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KUNSTWERK
Stichting Oeverwal schenkt basisschool De Ruyter een cadeau voor de 

opening, in de vorm van een kunstwerk. Weet u een kunstenaar die, samen 
met (een aantal van) de kinderen een kunstwerk kan maken? Het budget is 
beperkt; voor €1000 moet het te realiseren zijn. Onze voorkeur gaat uit naar 
een kunstenaar uit de omgeving.

Stuur een mailtje (met een omschrijving van kunstenaar en soort kunst 
(materiaal)  naar directie@bsderuyter.nl

HEEL WEURT LEEST

Ons leesproject ‘Heel Weurt Leest ‘ is gestart!
Iedereen uit Weurt mag boeken komen lenen in basisschool De Ruyter.

De boeken zijn te herkennen aan een stempel met het adres van de school 
erop en aan het stickertje ‘Heel Weurt Leest’ op de rug van het boek.

Kinderen nemen vier boeken per keer mee, volwassenen mogen er acht
meenemen. Dat mogen bijvoorbeeld ook vier leesboeken zijn en een
stripboek, een tijdschrift, een kookboek en een voorleesboek.

Het uitlenen en inleveren kan voorlopig alleen nog maar na schooltijd op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15-15.45 en op 
woensdagmiddag van 12.15-12.45. Mochten we een vrijwilliger vinden, die 
op een vast moment op school kan komen zitten, dan zullen we de 
openingstijden verruimen. Dus wilt u hierin wat betekenen? Stuur dan een 
mail naar directie@bsderuyter.nl

Zet u bij het inleveren de boeken netjes terug in de kast, kinderboeken in 
de kinderkasten, volwassenboeken in de andere rij kasten.

U bent van harte welkom!

  Allerheiligen en Allerzielen

  (Kerst-) Concerten

  Andreasfeest Weurt
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Maar ook nog zes dagen werken, acht en veertig uur in de week.
En we luisterde nog aandachtig, naar de zondagse preek.
En dan die goeie oude radio, nee niet voor de buis.
Knusjes warm bij het kacheltje, lekker saampjes thuis.

Elke week het hoorspel, “Paul Vlaanderen lost het op’.
Of ‘De Ramblers’ met mooie liedjes 
en ’Negen heit de klok’.
Heel vaak ‘Heintje Davids’, 
‘de familie Doorsnee’ met hun gein.  

’Kees de Lange’ met zijn moppen, 
in de Dinsdagavondtrein’.

En o die leuke liedjes: ’t Paardenhoofdstel aan de muur’.
En voor de Paas de vastenpreek, ja dat was wel eens zuur.
Dan weer ‘Éddie Christianie’ met ‘Daar bij de waterkant’.
‘Kleine Greetje uit de polder’door de ‘Skymasters’ vanuit ’t land.
We kende ‘Gert Jan Kruutmoes’ met zijn ‘Boertjes van Buten.’
Als die begonnen te blazen, dan trilde bij ons de ruten.
En ook ‘Willie Alfredo’met zijn lijfspreuk:’Roept u maar!’
Hij had dan op het zelfde moment, voor u een rijmpje klaar.

Natuurlijk ook ‘De Kilima Haways’ of de dames ‘Snip en Snap’.
Ja van die twee toffe meiden, lusten wij wel pap.
Dat was toen onze tijd, met ’s zondags ‘Ome Keesje.’
Van dat alles hebben we toch geen spijt, nee, dat was vaak ‘n feestje.
Zo praten wij vaak over toen, zij kijkt en geeft me een douwtje
en zegt dan schalks met een knipoog: ”Weet je nog wel oudje?” 

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER
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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, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

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
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 17 december 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 december naar:
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Of naar uw lokaal redactielid
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

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

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

Beste parochianen,
Na een fijne, lange nazomer is het dan nu toch echt herfst geworden. De 

bladeren worden geel en vallen af, de temperatuur daalt en het weer wordt 
meer onstuimig. Toen ik in de zomerdagen ’s avonds over straat liep, was er 
nog volop bedrijvigheid. Kinderen speelden op straat, ik rook de geur van 
barbecue en gezelligheid. Nu is het ’s avonds donker en stil. Ik zie een man 
met zijn hond, samen onder het kille licht van een straatlantaarn, een eenzame 
fietser met een sporttas op haar rug, zich haastend naar huis voor welverdiende 
rust. Maar ook een klein vlammetje in de duisternis van het verlaten kerkhof. 
Een lichtje op een graf alsof het wil zeggen: “het is niet alleen maar donker en 
stil, ik ben er ook nog”. Het is er neergezet door iemand die aanwezig wil 
blijven, ook al moet hij of zij toch door met het dagelijkse leven. Het is 
misschien in deze afwezige aanwezigheid dat God zich in Zijn meest pure 
vorm laat zien.

Er zijn vogels die naar het zuiden vertrekken om te vertoeven in warmere 
oorden, maar de huismus blijft om te overwinteren, zich berustend in zijn lot 
en voorbereid, zodat het zijn hoofd kan bieden tegen de slechte 
omstandigheden. Het is een standvogel, een standvastig wezen. Een goed 
voorbeeld.

Ook wij worden in deze tijden op weg naar de winter geconfronteerd met 
aftakeling, met verlies. Dit geldt niet alleen voor de seizoenen van de natuur, 
maar ook voor ons eigen leven en dat van onze dierbaren, het hele jaar door. 
Daarom is het goed juist in deze tijd stil te staan bij ons eigen verlies, maar 
ook onze standvastigheid. Het aloude feest van Allerzielen (tezamen met 
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ENERGIE & INZICHTEN OPDOEN
Eenmaal per maand kun je meedoen aan een stiltewandeling in het 

struingebied bij Beuningen. De eerstvolgende wandeling is op woensdag 
9 november. Met aandacht voor liefde en inspiratie voor jezelf wandelen we 
gezamenlijk in de prachtige natuur bij Weurt rond de grindplas.

Wat is een Stiltewandeling Compassie?
Deze geeft je energie en ruimte om in alle rust bij jezelf stil te staan. Dat 

'stil' is niet letterlijk zo: We wandelen na een korte ontspanningsoefening met 
elkaar drie kwartier in stilte met een gedichttekst die je meekrijgt. Zelf kijk je 
wat je ermee doet. De ervaring is, dat deelnemers hier veel aan hebben. Het 
geeft een prettige focus tijdens de wandeling. Na 3/4 uur wandelen we weer 
terug en wisselen we twee aan twee uit wat de stilte en de woorden voor ons 
betekenen. Bij terugkomst drinken we in de pastorie bij Marian Reijnen koffie
of thee en is er iets lekkers. 

Data 2016:  9 november en 14 december. (Tijd: 9.30 uur tot ca. 11.30 uur)
Plaats: Verzamelen bij de Andreaskerk, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt.
Meer informatie en aanmelden:
www.zininmijnleven.nl/aandacht/stiltewandeling-compassie
Wilt u nog niet mee-wandelen maar wel de gedichttekst ontvangen? Mail dan 
naar: info@zininmijnleven.nl

Hartelijke groet, Annet Hogenbirk, geestelijk begeleider

WEET JE NOG?

Voor ruim zestig jaar terug, weet je nog van toen?
Toen waren wij de jongelui en hielden ons fatsoen.
De meisjes heette toen bakvis en waren nog veel banger.
De jongens waren toen ook al wat stoer, ja in hun drollenvanger.
Weet je nog van vroeger, toen hadden wij ’t niet breed.
Toen was ’t nog heel anders, vaak armoe met de vleet.
Maar toen was het ook wel goed, met onze eigen leut en gein.
We gingen toen nog sjansen en hadden het dan fijn.
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Allerheiligen) is wat de traditie van de Kerk ons aanreikt om te denken aan 
hen die ons ontvallen zijn. In het kleine wat we in die dagen kunnen doen, 
kunnen we laten zien hoe groot we eigenlijk zijn, hoe standvastig. Denk niet 
alleen aan het bezoeken van een begraafplaats, maar ook aan het omzien naar 
weduwen en weduwnaars, en al die anderen die doorleven, maar toch ook 
voor een deel gestorven zijn in hun verlies.

Alleen als we met Allerzielen stilstaan bij het verlies op ons levenspad, 
kunnen wij met een oprecht hart vooruit zien in de Advent en hopen op de 
komst van nieuw leven, met Kerstmis. Nicky Voet,

Namens de Redactie

AFSCHEIDSVIERING DIAKEN LOUIS DONKERS
Op 1 oktober j.l. was diaken Louis Donkers voor de laatste keer 

voorganger in Beuningen. Velen waren gekomen om na afloop van de viering 
persoonlijk afscheid te nemen, waaronder vroegere collega’s van de VGZ 
bedevaarten waaraan Louis verbonden was. Hij deed de afscheidsviering 
samen met de vier leden van de werkgroep Woord-en Communievieringen. 
Samen met hem zorgden zij de afgelopen jaren om beurten voor de WoCo-
vieringen. Als Evangelie had Louis het verhaal van de Emmaüsgangers 
gekozen. Een lezing die hem na aan het hart ligt. Emeritus pastoor Harry van 
Dooren besloot  de viering met woorden waaruit opvallende dankbaarheid 
doorklonk voor zijn medepastor.

Tijdens de koffie na de viering werden herinneringen opgehaald aan de 22 
jaren dat Louis Donkers in de parochie werkzaam was. Zo overschrijdt het 
aantal door hem gedoopte kinderen ruim de duizend. Wegens 
gezondheidsklachten moest hij helaas zijn werkzaamheden beëindigen. 
Beuningen neemt daarom afscheid van een geëngageerd pastor wiens 
menselijkheid velen aansprak.

DANKWOORD PASTOOR VAN DOOREN
Ook via dit blad wil (nu) emeritus pastoor van Dooren allen van harte danken 
die zijn afscheidsviering onvergetelijk hebben gemaakt. Hij is getroffen door 
de vele blijken van waardering en genegenheid die hij mocht ontvangen. Zij 
geven hem moed in de moeilijke periode die hij op dit moment doormaakt.
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Weurt

AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP 
H. ANDREAS

Op woensdag 30 november vieren wij het Andreasfeest in onze kerk. De 
Eucharistieviering is om 19.00 en het Andreaskoor zal tijdens deze viering 
zingen. Na deze viering bent u als vrijwilliger hartelijk welkom op de pastorie, 
waar voor u koffie en een drankje klaar staat. Het hele jaar door zijn 
vrijwilligers zeer actief in onze parochie. Ieder op zijn eigen manier draagt een 
steentje bij om alles er netjes verzorgd uit te laten zien in en om de kerk.

Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast worden met het 
opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van waardering voor hun 
inzet van vele jaren voor onze parochiegemeenschap.
In voorgaande jaren waren dat:

2007: Mevr. Miep Aalbers Dhr. Jo Hendriks
2008: Mevr. Marietje Schamp Dhr. Jan van Zuijlen
2009: Mevr. Grada Faber Dhr. Jo Smits

Mevr. Nellie Swartjes Dhr. Hennie Rikken
2010: Mevr. Bernadette Faber Dhr. Rien Peters
2011: Mevr. Nellie Hammen Dhr. Fred Fasseart
2012: Mevr. Jose Veenman Dhr. Henk Otten
2013: Mevr. Doortje Willems Dhr. Cor Willems
2014:  Mevr. Riena Janssen          Dhr. Herman Janssen-Bouwmeester
2015:  Mevr. Lies Peters               Dhr. Gerard Peters

En wie zullen het in 2016 worden, bent u ook een beetje nieuwsgierig? Kom 
dan naar het gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers in de pastorie na de 
viering van 19.00. U bent van harte uitgenodigd namens de contactgroep.
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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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gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 
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PATROONSFEEST JOHANNES XXIII
Het parochiefeest, dat afgelopen 9 oktober werd gevierd, was wederom een 

gezellige samenkomst van de vier geloofsgemeenschappen en in het bijzonder 
de vrijwilligers die de parochie ondersteunen. Met een feestelijke 
eucharistieviering voorgegaan door pastor Bertus Visschedijk werd stilgestaan 
bij het afgelopen jaar en de hoop uitgesproken voor een voortdurende goede 
samenwerking en vruchtbare toekomst van de parochie. Een open parochie, in 
de geest van Paus Johannes XXIII. De viering werd muzikaal begeleid door 
een samengesteld koor met leden uit alle vier de kerkdorpen.

Aansluitend was er gelegenheid om in het Koetshuis en de pastorietuin te 
genieten van een hapje en een drankje. Vele parochianen waren aanwezig om 
elkaar te ontmoeten en samen het glas te heffen op het komende jaar.

Grote dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze ochtend mede mogelijk 
hebben gemaakt in de organisatie, het klaarzetten en het opruimen.

VOORUITBLIK 2017
Beste parochianen, De volgende feestelijke vieringen in onze geloofs-
gemeenschappen zijn reeds gepland voor 2017:

• 11 juni 2017: patroonsfeest H. Antonius in Winssen
• 25 juni 2017: patroonsfeest H. Johannes de Doper in Ewijk
• 2 juli 2017: 50 jaar priesterfeest van Bertus Visschedijk in Winssen
• 17 september 2017: patroonsfeest H. Cornelius in Beuningen
• 1 oktober 2017: 100 jarig bestaan van de H. Johannes de Doperkerk Ewijk
• 8 oktober 2017: patroonsfeest H. Johannes XXIII in Weurt
• 19 november 2017: patroonsfeest H. Andreas in Weurt 

Op bovengenoemde data zijn er géén zondagvieringen in de andere 3 kerken.
Het patroonsfeest van onze parochie H. Johannes XXIII zal wisselend in een 
van de kerken van de geloofsgemeenschappen gevierd worden. Te beginnen in 
2017 in Weurt.
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‘REMEMBER’…
Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. Het is 

inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het 
idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te 
stellen dat concerten geeft rondom het thema ‘gedenken en herdenken’.

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers 
(óók uit de eigen paochie!) met ieder hun eigen achtergrond en basis. Onder 
de bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mogelijk 
gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten genieten van een 
aangrijpend, altijd verhalend programma dat, dankzij een boven gemiddeld 
muzikaal niveau en doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen weet te 
raken. 

Het koor telt dit jaar maar liefst 90 zangers. Opnieuw zingen we een 
aangrijpend verhaal: ‘Remember’, in tekst en muziek uit religieuze en 
wereldlijke tradities, over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, 
stilte en eenzaamheid. Maar ook over troost en hoop, de kracht van de 
herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Een verhaal vanuit het 
duister naar het licht, voor iedereen die een dierbare moet missen of die een 
ander hierin nabij wil zijn. 
U bent van harte welkom op:
• zaterdag 29 oktober, 20.00 Cenakelkerk in de Heilig Landstichting
• zondag 30 oktober, 15.00 Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan 

om 14.30u open.
Het Projectkoor wordt op orgel begeleid door Geert Verhallen en het geheel 
staat onder leiding van Sophia Brink.     

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten 
met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelf-
sprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en graag ook in 
de toekomst onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop 
van het concert uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

‘Remember...’, van harte aanbevolen!
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Beuningen

NEVA-ENSEMBLE
Het Neva-ensemble uit St. Petersburg, Rusland doet Nederland weer aan.

Het ensemble heeft ondertussen een grote bekendheid in Beuningen en 
omstreken. Wederom komen ze met een spectaculair concert vol Russische
volksmuziek en kerkmuziek uit de Orthodoxe traditie. Naast oude bekende, 
zal er ook een nieuw repertoire ten gehore worden gebracht.

Het concert zal plaatsvinden op vrijdag 16 december in de Corneliuskerk 
te Beuningen. Aanvang is om 20.00. Vanaf 19.15 zijn de deuren geopend. De 
toegang is gratis. Aan het eind van het concert zal gevraagd worden om een 
vrijwillige bijdrage.

Iedereen is van harte welkom! Uit de reacties van voorgaande jaren kan 
gezegd worden: een bezoek aan het Neva-ensemble is zeker de moeite waard
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INFORMATIEAVOND SYRIË
Aangezien de informatieavond over Syrië op maandag 26 september snel 

vol was, maar het animo groot, is er een herhaling op dinsdag 8 november a.s.
van 20.00 tot 22.00.

Programma:
Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Stichting Perspectief organiseren 

dinsdag 8 november een informatieavond over Syrië in Theater de Molen in 
Beuningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op gebruiken, gewoonten, 
tradities en het dagelijks leven in de Syrische samenleving. De avond is gratis 
en iedereen is van harte welkom.

De eerste inleider is Dick Douwes, hoogleraar Geschiedenis van het 
Midden-Oosten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dick is sinds de jaren 
'70 regelmatig in Syrië geweest voor onderzoek en heeft er ook gewoond. Hij 
zal vertellen over zijn ervaringen als Nederlander in het dagelijks leven in 
Syrië. 

Moataz Aouf is een Syrische bankier die twee jaar geleden naar Nederland 
gevlucht is. Hij geeft een korte inleiding over Syrië en zal vertellen over zijn 
ervaringen in Nederland en de cultuurverschillen die hij tegenkomt.

Elissar Eliwi studeerde Engelse literatuur en was werkzaam bij een 
internationale non-gouvernementele organisatie. Zij zal ingaan op 
genderverschillen tussen Syrië en Nederland, en de positie van de vrouw in 
Syrië.

Murhaf Alkurdy was archeoloog in Syrië en werkzaam bij het Nationaal 
Museum in Aleppo. Hij is gespecialiseerd in geschiedenis en zal kort iets over 
de rijke geschiedenis van Syrië vertellen en laten zien.

Mais Arab, voormalig directiesecretaresse aan de kunstacademie in 
Aleppo, neemt samen met de andere sprekers plaats in het panel. Na de pauze 
zal het panel uitgebreid ingaan op vragen van het publiek.

Aanmelding is noodzakelijk bij: info@stg-perspectief.nl of 024 6750939
Locatie: Theater de Molen, Molenstraat 54 in Beuningen. Inloop vanaf 19.30 
uur met koffie en thee. Gratis entree,  Info: beuningen@vwon.nl
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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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ALVAST NOTEREN VOOR DE KERSTTIJD:
In de komende kersttijd zijn er diverse kerstconcerten en kerstmarkten 
gepland. Noteert u alvast in Uw agenda:

WINSSEN: KONINKLIJKE  FANFARE  U.L.T.O.  IN KERSTSFEER
Het is ondertussen weer een traditie aan het worden. Net zoals vorige jaren 

geeft Fanfare Ulto Winssen / Ewijk weer een kerstconcert in Winssen en wel 
op 17 december. Na vorig jaar samen met het Jeugdkoor Ewijk een concert te 
hebben verzorgd zal het fanfareorkest, op veler verzoek weer alleen, een dik 
uur  muzikale kerstklanken laten klinken. Iedereen is van harte welkom om het 
orkest weer eens te komen beluisteren. Er zullen diverse stukken worden 
gebracht waaronder een stuk voor twee trompetten en natuurlijk komt ook de 
vertrouwde kerstmuziek ten gehore.

Zet het vast in uw agenda voordat u het weer vergeet.
Zaterdagavond 17 december om 20.00, in de R.K. kerk in Winssen .
De entree is gratis een vrije gift wordt op prijs gesteld. Kerk is open om 19.45.

WINSSEN: SENIOREN MANNENKOOR DE BRONZEN STEMMEN
Het Senioren mannenkoor De Bronzen Stemmen nodigen u ook dit jaar 

weer uit voor hun jaarlijkse kerstconcert op 
zondag 18 december 2016 om 15.00. Dit maal 
niet in Beuningen, maar in de H. Antonius van 
Padua kerk te Winssen. Wij brengen U ook nu 
weer een modern Kerstconcert met Nederlands-,

Duits-, Pools-, Spaans- en Engels/Amerikaanstalige liederen. Van het 
klassieke kerstrepertoire zoals Stille Nacht Heilige Nacht, Weihnachtsglocken 
tot modern Amerikaans repertoire zoals Jingle Bells en Rudolph the Red-
nosed Reindeer, en nog veel meer.

Komt allen naar Winssen op 18 december in de R.K. Kerk aan de Notaris 
Roesstraat om te 15.00 uur. Wij kijken uit naar uw komst. De entree is gratis, 
na afloop van het concert is er een mogelijkheid om uw bijdrage te geven ter
bestrijding van de kosten van het concert
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MENSEN IN NOOD
De wereld staat in brand. Boko Haram houdt huis in Nigeria en IS in de 

rest van de wereld. Oorlogen en terroristische aanslagen. Daardoor raken veel 
mensen ontheemd. En diegenen die thuis blijven moeten gaan zitten op de 
puinhopen van hun kapot geschoten huizen. Ook de ziekenhuizen hebben het 
moeten ontgelden, zodat de mensen van de broodnodige medische hulp 
verstoken blijven. De sporadische konvooien met etenswaren en 
geneesmiddelen worden door de “vijand” getorpedeerd. Geen wonder dat de 
hongerende, door uitzichtloosheid gekwelde plaatselijke bevolking de riskante 
vluchtroute richting Europa neemt. Daar aangekomen (als dat al lukt) moeten 
ze een moeizame COA procedure van asielzoeker-statushouder-
verblijfsvergunning-inburgering volgen. Dat ze door deze bureaucratische 
molen moeten is wellicht nodig, maar ik vraag me af of het niet anders kan. 
Een voorbeeld; een verhaal ontleent aan een onlangs gelezen krantenartikel. 

Een Syrische man in het asielzoekerscentrum Heumensoord probeert het 
beste van zijn uitzichtloze situatie te maken. Hij heeft met veel pijn en moeite 
wat visspullen bijeen vergaard en om de negatieve sfeer in het centrum te 
ontlopen gaat hij vissen onder de brug aan de waal. Even kan hij genieten van 
zijn zo geliefde sport. Dan komt er een agent en die vraagt hem om zijn 
visvergunning. Die heeft onze visser niet, maar gelukkig is onze agent coulant. 
Maar de man moet dan wel een visvergunning halen op het gemeentehuis. 
Daar aangekomen vertelt de man zijn verhaal. Die visvergunning kan hij 
krijgen, maar dan moet hij wel zijn identiteitsbewijs tonen. Teleurgesteld 
vertrekt hij weer naar het asielzoekerscentrum om daar zijn procedure af te 
wachten…..

Achter in de kerk staan aparte offerblokken voor de actie ‘Mensen in 
nood’. Aan het eind van elke weekendviering maakt de lector (lectrice zo u 
wilt) bekend wat de opbrengst is van deze actie van de afgelopen week. De 
spaarzame kerkganger probeert dat offerblok iedere week te vullen, maar 
afgelopen week werd er naar mijn idee een dieptepunt bereikt. De totale 
opbrengst bleek niet meer dan €6,25 te bedragen. Onze man uit Syrië kan er 
geen verblijfsvergunning van kopen. En dat is nog maar één mens in nood. 
Eigenlijk moesten we ons schamen.

Theo Coenders
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EWIJK: KERSTMARKT WAELWICK  
Op 10 december organiseren de vrienden van Waelwick de traditionele 

kerstmarkt. U bent allen van harte welkom van 11.00 – 16.00.

BEUNINGEN: KERSTCONCERT KUNST & VOLHARDING
Op 18 december om 15.00 is er het traditionele kerstconcert van Kunst & 

Volharding in de Corneliuskerk.

BEUNINGEN: KERSTCONCERT MUZIMARE
Op 29 december om 15.00 is er het kerstconcert van Muzimare in de 

Corneliuskerk.

DOPELINGEN

Ewijk:
Rosa de Wit, Thieme Overdijk,
Liz Hendriks, Pepijn Glaap

Beuningen:
Thom Dohmen, Kyara Otten,
Luanna Veltman, Zoey Bosman,
Nino Thijsen

HUWELIJK

Winssen 09-09-2016: huwelijk van Jos de Klein en Marlies van Welie
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Ewijk

DANKBETUIGING

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
felicitaties die we hebben ontvangen voor onze gouden huwelijksdag. 

Een bijzonder woord van dank aan pastor Visschedijk en de koren 
Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda. 

Karel en Thea van Summeren-Thomassen

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 

 23 

liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

familie Kobus Willems-Stien Noij in een bijgebouwd heeft gewoond. Hij 
overleed in Winssen op 23-05-1938.

Na het overlijden van Jan d’n Dog  op 29-01-1930 te Beuningen is het 
boerderijtje in de Deijnschestraat bewoonbaarder gemaakt. Jan en Drieka
hebben er vele jaren gewoond. Hun huis met de daarbij behorende 50 aren 
grond in d’n Hoek van Winssen, werd rond 1930 verkocht aan het echtpaar 
Johan Verwaaijen-Frieda van Kortenhof.

Opname uit 1924 van het boerderijtje boerderijtje in de Deijnschestraat.
Op de foto links staat Jan d’n Dog en rechts zijn broer Willem.
Foto collectie Bart Wattenberg.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344CK. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

familie Kobus Willems-Stien Noij in een bijgebouwd heeft gewoond. Hij 
overleed in Winssen op 23-05-1938.

Na het overlijden van Jan d’n Dog  op 29-01-1930 te Beuningen is het 
boerderijtje in de Deijnschestraat bewoonbaarder gemaakt. Jan en Drieka
hebben er vele jaren gewoond. Hun huis met de daarbij behorende 50 aren 
grond in d’n Hoek van Winssen, werd rond 1930 verkocht aan het echtpaar 
Johan Verwaaijen-Frieda van Kortenhof.

Opname uit 1924 van het boerderijtje boerderijtje in de Deijnschestraat.
Op de foto links staat Jan d’n Dog en rechts zijn broer Willem.
Foto collectie Bart Wattenberg.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344CK. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

familie Kobus Willems-Stien Noij in een bijgebouwd heeft gewoond. Hij 
overleed in Winssen op 23-05-1938.

Na het overlijden van Jan d’n Dog  op 29-01-1930 te Beuningen is het 
boerderijtje in de Deijnschestraat bewoonbaarder gemaakt. Jan en Drieka
hebben er vele jaren gewoond. Hun huis met de daarbij behorende 50 aren 
grond in d’n Hoek van Winssen, werd rond 1930 verkocht aan het echtpaar 
Johan Verwaaijen-Frieda van Kortenhof.

Opname uit 1924 van het boerderijtje boerderijtje in de Deijnschestraat.
Op de foto links staat Jan d’n Dog en rechts zijn broer Willem.
Foto collectie Bart Wattenberg.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344CK. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

familie Kobus Willems-Stien Noij in een bijgebouwd heeft gewoond. Hij 
overleed in Winssen op 23-05-1938.

Na het overlijden van Jan d’n Dog  op 29-01-1930 te Beuningen is het 
boerderijtje in de Deijnschestraat bewoonbaarder gemaakt. Jan en Drieka
hebben er vele jaren gewoond. Hun huis met de daarbij behorende 50 aren 
grond in d’n Hoek van Winssen, werd rond 1930 verkocht aan het echtpaar 
Johan Verwaaijen-Frieda van Kortenhof.

Opname uit 1924 van het boerderijtje boerderijtje in de Deijnschestraat.
Op de foto links staat Jan d’n Dog en rechts zijn broer Willem.
Foto collectie Bart Wattenberg.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344CK. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg

November 2016

November 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

9

9

November 2016

November 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

20

20

ALLERZIELEN, IN MEMORIAM
Met Allerzielen denken wij aan alle mensen die ons ontvallen zijn het 

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

Winssen
Albert van den Heuvel Wim van de Geijn
Antonius Willems Mien Wammes-van de Geijn
Sjaak Smits Nellie Barends-Verberkt
Jo Hermsen

Ewijk
Bets van Hulst Jan Willems
Chris Wattenberg Nelly de Klein-Hock
The Degen-Jansen Hent Hoes
Fred Bruisten

En in het bijzonder voor:

Gerda Willems
* 22-2-1933 te Ewijk † 25-8-2016 te Ewijk

Beuningen
Anna van Zuijlen-Janssen Truus van Dinther-van Leuken
Ger van Es Paulina Wams-van Steen
Ria van Duijghuijzen-van der Velde Gerard Melchers
Thé Willems Cor Roelofs
Ria Weijers-van der Wielen Netje Moorman
Ineke Gelden-van de Pol Tonnie van Workum-van Haandel
Jeanne van Stiphout-Toonen Marie van Son-Kuijpers
Betsie Litjes-van de Sand Hans Janssen
Tonnie de Krijger Gerard Timmermans
Dora Kouwenberg-van Brandenburg Geert van Toor
Arnold Peters
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En in het bijzonder voor:

Mien Roelofs-Hendriks
*08-07-1921 te Beuningen †15-10-2016 te Wijchen

Joop Derksen
*10-09-1947 te Maastricht † 17-10-2016 te Beuningen

Weurt
Mientje Seelen-Eggenhuizen Josephina Kersjes-de Bruijn
Sjaak Romviel Gonnie van Haren-Ebbers
Hanny van Hemmen-Sanders Cor Gerritse
Riet Engelen-hendriks Wilhelmina Smits-Helmes
Jan van Haren Joop van den Broek
Renate Akkermans Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
Coba van Boekel

En in het bijzonder voor:

Hanny Reijnen-Wetenkamp
* 29-8-1958 te Beuningen † 14-9-2016 te Weurt

Annie van de Vall-Maters
* 17-3-1918 te Weurt † 28-9-2016 te Ewijk

Mientje Hendriks-Albers
* 20-6-1929 te Beuningen † 6-10-2016 te Wamel
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OUD WINSSEN – BOUWVALLIG BOERDERIJTJE
Deze opname is in 1924 gemaakt in de Deijnschestraat in Winssen. In dit 

vervallen boerderijtje woonden in die tijd de vrijgezelle broers Willem en 
Jan Peters zonen van Daniel en Maria van Zommeren. Deze familie had in 
Winssen de bijnaam “ d’n Dog”. Willem d’n Dog was in Winssen geboren op 
13-03-1860 en Johannes (Jan) d’n Dog op 03-11-1863. Zij hebben vele jaren 
in de Deijnschestraat gewoond op het grondstuk dat zij de ‘Geldersch Hof’
noemden. Hun hulp in de huishouding was enkele jaren Mathilda (Til) Maria 
van Oijen afkomstig uit Dreumel. Zij trouwde in Winssen met de weduwnaar 
Hannes Weerden. Zij hebben in Winssen in “de Kriek” gewoond.

Eind jaren twintig van de vorige eeuw kregen Jan en Willem d’n Dog 
onenigheid met elkaar en toen dat uit de hand was gelopen vertrok Jan, die 
eigenaar was van het boerderijtje en de hofstede. Hij nam als etenswaar een 
ham mee en heeft toen enkele dagen in een hutje in het nabijgelegen ‘ônland’
gebivakkeerd.

De Winssenaar Jan Peters getrouwd met Drieka Boerakker die in d’n
Hoek van Winssen woonde waar later Johan Verwaaijen zijn intrek nam, trof 
de zwerver Jan Peters (d’n Dog) in het ônland aan. Hij maakte een praatje met 
hem en haalde hem over om tijdelijk bij hem in huis te komen. Dat aanbod 
nam hij aan. Hij kreeg er te eten en in het schuurtje sliep hij in het hooi. Als 
dank werkte hij overdag in de tuin van Jan en Drieka.

Op zekere dag zei Jan d’n Dog dat hij voor een paar weken naar Beuningen 
ging om daar kersen te gaan plukken. Hij vertrok voor tijdelijk maar niet lang 
daarna kregen Jan en Drieka bericht dat Jan in Beuningen uit een kersenboom 
was gevallen. Hij was hierbij zodanig gewond geraakt dat de dokter hem liet 
opnemen in de ziekenzaal bij de kloosterzusters in Beuningen.

Toen hij daar al enige tijd verbleef verslechterde zijn gezondheid. Het 
echtpaar Jan Peters-Drieka Boerakker moest op een gegeven moment bij 
hem komen. Tijdens dat bezoek in Beuningen overhandigde Jan het echtpaar 
een testament dat hij door de notaris had laten opmaken, omdat hij volgens de 
dokter niet lang meer te leven had. In de notarisakte had Jan het boerderijtje in 
de Deijnschestraat met de daarbij liggende grond vermaakt aan Jan en Drieka.
Dit als dank voor zijn tijdelijke opvang in Winssen.

Zijn broer Willem Peters d’n Dog moest het boerderijtje in de 
Deijnschestraat verlaten en verhuisde naar de Leegstraat waar hij bij de 
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
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UPDATE KRACHTIG WINSSEN: INFORMATIEAVOND
Enige tijd geleden hebben wij in het parochieblaadje het project Krachtig 

Winssen gepresenteerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben we 
verre van stil gezeten. We hebben, onder toezicht van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), een groot aantal personen geïnterviewd die op enige manier de 
gevolgen van de vergrijzing in Winssen ondervinden. Hierbij valt te denken aan 
voorzitters van verenigingen, Winssense ondernemers, wethouders, woning-
bouwvereniging etcetera. Deze interviews zijn nu allemaal afgerond en het 
rapport hierover wordt door medewerkers van de HAN opgesteld. Graag willen 
wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport delen met alle Winssenaren die 
zich ook maar enigszins betrokken voelen bij de toekomst van Winssen. We 
hebben daarom een informatie avond gepland op woensdag 16 november om 
19:30 in ontmoetingscentrum De Paulus. Als de termen vergrijzing, 
starterswoningen of seniorenwoningen je iets zeggen, twijfel dan niet en kom 
naar De Paulus op 16 november en help ons de volgende stappen en acties te 
formuleren.
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ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN:  ‘VOETSTAPPEN VAN GOD'
Is er van God nu nog iets te merken op onze wereld? Het lijkt zinvol deze 

vraag te stellen op deze dagen van Allerheiligen en bij de gedachtenis aan onze 
overledenen. Er wordt vaak het tegendeel beweerd. Dan horen we zeggen:
…. als er een God is, zou Hij niet toestaan dat er op onze aarde zoveel onrecht 
gebeurt…
… als er een God is, zou mij dit niet overkomen zijn, dat ik mijn man nu moet 
missen…
… als er een God is die liefde is, zouden de joden niet massaal vergast zijn, zegt 
menigeen…

En al die mensen laten je eigenlijk met een mond vol tanden staan. Want wat 
kun je hierop zeggen. God lijkt verder weg dan ooit. Als wij die vraag nu eens 
konden stellen aan Jezus van Nazareth, wat zou Hij dan antwoorden:
…. Als Hij nu eens bij die zieke had gezeten…
.… als Hij nu eens met die mensen van IS had gepraat…
…. als Hij dan nu eens met die vrouw had gesproken…..

Zou Hij dan ook met de mond vol tanden hebben gezeten?

Wij weten allen van mensen die waren zoals Hij. Wij weten nog van Paus 
Johannes XXIII (hij is nu de patroonheilige van onze parochie).  Ineens waren er 
geen protestanten, geen katholieken meer, die iets kwaads wisten te zeggen van 
die paus van Rome. Want Johannes verliet het Vaticaans paleis om op bezoek te 
gaan bij gevangenen, heel gewoon. En we zeiden allemaal: “wat een goed mens 
is hij!”. En hij liet het diner dat de Vaticaanse kok had klaar gemaakt  staan en 
zei: “Geef mij nu eens dat stuk worst dat mijn broer heeft gebracht.” En we 
zeiden allemaal: “eindelijk een echt mens die paus is geworden”. En zoiets, maar
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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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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 
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een beetje anders, zeiden de mensen, toen Franciscus leefde, en Theresia van 
Lisieux. En van mensen van onze tijd, zoals Martin Luther King in Amerika, 
Nelson Mandela in Zuid-Afrika, Moeder Teresa van India, en zoveel anderen. En 
toen Jezus leefde, zei men: “Hij heeft alles welgedaan”. Zou er iets toch van God 
iets te merken zijn op onze aarde?

Een van de vrienden van Franciscus, de heilige Bonaventura, heeft eens 
gezegd: “Overal op aarde zie je de voetstappen van God, dat zie je in de natuur, 
dat zie je ook in mensen.” Er is een gebedje waar je lang over na kunt denken en 
waarin gezegd wordt: “Onze goedheid is Uw werk”.

Allerheiligen en Allerzielen willen ons zeggen; God is niet dood. Hij leeft. 
Kijk maar om je heen,, in zoveel mensen, in zoveel goede mensen.

(Uit het boek “Geschreven voor u” van Paul Chapel OFM)

GEVONDEN: een speciale sleutel, bij het kerkhof in Winssen. De eigenaar kan 
deze sleutel ophalen op de pastorie in Winssen (0487-521404)

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Bedankt allemaal 

namens het Prinses 
Beatrix Spierfonds.
In de tweede week van 
september hebben 
collectanten bij u 
gecollecteerd voor het 
Prinses Beatrix Spier-
fonds. Met het mooie 
resultaat in Winssen van
€ 1.028,33  Daarnaast 
hebben we de gelegen-
heid gekregen bij Jumbo 
supermarkt Loeffen in 
Winssen om een statie-
geldactie te
Foto: Gerry Schreven
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Zondagochtend startte het programma alweer vroeg met de Heilige Mis. 
Ondanks het vroege tijdstip, waren alle stoelen bezet. De Mis werd opgeluisterd 
door fanfare ULTO en het koor Vision. Na afloop genoten alle bezoekers van de 
gratis koffie met een snee krentenbrood.

Intussen waren alle kraamhouders present en zo kon gelijk na de H.Mis de 
creativiteitsmarkt van start. Het weer zat ook deze keer mee; er waren genoeg 
dreigende luchten, maar door de harde wind viel er pas aan het eind van de 
middag een bui. Bezoekers van de markt troffen een heel gevarieerd aanbod: 
schilderijen, tassen, sieraden, kleding, beelden etcetera.

Om 14.30 verzorgde Bubblusion een demonstratie; prachtige grote zeepbellen 
vulden de tent en vlogen later voor de molen langs. Ook twee twirlteams van 
ULTO konden op waardering van het aanwezige publiek rekenen.

De molenaars verzorgden regelmatig rondleidingen en op het terrein zorgde 
een combinatie van Brulto en De Bende voor wat entertainment. De kinderen 
konden zich weer uitleven op de springkussens of de waterbaan. 

In de tent was een demonstratie van modelvrachtwagens en werd een loterij 
gehouden. Een groot aantal prijzen, gesponsord door diverse Winssense 
ondernemingen, kon worden uitgereikt. Dreamcast was opnieuw van de partij en 
zorgde voor een ontzettend gezellige afsluiting van deze Molenfeesten.

Kortom: het waren weer drie fantastische dagen! En dat was ons nooit gelukt 
zonder hulp van ontzettend veel mensen. Hiermee willen we tegen de vele 
sponsoren, alle vrijwilligers en het grote aantal bezoekers zeggen:

HEEL HARTELIJK DANK!!!

We kijken terug op een enorm geslaagd weekend en hopen dat velen dat met ons 
doen. Ontzettend bedankt allemaal en graag tot vrijdag 7 tot en met zondag 9 
september 2018!

Comité Molenfeesten Winssen
Jos – Ruud – Flora – Monique – Tyn – Beppie – Bas – Heleen – Tanja.
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GEWELDIGE ELFDE EDITIE VAN DE MOLENFEESTEN

In het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 
2016 werden voor de elfde keer de Molenfeesten gehouden. In 
en om de Beatrixmolen aan de Molenstraat te Winssen was een 
programma samengesteld, waarbij aan jong en oud (en iedereen 
daar tussen in), gedacht was.

De aftrap was vrijdagmiddag om 14.00 voor de 
vijftigplussers. Alle gasten werden ontvangen met een kopje 

koffie met soesje, waarna zij van een bier-, wijn- en zalmproeverij gebruik 
konden maken. Bovendien werden er gratis hapjes rondgedeeld. Ook voor 
entertainment was gezorgd. Tunnekesproater Dik d’n Onmundige betrad het 
podium en zorgde voor een groot aantal lachsalvo’s. Later die middag volgde een 
hilarische buut van Willy Koolhout samen met Rick de Waal. De vele bezoekers 
hadden het naar hun zin!

Vrijdagavond kwam de jeugd volop aan haar trekken. Na succesvolle eerdere 
edities stond het Tentfeest nu voor de derde keer op het programma. DJ Mike 
zorgde voor een fantastische sfeer, waardoor de jeugd zich prima vermaakte.

Zaterdagmiddag was als vanouds het terrein weer geheel ter beschikking van 
de kinderen; zij konden zich naar hartenlust uitleven. Scouting Winssen had een 
heuse waterbaan gebouwd; echte waaghalzen stortten zich met een bootje naar 
beneden. De kinderen konden, onder begeleiding, een sieradenboompje 
timmeren en verven en natuurlijk ook armbandjes rijgen om hier aan te hangen. 
Bij de Jeugdbrandweer Beuningen konden de kinderen testen of er een echte 
brandweerman of –vrouw in hen schuilde. Ook de ANWB was aanwezig om te 
laten zien waar zij voor staan. Haren werden gevlochten of opgestoken, 
gezichtjes geschminkt en er werd volop gesprongen op het springkussen en de 
stormbaan. In de tent werd nog een interactieve kindervoorstelling gehouden.  

Op zaterdagavond was een groot deel van Winssen, maar ook van daarbuiten, 
weer present om lekker bij te kletsen, dansen of te genieten van de geweldige 
band Dreamcast. De avond werd erg druk bezocht en de sfeer was geweldig; 
Dreamcast wist binnen de kortste keren velen op de dansvloer te krijgen. Het was 
weer een ouderwets gezellige avond.
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houden specifiek voor onderzoek naar de spierziekte SMA.
‘SMA de wereld uit!’ is een campagne van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Silvi en Jarno hebben zelf deze ziekte en proberen op allerlei manieren actie te 
voeren om geld in te zamelen voor dit onderzoek. Op de site ‘Allesbedrijf’ kunt u 
er alles over lezen. Het resultaat van de flessenactie bij Jumbo Winssen heeft een 
prachtig bedrag opgebracht en Menno heeft er een rond bedrag van gemaakt. 
Totaal: 500 Euro. Op de foto ontvangt Jarno de cheque van Menno Loeffen.
Alle mensen: Hartelijk Bedankt voor uw bijdragen.

Namens alle collectanten en Silvi en Jarno.

AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN
De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 

van de mooie klanken van kinderkoor Dingedong. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 
1e communie en Vormsel, maar ook tussendoor, hebt u Dingedong kunnen
beluisteren. Zo was Dingedong ook te vinden in verpleeghuizen, op het 
podium in de Nijmeegse schouwburg of de Paulus en onder de Winssense 
koepel. Wij, de kinderen zelf en ons publiek, hebben altijd met veel plezier 
gezongen en geluisterd. Helaas hebben we niet genoeg kinderen meer in ons 
dorp voor een kinderkoor en zijn we deze zomer gestopt. 

Natuurlijk willen we dit afscheid van Dingedong niet ongemerkt laten 
verlopen. Wij nodigen alle Dingedongers en vrienden van Dingedong van de 
afgelopen tien jaar dan ook van harte uit voor een afscheidsconcert.
Datum: Zondag 6 november
Tijd: 11.00 – 13.00 uur
Plaats: De Paulus Winssen
Door: Dingedongers van 2006-2016
Voor: Alle Dingedong-liefhebbers en vrienden
Entree: Gratis
U bent van harte welkom! Hartelijke groeten namens Dingedong, 

Arno Bryan en Erna Steeg
PS Dingedongers kunnen zich nog steeds opgeven om mee te doen op zondag 
6 november bij ernasteeg@upcmail.nl
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Allerheiligen
Dames 19.00 Pastor J. Straver

Zo. 30 okt. 10.00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10.00 Pastor J. Straver Gem. 
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9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK
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19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

VN 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

Allerheiligen / 
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Waal

AK

Woe 2 nov. Allerzielen 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

LGK & 
SSC
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Waal

AK

Zat. 5 nov. 19.00 WoCo 19.00 Pastor L. Arts

Zo. 6 nov. 10.00 Jan Volkers VN 10.00 Pastor L. Arts SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 12 nov. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00
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De Schola
jaargetijdeviering

Pastor Harry van Dooren
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2e Zondag Advent
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Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen
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Weurt
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GEWELDIGE ELFDE EDITIE VAN DE MOLENFEESTEN

In het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 
2016 werden voor de elfde keer de Molenfeesten gehouden. In 
en om de Beatrixmolen aan de Molenstraat te Winssen was een 
programma samengesteld, waarbij aan jong en oud (en iedereen 
daar tussen in), gedacht was.

De aftrap was vrijdagmiddag om 14.00 voor de 
vijftigplussers. Alle gasten werden ontvangen met een kopje 

koffie met soesje, waarna zij van een bier-, wijn- en zalmproeverij gebruik 
konden maken. Bovendien werden er gratis hapjes rondgedeeld. Ook voor 
entertainment was gezorgd. Tunnekesproater Dik d’n Onmundige betrad het 
podium en zorgde voor een groot aantal lachsalvo’s. Later die middag volgde een 
hilarische buut van Willy Koolhout samen met Rick de Waal. De vele bezoekers 
hadden het naar hun zin!

Vrijdagavond kwam de jeugd volop aan haar trekken. Na succesvolle eerdere 
edities stond het Tentfeest nu voor de derde keer op het programma. DJ Mike 
zorgde voor een fantastische sfeer, waardoor de jeugd zich prima vermaakte.

Zaterdagmiddag was als vanouds het terrein weer geheel ter beschikking van 
de kinderen; zij konden zich naar hartenlust uitleven. Scouting Winssen had een 
heuse waterbaan gebouwd; echte waaghalzen stortten zich met een bootje naar 
beneden. De kinderen konden, onder begeleiding, een sieradenboompje 
timmeren en verven en natuurlijk ook armbandjes rijgen om hier aan te hangen. 
Bij de Jeugdbrandweer Beuningen konden de kinderen testen of er een echte 
brandweerman of –vrouw in hen schuilde. Ook de ANWB was aanwezig om te 
laten zien waar zij voor staan. Haren werden gevlochten of opgestoken, 
gezichtjes geschminkt en er werd volop gesprongen op het springkussen en de 
stormbaan. In de tent werd nog een interactieve kindervoorstelling gehouden.  

Op zaterdagavond was een groot deel van Winssen, maar ook van daarbuiten, 
weer present om lekker bij te kletsen, dansen of te genieten van de geweldige 
band Dreamcast. De avond werd erg druk bezocht en de sfeer was geweldig; 
Dreamcast wist binnen de kortste keren velen op de dansvloer te krijgen. Het was 
weer een ouderwets gezellige avond.
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houden specifiek voor onderzoek naar de spierziekte SMA.
‘SMA de wereld uit!’ is een campagne van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Silvi en Jarno hebben zelf deze ziekte en proberen op allerlei manieren actie te 
voeren om geld in te zamelen voor dit onderzoek. Op de site ‘Allesbedrijf’ kunt u 
er alles over lezen. Het resultaat van de flessenactie bij Jumbo Winssen heeft een 
prachtig bedrag opgebracht en Menno heeft er een rond bedrag van gemaakt. 
Totaal: 500 Euro. Op de foto ontvangt Jarno de cheque van Menno Loeffen.
Alle mensen: Hartelijk Bedankt voor uw bijdragen.

Namens alle collectanten en Silvi en Jarno.

AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN
De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 

van de mooie klanken van kinderkoor Dingedong. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 
1e communie en Vormsel, maar ook tussendoor, hebt u Dingedong kunnen
beluisteren. Zo was Dingedong ook te vinden in verpleeghuizen, op het 
podium in de Nijmeegse schouwburg of de Paulus en onder de Winssense 
koepel. Wij, de kinderen zelf en ons publiek, hebben altijd met veel plezier 
gezongen en geluisterd. Helaas hebben we niet genoeg kinderen meer in ons 
dorp voor een kinderkoor en zijn we deze zomer gestopt. 

Natuurlijk willen we dit afscheid van Dingedong niet ongemerkt laten 
verlopen. Wij nodigen alle Dingedongers en vrienden van Dingedong van de 
afgelopen tien jaar dan ook van harte uit voor een afscheidsconcert.
Datum: Zondag 6 november
Tijd: 11.00 – 13.00 uur
Plaats: De Paulus Winssen
Door: Dingedongers van 2006-2016
Voor: Alle Dingedong-liefhebbers en vrienden
Entree: Gratis
U bent van harte welkom! Hartelijke groeten namens Dingedong, 

Arno Bryan en Erna Steeg
PS Dingedongers kunnen zich nog steeds opgeven om mee te doen op zondag 
6 november bij ernasteeg@upcmail.nl
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heuse waterbaan gebouwd; echte waaghalzen stortten zich met een bootje naar 
beneden. De kinderen konden, onder begeleiding, een sieradenboompje 
timmeren en verven en natuurlijk ook armbandjes rijgen om hier aan te hangen. 
Bij de Jeugdbrandweer Beuningen konden de kinderen testen of er een echte 
brandweerman of –vrouw in hen schuilde. Ook de ANWB was aanwezig om te 
laten zien waar zij voor staan. Haren werden gevlochten of opgestoken, 
gezichtjes geschminkt en er werd volop gesprongen op het springkussen en de 
stormbaan. In de tent werd nog een interactieve kindervoorstelling gehouden.  

Op zaterdagavond was een groot deel van Winssen, maar ook van daarbuiten, 
weer present om lekker bij te kletsen, dansen of te genieten van de geweldige 
band Dreamcast. De avond werd erg druk bezocht en de sfeer was geweldig; 
Dreamcast wist binnen de kortste keren velen op de dansvloer te krijgen. Het was 
weer een ouderwets gezellige avond.
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een beetje anders, zeiden de mensen, toen Franciscus leefde, en Theresia van 
Lisieux. En van mensen van onze tijd, zoals Martin Luther King in Amerika, 
Nelson Mandela in Zuid-Afrika, Moeder Teresa van India, en zoveel anderen. En 
toen Jezus leefde, zei men: “Hij heeft alles welgedaan”. Zou er iets toch van God 
iets te merken zijn op onze aarde?

Een van de vrienden van Franciscus, de heilige Bonaventura, heeft eens 
gezegd: “Overal op aarde zie je de voetstappen van God, dat zie je in de natuur, 
dat zie je ook in mensen.” Er is een gebedje waar je lang over na kunt denken en 
waarin gezegd wordt: “Onze goedheid is Uw werk”.

Allerheiligen en Allerzielen willen ons zeggen; God is niet dood. Hij leeft. 
Kijk maar om je heen,, in zoveel mensen, in zoveel goede mensen.

(Uit het boek “Geschreven voor u” van Paul Chapel OFM)

GEVONDEN: een speciale sleutel, bij het kerkhof in Winssen. De eigenaar kan 
deze sleutel ophalen op de pastorie in Winssen (0487-521404)

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Bedankt allemaal 

namens het Prinses 
Beatrix Spierfonds.
In de tweede week van 
september hebben 
collectanten bij u 
gecollecteerd voor het 
Prinses Beatrix Spier-
fonds. Met het mooie 
resultaat in Winssen van
€ 1.028,33  Daarnaast 
hebben we de gelegen-
heid gekregen bij Jumbo 
supermarkt Loeffen in 
Winssen om een statie-
geldactie te
Foto: Gerry Schreven

een beetje anders, zeiden de mensen, toen Franciscus leefde, en Theresia van 
Lisieux. En van mensen van onze tijd, zoals Martin Luther King in Amerika, 
Nelson Mandela in Zuid-Afrika, Moeder Teresa van India, en zoveel anderen. En 
toen Jezus leefde, zei men: “Hij heeft alles welgedaan”. Zou er iets toch van God 
iets te merken zijn op onze aarde?

Een van de vrienden van Franciscus, de heilige Bonaventura, heeft eens 
gezegd: “Overal op aarde zie je de voetstappen van God, dat zie je in de natuur, 
dat zie je ook in mensen.” Er is een gebedje waar je lang over na kunt denken en 
waarin gezegd wordt: “Onze goedheid is Uw werk”.

Allerheiligen en Allerzielen willen ons zeggen; God is niet dood. Hij leeft. 
Kijk maar om je heen,, in zoveel mensen, in zoveel goede mensen.

(Uit het boek “Geschreven voor u” van Paul Chapel OFM)

GEVONDEN: een speciale sleutel, bij het kerkhof in Winssen. De eigenaar kan 
deze sleutel ophalen op de pastorie in Winssen (0487-521404)

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Bedankt allemaal 

namens het Prinses 
Beatrix Spierfonds.
In de tweede week van 
september hebben 
collectanten bij u 
gecollecteerd voor het 
Prinses Beatrix Spier-
fonds. Met het mooie 
resultaat in Winssen van
€ 1.028,33  Daarnaast 
hebben we de gelegen-
heid gekregen bij Jumbo 
supermarkt Loeffen in 
Winssen om een statie-
geldactie te
Foto: Gerry Schreven

Zondagochtend startte het programma alweer vroeg met de Heilige Mis. 
Ondanks het vroege tijdstip, waren alle stoelen bezet. De Mis werd opgeluisterd 
door fanfare ULTO en het koor Vision. Na afloop genoten alle bezoekers van de 
gratis koffie met een snee krentenbrood.

Intussen waren alle kraamhouders present en zo kon gelijk na de H.Mis de 
creativiteitsmarkt van start. Het weer zat ook deze keer mee; er waren genoeg 
dreigende luchten, maar door de harde wind viel er pas aan het eind van de 
middag een bui. Bezoekers van de markt troffen een heel gevarieerd aanbod: 
schilderijen, tassen, sieraden, kleding, beelden etcetera.

Om 14.30 verzorgde Bubblusion een demonstratie; prachtige grote zeepbellen 
vulden de tent en vlogen later voor de molen langs. Ook twee twirlteams van 
ULTO konden op waardering van het aanwezige publiek rekenen.

De molenaars verzorgden regelmatig rondleidingen en op het terrein zorgde 
een combinatie van Brulto en De Bende voor wat entertainment. De kinderen 
konden zich weer uitleven op de springkussens of de waterbaan. 

In de tent was een demonstratie van modelvrachtwagens en werd een loterij 
gehouden. Een groot aantal prijzen, gesponsord door diverse Winssense 
ondernemingen, kon worden uitgereikt. Dreamcast was opnieuw van de partij en 
zorgde voor een ontzettend gezellige afsluiting van deze Molenfeesten.

Kortom: het waren weer drie fantastische dagen! En dat was ons nooit gelukt 
zonder hulp van ontzettend veel mensen. Hiermee willen we tegen de vele 
sponsoren, alle vrijwilligers en het grote aantal bezoekers zeggen:

HEEL HARTELIJK DANK!!!

We kijken terug op een enorm geslaagd weekend en hopen dat velen dat met ons 
doen. Ontzettend bedankt allemaal en graag tot vrijdag 7 tot en met zondag 9 
september 2018!

Comité Molenfeesten Winssen
Jos – Ruud – Flora – Monique – Tyn – Beppie – Bas – Heleen – Tanja.
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UPDATE KRACHTIG WINSSEN: INFORMATIEAVOND
Enige tijd geleden hebben wij in het parochieblaadje het project Krachtig 

Winssen gepresenteerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben we 
verre van stil gezeten. We hebben, onder toezicht van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), een groot aantal personen geïnterviewd die op enige manier de 
gevolgen van de vergrijzing in Winssen ondervinden. Hierbij valt te denken aan 
voorzitters van verenigingen, Winssense ondernemers, wethouders, woning-
bouwvereniging etcetera. Deze interviews zijn nu allemaal afgerond en het 
rapport hierover wordt door medewerkers van de HAN opgesteld. Graag willen 
wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport delen met alle Winssenaren die 
zich ook maar enigszins betrokken voelen bij de toekomst van Winssen. We 
hebben daarom een informatie avond gepland op woensdag 16 november om 
19:30 in ontmoetingscentrum De Paulus. Als de termen vergrijzing, 
starterswoningen of seniorenwoningen je iets zeggen, twijfel dan niet en kom 
naar De Paulus op 16 november en help ons de volgende stappen en acties te 
formuleren.

UPDATE KRACHTIG WINSSEN: INFORMATIEAVOND
Enige tijd geleden hebben wij in het parochieblaadje het project Krachtig 

Winssen gepresenteerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben we 
verre van stil gezeten. We hebben, onder toezicht van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), een groot aantal personen geïnterviewd die op enige manier de 
gevolgen van de vergrijzing in Winssen ondervinden. Hierbij valt te denken aan 
voorzitters van verenigingen, Winssense ondernemers, wethouders, woning-
bouwvereniging etcetera. Deze interviews zijn nu allemaal afgerond en het 
rapport hierover wordt door medewerkers van de HAN opgesteld. Graag willen 
wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport delen met alle Winssenaren die 
zich ook maar enigszins betrokken voelen bij de toekomst van Winssen. We 
hebben daarom een informatie avond gepland op woensdag 16 november om 
19:30 in ontmoetingscentrum De Paulus. Als de termen vergrijzing, 
starterswoningen of seniorenwoningen je iets zeggen, twijfel dan niet en kom 
naar De Paulus op 16 november en help ons de volgende stappen en acties te 
formuleren.

UPDATE KRACHTIG WINSSEN: INFORMATIEAVOND
Enige tijd geleden hebben wij in het parochieblaadje het project Krachtig 

Winssen gepresenteerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben we 
verre van stil gezeten. We hebben, onder toezicht van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), een groot aantal personen geïnterviewd die op enige manier de 
gevolgen van de vergrijzing in Winssen ondervinden. Hierbij valt te denken aan 
voorzitters van verenigingen, Winssense ondernemers, wethouders, woning-
bouwvereniging etcetera. Deze interviews zijn nu allemaal afgerond en het 
rapport hierover wordt door medewerkers van de HAN opgesteld. Graag willen 
wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport delen met alle Winssenaren die 
zich ook maar enigszins betrokken voelen bij de toekomst van Winssen. We 
hebben daarom een informatie avond gepland op woensdag 16 november om 
19:30 in ontmoetingscentrum De Paulus. Als de termen vergrijzing, 
starterswoningen of seniorenwoningen je iets zeggen, twijfel dan niet en kom 
naar De Paulus op 16 november en help ons de volgende stappen en acties te 
formuleren.

UPDATE KRACHTIG WINSSEN: INFORMATIEAVOND
Enige tijd geleden hebben wij in het parochieblaadje het project Krachtig 

Winssen gepresenteerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben we 
verre van stil gezeten. We hebben, onder toezicht van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), een groot aantal personen geïnterviewd die op enige manier de 
gevolgen van de vergrijzing in Winssen ondervinden. Hierbij valt te denken aan 
voorzitters van verenigingen, Winssense ondernemers, wethouders, woning-
bouwvereniging etcetera. Deze interviews zijn nu allemaal afgerond en het 
rapport hierover wordt door medewerkers van de HAN opgesteld. Graag willen 
wij de belangrijkste bevindingen uit dit rapport delen met alle Winssenaren die 
zich ook maar enigszins betrokken voelen bij de toekomst van Winssen. We 
hebben daarom een informatie avond gepland op woensdag 16 november om 
19:30 in ontmoetingscentrum De Paulus. Als de termen vergrijzing, 
starterswoningen of seniorenwoningen je iets zeggen, twijfel dan niet en kom 
naar De Paulus op 16 november en help ons de volgende stappen en acties te 
formuleren.

Winssen

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN:  ‘VOETSTAPPEN VAN GOD'
Is er van God nu nog iets te merken op onze wereld? Het lijkt zinvol deze 

vraag te stellen op deze dagen van Allerheiligen en bij de gedachtenis aan onze 
overledenen. Er wordt vaak het tegendeel beweerd. Dan horen we zeggen:
…. als er een God is, zou Hij niet toestaan dat er op onze aarde zoveel onrecht 
gebeurt…
… als er een God is, zou mij dit niet overkomen zijn, dat ik mijn man nu moet 
missen…
… als er een God is die liefde is, zouden de joden niet massaal vergast zijn, zegt 
menigeen…

En al die mensen laten je eigenlijk met een mond vol tanden staan. Want wat 
kun je hierop zeggen. God lijkt verder weg dan ooit. Als wij die vraag nu eens 
konden stellen aan Jezus van Nazareth, wat zou Hij dan antwoorden:
…. Als Hij nu eens bij die zieke had gezeten…
.… als Hij nu eens met die mensen van IS had gepraat…
…. als Hij dan nu eens met die vrouw had gesproken…..

Zou Hij dan ook met de mond vol tanden hebben gezeten?

Wij weten allen van mensen die waren zoals Hij. Wij weten nog van Paus 
Johannes XXIII (hij is nu de patroonheilige van onze parochie).  Ineens waren er 
geen protestanten, geen katholieken meer, die iets kwaads wisten te zeggen van 
die paus van Rome. Want Johannes verliet het Vaticaans paleis om op bezoek te 
gaan bij gevangenen, heel gewoon. En we zeiden allemaal: “wat een goed mens 
is hij!”. En hij liet het diner dat de Vaticaanse kok had klaar gemaakt  staan en 
zei: “Geef mij nu eens dat stuk worst dat mijn broer heeft gebracht.” En we 
zeiden allemaal: “eindelijk een echt mens die paus is geworden”. En zoiets, maar
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…. Als Hij nu eens bij die zieke had gezeten…
.… als Hij nu eens met die mensen van IS had gepraat…
…. als Hij dan nu eens met die vrouw had gesproken…..

Zou Hij dan ook met de mond vol tanden hebben gezeten?

Wij weten allen van mensen die waren zoals Hij. Wij weten nog van Paus 
Johannes XXIII (hij is nu de patroonheilige van onze parochie).  Ineens waren er 
geen protestanten, geen katholieken meer, die iets kwaads wisten te zeggen van 
die paus van Rome. Want Johannes verliet het Vaticaans paleis om op bezoek te 
gaan bij gevangenen, heel gewoon. En we zeiden allemaal: “wat een goed mens 
is hij!”. En hij liet het diner dat de Vaticaanse kok had klaar gemaakt  staan en 
zei: “Geef mij nu eens dat stuk worst dat mijn broer heeft gebracht.” En we 
zeiden allemaal: “eindelijk een echt mens die paus is geworden”. En zoiets, maar
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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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En in het bijzonder voor:

Mien Roelofs-Hendriks
*08-07-1921 te Beuningen †15-10-2016 te Wijchen

Joop Derksen
*10-09-1947 te Maastricht † 17-10-2016 te Beuningen

Weurt
Mientje Seelen-Eggenhuizen Josephina Kersjes-de Bruijn
Sjaak Romviel Gonnie van Haren-Ebbers
Hanny van Hemmen-Sanders Cor Gerritse
Riet Engelen-hendriks Wilhelmina Smits-Helmes
Jan van Haren Joop van den Broek
Renate Akkermans Nelly Winnemuller-Toonen Dekkers
Coba van Boekel

En in het bijzonder voor:

Hanny Reijnen-Wetenkamp
* 29-8-1958 te Beuningen † 14-9-2016 te Weurt

Annie van de Vall-Maters
* 17-3-1918 te Weurt † 28-9-2016 te Ewijk

Mientje Hendriks-Albers
* 20-6-1929 te Beuningen † 6-10-2016 te Wamel
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OUD WINSSEN – BOUWVALLIG BOERDERIJTJE
Deze opname is in 1924 gemaakt in de Deijnschestraat in Winssen. In dit 

vervallen boerderijtje woonden in die tijd de vrijgezelle broers Willem en 
Jan Peters zonen van Daniel en Maria van Zommeren. Deze familie had in 
Winssen de bijnaam “ d’n Dog”. Willem d’n Dog was in Winssen geboren op 
13-03-1860 en Johannes (Jan) d’n Dog op 03-11-1863. Zij hebben vele jaren 
in de Deijnschestraat gewoond op het grondstuk dat zij de ‘Geldersch Hof’
noemden. Hun hulp in de huishouding was enkele jaren Mathilda (Til) Maria 
van Oijen afkomstig uit Dreumel. Zij trouwde in Winssen met de weduwnaar 
Hannes Weerden. Zij hebben in Winssen in “de Kriek” gewoond.

Eind jaren twintig van de vorige eeuw kregen Jan en Willem d’n Dog 
onenigheid met elkaar en toen dat uit de hand was gelopen vertrok Jan, die 
eigenaar was van het boerderijtje en de hofstede. Hij nam als etenswaar een 
ham mee en heeft toen enkele dagen in een hutje in het nabijgelegen ‘ônland’
gebivakkeerd.

De Winssenaar Jan Peters getrouwd met Drieka Boerakker die in d’n
Hoek van Winssen woonde waar later Johan Verwaaijen zijn intrek nam, trof 
de zwerver Jan Peters (d’n Dog) in het ônland aan. Hij maakte een praatje met 
hem en haalde hem over om tijdelijk bij hem in huis te komen. Dat aanbod 
nam hij aan. Hij kreeg er te eten en in het schuurtje sliep hij in het hooi. Als 
dank werkte hij overdag in de tuin van Jan en Drieka.

Op zekere dag zei Jan d’n Dog dat hij voor een paar weken naar Beuningen 
ging om daar kersen te gaan plukken. Hij vertrok voor tijdelijk maar niet lang 
daarna kregen Jan en Drieka bericht dat Jan in Beuningen uit een kersenboom 
was gevallen. Hij was hierbij zodanig gewond geraakt dat de dokter hem liet 
opnemen in de ziekenzaal bij de kloosterzusters in Beuningen.

Toen hij daar al enige tijd verbleef verslechterde zijn gezondheid. Het 
echtpaar Jan Peters-Drieka Boerakker moest op een gegeven moment bij 
hem komen. Tijdens dat bezoek in Beuningen overhandigde Jan het echtpaar 
een testament dat hij door de notaris had laten opmaken, omdat hij volgens de 
dokter niet lang meer te leven had. In de notarisakte had Jan het boerderijtje in 
de Deijnschestraat met de daarbij liggende grond vermaakt aan Jan en Drieka.
Dit als dank voor zijn tijdelijke opvang in Winssen.

Zijn broer Willem Peters d’n Dog moest het boerderijtje in de 
Deijnschestraat verlaten en verhuisde naar de Leegstraat waar hij bij de 
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

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

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

 
IN MEMORIAM 
 

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

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

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

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

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

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

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

Weurt 
Geen  
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familie Kobus Willems-Stien Noij in een bijgebouwd heeft gewoond. Hij 
overleed in Winssen op 23-05-1938.

Na het overlijden van Jan d’n Dog  op 29-01-1930 te Beuningen is het 
boerderijtje in de Deijnschestraat bewoonbaarder gemaakt. Jan en Drieka
hebben er vele jaren gewoond. Hun huis met de daarbij behorende 50 aren 
grond in d’n Hoek van Winssen, werd rond 1930 verkocht aan het echtpaar 
Johan Verwaaijen-Frieda van Kortenhof.

Opname uit 1924 van het boerderijtje boerderijtje in de Deijnschestraat.
Op de foto links staat Jan d’n Dog en rechts zijn broer Willem.
Foto collectie Bart Wattenberg.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344CK. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com

Foto: Bart Wattenberg
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ALLERZIELEN, IN MEMORIAM
Met Allerzielen denken wij aan alle mensen die ons ontvallen zijn het 

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

Winssen
Albert van den Heuvel Wim van de Geijn
Antonius Willems Mien Wammes-van de Geijn
Sjaak Smits Nellie Barends-Verberkt
Jo Hermsen

Ewijk
Bets van Hulst Jan Willems
Chris Wattenberg Nelly de Klein-Hock
The Degen-Jansen Hent Hoes
Fred Bruisten

En in het bijzonder voor:

Gerda Willems
* 22-2-1933 te Ewijk † 25-8-2016 te Ewijk

Beuningen
Anna van Zuijlen-Janssen Truus van Dinther-van Leuken
Ger van Es Paulina Wams-van Steen
Ria van Duijghuijzen-van der Velde Gerard Melchers
Thé Willems Cor Roelofs
Ria Weijers-van der Wielen Netje Moorman
Ineke Gelden-van de Pol Tonnie van Workum-van Haandel
Jeanne van Stiphout-Toonen Marie van Son-Kuijpers
Betsie Litjes-van de Sand Hans Janssen
Tonnie de Krijger Gerard Timmermans
Dora Kouwenberg-van Brandenburg Geert van Toor
Arnold Peters
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EWIJK: KERSTMARKT WAELWICK  
Op 10 december organiseren de vrienden van Waelwick de traditionele 

kerstmarkt. U bent allen van harte welkom van 11.00 – 16.00.

BEUNINGEN: KERSTCONCERT KUNST & VOLHARDING
Op 18 december om 15.00 is er het traditionele kerstconcert van Kunst & 

Volharding in de Corneliuskerk.

BEUNINGEN: KERSTCONCERT MUZIMARE
Op 29 december om 15.00 is er het kerstconcert van Muzimare in de 

Corneliuskerk.

DOPELINGEN

Ewijk:
Rosa de Wit, Thieme Overdijk,
Liz Hendriks, Pepijn Glaap

Beuningen:
Thom Dohmen, Kyara Otten,
Luanna Veltman, Zoey Bosman,
Nino Thijsen

HUWELIJK

Winssen 09-09-2016: huwelijk van Jos de Klein en Marlies van Welie
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Ewijk

DANKBETUIGING

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
felicitaties die we hebben ontvangen voor onze gouden huwelijksdag. 

Een bijzonder woord van dank aan pastor Visschedijk en de koren 
Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda. 

Karel en Thea van Summeren-Thomassen
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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 
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ALVAST NOTEREN VOOR DE KERSTTIJD:
In de komende kersttijd zijn er diverse kerstconcerten en kerstmarkten 
gepland. Noteert u alvast in Uw agenda:

WINSSEN: KONINKLIJKE  FANFARE  U.L.T.O.  IN KERSTSFEER
Het is ondertussen weer een traditie aan het worden. Net zoals vorige jaren 

geeft Fanfare Ulto Winssen / Ewijk weer een kerstconcert in Winssen en wel 
op 17 december. Na vorig jaar samen met het Jeugdkoor Ewijk een concert te 
hebben verzorgd zal het fanfareorkest, op veler verzoek weer alleen, een dik 
uur  muzikale kerstklanken laten klinken. Iedereen is van harte welkom om het 
orkest weer eens te komen beluisteren. Er zullen diverse stukken worden 
gebracht waaronder een stuk voor twee trompetten en natuurlijk komt ook de 
vertrouwde kerstmuziek ten gehore.

Zet het vast in uw agenda voordat u het weer vergeet.
Zaterdagavond 17 december om 20.00, in de R.K. kerk in Winssen .
De entree is gratis een vrije gift wordt op prijs gesteld. Kerk is open om 19.45.

WINSSEN: SENIOREN MANNENKOOR DE BRONZEN STEMMEN
Het Senioren mannenkoor De Bronzen Stemmen nodigen u ook dit jaar 

weer uit voor hun jaarlijkse kerstconcert op 
zondag 18 december 2016 om 15.00. Dit maal 
niet in Beuningen, maar in de H. Antonius van 
Padua kerk te Winssen. Wij brengen U ook nu 
weer een modern Kerstconcert met Nederlands-,

Duits-, Pools-, Spaans- en Engels/Amerikaanstalige liederen. Van het 
klassieke kerstrepertoire zoals Stille Nacht Heilige Nacht, Weihnachtsglocken 
tot modern Amerikaans repertoire zoals Jingle Bells en Rudolph the Red-
nosed Reindeer, en nog veel meer.

Komt allen naar Winssen op 18 december in de R.K. Kerk aan de Notaris 
Roesstraat om te 15.00 uur. Wij kijken uit naar uw komst. De entree is gratis, 
na afloop van het concert is er een mogelijkheid om uw bijdrage te geven ter
bestrijding van de kosten van het concert
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MENSEN IN NOOD
De wereld staat in brand. Boko Haram houdt huis in Nigeria en IS in de 

rest van de wereld. Oorlogen en terroristische aanslagen. Daardoor raken veel 
mensen ontheemd. En diegenen die thuis blijven moeten gaan zitten op de 
puinhopen van hun kapot geschoten huizen. Ook de ziekenhuizen hebben het 
moeten ontgelden, zodat de mensen van de broodnodige medische hulp 
verstoken blijven. De sporadische konvooien met etenswaren en 
geneesmiddelen worden door de “vijand” getorpedeerd. Geen wonder dat de 
hongerende, door uitzichtloosheid gekwelde plaatselijke bevolking de riskante 
vluchtroute richting Europa neemt. Daar aangekomen (als dat al lukt) moeten 
ze een moeizame COA procedure van asielzoeker-statushouder-
verblijfsvergunning-inburgering volgen. Dat ze door deze bureaucratische 
molen moeten is wellicht nodig, maar ik vraag me af of het niet anders kan. 
Een voorbeeld; een verhaal ontleent aan een onlangs gelezen krantenartikel. 

Een Syrische man in het asielzoekerscentrum Heumensoord probeert het 
beste van zijn uitzichtloze situatie te maken. Hij heeft met veel pijn en moeite 
wat visspullen bijeen vergaard en om de negatieve sfeer in het centrum te 
ontlopen gaat hij vissen onder de brug aan de waal. Even kan hij genieten van 
zijn zo geliefde sport. Dan komt er een agent en die vraagt hem om zijn 
visvergunning. Die heeft onze visser niet, maar gelukkig is onze agent coulant. 
Maar de man moet dan wel een visvergunning halen op het gemeentehuis. 
Daar aangekomen vertelt de man zijn verhaal. Die visvergunning kan hij 
krijgen, maar dan moet hij wel zijn identiteitsbewijs tonen. Teleurgesteld 
vertrekt hij weer naar het asielzoekerscentrum om daar zijn procedure af te 
wachten…..

Achter in de kerk staan aparte offerblokken voor de actie ‘Mensen in 
nood’. Aan het eind van elke weekendviering maakt de lector (lectrice zo u 
wilt) bekend wat de opbrengst is van deze actie van de afgelopen week. De 
spaarzame kerkganger probeert dat offerblok iedere week te vullen, maar 
afgelopen week werd er naar mijn idee een dieptepunt bereikt. De totale 
opbrengst bleek niet meer dan €6,25 te bedragen. Onze man uit Syrië kan er 
geen verblijfsvergunning van kopen. En dat is nog maar één mens in nood. 
Eigenlijk moesten we ons schamen.

Theo Coenders
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Beuningen

NEVA-ENSEMBLE
Het Neva-ensemble uit St. Petersburg, Rusland doet Nederland weer aan.

Het ensemble heeft ondertussen een grote bekendheid in Beuningen en 
omstreken. Wederom komen ze met een spectaculair concert vol Russische
volksmuziek en kerkmuziek uit de Orthodoxe traditie. Naast oude bekende, 
zal er ook een nieuw repertoire ten gehore worden gebracht.

Het concert zal plaatsvinden op vrijdag 16 december in de Corneliuskerk 
te Beuningen. Aanvang is om 20.00. Vanaf 19.15 zijn de deuren geopend. De 
toegang is gratis. Aan het eind van het concert zal gevraagd worden om een 
vrijwillige bijdrage.

Iedereen is van harte welkom! Uit de reacties van voorgaande jaren kan 
gezegd worden: een bezoek aan het Neva-ensemble is zeker de moeite waard
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INFORMATIEAVOND SYRIË
Aangezien de informatieavond over Syrië op maandag 26 september snel 

vol was, maar het animo groot, is er een herhaling op dinsdag 8 november a.s.
van 20.00 tot 22.00.

Programma:
Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Stichting Perspectief organiseren 

dinsdag 8 november een informatieavond over Syrië in Theater de Molen in 
Beuningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op gebruiken, gewoonten, 
tradities en het dagelijks leven in de Syrische samenleving. De avond is gratis 
en iedereen is van harte welkom.

De eerste inleider is Dick Douwes, hoogleraar Geschiedenis van het 
Midden-Oosten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dick is sinds de jaren 
'70 regelmatig in Syrië geweest voor onderzoek en heeft er ook gewoond. Hij 
zal vertellen over zijn ervaringen als Nederlander in het dagelijks leven in 
Syrië. 

Moataz Aouf is een Syrische bankier die twee jaar geleden naar Nederland 
gevlucht is. Hij geeft een korte inleiding over Syrië en zal vertellen over zijn 
ervaringen in Nederland en de cultuurverschillen die hij tegenkomt.

Elissar Eliwi studeerde Engelse literatuur en was werkzaam bij een 
internationale non-gouvernementele organisatie. Zij zal ingaan op 
genderverschillen tussen Syrië en Nederland, en de positie van de vrouw in 
Syrië.

Murhaf Alkurdy was archeoloog in Syrië en werkzaam bij het Nationaal 
Museum in Aleppo. Hij is gespecialiseerd in geschiedenis en zal kort iets over 
de rijke geschiedenis van Syrië vertellen en laten zien.

Mais Arab, voormalig directiesecretaresse aan de kunstacademie in 
Aleppo, neemt samen met de andere sprekers plaats in het panel. Na de pauze 
zal het panel uitgebreid ingaan op vragen van het publiek.

Aanmelding is noodzakelijk bij: info@stg-perspectief.nl of 024 6750939
Locatie: Theater de Molen, Molenstraat 54 in Beuningen. Inloop vanaf 19.30 
uur met koffie en thee. Gratis entree,  Info: beuningen@vwon.nl
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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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PATROONSFEEST JOHANNES XXIII
Het parochiefeest, dat afgelopen 9 oktober werd gevierd, was wederom een 

gezellige samenkomst van de vier geloofsgemeenschappen en in het bijzonder 
de vrijwilligers die de parochie ondersteunen. Met een feestelijke 
eucharistieviering voorgegaan door pastor Bertus Visschedijk werd stilgestaan 
bij het afgelopen jaar en de hoop uitgesproken voor een voortdurende goede 
samenwerking en vruchtbare toekomst van de parochie. Een open parochie, in 
de geest van Paus Johannes XXIII. De viering werd muzikaal begeleid door 
een samengesteld koor met leden uit alle vier de kerkdorpen.

Aansluitend was er gelegenheid om in het Koetshuis en de pastorietuin te 
genieten van een hapje en een drankje. Vele parochianen waren aanwezig om 
elkaar te ontmoeten en samen het glas te heffen op het komende jaar.

Grote dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze ochtend mede mogelijk 
hebben gemaakt in de organisatie, het klaarzetten en het opruimen.

VOORUITBLIK 2017
Beste parochianen, De volgende feestelijke vieringen in onze geloofs-
gemeenschappen zijn reeds gepland voor 2017:

• 11 juni 2017: patroonsfeest H. Antonius in Winssen
• 25 juni 2017: patroonsfeest H. Johannes de Doper in Ewijk
• 2 juli 2017: 50 jaar priesterfeest van Bertus Visschedijk in Winssen
• 17 september 2017: patroonsfeest H. Cornelius in Beuningen
• 1 oktober 2017: 100 jarig bestaan van de H. Johannes de Doperkerk Ewijk
• 8 oktober 2017: patroonsfeest H. Johannes XXIII in Weurt
• 19 november 2017: patroonsfeest H. Andreas in Weurt 

Op bovengenoemde data zijn er géén zondagvieringen in de andere 3 kerken.
Het patroonsfeest van onze parochie H. Johannes XXIII zal wisselend in een 
van de kerken van de geloofsgemeenschappen gevierd worden. Te beginnen in 
2017 in Weurt.
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‘REMEMBER’…
Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. Het is 

inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het 
idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te 
stellen dat concerten geeft rondom het thema ‘gedenken en herdenken’.

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers 
(óók uit de eigen paochie!) met ieder hun eigen achtergrond en basis. Onder 
de bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mogelijk 
gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten genieten van een 
aangrijpend, altijd verhalend programma dat, dankzij een boven gemiddeld 
muzikaal niveau en doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen weet te 
raken. 

Het koor telt dit jaar maar liefst 90 zangers. Opnieuw zingen we een 
aangrijpend verhaal: ‘Remember’, in tekst en muziek uit religieuze en 
wereldlijke tradities, over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, 
stilte en eenzaamheid. Maar ook over troost en hoop, de kracht van de 
herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Een verhaal vanuit het 
duister naar het licht, voor iedereen die een dierbare moet missen of die een 
ander hierin nabij wil zijn. 
U bent van harte welkom op:
• zaterdag 29 oktober, 20.00 Cenakelkerk in de Heilig Landstichting
• zondag 30 oktober, 15.00 Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan 

om 14.30u open.
Het Projectkoor wordt op orgel begeleid door Geert Verhallen en het geheel 
staat onder leiding van Sophia Brink.     

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten 
met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelf-
sprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en graag ook in 
de toekomst onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop 
van het concert uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

‘Remember...’, van harte aanbevolen!
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Allerheiligen) is wat de traditie van de Kerk ons aanreikt om te denken aan 
hen die ons ontvallen zijn. In het kleine wat we in die dagen kunnen doen, 
kunnen we laten zien hoe groot we eigenlijk zijn, hoe standvastig. Denk niet 
alleen aan het bezoeken van een begraafplaats, maar ook aan het omzien naar 
weduwen en weduwnaars, en al die anderen die doorleven, maar toch ook 
voor een deel gestorven zijn in hun verlies.

Alleen als we met Allerzielen stilstaan bij het verlies op ons levenspad, 
kunnen wij met een oprecht hart vooruit zien in de Advent en hopen op de 
komst van nieuw leven, met Kerstmis. Nicky Voet,

Namens de Redactie

AFSCHEIDSVIERING DIAKEN LOUIS DONKERS
Op 1 oktober j.l. was diaken Louis Donkers voor de laatste keer 

voorganger in Beuningen. Velen waren gekomen om na afloop van de viering 
persoonlijk afscheid te nemen, waaronder vroegere collega’s van de VGZ 
bedevaarten waaraan Louis verbonden was. Hij deed de afscheidsviering 
samen met de vier leden van de werkgroep Woord-en Communievieringen. 
Samen met hem zorgden zij de afgelopen jaren om beurten voor de WoCo-
vieringen. Als Evangelie had Louis het verhaal van de Emmaüsgangers 
gekozen. Een lezing die hem na aan het hart ligt. Emeritus pastoor Harry van 
Dooren besloot  de viering met woorden waaruit opvallende dankbaarheid 
doorklonk voor zijn medepastor.

Tijdens de koffie na de viering werden herinneringen opgehaald aan de 22 
jaren dat Louis Donkers in de parochie werkzaam was. Zo overschrijdt het 
aantal door hem gedoopte kinderen ruim de duizend. Wegens 
gezondheidsklachten moest hij helaas zijn werkzaamheden beëindigen. 
Beuningen neemt daarom afscheid van een geëngageerd pastor wiens 
menselijkheid velen aansprak.

DANKWOORD PASTOOR VAN DOOREN
Ook via dit blad wil (nu) emeritus pastoor van Dooren allen van harte danken 
die zijn afscheidsviering onvergetelijk hebben gemaakt. Hij is getroffen door 
de vele blijken van waardering en genegenheid die hij mocht ontvangen. Zij 
geven hem moed in de moeilijke periode die hij op dit moment doormaakt.
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samen met de vier leden van de werkgroep Woord-en Communievieringen. 
Samen met hem zorgden zij de afgelopen jaren om beurten voor de WoCo-
vieringen. Als Evangelie had Louis het verhaal van de Emmaüsgangers 
gekozen. Een lezing die hem na aan het hart ligt. Emeritus pastoor Harry van 
Dooren besloot  de viering met woorden waaruit opvallende dankbaarheid 
doorklonk voor zijn medepastor.

Tijdens de koffie na de viering werden herinneringen opgehaald aan de 22 
jaren dat Louis Donkers in de parochie werkzaam was. Zo overschrijdt het 
aantal door hem gedoopte kinderen ruim de duizend. Wegens 
gezondheidsklachten moest hij helaas zijn werkzaamheden beëindigen. 
Beuningen neemt daarom afscheid van een geëngageerd pastor wiens 
menselijkheid velen aansprak.

DANKWOORD PASTOOR VAN DOOREN
Ook via dit blad wil (nu) emeritus pastoor van Dooren allen van harte danken 
die zijn afscheidsviering onvergetelijk hebben gemaakt. Hij is getroffen door 
de vele blijken van waardering en genegenheid die hij mocht ontvangen. Zij 
geven hem moed in de moeilijke periode die hij op dit moment doormaakt.
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Weurt

AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP 
H. ANDREAS

Op woensdag 30 november vieren wij het Andreasfeest in onze kerk. De 
Eucharistieviering is om 19.00 en het Andreaskoor zal tijdens deze viering 
zingen. Na deze viering bent u als vrijwilliger hartelijk welkom op de pastorie, 
waar voor u koffie en een drankje klaar staat. Het hele jaar door zijn 
vrijwilligers zeer actief in onze parochie. Ieder op zijn eigen manier draagt een 
steentje bij om alles er netjes verzorgd uit te laten zien in en om de kerk.

Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast worden met het 
opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van waardering voor hun 
inzet van vele jaren voor onze parochiegemeenschap.
In voorgaande jaren waren dat:

2007: Mevr. Miep Aalbers Dhr. Jo Hendriks
2008: Mevr. Marietje Schamp Dhr. Jan van Zuijlen
2009: Mevr. Grada Faber Dhr. Jo Smits

Mevr. Nellie Swartjes Dhr. Hennie Rikken
2010: Mevr. Bernadette Faber Dhr. Rien Peters
2011: Mevr. Nellie Hammen Dhr. Fred Fasseart
2012: Mevr. Jose Veenman Dhr. Henk Otten
2013: Mevr. Doortje Willems Dhr. Cor Willems
2014:  Mevr. Riena Janssen          Dhr. Herman Janssen-Bouwmeester
2015:  Mevr. Lies Peters               Dhr. Gerard Peters

En wie zullen het in 2016 worden, bent u ook een beetje nieuwsgierig? Kom 
dan naar het gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers in de pastorie na de 
viering van 19.00. U bent van harte uitgenodigd namens de contactgroep.
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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 

 30 

 
 
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 

 30 

 
 
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 

 30 

 
 
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 



Beste parochianen,
Na een fijne, lange nazomer is het dan nu toch echt herfst geworden. De 

bladeren worden geel en vallen af, de temperatuur daalt en het weer wordt 
meer onstuimig. Toen ik in de zomerdagen ’s avonds over straat liep, was er 
nog volop bedrijvigheid. Kinderen speelden op straat, ik rook de geur van 
barbecue en gezelligheid. Nu is het ’s avonds donker en stil. Ik zie een man 
met zijn hond, samen onder het kille licht van een straatlantaarn, een eenzame 
fietser met een sporttas op haar rug, zich haastend naar huis voor welverdiende 
rust. Maar ook een klein vlammetje in de duisternis van het verlaten kerkhof. 
Een lichtje op een graf alsof het wil zeggen: “het is niet alleen maar donker en 
stil, ik ben er ook nog”. Het is er neergezet door iemand die aanwezig wil 
blijven, ook al moet hij of zij toch door met het dagelijkse leven. Het is 
misschien in deze afwezige aanwezigheid dat God zich in Zijn meest pure 
vorm laat zien.

Er zijn vogels die naar het zuiden vertrekken om te vertoeven in warmere 
oorden, maar de huismus blijft om te overwinteren, zich berustend in zijn lot 
en voorbereid, zodat het zijn hoofd kan bieden tegen de slechte 
omstandigheden. Het is een standvogel, een standvastig wezen. Een goed 
voorbeeld.

Ook wij worden in deze tijden op weg naar de winter geconfronteerd met 
aftakeling, met verlies. Dit geldt niet alleen voor de seizoenen van de natuur, 
maar ook voor ons eigen leven en dat van onze dierbaren, het hele jaar door. 
Daarom is het goed juist in deze tijd stil te staan bij ons eigen verlies, maar 
ook onze standvastigheid. Het aloude feest van Allerzielen (tezamen met 
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ENERGIE & INZICHTEN OPDOEN
Eenmaal per maand kun je meedoen aan een stiltewandeling in het 

struingebied bij Beuningen. De eerstvolgende wandeling is op woensdag 
9 november. Met aandacht voor liefde en inspiratie voor jezelf wandelen we 
gezamenlijk in de prachtige natuur bij Weurt rond de grindplas.

Wat is een Stiltewandeling Compassie?
Deze geeft je energie en ruimte om in alle rust bij jezelf stil te staan. Dat 

'stil' is niet letterlijk zo: We wandelen na een korte ontspanningsoefening met 
elkaar drie kwartier in stilte met een gedichttekst die je meekrijgt. Zelf kijk je 
wat je ermee doet. De ervaring is, dat deelnemers hier veel aan hebben. Het 
geeft een prettige focus tijdens de wandeling. Na 3/4 uur wandelen we weer 
terug en wisselen we twee aan twee uit wat de stilte en de woorden voor ons 
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Hartelijke groet, Annet Hogenbirk, geestelijk begeleider

WEET JE NOG?

Voor ruim zestig jaar terug, weet je nog van toen?
Toen waren wij de jongelui en hielden ons fatsoen.
De meisjes heette toen bakvis en waren nog veel banger.
De jongens waren toen ook al wat stoer, ja in hun drollenvanger.
Weet je nog van vroeger, toen hadden wij ’t niet breed.
Toen was ’t nog heel anders, vaak armoe met de vleet.
Maar toen was het ook wel goed, met onze eigen leut en gein.
We gingen toen nog sjansen en hadden het dan fijn.
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Maar ook nog zes dagen werken, acht en veertig uur in de week.
En we luisterde nog aandachtig, naar de zondagse preek.
En dan die goeie oude radio, nee niet voor de buis.
Knusjes warm bij het kacheltje, lekker saampjes thuis.

Elke week het hoorspel, “Paul Vlaanderen lost het op’.
Of ‘De Ramblers’ met mooie liedjes 
en ’Negen heit de klok’.
Heel vaak ‘Heintje Davids’, 
‘de familie Doorsnee’ met hun gein.  

’Kees de Lange’ met zijn moppen, 
in de Dinsdagavondtrein’.

En o die leuke liedjes: ’t Paardenhoofdstel aan de muur’.
En voor de Paas de vastenpreek, ja dat was wel eens zuur.
Dan weer ‘Éddie Christianie’ met ‘Daar bij de waterkant’.
‘Kleine Greetje uit de polder’door de ‘Skymasters’ vanuit ’t land.
We kende ‘Gert Jan Kruutmoes’ met zijn ‘Boertjes van Buten.’
Als die begonnen te blazen, dan trilde bij ons de ruten.
En ook ‘Willie Alfredo’met zijn lijfspreuk:’Roept u maar!’
Hij had dan op het zelfde moment, voor u een rijmpje klaar.

Natuurlijk ook ‘De Kilima Haways’ of de dames ‘Snip en Snap’.
Ja van die twee toffe meiden, lusten wij wel pap.
Dat was toen onze tijd, met ’s zondags ‘Ome Keesje.’
Van dat alles hebben we toch geen spijt, nee, dat was vaak ‘n feestje.
Zo praten wij vaak over toen, zij kijkt en geeft me een douwtje
en zegt dan schalks met een knipoog: ”Weet je nog wel oudje?” 

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER

November 2016 27November 20162

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, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

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 17 december 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 december naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 17 december 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 december naar:
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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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 Winssen Ewijk Beuningen Weurt
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In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 
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KUNSTWERK
Stichting Oeverwal schenkt basisschool De Ruyter een cadeau voor de 

opening, in de vorm van een kunstwerk. Weet u een kunstenaar die, samen 
met (een aantal van) de kinderen een kunstwerk kan maken? Het budget is 
beperkt; voor €1000 moet het te realiseren zijn. Onze voorkeur gaat uit naar 
een kunstenaar uit de omgeving.

Stuur een mailtje (met een omschrijving van kunstenaar en soort kunst 
(materiaal)  naar directie@bsderuyter.nl

HEEL WEURT LEEST

Ons leesproject ‘Heel Weurt Leest ‘ is gestart!
Iedereen uit Weurt mag boeken komen lenen in basisschool De Ruyter.

De boeken zijn te herkennen aan een stempel met het adres van de school 
erop en aan het stickertje ‘Heel Weurt Leest’ op de rug van het boek.

Kinderen nemen vier boeken per keer mee, volwassenen mogen er acht
meenemen. Dat mogen bijvoorbeeld ook vier leesboeken zijn en een
stripboek, een tijdschrift, een kookboek en een voorleesboek.

Het uitlenen en inleveren kan voorlopig alleen nog maar na schooltijd op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15-15.45 en op 
woensdagmiddag van 12.15-12.45. Mochten we een vrijwilliger vinden, die 
op een vast moment op school kan komen zitten, dan zullen we de 
openingstijden verruimen. Dus wilt u hierin wat betekenen? Stuur dan een 
mail naar directie@bsderuyter.nl

Zet u bij het inleveren de boeken netjes terug in de kast, kinderboeken in 
de kinderkasten, volwassenboeken in de andere rij kasten.

U bent van harte welkom!

  Allerheiligen en Allerzielen

  (Kerst-) Concerten

  Andreasfeest Weurt
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