dat er een jong gezin in gewoond heeft, weet ik nog. Dat was in de tweede 
helft van de jaren veertig van de vorige eeuw. Dat was Franciscus (Frans)
Willems geboren in Ewijk op 26-07-1923 zijnde een zoon van de Ewijkse 
kleermaker Janus de Snijder (Willems) die getrouwd was met Riek Kasser.
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 3 sep. 19.00 Pastor Lambert 

Arts
SZ

Zo. 4 sep. 10.30 10.00 Diaken Jan v/d 
Akker

LGK 10.00 Pastor Lambert 
Arts

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 10 sep. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ

Zo. 11 sep. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 17 sep. 19.00 WoCo       
Diaken Van den 

SZ

Zo. 18 sep. 10.00 Afscheid Pastoor 
Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

Zat. 24 sep. 19.00 Jan Volkers dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

ZS

Zo. 25 sep. 10.00 WoCo -- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 1 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 WoCo, afscheid 
Diaken Donkers

SZ

Zo. 2 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastor Lambert 
Arts

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 8 okt. 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

Kom.

Zo. 9 okt. 10.00 Alle pastores Gezam. 
Koren

Zat. 15 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 WoCo SZ 19.00 WoCo OC

Zo. 16 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk?

-- 10.00 WoCo Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 22 okt. 19.00 Jan Volkers -- 19.00 nog niet bekend SZ

Zo. 23 okt. 10.00 WoCo heren 10.00 nog niet bekend Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

23e Zondag v/h 
Jaar

24e Zondag v/h 
Jaar

Ziekenzondag

28e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Joh. XXIII

25e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Beuningen

26e Zondag v/h 
Jaar

27e Zondag v/h 
Jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

30e Zondag v/h 
Jaar

WereldMissiedag

29e Zondag v/h 
Jaar

Pastor Bertus Visschedijk: 
Molenfeesten in de tent
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Frans Willems trouwde op 24-04-1947 met Johanna (Jopie) Hendrika 
Brusse uit Schiedam. Omdat er een kind op komst was werd er naarstig 
gezocht naar woonruimte. Hend van Beuningen sr. aan de Van Heemstraweg
in Winssen hielp hem uit de nood door hem onderdak te verlenen in genoemd 
bakhuis. 

Daarin werd op 01-05-1947 eerste kind geboren die de roepnaam Arie
kreeg. De volledige gegevens waren Adrianus Judocus Maria Willems. Een 
dag na zijn geboorte werd hij in de r.k. kerk in Winssen gedoopt.
Het gezin Frans Willems-Jopie Brusse is na enige tijd uit Winssen 
vertrokken en is niet lang daarna geëmigreerd. 

Links van de voordeur van het woonhuis van Paul van Beuningen is een 
hardstenen blok ingemetseld. Daar staat op: Hend v. Beuningen-Janssen 
Anno 1930.

Bart Wattenberg JOzn Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. E-mail 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg
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ZONNEBLOEM OP DE MOLENFEESTEN 2016
Op de aanstaande Molenfeesten zal ook dit jaar de Zonnebloem, afdeling 

Winssen niet ontbreken. Hopelijk weten jullie onze stand op zondag weer te 
vinden en na het kopen van loten misschien weer leuk prijzen mee naar huis te 
nemen. Prijs per lot: € 1,- De opbrengst wordt natuurlijk besteed aan onze gasten.
Dus lieve mensen, noteer zondag 4 september in uw agenda. Wij zijn er klaar 
voor!

OUD WINSSEN - BAKHUIS
Vorige keer ging mijn verhaal over de vrijgezel Kees Jacobs die in de 

Kriek woonde in een bakhuis waarin zo’n 100 jaar geleden voor de handel 
brood werd gebakken. Er waren meer van die stenen gebouwtjes in Winssen, 
die nabij een woonhuis of boerderij stonden, waarin voor eigen gebruik brood 
werd gebakken of de fornuispot werd gestookt. In die pot werd bijvoorbeeld 
het water op honderd graden Celsius gebracht dat gebruikt werd bij de 
huisslachting. Het kokende water werd met een kan over de huid van het 
gedode varken gegoten om daarna de haren met een krabber(krebber) te 
verwijderen. Ook werd die pot gebruikt om er krielaardappelen in gaar te 
stoken. Die aardappelen werden daarna met een drankmeule (Winses) fijn 
gemaald. Dit lekkernij werd opgeslagen in een drankton (Winses) en de 
varkens kregen er regelmatig een portie van. Zij waren er dol op. Als stooksel 
werd in de meeste gevallen hout gebruikt.

Een dergelijk klein stenen gebouw met een afmeting van ongeveer 6 bij 4 
meter met spitse kap staat, waarschijnlijk al meer dan 100 jaren oud, kort aan 
de Van Heemstraweg aan de rand van de hofstede waar in het verleden de 
kantonnier Hend van Beuningen sr. (nr.43) woonde. Nu woont daar Paul 
van Beuningen (47) kleinzoon van Hend sr.. Hij vertelde mij dat het stenen 
gebouw al heel oud moet zijn en dat er in het verleden ook een rookkanaal in 
was. De dakpannen zijn een aantal jaren geleden vernieuwd. Ook wist hij nog 
dat zijn opa er de hammen en zijden van een geslacht varken in rookte.
Dit gebouwtje is ook ooit bewoond geweest.

Dat er een jong gezin in gewoond heeft, weet ik nog. Dat was in de tweede 
helft van de jaren veertig van de vorige eeuw. Dat was Franciscus (Frans)
Willems geboren in Ewijk op 26-07-1923 zijnde een zoon van de Ewijkse 
kleermaker Janus de Snijder (Willems) die getrouwd was met Riek Kasser.
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mee dit te ontdekken. Of voel je meer voor het werk van de ANWB? Ook zij 
laten zien waar ze voor staan. Speciaal voor alle dametjes; je kunt je haren laten 
vlechten of opsteken en een make-upje hoort daar ook bij. Er is ook een 
stormbaan en pannakooi voor de wat oudere kinderen. Voor de jongere kinderen 
is er een springkussen en zij kunnen meedoen met een interactieve 
toneelvoorstelling. Deelname aan alle activiteiten is gratis!
Zaterdagavond 3 september van 21.00 tot 1.00: Winssense Avond. Deze 
gezellige avond mag u echt niet missen. De gerenommeerde band ‘Dreamcast’
zal de muzikale invulling van deze avond verzorgen. Deze 3-koppige band is van 
alle markten thuis: de nieuwste hits, Nederlandstalige nummers, popmuziek, 
maar ook gezellige vlotte dansmuziek, maken deel uit van het uitgebreide 
repertoire van deze band. Entreeprijs voor deze avond: € 5,- p.p.

Zondagochtend 4 september 10.30: Heilige Mis. De Heilige Mis in de tent is 
inmiddels een goede traditie. Pastor Visschedijk gaat u in deze dienst voor. Het 
koor Vision en fanfare Ulto verlenen muzikale medewerking. Na afloop is er 
koffie/thee met krentenbrood voor alle aanwezigen.
Zondagmiddag 4 september 11.30 tot 17.00: creativiteitsmarkt en tevens 
13.00 tot 18.00: matinee in de tent. Op het terrein rondom de molen vindt u zo’n 
veertig marktkramen met een grote variatie aan artikelen. Een combinatie van 
Brulto en De Bende zorgt voor een gezellige muzikale noot. De molenaren zullen 
rondleidingen in ‘hun’ molen verzorgen en bakken pannenkoeken van echt 
molenmeel. Voor de kinderen is er natuurlijk weer de stormbaan en het 
springkussen. Bovendien zijn er om 14.00 en om 15.30 demonstraties van 
Bubblusion; laat je inpakken in een zeepbel of geniet van de mooie figuren die 
gemaakt worden! Aansluitend zullen 2 twirlteams van Ulto een demonstratie 
verzorgen. In de tent speelt opnieuw Dreamcastt. Ook is er een demonstratie van 
modelvrachtwagens. Er wordt een loterij gehouden met prachtige prijzen, die 
gesponsord zijn door diverse Winssense ondernemingen. En opnieuw is de 
entree gratis!

Meer informatie over de komende Molenfeesten is te vinden op 
www.MolenfeestenWinssen.nl
Contactpersoon: Tanja Straten – tel. 06 - 48299114
Graag tot ziens tijdens de Molenfeesten Winssen!
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KORT-KORT-KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Verkoop Overmars Winssen dichtbij. In de Gelderlander van 13 juli jl. 
de mededeling dat er zich een koper heeft gemeld voor Zorgcentrum 
Overmars. Deze partij wil in het pand woningen voor jongeren, alleenstaande 
ouderen, gescheiden mensen en kleine huishoudens realiseren. Daarnaast is 
wethouder Piet de Klein van mening dat er ook ruimtes moeten komen voor 
bijvoorbeeld een restaurant en een fietsenmaker. De gemeente heeft geen 
bezwaar tegen verkoop, want het verzorgingshuis staat nu leeg en dat is niet 
goed voor Winssen. Om te voorkomen dat er krakers in het gebouw kwamen 
zijn verschillende woonruimtes verhuurd. Deze kraakwachten mogen blijven 
wonen totdat er een nieuwe bestemming voor het pand is. De eventuele 
verkoop heeft geen gevolg voor de 26 naastgelegen seniorenwoningen. Deze 
huizen blijven van Woonzorg. Mocht het niet tot verkoop overgaan dan is wel 
een ding zeker: het gebouw van Overmars gaat niet tegen de vlakte want 
slopen zou zonde zijn.

Boomgaard Winssen - In de krant van 29 juli jl. een kleine foto van de 
historische boomgaard naast de St. Antonius van Padua kerk. Deze boomgaard 
is pas hersteld door een aantal vrijwilligers. Maar om de 400 fruitbomen goed 
te kunnen onderhouden zijn nog meer vrijwilligers nodig. Informatie kun je 
inwinnen bij j.gerrits864@hotmail.com

Expositie ‘Fantast’ in Dijkmagazijn - In de krant van 29 juli jl. de 
mededeling dat onder de titel ‘Cabinet van een fantast’ er in het Dijkmagazijn, 
Dijk 27 in Winssen, iedere zondag in augustus van 13.00 tot 17.00 een 
expositie wordt gehouden met werken van Laurens de Blocq van Scheltinga. 
Het werk van hem is gebaseerd op zijn visie op de natuur en de kunst van het 
verzamelen. De ontwerpen van zijn beestjes zijn geïnspireerd door de vormen 
van de natuur. Zijn sculpturen en tekeningen komen van natuurhistorische 
curiosa. Alle sculpturen zijn vervaardigd van synthetische materialen.
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Bridgeclub Winssen zoekt nieuwe leden! In de Gelderlander van 
9 augustus jl. de mededeling dat Bridgeclub Winssen op zoek is naar nieuwe 
spelers. Het nieuwe bridgeseizoen begint op donderdag 8 september a.s. om 
19.30 in de Salon van ontmoetingscentrum De Paulus. Er wordt iedere 
donderdagavond van 19.30 tot 22.30 gespeeld. Op 8 september is het vrij 
bridgen en kan men kennis maken met elkaar. Daarna kun je je samen met een 
bridgepartner aanmelden bij de club. De enige voorwaarde is dat je enige 
bridge-ervaring moet hebben. Lijkt je dit wat of wil je wat meer weten?
Informatie kun je opvragen bij: Mia Opdam, T. 0487-523767 of bij Tineke 
Degen, T. 0487-521512. Iedereen is van harte welkom en Mia en Tineke 
hopen dat jullie op 8 september a.s. een kijkje komen nemen!
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Winssen

DE MOLENFEESTEN WINSSEN
Molenfeesten in Winssen – een weekend vol 

verrassingen! Voor de 11e keer worden begin september de 
2-jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. In het 
weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 2016 
vormt de Beatrixmolen aan de Molenstraat 37m in Winssen 
het decor voor tal van activiteiten. Een weekend vol 
vermaak voor iedereen; van jong tot oud. Hieronder geven 
wij u een overzicht van het programma:

Vrijdagmiddag 2 september van 14.00 tot 16.30: 50-plus middag. U kunt 
deelnemen aan een bier- en een wijnproeverij en er worden gratis hapjes 
rondgedeeld. Ook voor entertainment is gezorgd. Om stipt 14.45 betreedt 
tunnekesproater Dik d’n Onmundige het podium en om 16.00 volgt een 
hilarische buut van Willy Koolhout samen met Rick de Waal. De entree is gratis 
en bij binnenkomst ontvangt u een consumptiemunt.
Vrijdagavond 2 september van 20.30 tot 0.30: Tentfeest. Om 20.30 start de 
derde editie van het Tentfeest in Winssen. Ook dit jaar zal de muziek verzorgd 
worden door verschillende DJ’s en is er ook weer het ‘Foute Uur’. Tentfeest 
Winssen is voor jong en oud! Toegang vanaf 14 jaar. Nog geen 18? Dan geen 
alcohol! De entree bedraagt €5; na 22.00 is dit €7,50. Consumptie: € 1,50 p.m.
Meer informatie is te vinden op www.tentfeestwinssen.nl

Zaterdagmiddag 3 september van 14.00 tot 16.00: Kindermiddag. Scouting 
Winssen zal deze middag met een heuse zeephelling aanwezig zijn; echte 
waaghalzen storten zich met een bootje naar beneden. Verder kunnen de 
kinderen onder begeleiding timmeren en knutselen. Al eens echt willen weten of 
er een echte brandweerman of –vrouw in jou schuilt? De jeugdbrandweer helpt 
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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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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 
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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 
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De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
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IN MEMORIAM

Winssen
Nellie Barends-Verberkt
*23-9-1925 te Ewijk † 29-7-2016 te Deest

Ewijk
Hent Hoes
*19-5-1926 te Ewijk † 13-7-2016 te Ewijk

Beuningen
Hans Janssen
*8-6-1927 te Beuningen † 12-7-2016 te Beuningen

Gerard Timmermans
*7-1-1932 te Nijmegen † 20-8-2016 te Nijmegen

Geert van Toor
* 2-4-1918 te Druten † 23-8-2016 te Beuningen

Weurt
Wilhelmina Smits-Helmes
*9-9-1929 te Weurt † 8-7-2016 te Weurt

Joop van den Broek
*27-10-1930 te Winssen † 18-8-2016 te Beuningen

Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
*31-5-1924 te Bergharen † 21-8-2016 te Weurt

IN MEMORIAM

Winssen
Nellie Barends-Verberkt
*23-9-1925 te Ewijk † 29-7-2016 te Deest

Ewijk
Hent Hoes
*19-5-1926 te Ewijk † 13-7-2016 te Ewijk

Beuningen
Hans Janssen
*8-6-1927 te Beuningen † 12-7-2016 te Beuningen

Gerard Timmermans
*7-1-1932 te Nijmegen † 20-8-2016 te Nijmegen

Geert van Toor
* 2-4-1918 te Druten † 23-8-2016 te Beuningen

Weurt
Wilhelmina Smits-Helmes
*9-9-1929 te Weurt † 8-7-2016 te Weurt

Joop van den Broek
*27-10-1930 te Winssen † 18-8-2016 te Beuningen

Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
*31-5-1924 te Bergharen † 21-8-2016 te Weurt

IN MEMORIAM

Winssen
Nellie Barends-Verberkt
*23-9-1925 te Ewijk † 29-7-2016 te Deest

Ewijk
Hent Hoes
*19-5-1926 te Ewijk † 13-7-2016 te Ewijk

Beuningen
Hans Janssen
*8-6-1927 te Beuningen † 12-7-2016 te Beuningen

Gerard Timmermans
*7-1-1932 te Nijmegen † 20-8-2016 te Nijmegen

Geert van Toor
* 2-4-1918 te Druten † 23-8-2016 te Beuningen

Weurt
Wilhelmina Smits-Helmes
*9-9-1929 te Weurt † 8-7-2016 te Weurt

Joop van den Broek
*27-10-1930 te Winssen † 18-8-2016 te Beuningen

Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
*31-5-1924 te Bergharen † 21-8-2016 te Weurt

IN MEMORIAM

Winssen
Nellie Barends-Verberkt
*23-9-1925 te Ewijk † 29-7-2016 te Deest

Ewijk
Hent Hoes
*19-5-1926 te Ewijk † 13-7-2016 te Ewijk

Beuningen
Hans Janssen
*8-6-1927 te Beuningen † 12-7-2016 te Beuningen

Gerard Timmermans
*7-1-1932 te Nijmegen † 20-8-2016 te Nijmegen

Geert van Toor
* 2-4-1918 te Druten † 23-8-2016 te Beuningen

Weurt
Wilhelmina Smits-Helmes
*9-9-1929 te Weurt † 8-7-2016 te Weurt

Joop van den Broek
*27-10-1930 te Winssen † 18-8-2016 te Beuningen

Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
*31-5-1924 te Bergharen † 21-8-2016 te Weurt

Ewijk

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Midden tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige pastor 

Vrijdag in Ewijk het parochieblad Rondom in het leven geroepen. Onder het 
motto ‘vele handen maken licht werk’ werden er toen vele bezorgers benaderd 
om aan het eind van de keten die Rondoms rond te brengen. Die mensen 
hebben jarenlang trouw dienst gedaan. Gelukkig is er slechts een enkeling in 
al die jaren uitgevallen, maar kon er steeds een oplossing worden gevonden. 
Echter, ook in Ewijk slaat de vergrijzing toe, ook in het bezorgersbestand van 
de Rondom, tegenwoordig overgegaan in het parochieblad 
‘Rondom Johannes’. Daardoor moeten bezorgers soms afhaken.

Om toch het motto ‘vele handen maken licht werk’ te kunnen handhaven, 
zouden we er graag een paar nieuwe bezorgers bij hebben. De Rondom 
Johannes verschijnt zeven keer per jaar en er wordt naar gestreefd dat per keer 
binnen een half uur tot drie kwartier de route gelopen kan worden.

Als u denkt via deze relatief kleine klus de totale klus in Ewijk mee te 
kunnen klaren, bent u van harte welkom in ons bezorgersbestand. Neem dan 
contact op met Truus van Gelder (T. 0487-521928). Laat niet na dertig jaar het 
parochieblaadje verdwijnen. Het is nog steeds te waardevol om het niet meer 
huis aan huis in Ewijk te laten verschijnen. Help mee om ons motto te 
handhaven.
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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 

 

DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
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NIEUWE EXPOSITIE IN HET MOLENHUIS 

Vanaf dinsdag 16 augustus tot 4 oktober 2016 exposeert Marian Vrielink in 
het Molenhuis in Beuningen onder de titel ‘De Kunst Van Het Zien…..’

Over het observeren en vastleggen van momenten, situaties en mensen. 
Fotograferen geeft Marian de mogelijkheid om mooie beelden te maken van 
alles wat ze ziet en meemaakt. Het geeft haar kijken naar de wereld een kader, 
waardoor een mooi beeld uitgelicht, omlijst en benadrukt wordt.

Al sinds haar kindertijd is zij aan het fotograferen. Haar eerste camera was 
een speelgoed fototoestelletje waarbij ze echte foto’s kon maken. Alles wat ze 
mooi vond en haar interesseerde wilde ze kunnen vangen in een plaatje. Later 
op de Kopse Hof in Nijmegen heeft zij voor het vak Fotografie een ‘echt’ 
toestel gekocht en een ‘Donkere Kamer’. Het fotograferen werd een serieuze 
hobby. 

Na een periode van analoge fotografie in vooral de vrije tijd, is zij zich 
gaan verdiepen in de digitale fotografie en heeft zij het fotograferen 
professioneler opgepakt. Zichzelf verder ontwikkelen in het maken van eigen 
werk, beelden die uitdrukking geven aan wat ze ziet, wie ze is en hoe zij naar 
de wereld kijkt. Cursussen, deelname aan een fotografiegroep, workshops 
volgen in Amsterdam en exposeren van eigen werk, zoals bijvoorbeeld bij de 
Kunstroute Beuningen, waar ze sinds 2013 aan deelneemt.

In haar fotografisch werk laat ze een weergave zien van een bijzondere 
werkelijkheid. Als fotograaf observeert ze graag en is ze geïnteresseerd in de 
mens en zijn omgeving. Een mens tussen andere mensen of een mens alleen, 
op zichzelf. Of juist de afwezigheid van mensen in een omgeving waar het 
lijkt of er iets staat te gebeuren of net iets voorbij is. Er lijkt sprake van een 
andere werkelijkheid, gescheiden of op afstand van de werkelijkheid van de 
fotograaf. De werkelijkheid van die ander…..
Marian Vrielink Website: www.marianvrielink.nl

De expositie is te zien tot 4 oktober 2016. Het Molenhuis is geopend op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 en bij theatervoorstellingen. Tijdens de 
Kunstroute op 24 en 25 september is de expositie geopend 12:00-17:00u.
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NAAR DE KERK
Samen met een enkele parochiaan probeer ik wekelijks op zaterdagavond 

naar de kerk te gaan. Dat lukt niet altijd, maar doorgaans mag mijnheer 
pastoor zich over mijn aanwezigheid verheugen. In Winssen of in Ewijk. Hij 
is trouwens zo klaar als hij vanaf de kansel een snel geslaagde poging doet 
zijn trouwste parochianen te tellen. De leegloop van de kerk heeft ook in 
Winssen en Ewijk toegeslagen. Of de kerk moest op zondag vol zitten, maar 
dat verwacht ik niet.

Toch wil ik een lans breken voor een bezoek aan de mis of zo u wilt de 
Eucharistieviering. Mijnheer pastoor kan veel beter dan ik uitleggen hoe zo’n 
viering is opgebouwd en wat de betekenis van de diverse onderdelen is. Ik kan 
enkel aangeven hoe ik het een en ander beleef. Als ik in de kerk kom neem ik 
eerst een liturgieboekje. In Ewijk voor niks, in Winssen voor €0,10. Ik zorg 
dat ik er bijtijds ben om de achterkant van het boekje te lezen en alvast in de 
stemming te komen voordat de mis begint. Een meditatief moment, dat een 
vervolg krijgt als de voorganger (meestal Bertus Visschedijk) de kansel 
betreedt. De diverse vaste onderdelen tijdens de dienst van het Woord maken 
de meditatie compleet. Dan volgt de preek van de voorganger. Een 
overdenking passend in het thema van de viering. De eerdergenoemde rituelen 
lijken verder te worden afgeraffeld als een mantra, maar bij een goede 
beleving vormen ze een inleiding tot de daadwerkelijke Eucharistie tijdens de 
dienst van de tafel; de transsubstantiatie oftewel de verandering van brood en 
wijn in lichaam en bloed van Christus. Het hoogtepunt van de viering. Als 
kind heb ik de eerste H. Communie gedaan, dus kan ik later in de mis na nog 
wat meditatieve rituelen deelnemen aan de communie. Een moment voor een 
persoonlijk gebed na het gezamenlijk gebed dat al in de viering heeft 
plaatsgevonden.

Persoonlijk vind ik vooral het meditatieve van de viering mooi, naast het 
communiceren. Ik vind geen heil in Oosterse of andere meditatie, hoewel ik 
wel vind dat elke vorm van meditatie goed kan zijn. Schoenmaker blijf echter 
bij je leest.

Misschien nodigt bovenstaande uit om ook eens een mis bij te wonen, ook 
al voelt u zich niet zo gelovig. Kom dus gerust eens naar de kerk. Er is plek 
zat.
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Beuningen

AFSCHEID PASTOOR VAN DOOREN

Harry van Dooren viert zijn afscheid als pastoor van de Johannes XXIII 
parochie tijdens een H. Mis op 18 september a.s. in de Corneliuskerk. Samen 
met collega’s gaat hij dan voor in de eucharistieviering van 10.00. Na 23 jaar 
als hoofd van de Corneliusparochie en daarna van de gefuseerde parochies van 
Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt legt hij om gezondheidsredenen zijn 
ambt neer. Hij blijft echter in Beuningen wonen en zal desgewenst, als zijn 
gezondheid dit toelaat, in de Corneliuskerk  vieringen blijven doen. Op eigen 
verzoek zal zijn afscheid sober gevierd worden, maar na afloop van de 
afscheidsviering is er in de kerk gelegenheid om hem persoonlijk de hand te 
schudden. Voor koffie en ‘iets sterkers’ zal worden gezorgd.

LAATSTE WoCo MET DIAKEN LOUIS DONKERS

In het vorige nummer was te lezen dat diaken Louis Donkers vanwege onder 
andere gezondheidsredenen zijn functie neerlegt en met pensioen gaat. Hij 
kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Beuningen.

Hij wil hier samen met de Werkgroep Woord- en Communie bij stil staan 
in een afscheids-WoCo op zaterdag 1 oktober om 19.00 in de Corneliuskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd en er is na de viering mogelijkheid 
om Diaken Donkers persoonlijk de hand te schudden.
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folder met concrete tips om overal in huis toe te passen. Voor meer informatie 
zie www.beuningen.nl/Wonen_leven/Mens_maatschappij/Bewust_wonen

BEUNINGEN - COLLECTEWEEK PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
GAAT 11 SEPTEMBER VAN START

Meer dan 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten.
Van 11 t/m 17 september start de landelijke collecteweek voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds. In één week gaan de 
vrijwilligers op pad om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. 

“Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Onze collecte is al 59 jaar een gewaardeerde, 
anonieme en makkelijke manier om te geven aan onderzoek naar spierziekten. 
Het is een eenmalige gift en Je kunt zelf beslissen hoeveel je in de bus doet. 
Naast de collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook de digitale collectebus in. 
Deze biedt de mogelijkheid om naast huis-aan-huis in je eigen wijk, ook van 
vriend-tot-vriend te collecteren via mail en social media. We hopen dit jaar 
natuurlijk weer op een mooie collecte opbrengst. In 60 jaar hebben we samen 
met onze vrijwilligers al veel bereikt, maar ons werk is na 60 jaar nog steeds hard 
nodig. ”Aldus, Joanna van Drongelen, hoofd collecte- en vrijwilligersorganisatie 
bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef 
aan de collectant bij u in de buurt. En mist u de collectant, geen probleem, SMS 
SPIER aan 4333 en doneer eenmalig €1,50 voor wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten.

Krachtig tegen spierziekten: het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al 60 jaar in 
voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. 
Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is 
wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar 
genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, naar een betere kwaliteit van leven 
voor patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van 
vrijwilligers.
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

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



IN ÉÉN DAG MEERDERE SPORTEN BELEVEN
Zoals al eerder aangekondigd wordt er op zondag 18 september een 

Sportroute georganiseerd. Op deze dag krijg je de kans om meerdere binnen-
en buitensporten op één dag te beleven. De sportverenigingen in de gehele 
gemeente Beuningen zijn erg enthousiast en hebben een afwisselend 
programma samengesteld. Naast meedoen aan gratis clinics, kun je ook mooie 
wedstrijden komen bekijken. Binnenkort worden er in de gemeente Beuningen 
op diverse punten posters opgehangen en folders verspreid. Hier kun je de 
gehele route en het diverse programma vinden.

In en rondom sporthal de Tinnegieter zijn er diverse activiteiten te vinden. 
Hier hebben we alle binnensporten verzameld, is er een enorme stormbaan en 
kun je je tweedehands sportkleding en artikelen meenemen om ze te ruilen of 
te verkopen. Voor de laatste informatie volg onze facebook: 
www.facebook.nl/beuningensameninbeweging of bel naar: 024-6750939

INFORMATIEMARKT “BEWUST OUDER WORDEN”
Wie wil er nu niet comfortabel en veilig ouder worden? In uw eigen woon-

en leefomgeving? Om hierbij te helpen, organiseert de gemeente Beuningen 
voor de derde keer een informatiemarkt rondom het thema ‘Bewust ouder 
worden’. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.30 in het 
gemeentehuis, Van Heemstraweg 46.

Juist nu u nog vitaal bent, is het belangrijk om na te denken over uw 
toekomst. U kunt nu al zaken eenvoudig aanpassen die voor een veilig gevoel 
en extra comfort zorgen in de toekomst. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk 
is rondom het thema ‘Bewust ouder worden?’ Kom dan naar de 
informatiemarkt. U krijgt informatie over het verhogen van uw comfort in huis 
en het gezonde leven als oudere. Diverse bedrijven en organisaties laten u 
mogelijkheden zien om bewust ouder te worden. Kom informatie inwinnen en 
ideeën opdoen!

Bewust wonen - De informatiemarkt maakt deel uit van het project 
‘Bewust wonen’. Het is belangrijk dat u uw woning bijtijds aanpast, zodat 
problemen of gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen worden. Met een 
bezoek van een vrijwillige woonadviseur of via een huistest op internet loopt u 
uw huis na op toekomstige problemen. Naast het woonadvies krijgt u ook een 
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‘ALS HET EINDE KOMT…’ – OVER NIEUWE UITVAARTMUZIEK
Muziek maakt al vanaf de vroege middeleeuwen een wezenlijk deel uit van 

de kerkelijke liturgie. Het gezamenlijk zingen en bidden wordt van grote 
waarde geacht. Echter net als met andere muziek, is ook kerkmuziek aan 
ontwikkelingen in tijd en plaats onderhevig. Lange tijd was het Gregoriaans 
gezang de norm, maar in de loop der tijd kwamen daar orgelspel en liederen in 
de volkstaal bij. En ook het digitale tijdperk is de kerken binnen gekropen in 
de vorm van het draaien van CD’s of het spelen van niet-liturgische muziek.

Het blijkt dat de liturgie wel openstaat voor invloed van de huidige muziek, 
maar dat er toch een kritisch proces plaats vindt van wat wel en niet geschikt 
is om te gebruiken bij kerkelijke vieringen, zoals uitvaarten. Bij begrafenissen 
en crematies is er vandaag de dag meer sprake van een focus op het 
persoonlijke en wereldse, dan de meer traditionele focus op Kerk en het 
Goddelijke, hoewel dit laatste zeker nog wel een plaats heeft.

In de muziekkeuze van uitvaarten is er sprake van drie verschillende 
perspectieven die van belang zijn en op elkaar inwerken. Voor een uitvaart 
moet zowel gekeken worden vanuit het perspectief van de overledene (het 
personaliseren van de uitvaart), het perspectief van de aanwezige 
nabestaanden (de gekozen teksten en muziek moeten begrijpelijk en van 
steunende en troostende waarde zijn), en het perspectief van de Kerk (de 
uitvaart moet passen binnen de liturgische vormen).

De drie belangrijkste effecten die beoogd worden in de gekozen muziek 
zijn het bieden van troost, het uitdragen van hoop en benadrukken van 
gemeenschappelijkheid. In het afscheid nemen is er een grote behoefte aan 
troostende woorden en de steun door het delen van verdriet. Tegelijk wordt er 
ook vooruit gekeken. De nabestaanden moeten verder in het leven en drukken 
dit uit in de hoop en verwachting op het hiernamaals of een persoonlijke 
nabijheid in het herdenken van de dierbare overledene. In een uitvaart wordt 
tevens de gemeenschappelijkheid met elkaar, zowel in de familiekring als de 
brede kring van medechristenen, tot uitdrukking gebracht. Het samen delen 
van verdriet en herinneringen is van groot belang voor het bieden van troost 
en de hoopvolle vooruitzichten.

Een goed voorbeeld van de veranderingen in de muziekkeuze tijdens 
(kerkelijke) uitvaarten is de groeiende populariteit van het nummer Mag ik 
dan bij jou van Claudia de Breij. Het nummer was oorspronkelijk geschreven 
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voor een cabaretvoorstelling, maar 
werd na gebruik in de nationale 
herdenking van de MH-17 ramp en 
tijdens de Passion van 2015 een veel 
gekozen nummer in uitvaarten. Het 
lied past dan ook goed binnen de 
bovengenoemde perspectieven en 
effecten. Mag ik dan bij jou gaat 
over troost, het kunnen schuilen bij 

een ander en de hoop dat alles goed komt. Vanwege de groeiende bekendheid 
kunnen aanwezige nabestaanden zich goed associëren met het nummer en 
haakt het in op de emoties rond verlies en afscheid. Ook kan het in kerkelijke 
zin gepast zijn, als de liedtekst gelezen wordt met een christelijke bril. De zin 
‘Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij Jou schuilen?’ 
kan, wanneer je Jou met hoofdletter leest, worden gezien als een smeekbede 
naar God. Hierin kan de hoop uitgedrukt worden dat zelfs in de meest 
eenzame, pijnlijke en moeilijke momenten van het sterven er Iemand is die bij 
je is, en je troost en sterkt.

Dit laat zien dat er veel mogelijkheden zijn voor nieuwe muzikale vormen 
en teksten om waardevol te zijn binnen (kerkelijke) uitvaarten. Daarbij moet 
dan wel voldoende rekening gehouden worden met de bijbehorende 
perspectieven en beoogde effecten. Nog steeds geldt dat niet zomaar alles 
geschikt is.

Dit artikel is gebaseerd op mijn bachelorscriptie geschreven aan de 
Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Nicky Voet

voor een cabaretvoorstelling, maar 
werd na gebruik in de nationale 
herdenking van de MH-17 ramp en 
tijdens de Passion van 2015 een veel 
gekozen nummer in uitvaarten. Het 
lied past dan ook goed binnen de 
bovengenoemde perspectieven en 
effecten. Mag ik dan bij jou gaat 
over troost, het kunnen schuilen bij 

een ander en de hoop dat alles goed komt. Vanwege de groeiende bekendheid 
kunnen aanwezige nabestaanden zich goed associëren met het nummer en 
haakt het in op de emoties rond verlies en afscheid. Ook kan het in kerkelijke 
zin gepast zijn, als de liedtekst gelezen wordt met een christelijke bril. De zin 
‘Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij Jou schuilen?’ 
kan, wanneer je Jou met hoofdletter leest, worden gezien als een smeekbede 
naar God. Hierin kan de hoop uitgedrukt worden dat zelfs in de meest 
eenzame, pijnlijke en moeilijke momenten van het sterven er Iemand is die bij 
je is, en je troost en sterkt.

Dit laat zien dat er veel mogelijkheden zijn voor nieuwe muzikale vormen 
en teksten om waardevol te zijn binnen (kerkelijke) uitvaarten. Daarbij moet 
dan wel voldoende rekening gehouden worden met de bijbehorende 
perspectieven en beoogde effecten. Nog steeds geldt dat niet zomaar alles 
geschikt is.

Dit artikel is gebaseerd op mijn bachelorscriptie geschreven aan de 
Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Nicky Voet

September 2016

September 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

21

21

September 2016

September 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

4

4

BEDEVAART KEVELAER – ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 

touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.30 en vanuit 
Beuningen om 7.45. Dankzij een ruime deelname met eigen voorgangers, 
misdienaars, Maria-meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen 
wij voor de viering van de Plechtige Hoogmis om 11.30 beschikken over de 
Maria Basiliek. De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke 
intentie en het programmaboekje, bedragen € 20,00 per persoon.
Aanmelden kan vanaf heden t/m 10 september 2016 via onze contactpersoon:
Mw. Gerda Engelen-Bakker, tel. (024) 677 3317

‘TUSSEN (KATHOLIEKE) KUNST EN KITSCH’

Op zaterdag 3 september organiseert het Katholiek Documentatie Centrum 
(KDC) het evenement Tussen Katholieke Kunst & Kitsch. Geïnteresseerden 
kunnen die middag tussen 12:00 en 16:00 op de Radboud Universiteit 
(Erasmuslaan 36) achter de historische of materiële waarde van hun zelf 
meegebrachte prentjes, gedenkboeken, devotionalia of relikwieën komen.

Velen hebben thuis nog zogenaamde 'catholica' liggen. Vaak weten mensen 
niet meer waar ze voor gediend hebben, waar ze vandaan komen en of het 
uniek materiaal betreft. “Veel katholieke tradities en gebruiken zijn in onbruik 
geraakt, en daarmee verdwijnt ook de kennis van het verhaal achter de 
objecten en documenten”, aldus Vefie Poels, hoofd van het KDC. “Bij het 
KDC hebben we expertise in huis en kunnen we geïnteresseerden informeren.”

Het KDC bewaart en ontsluit archieven, boeken, tijdschriften en 
beeldmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in heel 
Nederland. Zo beheert het KDC het persoonlijk archief van de pas overleden 
oud-premier Piet de Jong. Tevens bezit de instelling een bescheiden collectie 
voorwerpen en kunst.

Specialisten van de diverse collecties zullen zaterdag 3 september 
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Iedereen die iets wil weten over de 
materiële of historische waarde van meegebrachte voorwerpen is dus van harte 
welkom tussen 12:00 en 16:00 op het KDC (Erasmuslaan 36) in Nijmegen.
Er zullen geen taxaties worden verricht!
Vefie Poels: 'Erkende taxateurs hebben we helaas niet in huis, maar de 
historische waarde is minstens net zo interessant.'
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Weurt

ONZE LIEVE VROUW VAN DE BEHOUDEN THUISKOMST
Op 1 mei 1947 verscheen in ons dorp Weurt een veertiendaags tijdschrift. 

Dit tijdschrift kwam tot stand door een groep vrijwilligers van Katholiek 
Thuisfront Weurt, toen ‘onze jongens’ hun militaire dienstplicht vervulden in 
het voormalige Nederlands-Indië. De kop van het blad bevatte de letters 
W.V.W. Deze verwezen min of meer naar de voetbalclub, hetgeen echter niet 
de bedoeling was. Dus al snel schreef de redactie een prijsvraag uit voor een 
titel, waarbij men liefst de drie letters wilde handhaven. Dit zou meer 
aanspreken bij de bewoners en in het bijzonder bij de militairen, die ver van 
huis vertoefden. Een jonge dame uit ons dorp, Mientje Stegeman, (mevr. Van 
Dinteren) won de prijs met de titel: 

Weurt Vertelt Wat - Waar Vrienden Wachten

Het blad werd grotendeels gevuld met allerlei nieuwtjes uit Weurt en de
militairen schreven brieven over hun belevenissen uit het verre Indië. Deze 
brieven werden daarna ook steeds in het blad gepubliceerd. Zo was iedereen
van het wel en wee van ‘onze jongens’ op de hoogte en daarbij tevens van al
het dorpsnieuws. Tegelijkertijd werd het W.V.W.-blad elke veertien dagen 
met de veldpost naar Indië gezonden en bij de Weurtenaren huis aan huis
bezorgd. Tevens ontvingen de gemeentelijke instanties en zelfs oud-
Weurtenaren het blad op verzoek. Behalve het W.V.W. blad, werden er door
het comité ook regelmatig verrassingspakketjes verzonden naar ‘onze
jongens’. Door bijdrage van de bewoners en allerlei acties werd dit alles in
stand gehouden. Gedurende ruim 4 jaar, tot in het jaar 1950, toen alle militaire
behouden waren teruggekeerd, stopte de activiteiten en is ook  het blad ter
ziele gegaan.
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Even stilstaan bij het afscheid
Beste parochianen,

Het is voor de laatste keer dat ik als pastoor van de Johannes XXIIIe 
parochie een voorwoord schrijf. Zoals u weet ben ik vanaf 1 september met 
emeritaat. Ik kan terugkijken op 23 fijne jaren die ik in Beuningen heb 
doorgebracht als pastoor.

Toen ik 23 jaar geleden de weg zocht naar Beuningen kon ik niet bedenken 
dat ik hier een thuis zou vinden waar ik me zo welkom zou voelen. Nu 
terugkijkend is dat met heel veel dankbaarheid.

Ik mocht meevieren waar mensen iets te vieren hadden en ik mocht steun 
bieden op moeilijke momenten zoals een overlijden. Ik ben dankbaar voor de 
vele momenten dat jullie me toelieten in jullie leven.

Nu komt er een einde aan mijn pastoorschap en helaas weten we nog niet 
wie mijn opvolger zal worden, maar we hopen en bidden dat er iemand komt 
die de deur letterlijk en figuurlijk open houdt. Wij hebben hier een prachtige 
parochie met vier kerken waar mensen zich thuis voelen en dat moet zo 
blijven, dus we hebben een priester nodig die uitnodigend is en vrijwilligers 
stimuleert om samen kerk te zijn.

Op 18 september, als wij Corneliusfeest vieren, dan is ook mijn 
afscheidsviering. Maar wat betekent afscheid voor een priester?? Priester ben 
je immers voor je hele leven!

Ik heb dan ook afgesproken dat ik graag regelmatig blijf voorgaan in de 
Eucharistieviering en als mensen mij nodig hebben dan zal ik er zeker zijn.
Natuurlijk ben ik door mijn ziekte wel enigszins beperkt in mijn 
mogelijkheden, maar de ruimte die ik heb zal ik zeker gebruiken.

Momenteel staat de pastorie vol verhuisdozen en mijn huisgenote en ik zijn 
druk doende om onze nieuwe woning aan de Van Heemstraweg in te richten. 
Gelukkig mogen we rekenen op veel vrijwilligers die heel hard sjouwen, 
verven, timmeren en poetsen.

Wij hopen dan ook nog vele jaren te kunnen wonen in onze nieuwe 
woning, en we hopen ook van harte, dat het goed blijft gaan met de parochie.

Heel veel hartelijke groeten
Harry van Dooren (em. pastoor) 
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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 en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
Parochie H. Johannes XXIIIParochie H. Johannes XXIII

Op woensdag 4 april 1951 kwam het gehele comité van Katholiek 
Thuisfront nog eens bijeen. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten het 
resterende geldbedrag, wat nog over was, goed te besteden. Men wilde wat 
van blijvende waarde plaatsen in het dorp. De keus viel om een Mariabeeld te 
laten ontwerpen met het Jezuskind op de arm.

Op zondag 9 september 1951 vond 
de installatie van het beeld plaats. Het 
stond tijdens de hoogmis, omringd 
door prachtige bloemen, voor in de 
kerk. Na de viering werd het beeld, 
wat op een plateau was geplaatst, op
plechtige wijze gedragen door vier 
oud-Indiëgangers: Bernard Smits, 
Frits Huiskens, Wim Jansen en Frans 
Glaap. Daarachter volgden pastoor 
Van Heusen en de misdienaars, het 
college van B en W, alle oud-
Indiëgangers, het gehele comité van 
Katholiek Thuisfront, familie en 
vrijwel alle Weurtenaren.

Aangekomen bij ‘Huize Weurt’ in de Kerkstraat, waar de fanfare stond 
opgesteld, werd het prachtige beeld in de nis geplaatst die daar vooraf was 
aangebracht. De pastoor zegende het beeld. Het Mariabeeld kreeg toen de 
naam: Onze Lieve Vrouw van de behouden thuiskomst. Die naam staat ook 
op het plaquette naast het beeld. Daarna hield Pastoor Van Heusen een korte 
toespraak, en de voorzitter van het comité, meester Gerrit van Erp. Deze 
besloot zijn toespraak met de volgende woorden: “Ons kleine dorpje Weurt 
heeft bewezen in zéér moeilijke omstandigheden een prachtige eenheid te 
kunnen vormen, een eenheid waarbij de naastenliefde centraal staat.”
Hierna werden er kransen geplaatst door Burgemeester Gerards en de 
Wethouders, waarna bruidjes en de verkenners fraaie bloemen voor het beeld 
plaatsen in het bloemenbakje voor het beeld. Vervolgens speelde fanfare 
N.A.G. een speciaal ingestudeerd nummer en werd de plechtigheid besloten 
met het Wilhelmus. Alle oud-Indiëgangers stonden daarbij stram in de 
houding.
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Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

Parochie H. Johannes XXIII

Het waren: 
Gerárd Aalbers, Antoon Gademan, Frans Glaap, Harrie Driessen, 
Bernhard Smits, Gerard Elemans, Theo Hijnen, Wim Willems, 
Thé Kersten, Wim Jansen, Antoon van Dijk, Gerard Wouters, 
Jo Kooymans, Thijs Kuijpers, Frits Huiskens, Rien Peters, 
Gerard Cleijne,
Tonny Mulder, Gerard Loermans, Jo Knoop, Toon Knoop, 
Josef Peters, Theo Linders, Piet Seeling en Gerard Kersjes.

In 2006 nam Pastoor Jan de Waal het initiatief om elk jaar op 15 augustus 
op de feestdag van Maria Tenhemelopneming, een jaarlijks terugkerende 
herdenking te houden. Na de plechtige Eucharistieviering, in de 
H. Andreaskerk, met medewerking van het Andreaskoor, trekt daarna een 
stille tocht naar het Mariabeeldje, dat tegen de gevel staat van Huize Weurt. 
Daar aangekomen wordt er een minuut stilte gehouden en wordt de Last Post 
ten gehore gebracht door een trompettist van fanfare N.A.G.

Ten slotte richt Pastoor Jan de Waal, na een kort gebed, een woordje tot de 
aanwezigen,waaronder ook nog enkele oud-Indiëgangers uit Weurt, 
Beuningen en Nijmegen, andere oud-strijders die op allerlei vredesmissies zijn 
uitgezonden en familieleden en nabestaande van degenen die reeds zijn 
overleden. Hierna worden er bloemen bij het beeldje gelegd en de herdenking 
besloten. Voorwaar een mooie traditie.

Als u deze zomer, met mooi weer een wandeling maakt, kijk dan ook eens 
naar het prachtige oude gebouw: ‘Huize Weurt’ op de hoek van de Kerkstraat 
en de Pastoor v.d. Marckstraat, waar aan de noordelijke muur het beeld in de 
nis staat en waar bijna altijd door de jaren heen een tuiltje bloemen in het 
bloemenbakje staat!

Jan mit ’t Roakeliezer

Afscheid Pastoor van Dooren & diaken Donkers

  Winssense Molenfeesten

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

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

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