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Bij een paar huizen verderop was het ook niet al te best. Toon Schiks had nog 
wat naweeën overgehouden van zijn soldatentijd op de Grebbe berg. Hij had 
een paar grote bloedzweren boven op de rug. Van de pijn durfde hij zich bijna 
niet te bewegen. Anneke, zijn vrouw, wist niet hoe ze Toon kon helpen. Toen 
de dokter de huiskamer inkwam overzag hij de toestand, nadat hij de rug van 
de patiënt had ontbloot en zei: ”Nou moet je kruiselings op de stoel gaan zitten 
en de armen op de stoelleuning leggen, dan snij ik er even door en ben je van 
de pijn af.” “Duut dèt zeer dokter?” zei Toon angstig. ”Welnee man, laat mij 
maar eens goed kijken,”, zei de dokter en snee door de gezwellen heen. Met 
een enorme harde brul: “Au, au, au!!!” sprong Toon met stoel en al, een meter 
vooruit. Anneke stond er beteuterd bij te kijken. “Ja, ja, ik weet wat het is, het 
is wat pijnlijk,” zei de dokter. “Zeg dat wel mijnheer d’n dokter;” was het 
enigste wat Anneke kon uitbrengen. “Zo,” zei De Sonnaville, “kom volgende 
week maar even op het spreekuur, dan kan ik het nog eens zien”. “Dèt is goed 
mijnheer d’n dokter,” zuchtte Toon bedeesd. De dokter zette zijn leren pet 
weer op, die hij had afgezet voor de ingreep en vertrok. Even later hoorde je 
hem op zijn motor weg wegrijden.  
 
Toen Doortje en Anneke zondags voor de eerste H. Mis over de dijk naar de 
kerk liepen, zei Anneke: ”Doortje, we zullen drèk mar un kêêrske opstêken 
vur onze kèrls want ze hebben veul pien gehad.” Doortje knikte tevreden. 
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. 
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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. 

 

dokter de Sonnaville er aan kwam. Je hoorde hem vaak met zijn motor over de 
Van Heemstraweg aankomen als hij vanaf Winsen op weg was naar zijn 
patiënten, in Ewijk, Beuningen, of Weurt. 
 
Op woensdag- en zaterdag middag had hij destijds spreekuur bij Van Roggen 
in de Pastoor van de Marckstraat te Weurt. Op een middag zaten een aantal 
patiënten al lang te wachten in de grote wachtkamer op de rieten stoelen. 
Eindelijk kwam de dokter aanrijden op zijn motor. Hij kwam even later de 
wachtkamer in, met zijn leren jas aan, die altijd een speciaal krakend geluid 
maakte en zette zijn leren pet af. “Het spijt me dat ik laat ben, maar ik heb net 
een bevalling gehad,” verontschuldigde hij zijn te laat komen. Het gesprek 
werd weer hervat in de wachtkamer toen de dokter de spreekkamer inging. 
Hanje d’n Haak had het grootste woord over de oorlog, die sinds korte tijd 
over ons landje was gekomen. “Ge zult ‘ns ziên hoe slecht dèt we ut nog 
kriêgen, want ik heb heuren vertellen dèt de kolen en briketten nog vur de 
winter ok al op de bon goan.” Toen het belletje klonk voor de eerste patiënt, 
stapte Koat de Wolf op, om naar de spreekkamer te gaan en zei geruststellend 
tegen de wachtende: “Makt oe eigen mar nie bezurgd minsen, ès Amerieka zo 
vort kumt, dan is ut gedoan mit die lui.”  
 
Na het spreekuur moest de dokter nog naar twee patiënten in de Onderhoek. 
Hij ging eerst naar The Albers, (ons vader), die met een enorme 
keelontsteking zat en bijna niet kon slikken. Toen The de motor van de dokter 
hoorde aankomen kreunde hij tegen zijn vrouw:” Doar kumt ie gelukkig oan 
Doortje.” The zat bij het fornuis in de prosstoel en wist haast geen raad van de 
pijn en hij had zijn kop op een groot kussen liggen. Dokter de Sonnaville had 
het al snel bekeken. ”Vrouw,” zei hij, “kom eens met de po en houd die maar 
onder zijn keel.” 
 
“Doe jij nou de mond maar zover mogelijk open,” zei hij tegen The. Doortje 
had amper de pot onder de keel van haar man, of de dokter snee met een snelle 
beweging door het gezwel. Een golf van het opgehoopte ontstoken vocht liep 
in de pot. The kreunde en greep met allebei zijn handen naar zijn kop. Maar 
toen was het ergste leed ook geleden. Dankbaar knikte hij even later, flauw 
glimlachend, naar de dokter. 
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Vijftig jaar samen met U 
 

Vijftig jaar geleden, dat was een andere tijd. Mensen van toen, de 
dingen om hen heen, alles was anders en niet zoals nu. Maar is dat echt waar? 
Natuurlijk waren 50 jaar geleden de dingen anders. Een fiets was nog niet 
elektrisch, een Solex was modern en de mis in het Latijn. Maar waren de 
mensen ook anders? 

Dit jaar viert Bertus Visschedijk zijn 50 jarig priesterschap. Dat is iets 
heel bijzonders en een mooi moment om iemand te eren. Bertus Visschedijk is 
iemand die je niet snel vergeet. Zijn naam is bijzonder en inmiddels een 
begrip, om maar te zwijgen over het timbre van zijn stem en de woorden die 
hij spreekt. Bertus, onze pastoor, is groot in zijn bescheidenheid én 
toegankelijkheid. Hij is een man die iedereen uitnodigt “aan de tafel van de 
Heer” en met rust mensen aanspreekt. 
 Zou Bertus zelf veranderd zijn in die 50 jaar? Ongetwijfeld, leeftijd 
rijpt mensen. Maar als je als twintiger besluit priester te worden en naar 
Borneo vertrekt, kan het niet anders zijn dan dat je een karakter hebt dat koers 
kan houden in tijd en plaats. Een priesterleven van bijna 50/50, daar in de Oost 
en hier in de West, bewijst dat. Er moet een gemeenschappelijke deler zijn in 
het leven van Bertus. Ik heb het hem nooit gevraagd, maar voel dat het zonder 
twijfel de mensen om hem heen zijn en zijn wens voor mensen klaar te staan. 

Kent u de foto van onze pastoor als een Indiana Jones in de bush van 
Borneo, duwend tegen een in de modder vast gelopen Landcruiser? Begrijpen 
we de jonge Bertus die samen met twee andere kompanen de witte 
priesterboordjes overboord gooide, toen op hoge zee, richting de missie op 
weg naar een tussenstop in Durban? 

Bertus is in 50 jaar priesterschap uitgegroeid tot een begrip, van zijn 
geboortegrond in Twente tot diep in Borneo en het land van Maas en Waal. 
Als missionaris van Mill Hill kies je er voor samen te leven en werken met 
mensen en hoop je hiermee bij te dragen aan een leefbare wereld voor ons 
allemaal. Ook een dergelijke levensvisie vraagt dat je koers kan houden in 
plaats en tijd. Bertus is zo een mens en schroomt er niet voor ons er op te 
wijzen dat het gaat om de mensen in de nabijheid van God, want dat verandert 
niet in de tijd! 
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 (rechts op de foto: Bertus Visschedijk) Foto: collectie B.Visschedijk 
 

Namens u en de vele mensen die dit niet lezen of zelfs niet kunnen 
lezen wil ik Pastoor Bertus Visschedijk bedanken voor zijn geloof in God en 
de mensen om hem heen. Los van tijd en plaats draagt hij dat uit en hopelijk 
nog voor vele jaren. 

Allard JF Hosman  
Vice-voorzitter parochiebestuur 

 
Wees modern en help u zelf 
  Deze keer wil ik u uitnodigen om ons te helpen of beter gezegd u zelf 
te helpen. Ik ben niet zo van de sociale media, maar begrijp wel dat mailen en 
delen een krachtig instrument kan zijn. Gedachten en wensen via het internet 
kunnen verkiezingen beïnvloeden, maar ook eenvoudige mensen-wensen 
realiseren. Wat vroeger in de krant stond, gaat vandaag via het web. En als de 
vluchtigheid van de gebeurtenissen wordt weggewist, herkent men net als op 
papier de werkelijke waarde van een bericht.  

Maar nu terug naar mijn verzoek. Hoe kunnen we elkaar helpen en 
waarmee dan? Met zoeken naar een echte extra pastoor dacht ik zo! Onze 
huidige twee heren zijn door leeftijd en beperkingen toe aan versterking. Het 
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Avondvierdaagse Weurt 
 

De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en 
oud van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni voor de twaalfde 
keer de “Weurtse Avondvierdaagse”. Door enthousiaste 
leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke 
loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, 
Beuningen Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt 
voor het welbekende “appeltje voor de dorst”.  
 
De start en finish vinden plaats vanaf 
“Ontmoetingscentrum De Kloosterhof” te Weurt. De 

loopafstanden en starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 
18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur. 
 
Op woensdag 14 en donderdag 15 juni vindt op eerder genoemde locatie tussen 
16.00 en 17.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: 
voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 5,00. 
 
Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo 
Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel 
even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 
juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen! 
 

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt 
 

 
 
Mijnheer d’n dokter 
 
Keelontsteking en bloedzweren. 
Dokter Leo de Sonnaville sr had het er maar druk mee om zijn patiënten te 
bezoeken en spreekuur te houden. Maar hij was sportief en vitaal en zijn 
motor was voor hem onmisbaar. Het was in de tijd van de mobilisatie en na de 
inval door de bezetter. Voor de dorpelingen was het een uniek gebeuren als 
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bisdom weet dat natuurlijk, maar zou het niet stoer zijn als u dat zelf ook zou 
laat weten aan de bisschop? 

Mijn voorstel is dat u ook mee gaat met de tijd en uw stem laat horen. 
We sturen allemaal een tweet of zo. Klinkt modern toch? Tweet zoiets als: “Ik 
wil een pastoor!”. Uw stem kunnen we bundelen en vervolgens neerleggen op 
het (digitale) bureau van de bisschop.  

Concreet: als u wenst dat onze parochie toekomstbestendig wordt, 
verdient u een pastoor. Het bestuur is hierover in gesprek met de bisschop. 
Bent u het hier mee eens, zet dan u naam op deze bladzijde, scheur het uit en 
geef het aan een van de vrijwilligers van de parochie.  Het bestuur zal alle 
verzoeken verzamelen en bundelen om zo de bisschop tot beweging te laten 
komen.  

Vindt u het maar niks zo een oproep is dat ook okay. Spreekt het u wel 
aan, klim dan in de pen en spoor anderen aan mee te doen. Een echt digitaal 
bericht aan de bisschop via email, Facebook of een tweet kan natuurlijk ook. 
U weet vast wel hoe dat moet. Vergeet dan echter niet ons hierover te 
informeren, want elke reactie telt en geeft het bestuur kracht te handelen. 
Servus, Allard JF Hosman 
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Wij nodigen jullie van harte uit om naar de eerste heilige communie te komen 
op zondag 4 juni om 11.00 uur in de H. Andreaskerk in Weurt.  
 

Werkgroep Eerste Communie Weurt 
 

 
Weggeefkast in Weurt verhuisd 
 
In heel Gelderland staan op dit moment 82 weggeefkasten. De weggeefkast is 
een initiatief van Gelderland helpt en is bedoelt om mensen bij elkaar te 
brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in 
kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Bent u uit 
gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe 
bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats het dan in de kast! De 
weggeefkast in Weurt stond voorheen in de Kloostertuin, maar is sinds een 
paar weken verplaatst naar de Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt. Sinds de 
kast op zijn nieuwe plek staat word er veel gebruik van gemaakt en staan er 
vaak mensen even te kijken in de kast of komen wat brengen. 
 
In de weggeefkast gelden de volgende regels: 

• Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er 
mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden 

• Het voorwerp moet nog in goede staat zijn 
• Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan 
• Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets 

meenemen mag ook! 
• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast 

hangen 
 
In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de 
volgende eigenaar 
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Eerste Communie Weurt 2017 
Op zondag 4 juni is het dan zover. Gina, Amber, Nina, Lotte, Damon en Sara 
doen dan de eerste heilige communie. Vanaf januari hebben de 
communicanten zich met het project ‘Gods grote geschenk’ samen met de 
werkgroep kunnen voorbereiden op dit grote moment. Tijdens deze 
voorbereidingen hebben zij diverse leerzame en leuke dingen gedaan. 
 
Door de communicanten zijn een aantal leuke tekeningen gemaakt en deze 
heeft de werkgroep verwerkt in de misboekjes van de verschillende vieringen. 
In de week voor Palmpasen werden palmpaasstokken gemaakt. In de viering 
van Palmpasen hebben de kinderen zich voorgesteld aan de 
geloofsgemeenschap van Weurt. Dit was voor de communicanten een 
spannende viering met voor veel van hen een kennismaking met het geloof.  
 
De communicanten hebben erg veel aan het project gewerkt. In elf 
hoofdstukken hebben zij gelezen, geschreven, geknipt en geplakt in het 
werkboek en deze voorzien van mooie tekeningen, plaatjes en natuurlijk 
persoonlijke foto’s. De communicanten kregen na afloop van iedere 
bijeenkomst de opdracht dat ze thuis een aantal hoofdstukken moesten 
doorwerken. Kortom, de communicanten zijn erg leuk en creatief bezig 
geweest. 
 
Nog een aantal nachtjes slapen en dan is het voor de kinderen zover, en dan nu 
op naar een mooie en feestelijke dag. De werkgroep heeft er samen met de 
kinderen een leuke voorbereiding opzitten met veel lachen en eigen inbreng 
van de kinderen. Wij wensen de kinderen een leuke, mooie en gezellige dag 
toe. 
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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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Winssen 
 
 
 

 
Doe mee met Winssen in het Groen 
Wilt u als inwoner van het buitengebied van Winssen graag hoogstam-
fruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met 
streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van 
het beplantingsproject “Winssen in het Groen” op donderdag 15 juni In de 
Kas, Plakstraat 8a in Winssen. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend 
door wethouder Piet de Klein. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de 
“spelregels” zijn.  
Groene karakter versterken - Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”. Tijdens bewonersavonden 
verzamelden zij ideeën om hun dorp en het omringende landschap groener en 
mooier te maken. Eén van de ideeën is de aanplant van meer groen in het 
landschap. Hierbij kunt u denken aan hagen, heggen, hoogstamboomgaarden 
of bomen die passen in het landschap. Binnenkort start hiervoor het 
beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’. 
Informatiebijeenkomst ‘Winssen in het Groen’ op 15 juni - Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 15 juni vertelt een adviseur van SLG meer over het 
beplantingsproject. Bewoners krijgen informatie over het groen dat thuishoort 
in het landschap en tips om het erf diervriendelijk te maken. Het 
beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Beuningen en de provincie Gelderland. 
Groenspreekuur op 22 en 27 juni - Op 22 en 27 juni organiseert SLG een 
“Groenspreekuur” in Ontmoetingscentrum de Paulus. In een individueel 
gesprek kan een bewoner zijn beplantingswensen voorleggen aan een 
landschapsadviseur met als resultaat een beplantingsplan op het eigen terrein. 
Belangstellenden kunnen zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de 
bijeenkomst van 15 juni. In het najaar van 2017 wordt het plantmateriaal 
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kon op zijn technisch advies rekenen toen de blokhut aan de 
Krommehoekstraat rigoureus verbouwd moest worden.  
 
In de oorlogsjaren maakte het neerstorten van een Engelse bommenwerper in 
het weiland achter zijn ouderlijk huis grote indruk op hem.  
Dat verhaal vertelde hij vele malen. Ab was de initiator voor het enkele jaren 
geleden opgerichte monumentje in de Wilhelminalaan. 
Ook het plaatsen van een plaquette met namen van Beuningse 
oorlogsslachtoffers aan de noordwand van de Corneliuskerk gebeurde op zijn 
initiatief.  
Als voorzitter van de Stichting Historisch Besef en lid van het 4 en 5 mei 
comité was hij nauw betrokken met de geschiedenis van zijn geboortestreek.  
 
Beuningse Boys droeg hij als voetballer en later als lid van het bestuur een 
warm hart toe. De Nijmeegse Vierdaagse liep hij diverse malen, in gezelschap 
van vrienden. Ab was een krachtige persoonlijkheid, iemand die wist wat hij 
wilde en zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken stak. Zijn 
vakkennis, vrije tijd en zijn uitgebreide netwerk zette hij belangeloos in voor 
de gemeenschap. Enkele dagen voor zijn 85-ste verjaardag overleed hij. 
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
Wilbert Lelivelt 
Namens voormalig bestuur Corneliusparochie  
en bestuur H Johannes XXIII  
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Winssen 
 
 
 
 
 
 

 
Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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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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besteld. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de 
struiken. Deelnemers moeten rekening houden met een beperkte eigen 
bijdrage. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groener en 
aantrekkelijker Winssen. 
Hebt u belangstelling voor “Winssen in het Groen” of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met de contactpersonen van de werkgroep Levend 
Landschap Winssen: Joep Gerrits of Paul van Oss of via: 

levendlandschapwinssen@gmail.com. 
 

 
ULTO zamelt kleding in 
WINSSEN - Voor het muziekcentrum van Koninklijke Fanfare ULTO aan de 
Notaris Stephanus Roesstraat 2 in Winssen staat een opvallende kleding-
container. Daarin kan iedereen goede en schone gebruikte kleding, hoeden, 
petten, sjaals en nog draagbare schoenen deponeren. Een erkend inzamelaar 
koopt de spullen op, de opbrengst is voor de muziekvereniging. ULTO kan 
met het geld muzieklessen voor jeugd op touw zetten, concerten organiseren 
en andere activiteiten houden. De kledingcontainer staat er het hele jaar door. 
Per heden is het ook mogelijk om gebruikte kleding door ons te laten ophalen. 
U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. T. Ambrosius, telefoonnummer 
06-22375168. 

 
 
Start Paulussoos in Winssen 

Vanaf begin april op de dinsdagochtend van 9:30-12:00 uur. Hebt u 
behoefte aan contact, een praatje maken, samen eten of voelt u zich alleen? Dan 
bent u van harte welkom bij de Paulussoos. Seniorenvereniging Winssen en 
Stichting Perspectief gaan op dit gebied de krachten bundelen. Iedere 
dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur wordt in de Salon van 
ontmoetingscentrum de Paulus een ondersteuningssoos georganiseerd. Deze soos 
is er voor mensen uit de gemeente Beuningen die behoefte hebben aan 
ondersteuning, ontmoeting of opvang. Voor deze ondersteuningsinloop is geen 
indicatie nodig. U kunt uzelf aanmelden. Het adres is Ontmoetingscentrum De 
Paulus, Molenstraat 2, 6645 BT Winssen. 
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Doe mee met Winssen in het Groen 
Wilt u als inwoner van het buitengebied van Winssen graag hoogstam-
fruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met 
streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van 
het beplantingsproject “Winssen in het Groen” op donderdag 15 juni In de 
Kas, Plakstraat 8a in Winssen. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend 
door wethouder Piet de Klein. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de 
“spelregels” zijn.  
Groene karakter versterken - Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”. Tijdens bewonersavonden 
verzamelden zij ideeën om hun dorp en het omringende landschap groener en 
mooier te maken. Eén van de ideeën is de aanplant van meer groen in het 
landschap. Hierbij kunt u denken aan hagen, heggen, hoogstamboomgaarden 
of bomen die passen in het landschap. Binnenkort start hiervoor het 
beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’. 
Informatiebijeenkomst ‘Winssen in het Groen’ op 15 juni - Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 15 juni vertelt een adviseur van SLG meer over het 
beplantingsproject. Bewoners krijgen informatie over het groen dat thuishoort 
in het landschap en tips om het erf diervriendelijk te maken. Het 
beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Beuningen en de provincie Gelderland. 
Groenspreekuur op 22 en 27 juni - Op 22 en 27 juni organiseert SLG een 
“Groenspreekuur” in Ontmoetingscentrum de Paulus. In een individueel 
gesprek kan een bewoner zijn beplantingswensen voorleggen aan een 
landschapsadviseur met als resultaat een beplantingsplan op het eigen terrein. 
Belangstellenden kunnen zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de 
bijeenkomst van 15 juni. In het najaar van 2017 wordt het plantmateriaal 
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KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 
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september a.s. in het Molenhuistheater bij de opening van de Beuningse 
kunstroute. 
 

 
Foto: eigen foto KoMore 
 

 
In Memoriam Ab Bruisten 
 
Zondag 7 mei overleed Ab Bruisten. 
Ab werd 84 jaar geleden geboren in de Beuningse Koningstraat als jongste 
van een groot gezin. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Beuningse 
gemeenschap.  
 
Op velerlei wijze was hij vanaf zijn jonge jaren betrokken bij de Beuningse 
gemeenschap. In het bijzonder bij de katholieke gemeenschap in ons dorp: lid 
van het kerkbestuur, collectant in onze kerk en voorzitter van de PCI. Gezien 
zijn vak als architect lag het voor de hand dat hij de parochie als technisch 
adviseur ondersteunde. 
Voor het toenmalige parochiebestuur was hij het aanspreekpunt tijdens de 
grote renovatie van de Cornelius-kerk in 1996. Tot vlak voor de start van de 
nieuwe parochie in 2015 was hij nauw betrokken bij het jaarlijks onderhoud 
van kerk- en pastoriegebouw. 
Ook de Nicolaasgroep van de toenmalige Katholieke Verkenners en Welpen 
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KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 
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Om 9.30 uur start de soos. U komt op eigen gelegenheid naar de inloop. 
U bepaalt zelf of en welke activiteiten u wilt oppakken. Mocht er een activiteit 
zijn, dan zal daarvoor een kleine onkostenvergoeding gevraagd worden. Voor 
koffie en thee wordt een vast bedrag gevraagd. 
Wilt u meer informatie of aanmelden dan is mogelijk op de volgende wijze: 
• Tijdens de openingstijd dinsdagochtend van 9.30 - 12.00 uur 
• Telefonisch tijdens kantooruren op nummer 024 - 675 09 39 
• Vraag of aanmelding sturen naar info@stg-perspectief.nl  
Tot ziens in de Paulussoos - Medewerkers en vrijwilligers van Perspectief 
 

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

Fruittelers geconfronteerd met hagel en nachtvorst. In de 
Gelderlander de mededeling dat korte hevige hagelbuien een deel van Maas en 
Waal hebben geteisterd. Toine Janssen uit de Molenstraat heeft nog weinig 
schade kunnen ontdekken. Het was deze keer vooral zachte hagel wat er naar 
beneden viel. Hagel is vooral een probleem als de vruchten aan de boom al 
wat groter zijn. Ook bij aardbeienteler Lam uit de Molenstraat is het 
meegevallen. 2 jaar geleden hebben ze er wel veel last van gehad. Beiden 
hebben wel beregeningsinstallaties opgebouwd. Als het gaat vriezen kunnen 
zij de bomen en de planten beregenen. Door het beregenen vormt zich een 
laagje ijs rond de bloesem en die blijft daardoor in tact. 

Fanfare ULTO gaat op zoek naar het beste dirigenten duo. In de 
Gelderlander van 22 april jl. de mededeling dat het televisieprogramma 
Maestro een vervolg krijgt in de gemeente Beuningen. De Koninklijke fanfare 
U.L.T.O. gaat op zoek naar het beste dirigenten duo. Op zaterdag 20 mei 
strijden 3 koppels tegen elkaar in het muziekcentrum. 6 bekende inwoners van 
Winssen, Ewijk en Beuningen strijden om de “Maestro ULTO 2017”. Dat 
gebeurt in koppels. Deze koppels hebben geen ervaring met dirigeren maar 
zijn al weken aan het oefenen. Op de finaleavond dirigeren ze allemaal 2 
muziekstukken waarvoor een deskundige jury punten geeft. Ook de aanwezige 
bezoekers mogen een stem uitbrengen middels een muntje wat ze krijgen en 
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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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die ze in de koker van hun favoriet mogen doen. Aan het eind van de avond is 
er een vakjury en een publiekswinnaar. Wethouder Hans Driessen reikt de 
prijzen uit. 

Activiteiten 27 april in Maas en Waal - Grotere viering 
Koningsdag. In de krant van 22 april jl. onder het kopje Winssen de 
mededeling dat er een nieuwe competitieve activiteit komt genaamd: “Mijn 
vader is de beste”. Ook oma’s, opa’s, ooms en tantes kunnen meedoen. Er is 
ook een vrijmarkt, loterij en een graffitiworkshop. Om 11.30 uur gaan de 
festiviteiten van start met een versierde fietsoptocht. 

Nieuw festival Bloei in de opgeknapte dorpsboomgaard. In de 
krant van 22 april jl. de mededeling dat de opgeknapte dorpsboomgaard van 
Winssen een “eigen festival” krijgt. Zondag 14 mei op Moederdag is de eerste 
editie van Bloei. De boomgaard bij de kerk vormt al vele jaren het groene hart 
van Winssen. Een paar jaar geleden lag de gaard er nog slecht bij. 18 inwoners 
van Winssen volgden in het najaar van 2015 een 4 daagse snoeicursus zodat 
ze de gaard zelf kunnen onderhouden. Een deel van het fruit gaat naar Hubert 
Tromp die van de appels sappen maakt die hij tijdens partijen schenkt. Het 
evenement begint om 13.00 uur met een picknickparty. Mensen die zich 
hiervoor opgeven krijgen een mand met eten mee en kunnen een plekje in de 
boomgaard zoeken. In de gaard treden ook diverse band op en de vrijwilligers 
geven aan wie dat wil een rondleiding. 

Lintjesregen - Zij wisten even niets uit te brengen. In de 
Gelderlander van donderdag 27 april jl. een foto van Gerard Gradussen van de 
Bongerd uit Winssen die door burgemeester Carol van Eert verrast werd 
doordat hij een lintje opgespeld kreeg. Namens ons alle proficiat!  

Winssense Liza redt eendenkuikens uit Gorkumse put. In de 
Gelderlander van 28 april jl. de mededeling dat de Winssense Liza Pieterse uit 
Winssen de heldin van een Gorkumse eendenfamilie. Zij heeft 9 
eendenkuikens uit de rioolput aan het Stadhuisplein gered. De pasgeboren 
kuikens waren zo klein dat ze door de spijlen van de putdeksel waren 
gevallen. Liza heeft ze er alle 9 uitgehaald. De kuikens waggelden een voor 
een ongedeerd naar moedereend die daarop de tocht met haar kroost kon 
vervolgen. Liza zetten een video van deze reddingsactie op facebook die 
massaal bekeken en gedeeld werd. Het leidde zelfs tot aandacht van landelijke 
media zoals Hart van Nederland. Liza geniet van alle aandacht. 
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Fietsbedevaart naar Kevelaer 
Zondag 23 juli is er weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar Kevelaer.  We 
vertrekken 6 uur in de morgen bij de rotonde van Ewijk.  Zeker met goed weer 
en met de fietsen met ondersteuning  is heel goed te doen. Onderweg pauzeren 
we natuurlijk en in Kevelaer aangekomen drinken we een kop koffie, 
aansluitend  is er een plechtige H. Mis in de kathedraal om 10.00 uur.  

Na een hapje eten gaan we op tocht door het prachtige groene  processiepark  
voor de kruisweg onder leiding van Pastor  Visschedijk. Rond de klok van 
19.00uur zijn we weer thuis in Ewijk. Voor belangstellende die liever met de 
auto gaan,  10.00 uur de H.Mis en om 13.00 uur verzamelen bij de kerk op het 
plein  en lopen we naar het processiepark.  Fijn als we met Ewijkse mensen 
samen deze kruisweg kunnen doen. Iedereen mag deelnemen. U bent welkom. 
Tiny Derks, tel. 0487 53 22 86. 
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Zondag 4 juni: Pleinfeest in Ewijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Op de eerste zondag in juni (dit jaar 1e Pinksterdag) vindt traditiegetrouw het 
Ewijk Festijn plaats. Dit evenement zal deze keer bestaan uit een Pleinfeest. 
Hiervoor zal De Klef omgetoverd worden tot een gezellig feestterrein. Om het 
terrein heen is er een braderie, afgewisseld met diverse mooie voertuigen. 
Muziek zal verzorgd worden door het Jeugdpopkoor Mixx, het koor Surprise 
en het Orkest Jersey. Ook voor de kinderen zijn er diverse attracties zoals een 
springkussen, een glijbaan en de rodeostier. Van dit alles kunt u genieten op 
het terras met eet- en drinkgelegenheden, van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree voor dit alles: € 1,00 (vanaf 12 jaar). 
De opbrengst komt weer ten goede aan Ewijkse goede doelen. 
Er is nog ruimte voor standhouders; hiervoor kunt u zich aanmelden via onze 
website: www.ewijkfestijn.nl  of via: stichtingewijkfestijn@gmail.com 
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Tweede wereldoorlog - Onderduiken in het Land van Maas en 
Waal. In de Gelderlander van woensdag 3 mei jl. de mededeling dat er veel 
onderduikers in Maas en Waal waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
gebied was vrij geïsoleerd en daarom kwamen de Duitsers er niet graag. 
Duitse wagens die het gebied inreden werden bij de sluis in Weurt 
gesignaleerd en dit werd gelijk rond gebeld. De saamhorigheid onder de 
inwoners was erg groot. 3 portretten van onderduikplekken in Batenburg 
Ewijk en Horssen. Een onderduiker die werkte voor het verzet. Een foto 
van mevrouw Corry Hendriks voor de boerderij van haar ouders. Dat een van 
de onderduikers een gedeserteerde Duitse soldaat was die in het verzet zat 
daarvan had de familie van Corry geen enkel idee. Hij gebruikte zijn Duitse 
uniform om voedselbonnen mee te nemen bij distributiekantoren in Druten en 
Wijchen voor het verzet. Na de oorlog kwamen ze hier pas achter. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verbleven verschillende onderduikers op de boerderij. 
 

 
 
Oud Winssen - Diefstal en baldadigheid 
Artikelen over misdrijven en overtredingen kom je dagelijks tegen in de krant. 
Oudere Winssenaren hoor je nog regelmatig zeggen dat zulke strafbare feiten 
vroeger op het dorp maar zelden voorkwamen. Daar hebben zij zeer zeker 
gelijk in maar die hebben wel altijd bestaan ook in Winssen en directe 
omgeving zij het in mindere mate.  
Diefstal door middel van braak. Daders gepakt. 
Leike Roelofs (*Winssen 04-09-1910), dochter van de vroegere 
gemeenteveldwachter van Winssen Henk Roelofs, wist zich jaren geleden nog 
te herinneren dat er in het arrestantenlokaaltje in haar ouderlijke woning in 
1923 in Winssen ooit twee héél ongure dieven waren opgesloten. Dat waren 
Duitsers, genaamd Friederich L. en Kurt F.  
In de nacht van 18 op 19 maart 1923 hadden zij in Winssen ingebroken bij de 
schoenmaker Hendrikus Smits (*Sambeek 28-03-1874) en de buit bestond 
uit gouden sieraden en etenswaar. Zij konden door de politie worden 
aangehouden en zijn daarna overgebracht naar het huis van bewaring in Tiel. 
De rechtbank in die plaats veroordeelde L. tot acht maanden 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf en F. tot vier maanden onvoorwaardelijk. 
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Christen 
 
Ik voel me Christen. Dat is meer een opdracht dan een zekerheid. 

Soms namelijk slaat de twijfel toe. Waarom is er in een wereld met meer dan 
een miljard Christenen toch zoveel onenigheid? Een understatement. Religies 
vechten elkaar de tent uit terwijl ze de liefde propageren. Ik snap het niet. 

Maar goed, een opdracht dus. Die boodschap van liefde is er 
desalniettemin. Liefde voor God en liefde voor de naaste. Daarop is het hele 
evangelie gebaseerd. Twee “simpele” korte zinnetjes die echter samen de 
moeilijkste opdracht in het leven bevatten. Ga er maar eens aanstaan. De hele 
wereld is tegenwoordig je buurman en wie heeft er nou geen aanmerkingen op 
zijn buren? Dichtbij of veraf. Kritiek, onenigheid, ja zelfs ruzies; problemen 
zijn niet van de lucht. Toch probeer ik die liefde te praktiseren, hoe moeilijk 
dat ook is. En ik ben me bewust dat ik af en toe faal. Dat mag. Blijven 
proberen is het motto. En beseffen dat je met meer dan een miljard mensen 
bent met hetzelfde probleem. Mijn christenheid noopt me te blijven geloven in 
een goede God, hem lief te hebben gelijk mijn naaste en van mijn zonden 
verlost te worden door zijn Zoon Jezus, waaraan ik die christenheid ontleen. 
Er is me nooit bij gezegd wanneer dat dan gebeurt. Volgens mij is dat meer 
een proces dan een plotselinge ommekeer. Dat we moeten blijven proberen 
lief te hebben en berouw moeten tonen als we weer eens de fout zijn ingegaan.  

Een ander facet is de vraag naar de zin van het lijden. Er zijn mensen 
die een leven lang lijden terwijl ze vroom en nagenoeg zondeloos geleefd 
hebben. Anderen leven er zondig op los en overkomt niets. Het is me te kort 
door de bocht om dan te stellen dat ze beloond worden in de hemel of gestraft 
in de hel. Over hemel en hel hoor ik overigens weinig meer de laatste tijd. Als 
Christen geloof ik in de loutering die een mens moet doormaken. Persoonlijk, 
en dat is puur persoonlijk, geloof ik dat als mij het goede treft, er elders het 
kwade de kop op steekt en andersom. Tezamen wordt zo de boel in evenwicht 
gehouden. Dat er dan mensen zijn die veelvuldig getroffen worden door leed 
en anderen weinig kan ik ook niet verklaren. De Christen in mij laat me voor 
beiden bidden. Hopelijk kan ik later ook als Christen met een gerust hart de 
laatste adem uitblazen. 
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Dus werden zij in de gevangenis opgesloten. Dit duo was trouwens in 
Nederland al eens eerder veroordeeld voor dergelijke feiten. 
 
Baldadigheid/Straatschenderij. Daders bleven onbekend. 
In de tegenwoordige Verlengde Molenstraat, vroeger genoemd “ut Strûtje 
of Pruttelstrûtje ”, woonde vele jaren Bertus van Zagten (*Horssen 19-02-
1862) met zijn vrijgezelle dochter Theodora (Dôt) v. Zagten. Bertus werd 
door Winssenaren ook “Vadje”genoemd. In hun huis woonde later Janus v. 
Heel en nu al weer vele jaren het echtpaar Bernard Hebing-Marianne v. 
Heel (d.v. Janus).  
De waterleiding bestond tot omstreeks 1950 in het landelijk gedeelte van 
Winssen nog niet. Dus werd er dagelijks gebruik gemaakt van water uit de 
waterput bij het huis of uit de zwengelpomp. De waterput stond meestal 
opzij van het huis of in de voortuin. Bij Van Zagten stond de waterput, gezien 
vanaf de straat, nabij de openbare weg rechts van het huis.  
Op een zondagmorgen, in de tweede helft van de dertiger jaren, ging Dôt ’s 
morgens een emmertje water putten en daarbij bleek dat het water in de put 
was verontreinigd. Toen zij in de put keek wat er aan de hand was zag zij iets 
boven het water uitsteken dat geleek op een handvat van een kruiwagen. Zij 
ging op het erf op zoek naar haar mestkruiwagen en die was onvindbaar. Dus 
moest het haar eigen kruiwagen zijn die in de put lag. Met hulp van 
buurtbewoners gelukte het de kruiwagen uit de put te takelen. 
Daarna is Dôt dagenlang aan het putten geweest om het water weer wat 
schoner te krijgen. Bij de rijksveldwachter Marinus v. Bokhoven in de 
Leegstraat deed zij van deze baldadigheid aangifte.  
Iedereen in de Hoek van Winssen sprak er schande van wat deze vredige 
mensen was aangedaan. Toen Dôt de daarop volgende zondagmorgen bij de 
kerk Hend Peters (*28-09-1922) uit de Deijnschestraat zag keek zij hem met 
een zéér boos gezicht aan. Hend kon Dôt echter duidelijk maken dat hij niets 
met het voorval te maken had omdat hij elders had vertoefd. Hend heeft ook 
nooit geweten “wie de dader of daders” van deze baldadigheid is/zijn geweest.  
© Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com 
Tel. 0412-632359. 
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Jesusgebed uitgewerkt. Weer nieuwere inzichten ontleende hij aan de Duitse 
theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. Veel van diens werken zijn 
door pastoor Peters tot zeer recent bestudeerd. Op een goed te begrijpen en 
eigentijdse manier kon hij deze geestelijke bagage overbrengen aan allen die 
naar hem luisterden. 
Velen zullen hem herinneren als een hartelijke herder met een welgemeende 
warme belangstelling voor elke persoon. Hij was respectvol naar zijn 
medemens en had een bijzonder charisma. Steeds kon hij met enthousiasme 
het evangelie van de dag in eenvoudige woorden vertalen naar het leven van 
alledag. Hij ruste in vrede.  

 
 
Kunstmarkt Ewijk 

Dit jaar is het lustrum van de Kunstmarkt, voor de 10e keer vindt de 
jaarlijkse Kunstmarkt van Ewijk plaats. Ook dit jaar zullen vele kunstuitingen 
te zien zijn van Schilderijen tot aan sieraden, van keramiek tot aan bronzen 
kunstobjecten. Door verschillende kunstenaars zullen demonstraties gegeven 
worden. Er wordt niet alleen tentoongesteld maar ook verkocht. Toch is het de 
bedoeling van de kunstenaars vaak om juist het publiek kennis te laten maken 
met hun werk. 

Vanwege het Lustrum streven we naar deelname van ongeveer 70 
kunstenaars. Dit jaar uit binnen- en buitenland. Omdat de Kunstmarkt voor de 
10e keer plaatsvindt, zal de Burgermeester de Kunstmarkt openen. 

De Kunstmarkt wordt muzikaal ondersteund. In de ochtend treedt de 
Hattrick Percussion op. In de middag treedt de Dixielandband “Jazzezz” op. 
Voor de kinderen is er een gelegenheid om onder begeleiding een eigen 
kunstwerkje te maken. Op het terras kunt u genieten van diverse hapjes en 
drankjes. 
De kunstmarkt vindt plaats op zondag 25 juni 2017 van 11:00 – 17:00 u in 
de tuinen van het Verpleeghuis “Waelwick” Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk. 
Toegang is gratis. De opbrengst komt ten goede aan de “St. Vrienden van 
Waelwick” welke hiervan diverse activiteiten organiseren t.b.v. de bewoners. 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Kustmarkt Ewijk. 
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Foto: collectie Bart Watenberg 
De waterput bij Van Zagten. Het kind is Marianne Van Heel. Op de achtergrond 
de boerderij van familie Wim v. den Heuvel-Franken. Foto collectie Bart 
Wattenberg. 
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Vorige pagina, onderaan: Opname uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
De plaats waar de opname is gemaakt is mogelijk in de buurt van Nijmegen. 
De jongelui op de foto zijn leden van de r.k. vereniging "de Jonge Wacht"
met daarbij drie geestelijken en de leiders van de groep.
Wie weet waar de opname is gemaakt en wie kent de geestelijken?
Bericht gaarne naar e-mailadres: redactie@johannesxxiii.nl

Peer Dreissen - 19 mei 1950 – 17 april 2017

Vandaag is vandaag,
Morgen kan alles anders zijn…

Peer is slechts 66 jaar geworden.
Wij hadden graag nog langer met elkaar willen genieten!
De crematie heeft zaterdag 22 april in besloten kring plaats gevonden.

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve berichten in welke vorm dan 
ook. Dit is een enorme steun voor ons. 
“Voor ons is het een troost dat papa en mama weer samen zijn. We gaan ze 
vreselijk missen, maar ze zitten voor altijd in ons hart.”
Eef en Jikke Huisman
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een kostschool maar verbleven in pension bij gezinnen in het dorp onder regie 
van de Franciscanen. Na succesvolle afsluiting met het gymnasiumdiploma 
ging Arnold filosofie studeren bij de Franciscanen in Bleijerheide. Daar 
voelde hij zijn diepere levensvragen onvoldoende beantwoord en ging hij na 
een jaar naar de Cisterciënzer-abdij Koningshoeven bij Tilburg alwaar hij het 
noviciaat aanvaardde. Daar heeft hij vele studies gedaan. Allereerst 
filosofische en theologische studies als basis voor het priesterschap, maar ook 
taal- en muziekstudies wegens de diepere belangstelling daarvoor. In die 
eerste tijd heeft hij het conservatorium voor de zangstudie afgerond. Hij werd 
toen cantor van het schola cantorum. Van het gregoriaans heeft hij een 
speciale studie gemaakt over muzieknotitie en zanginterpretatie. Daarnaast 
heeft hij extra taalstudies opgepakt om de Bijbelstudie vanuit de 
oorspronkelijke geschriften te kunnen begrijpen. Echter ook in de abdij moest 
de schoorsteen roken en daartoe had de abdij een landbouwbedrijf en een 
bierbrouwerij. Ook Arnold, inmiddels pater Daniël, moest hiertoe zijn steen 
bijdragen en kreeg de opdracht om op de Economische Hogeschool in Tilburg 
economie te gaan studeren. Aldus gebeurde en na het behalen van zijn 
diploma werd hij economisch directeur van de brouwerij. Cruciaal in zijn 
functie was het financieel beheer naast constant goede kwaliteit van het 
product. Op vindingrijke wijze wist hij de receptuur van het bierprodukt te 
vertalen in een economische formule, die kostprijs versus opbrengst gunstiger 
dan de concurrentie liet zijn. Nog steeds wordt op basis van deze formule 
gewerkt. Omdat hij bij zijn Bijbelstudies ook andere religies onder ogen kreeg 
heeft hij deze diepgaand bestudeerd, zoals Jodendom, islam en hindoeïsme. 
Ook meditatie, waaronder yoga, was onderwerp en heeft hij actief toegepast. 
 
Na ongeveer 20 jaar monnik-manager te zijn geweest voelde pater Daniël, dat 
zijn priesterschap in deze functionele omgeving toch minder uit de verf kwam, 
dan hij zou willen. Daarom vroeg hij zijn meerderen om parochiewerk te 
mogen gaan verrichten. Zo werd hij onder meer pastoor te Lith en daarna 
pastoor te Ewijk. In zijn parochietijd heeft hij vele wetenschappelijke boeken 
over iconen verslonden. Met name de symboliek in relatie met de 
Bijbelverhalen wilde hij kunnen uitleggen. Na veel gelezen te hebben kwam 
hij tot de conclusie dat alle geschriften bijeenkwamen in “De ware verhalen 
van een Russische pelgrim”. Op basis hiervan heeft hij de beleving van het 
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mogen gaan verrichten. Zo werd hij onder meer pastoor te Lith en daarna 
pastoor te Ewijk. In zijn parochietijd heeft hij vele wetenschappelijke boeken 
over iconen verslonden. Met name de symboliek in relatie met de 
Bijbelverhalen wilde hij kunnen uitleggen. Na veel gelezen te hebben kwam 
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Het voorgaan van pastoor Peters is stichtend. Zijn predicaties zijn boeiend. 
De schoolkinderen gaan op in zijn godsdienstlessen. Samengevat: pastoor 
Peters is voor de parochie een lichtend element in de verkondiging van Gods 
Blijde Boodschap. Ik heb minister van Agt het eens zo horen formuleren, dat 
hij gelooft in een onuitsprekelijke toekomst, die ons wacht. Jammer, jammer, 
dat nog zovelen deze verwachting ontluisteren met de opmerking: “ik wou dat 
er nu eens iemand terugkwam, die het ons kon navertellen”. Hierop 
aansluitend: hoe treffend was het niet een eerste communicantje te horen 
zeggen: “de Boodschap, die Christus ons gebracht heeft, draagt daarom zo 
verdiend het predicaat ‘Blijde’, omdat wij God ‘onze vader’ mogen noemen”. 
Ter illustratie haalde pastoor Peters daar de parabel bij, waarin het uitbundig 
hartelijk gedrag van de vader tegenover zijn ‘Verloren Zoon’ wordt 
aangehaald. Een zoon, die toch zo ‘dom’ had gedaan. De geestelijke bijstand 
die pastoor Peters verleent aan zieken, stervenden en nabestaanden krijgt ook 
zoveel nadruk vooral door de aanwezigheid van het verpleeghuis Waelwick. 
Maar hij is ook geestig in de gewone omgang: je kunt zo heerlijk met hem 
lachen. Hij lachte bijvoorbeeld hartelijk, toe ik eens opmerkte, dat ik nog het 
meest moeite had met het nog –gelukkig- onvoltooide tijdperk ‘pastoor 
Peters’. Hij bouwt geen huizen, geen scholen, geen hutten, geen …, ga zo 
maar door. O ja, het priesterkoor heeft door zijn mooie vloerbedekking dat 
cachet gekregen, wat de stenen gangen nog missen! 
 
Om nog even op het geestelijk terrein terug te komen: laten u en ik, al kost het 
ook veel moeite, ons nog eens terdege ter harte nemen de krachtige 
aansporing van pastoor Peters tot het steeds opnieuw beoefenen van 
onderling liefdebetoon, zo mooi door hem verwoord met: ”Laten we elkaar 
niet veroordelen, maar steeds weer opnieuw vergeven”.   Tot zover dit citaat. 
Arnold Peters werd geboren in Rotterdam op 9 juni 1920 als zoon van een 
veelzijdige kleermaker, maar ook timmerman, die lang voor Philips met een 
zelfgebouwde stofzuiger zijn huis stofvrij hield. Arnold groeide voorspoedig 
op en kon reeds lezen en rekenen vóór hij naar de lagere school ging. Hij was 
muzikaal en leergierig: hij hield niet op de “Waarom ..?”-vraag te stellen. De 
zin van het leven was reeds vroeg een belangrijk onderwerp van zijn 
belangstelling. Zodoende volgde zijn middelbare schoolstudie op het 
gymnasium bij de Franciscanen te Megen. De leerlingen daar waren niet op 
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In memoriam pastoor Arnold Peters 
Op 9 mei 2017 is te Nijmegen overleden Arnold Peters. Hij was van 1969 tot 
1985 pastoor te Ewijk. Door Th. Overmars werd bij het 60-jarig kerkjubileum 
in 1977 onder meer over pastoor Peters als volgt geschreven:  
.......Bij zijn afscheid in 1958 werd pastoor Schellekens de gouden legpenning 
van verdienste geoffreerd door het gemeentebestuur van Ewijk. Hij werd 
opgevolgd door Pastoor Peters. 
De kerkdiensten worden vaak opgeluisterd òf door het Gregoriaans koor òf 
het Dameskoor, beiden geleid door pastoor Peters persoonlijk òf door het 
gemengd koor dat onder directie staat van broeder Laetantius. Èn pastoor 
Peters èn broeder Laetantius zijn ook verdienstelijke componisten.  

                        
Past. Peters in 1977     Jan Verploegen     Past. Peters in 1993 
Onder de leden van het Gregoriaans Koor is nog één lid, dat bij het zestigjarig 
bestaan van onze nieuwe kerk kan bogen op het feit, dat hij dan ook lid is 
geweest van het Ewijks kerkkoor gedurende zestig jaar. Het is Jan Verploegen 
(van den Uidam).     Lees verder pagina 18 
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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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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 27 mei 19.00u WoCo Dames 19.00u Pastor Harry van 

Dooren
SZ

Zo. 28 mei 10.00u Jan Volkers -- 10.00u Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Jan de Waal AK

Zat. 3 juni 19.00u Pastor Harry van 
Dooren

SZ

Zo. 4 juni 11.00u 
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 9.30u 
*****

Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00u Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
Koor

11.00u Jan de Waal
1e Communie

Ma. 5 juni 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00u Pastor Arts SZ

Zat. 10 juni 19.00u Pastor Harry van 
Dooren

SZ

Zo. 11 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

VN

Zat. 17 juni 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00u WoCo
diaken vd Akker

19.00u WoCo OC

Zo. 18 juni 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00u WoCo
diaken vd Akker

gem. 
Koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 24 juni 19.00u Pastor Harry van 
Dooren

KOM

Zo. 25 juni 10.00u B. Visschedijk
Patroonsfeest

LGK & 
SSC

Zat. 1 juli 19.00u naviering 1e 
Com. H.van 

stuiter-
ballen

Zo. 2 juli 10.00u Past. Visschedijk 
Gouden 

Priesterfeest

VN

Zat. 8 juli 19.00 Jan Volkers -- 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 19.00u Buitenviering OC

Zo. 9 juli 10.00 WoCo -- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Pinksteren

Feest H. Drie-
eenheid

Feest H. Sacrament

12e Zondag v/h 
Jaar

13e Zondag v/h 
Jaar

14e Zondag v/h 
Jaar

7e zondag van 
Pasen

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen
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dat nog zovelen deze verwachting ontluisteren met de opmerking: “ik wou dat 
er nu eens iemand terugkwam, die het ons kon navertellen”. Hierop 
aansluitend: hoe treffend was het niet een eerste communicantje te horen 
zeggen: “de Boodschap, die Christus ons gebracht heeft, draagt daarom zo 
verdiend het predicaat ‘Blijde’, omdat wij God ‘onze vader’ mogen noemen”. 
Ter illustratie haalde pastoor Peters daar de parabel bij, waarin het uitbundig 
hartelijk gedrag van de vader tegenover zijn ‘Verloren Zoon’ wordt 
aangehaald. Een zoon, die toch zo ‘dom’ had gedaan. De geestelijke bijstand 
die pastoor Peters verleent aan zieken, stervenden en nabestaanden krijgt ook 
zoveel nadruk vooral door de aanwezigheid van het verpleeghuis Waelwick. 
Maar hij is ook geestig in de gewone omgang: je kunt zo heerlijk met hem 
lachen. Hij lachte bijvoorbeeld hartelijk, toe ik eens opmerkte, dat ik nog het 
meest moeite had met het nog –gelukkig- onvoltooide tijdperk ‘pastoor 
Peters’. Hij bouwt geen huizen, geen scholen, geen hutten, geen …, ga zo 
maar door. O ja, het priesterkoor heeft door zijn mooie vloerbedekking dat 
cachet gekregen, wat de stenen gangen nog missen! 
 
Om nog even op het geestelijk terrein terug te komen: laten u en ik, al kost het 
ook veel moeite, ons nog eens terdege ter harte nemen de krachtige 
aansporing van pastoor Peters tot het steeds opnieuw beoefenen van 
onderling liefdebetoon, zo mooi door hem verwoord met: ”Laten we elkaar 
niet veroordelen, maar steeds weer opnieuw vergeven”.   Tot zover dit citaat. 
Arnold Peters werd geboren in Rotterdam op 9 juni 1920 als zoon van een 
veelzijdige kleermaker, maar ook timmerman, die lang voor Philips met een 
zelfgebouwde stofzuiger zijn huis stofvrij hield. Arnold groeide voorspoedig 
op en kon reeds lezen en rekenen vóór hij naar de lagere school ging. Hij was 
muzikaal en leergierig: hij hield niet op de “Waarom ..?”-vraag te stellen. De 
zin van het leven was reeds vroeg een belangrijk onderwerp van zijn 
belangstelling. Zodoende volgde zijn middelbare schoolstudie op het 
gymnasium bij de Franciscanen te Megen. De leerlingen daar waren niet op 
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In memoriam pastoor Arnold Peters 
Op 9 mei 2017 is te Nijmegen overleden Arnold Peters. Hij was van 1969 tot 
1985 pastoor te Ewijk. Door Th. Overmars werd bij het 60-jarig kerkjubileum 
in 1977 onder meer over pastoor Peters als volgt geschreven:  
.......Bij zijn afscheid in 1958 werd pastoor Schellekens de gouden legpenning 
van verdienste geoffreerd door het gemeentebestuur van Ewijk. Hij werd 
opgevolgd door Pastoor Peters. 
De kerkdiensten worden vaak opgeluisterd òf door het Gregoriaans koor òf 
het Dameskoor, beiden geleid door pastoor Peters persoonlijk òf door het 
gemengd koor dat onder directie staat van broeder Laetantius. Èn pastoor 
Peters èn broeder Laetantius zijn ook verdienstelijke componisten.  

                        
Past. Peters in 1977     Jan Verploegen     Past. Peters in 1993 
Onder de leden van het Gregoriaans Koor is nog één lid, dat bij het zestigjarig 
bestaan van onze nieuwe kerk kan bogen op het feit, dat hij dan ook lid is 
geweest van het Ewijks kerkkoor gedurende zestig jaar. Het is Jan Verploegen 
(van den Uidam).     Lees verder pagina 18 
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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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Vorige pagina, onderaan: Opname uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
De plaats waar de opname is gemaakt is mogelijk in de buurt van Nijmegen. 
De jongelui op de foto zijn leden van de r.k. vereniging "de Jonge Wacht"
met daarbij drie geestelijken en de leiders van de groep.
Wie weet waar de opname is gemaakt en wie kent de geestelijken?
Bericht gaarne naar e-mailadres: redactie@johannesxxiii.nl

Peer Dreissen - 19 mei 1950 – 17 april 2017

Vandaag is vandaag,
Morgen kan alles anders zijn…

Peer is slechts 66 jaar geworden.
Wij hadden graag nog langer met elkaar willen genieten!
De crematie heeft zaterdag 22 april in besloten kring plaats gevonden.

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve berichten in welke vorm dan 
ook. Dit is een enorme steun voor ons. 
“Voor ons is het een troost dat papa en mama weer samen zijn. We gaan ze 
vreselijk missen, maar ze zitten voor altijd in ons hart.”
Eef en Jikke Huisman
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een kostschool maar verbleven in pension bij gezinnen in het dorp onder regie 
van de Franciscanen. Na succesvolle afsluiting met het gymnasiumdiploma 
ging Arnold filosofie studeren bij de Franciscanen in Bleijerheide. Daar 
voelde hij zijn diepere levensvragen onvoldoende beantwoord en ging hij na 
een jaar naar de Cisterciënzer-abdij Koningshoeven bij Tilburg alwaar hij het 
noviciaat aanvaardde. Daar heeft hij vele studies gedaan. Allereerst 
filosofische en theologische studies als basis voor het priesterschap, maar ook 
taal- en muziekstudies wegens de diepere belangstelling daarvoor. In die 
eerste tijd heeft hij het conservatorium voor de zangstudie afgerond. Hij werd 
toen cantor van het schola cantorum. Van het gregoriaans heeft hij een 
speciale studie gemaakt over muzieknotitie en zanginterpretatie. Daarnaast 
heeft hij extra taalstudies opgepakt om de Bijbelstudie vanuit de 
oorspronkelijke geschriften te kunnen begrijpen. Echter ook in de abdij moest 
de schoorsteen roken en daartoe had de abdij een landbouwbedrijf en een 
bierbrouwerij. Ook Arnold, inmiddels pater Daniël, moest hiertoe zijn steen 
bijdragen en kreeg de opdracht om op de Economische Hogeschool in Tilburg 
economie te gaan studeren. Aldus gebeurde en na het behalen van zijn 
diploma werd hij economisch directeur van de brouwerij. Cruciaal in zijn 
functie was het financieel beheer naast constant goede kwaliteit van het 
product. Op vindingrijke wijze wist hij de receptuur van het bierprodukt te 
vertalen in een economische formule, die kostprijs versus opbrengst gunstiger 
dan de concurrentie liet zijn. Nog steeds wordt op basis van deze formule 
gewerkt. Omdat hij bij zijn Bijbelstudies ook andere religies onder ogen kreeg 
heeft hij deze diepgaand bestudeerd, zoals Jodendom, islam en hindoeïsme. 
Ook meditatie, waaronder yoga, was onderwerp en heeft hij actief toegepast. 
 
Na ongeveer 20 jaar monnik-manager te zijn geweest voelde pater Daniël, dat 
zijn priesterschap in deze functionele omgeving toch minder uit de verf kwam, 
dan hij zou willen. Daarom vroeg hij zijn meerderen om parochiewerk te 
mogen gaan verrichten. Zo werd hij onder meer pastoor te Lith en daarna 
pastoor te Ewijk. In zijn parochietijd heeft hij vele wetenschappelijke boeken 
over iconen verslonden. Met name de symboliek in relatie met de 
Bijbelverhalen wilde hij kunnen uitleggen. Na veel gelezen te hebben kwam 
hij tot de conclusie dat alle geschriften bijeenkwamen in “De ware verhalen 
van een Russische pelgrim”. Op basis hiervan heeft hij de beleving van het 
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Jesusgebed uitgewerkt. Weer nieuwere inzichten ontleende hij aan de Duitse 
theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. Veel van diens werken zijn 
door pastoor Peters tot zeer recent bestudeerd. Op een goed te begrijpen en 
eigentijdse manier kon hij deze geestelijke bagage overbrengen aan allen die 
naar hem luisterden. 
Velen zullen hem herinneren als een hartelijke herder met een welgemeende 
warme belangstelling voor elke persoon. Hij was respectvol naar zijn 
medemens en had een bijzonder charisma. Steeds kon hij met enthousiasme 
het evangelie van de dag in eenvoudige woorden vertalen naar het leven van 
alledag. Hij ruste in vrede.  

 
 
Kunstmarkt Ewijk 

Dit jaar is het lustrum van de Kunstmarkt, voor de 10e keer vindt de 
jaarlijkse Kunstmarkt van Ewijk plaats. Ook dit jaar zullen vele kunstuitingen 
te zien zijn van Schilderijen tot aan sieraden, van keramiek tot aan bronzen 
kunstobjecten. Door verschillende kunstenaars zullen demonstraties gegeven 
worden. Er wordt niet alleen tentoongesteld maar ook verkocht. Toch is het de 
bedoeling van de kunstenaars vaak om juist het publiek kennis te laten maken 
met hun werk. 

Vanwege het Lustrum streven we naar deelname van ongeveer 70 
kunstenaars. Dit jaar uit binnen- en buitenland. Omdat de Kunstmarkt voor de 
10e keer plaatsvindt, zal de Burgermeester de Kunstmarkt openen. 

De Kunstmarkt wordt muzikaal ondersteund. In de ochtend treedt de 
Hattrick Percussion op. In de middag treedt de Dixielandband “Jazzezz” op. 
Voor de kinderen is er een gelegenheid om onder begeleiding een eigen 
kunstwerkje te maken. Op het terras kunt u genieten van diverse hapjes en 
drankjes. 
De kunstmarkt vindt plaats op zondag 25 juni 2017 van 11:00 – 17:00 u in 
de tuinen van het Verpleeghuis “Waelwick” Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk. 
Toegang is gratis. De opbrengst komt ten goede aan de “St. Vrienden van 
Waelwick” welke hiervan diverse activiteiten organiseren t.b.v. de bewoners. 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Kustmarkt Ewijk. 
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Jesusgebed uitgewerkt. Weer nieuwere inzichten ontleende hij aan de Duitse 
theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. Veel van diens werken zijn 
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alledag. Hij ruste in vrede.  
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Foto: collectie Bart Watenberg 
De waterput bij Van Zagten. Het kind is Marianne Van Heel. Op de achtergrond 
de boerderij van familie Wim v. den Heuvel-Franken. Foto collectie Bart 
Wattenberg. 
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Christen 
 
Ik voel me Christen. Dat is meer een opdracht dan een zekerheid. 

Soms namelijk slaat de twijfel toe. Waarom is er in een wereld met meer dan 
een miljard Christenen toch zoveel onenigheid? Een understatement. Religies 
vechten elkaar de tent uit terwijl ze de liefde propageren. Ik snap het niet. 

Maar goed, een opdracht dus. Die boodschap van liefde is er 
desalniettemin. Liefde voor God en liefde voor de naaste. Daarop is het hele 
evangelie gebaseerd. Twee “simpele” korte zinnetjes die echter samen de 
moeilijkste opdracht in het leven bevatten. Ga er maar eens aanstaan. De hele 
wereld is tegenwoordig je buurman en wie heeft er nou geen aanmerkingen op 
zijn buren? Dichtbij of veraf. Kritiek, onenigheid, ja zelfs ruzies; problemen 
zijn niet van de lucht. Toch probeer ik die liefde te praktiseren, hoe moeilijk 
dat ook is. En ik ben me bewust dat ik af en toe faal. Dat mag. Blijven 
proberen is het motto. En beseffen dat je met meer dan een miljard mensen 
bent met hetzelfde probleem. Mijn christenheid noopt me te blijven geloven in 
een goede God, hem lief te hebben gelijk mijn naaste en van mijn zonden 
verlost te worden door zijn Zoon Jezus, waaraan ik die christenheid ontleen. 
Er is me nooit bij gezegd wanneer dat dan gebeurt. Volgens mij is dat meer 
een proces dan een plotselinge ommekeer. Dat we moeten blijven proberen 
lief te hebben en berouw moeten tonen als we weer eens de fout zijn ingegaan.  

Een ander facet is de vraag naar de zin van het lijden. Er zijn mensen 
die een leven lang lijden terwijl ze vroom en nagenoeg zondeloos geleefd 
hebben. Anderen leven er zondig op los en overkomt niets. Het is me te kort 
door de bocht om dan te stellen dat ze beloond worden in de hemel of gestraft 
in de hel. Over hemel en hel hoor ik overigens weinig meer de laatste tijd. Als 
Christen geloof ik in de loutering die een mens moet doormaken. Persoonlijk, 
en dat is puur persoonlijk, geloof ik dat als mij het goede treft, er elders het 
kwade de kop op steekt en andersom. Tezamen wordt zo de boel in evenwicht 
gehouden. Dat er dan mensen zijn die veelvuldig getroffen worden door leed 
en anderen weinig kan ik ook niet verklaren. De Christen in mij laat me voor 
beiden bidden. Hopelijk kan ik later ook als Christen met een gerust hart de 
laatste adem uitblazen. 
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Dus werden zij in de gevangenis opgesloten. Dit duo was trouwens in 
Nederland al eens eerder veroordeeld voor dergelijke feiten. 
 
Baldadigheid/Straatschenderij. Daders bleven onbekend. 
In de tegenwoordige Verlengde Molenstraat, vroeger genoemd “ut Strûtje 
of Pruttelstrûtje ”, woonde vele jaren Bertus van Zagten (*Horssen 19-02-
1862) met zijn vrijgezelle dochter Theodora (Dôt) v. Zagten. Bertus werd 
door Winssenaren ook “Vadje”genoemd. In hun huis woonde later Janus v. 
Heel en nu al weer vele jaren het echtpaar Bernard Hebing-Marianne v. 
Heel (d.v. Janus).  
De waterleiding bestond tot omstreeks 1950 in het landelijk gedeelte van 
Winssen nog niet. Dus werd er dagelijks gebruik gemaakt van water uit de 
waterput bij het huis of uit de zwengelpomp. De waterput stond meestal 
opzij van het huis of in de voortuin. Bij Van Zagten stond de waterput, gezien 
vanaf de straat, nabij de openbare weg rechts van het huis.  
Op een zondagmorgen, in de tweede helft van de dertiger jaren, ging Dôt ’s 
morgens een emmertje water putten en daarbij bleek dat het water in de put 
was verontreinigd. Toen zij in de put keek wat er aan de hand was zag zij iets 
boven het water uitsteken dat geleek op een handvat van een kruiwagen. Zij 
ging op het erf op zoek naar haar mestkruiwagen en die was onvindbaar. Dus 
moest het haar eigen kruiwagen zijn die in de put lag. Met hulp van 
buurtbewoners gelukte het de kruiwagen uit de put te takelen. 
Daarna is Dôt dagenlang aan het putten geweest om het water weer wat 
schoner te krijgen. Bij de rijksveldwachter Marinus v. Bokhoven in de 
Leegstraat deed zij van deze baldadigheid aangifte.  
Iedereen in de Hoek van Winssen sprak er schande van wat deze vredige 
mensen was aangedaan. Toen Dôt de daarop volgende zondagmorgen bij de 
kerk Hend Peters (*28-09-1922) uit de Deijnschestraat zag keek zij hem met 
een zéér boos gezicht aan. Hend kon Dôt echter duidelijk maken dat hij niets 
met het voorval te maken had omdat hij elders had vertoefd. Hend heeft ook 
nooit geweten “wie de dader of daders” van deze baldadigheid is/zijn geweest.  
© Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com 
Tel. 0412-632359. 
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Zondag 4 juni: Pleinfeest in Ewijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Op de eerste zondag in juni (dit jaar 1e Pinksterdag) vindt traditiegetrouw het 
Ewijk Festijn plaats. Dit evenement zal deze keer bestaan uit een Pleinfeest. 
Hiervoor zal De Klef omgetoverd worden tot een gezellig feestterrein. Om het 
terrein heen is er een braderie, afgewisseld met diverse mooie voertuigen. 
Muziek zal verzorgd worden door het Jeugdpopkoor Mixx, het koor Surprise 
en het Orkest Jersey. Ook voor de kinderen zijn er diverse attracties zoals een 
springkussen, een glijbaan en de rodeostier. Van dit alles kunt u genieten op 
het terras met eet- en drinkgelegenheden, van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree voor dit alles: € 1,00 (vanaf 12 jaar). 
De opbrengst komt weer ten goede aan Ewijkse goede doelen. 
Er is nog ruimte voor standhouders; hiervoor kunt u zich aanmelden via onze 
website: www.ewijkfestijn.nl  of via: stichtingewijkfestijn@gmail.com 
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Tweede wereldoorlog - Onderduiken in het Land van Maas en 
Waal. In de Gelderlander van woensdag 3 mei jl. de mededeling dat er veel 
onderduikers in Maas en Waal waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
gebied was vrij geïsoleerd en daarom kwamen de Duitsers er niet graag. 
Duitse wagens die het gebied inreden werden bij de sluis in Weurt 
gesignaleerd en dit werd gelijk rond gebeld. De saamhorigheid onder de 
inwoners was erg groot. 3 portretten van onderduikplekken in Batenburg 
Ewijk en Horssen. Een onderduiker die werkte voor het verzet. Een foto 
van mevrouw Corry Hendriks voor de boerderij van haar ouders. Dat een van 
de onderduikers een gedeserteerde Duitse soldaat was die in het verzet zat 
daarvan had de familie van Corry geen enkel idee. Hij gebruikte zijn Duitse 
uniform om voedselbonnen mee te nemen bij distributiekantoren in Druten en 
Wijchen voor het verzet. Na de oorlog kwamen ze hier pas achter. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verbleven verschillende onderduikers op de boerderij. 
 

 
 
Oud Winssen - Diefstal en baldadigheid 
Artikelen over misdrijven en overtredingen kom je dagelijks tegen in de krant. 
Oudere Winssenaren hoor je nog regelmatig zeggen dat zulke strafbare feiten 
vroeger op het dorp maar zelden voorkwamen. Daar hebben zij zeer zeker 
gelijk in maar die hebben wel altijd bestaan ook in Winssen en directe 
omgeving zij het in mindere mate.  
Diefstal door middel van braak. Daders gepakt. 
Leike Roelofs (*Winssen 04-09-1910), dochter van de vroegere 
gemeenteveldwachter van Winssen Henk Roelofs, wist zich jaren geleden nog 
te herinneren dat er in het arrestantenlokaaltje in haar ouderlijke woning in 
1923 in Winssen ooit twee héél ongure dieven waren opgesloten. Dat waren 
Duitsers, genaamd Friederich L. en Kurt F.  
In de nacht van 18 op 19 maart 1923 hadden zij in Winssen ingebroken bij de 
schoenmaker Hendrikus Smits (*Sambeek 28-03-1874) en de buit bestond 
uit gouden sieraden en etenswaar. Zij konden door de politie worden 
aangehouden en zijn daarna overgebracht naar het huis van bewaring in Tiel. 
De rechtbank in die plaats veroordeelde L. tot acht maanden 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf en F. tot vier maanden onvoorwaardelijk. 

 

Tweede wereldoorlog - Onderduiken in het Land van Maas en 
Waal. In de Gelderlander van woensdag 3 mei jl. de mededeling dat er veel 
onderduikers in Maas en Waal waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
gebied was vrij geïsoleerd en daarom kwamen de Duitsers er niet graag. 
Duitse wagens die het gebied inreden werden bij de sluis in Weurt 
gesignaleerd en dit werd gelijk rond gebeld. De saamhorigheid onder de 
inwoners was erg groot. 3 portretten van onderduikplekken in Batenburg 
Ewijk en Horssen. Een onderduiker die werkte voor het verzet. Een foto 
van mevrouw Corry Hendriks voor de boerderij van haar ouders. Dat een van 
de onderduikers een gedeserteerde Duitse soldaat was die in het verzet zat 
daarvan had de familie van Corry geen enkel idee. Hij gebruikte zijn Duitse 
uniform om voedselbonnen mee te nemen bij distributiekantoren in Druten en 
Wijchen voor het verzet. Na de oorlog kwamen ze hier pas achter. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verbleven verschillende onderduikers op de boerderij. 
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die ze in de koker van hun favoriet mogen doen. Aan het eind van de avond is 
er een vakjury en een publiekswinnaar. Wethouder Hans Driessen reikt de 
prijzen uit. 

Activiteiten 27 april in Maas en Waal - Grotere viering 
Koningsdag. In de krant van 22 april jl. onder het kopje Winssen de 
mededeling dat er een nieuwe competitieve activiteit komt genaamd: “Mijn 
vader is de beste”. Ook oma’s, opa’s, ooms en tantes kunnen meedoen. Er is 
ook een vrijmarkt, loterij en een graffitiworkshop. Om 11.30 uur gaan de 
festiviteiten van start met een versierde fietsoptocht. 

Nieuw festival Bloei in de opgeknapte dorpsboomgaard. In de 
krant van 22 april jl. de mededeling dat de opgeknapte dorpsboomgaard van 
Winssen een “eigen festival” krijgt. Zondag 14 mei op Moederdag is de eerste 
editie van Bloei. De boomgaard bij de kerk vormt al vele jaren het groene hart 
van Winssen. Een paar jaar geleden lag de gaard er nog slecht bij. 18 inwoners 
van Winssen volgden in het najaar van 2015 een 4 daagse snoeicursus zodat 
ze de gaard zelf kunnen onderhouden. Een deel van het fruit gaat naar Hubert 
Tromp die van de appels sappen maakt die hij tijdens partijen schenkt. Het 
evenement begint om 13.00 uur met een picknickparty. Mensen die zich 
hiervoor opgeven krijgen een mand met eten mee en kunnen een plekje in de 
boomgaard zoeken. In de gaard treden ook diverse band op en de vrijwilligers 
geven aan wie dat wil een rondleiding. 

Lintjesregen - Zij wisten even niets uit te brengen. In de 
Gelderlander van donderdag 27 april jl. een foto van Gerard Gradussen van de 
Bongerd uit Winssen die door burgemeester Carol van Eert verrast werd 
doordat hij een lintje opgespeld kreeg. Namens ons alle proficiat!  

Winssense Liza redt eendenkuikens uit Gorkumse put. In de 
Gelderlander van 28 april jl. de mededeling dat de Winssense Liza Pieterse uit 
Winssen de heldin van een Gorkumse eendenfamilie. Zij heeft 9 
eendenkuikens uit de rioolput aan het Stadhuisplein gered. De pasgeboren 
kuikens waren zo klein dat ze door de spijlen van de putdeksel waren 
gevallen. Liza heeft ze er alle 9 uitgehaald. De kuikens waggelden een voor 
een ongedeerd naar moedereend die daarop de tocht met haar kroost kon 
vervolgen. Liza zetten een video van deze reddingsactie op facebook die 
massaal bekeken en gedeeld werd. Het leidde zelfs tot aandacht van landelijke 
media zoals Hart van Nederland. Liza geniet van alle aandacht. 
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Fietsbedevaart naar Kevelaer 
Zondag 23 juli is er weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar Kevelaer.  We 
vertrekken 6 uur in de morgen bij de rotonde van Ewijk.  Zeker met goed weer 
en met de fietsen met ondersteuning  is heel goed te doen. Onderweg pauzeren 
we natuurlijk en in Kevelaer aangekomen drinken we een kop koffie, 
aansluitend  is er een plechtige H. Mis in de kathedraal om 10.00 uur.  

Na een hapje eten gaan we op tocht door het prachtige groene  processiepark  
voor de kruisweg onder leiding van Pastor  Visschedijk. Rond de klok van 
19.00uur zijn we weer thuis in Ewijk. Voor belangstellende die liever met de 
auto gaan,  10.00 uur de H.Mis en om 13.00 uur verzamelen bij de kerk op het 
plein  en lopen we naar het processiepark.  Fijn als we met Ewijkse mensen 
samen deze kruisweg kunnen doen. Iedereen mag deelnemen. U bent welkom. 
Tiny Derks, tel. 0487 53 22 86. 
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KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 

 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 

 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 

 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 

Pinksteren 2017

Pinksteren 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

9

9

Pinksteren 2017

Pinksteren 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

24

24

 

Om 9.30 uur start de soos. U komt op eigen gelegenheid naar de inloop. 
U bepaalt zelf of en welke activiteiten u wilt oppakken. Mocht er een activiteit 
zijn, dan zal daarvoor een kleine onkostenvergoeding gevraagd worden. Voor 
koffie en thee wordt een vast bedrag gevraagd. 
Wilt u meer informatie of aanmelden dan is mogelijk op de volgende wijze: 
• Tijdens de openingstijd dinsdagochtend van 9.30 - 12.00 uur 
• Telefonisch tijdens kantooruren op nummer 024 - 675 09 39 
• Vraag of aanmelding sturen naar info@stg-perspectief.nl  
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Kort – Kort - Kort 
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de 
volgende artikelen: 

Fruittelers geconfronteerd met hagel en nachtvorst. In de 
Gelderlander de mededeling dat korte hevige hagelbuien een deel van Maas en 
Waal hebben geteisterd. Toine Janssen uit de Molenstraat heeft nog weinig 
schade kunnen ontdekken. Het was deze keer vooral zachte hagel wat er naar 
beneden viel. Hagel is vooral een probleem als de vruchten aan de boom al 
wat groter zijn. Ook bij aardbeienteler Lam uit de Molenstraat is het 
meegevallen. 2 jaar geleden hebben ze er wel veel last van gehad. Beiden 
hebben wel beregeningsinstallaties opgebouwd. Als het gaat vriezen kunnen 
zij de bomen en de planten beregenen. Door het beregenen vormt zich een 
laagje ijs rond de bloesem en die blijft daardoor in tact. 

Fanfare ULTO gaat op zoek naar het beste dirigenten duo. In de 
Gelderlander van 22 april jl. de mededeling dat het televisieprogramma 
Maestro een vervolg krijgt in de gemeente Beuningen. De Koninklijke fanfare 
U.L.T.O. gaat op zoek naar het beste dirigenten duo. Op zaterdag 20 mei 
strijden 3 koppels tegen elkaar in het muziekcentrum. 6 bekende inwoners van 
Winssen, Ewijk en Beuningen strijden om de “Maestro ULTO 2017”. Dat 
gebeurt in koppels. Deze koppels hebben geen ervaring met dirigeren maar 
zijn al weken aan het oefenen. Op de finaleavond dirigeren ze allemaal 2 
muziekstukken waarvoor een deskundige jury punten geeft. Ook de aanwezige 
bezoekers mogen een stem uitbrengen middels een muntje wat ze krijgen en 
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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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besteld. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de 
struiken. Deelnemers moeten rekening houden met een beperkte eigen 
bijdrage. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groener en 
aantrekkelijker Winssen. 
Hebt u belangstelling voor “Winssen in het Groen” of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met de contactpersonen van de werkgroep Levend 
Landschap Winssen: Joep Gerrits of Paul van Oss of via: 

levendlandschapwinssen@gmail.com. 
 

 
ULTO zamelt kleding in 
WINSSEN - Voor het muziekcentrum van Koninklijke Fanfare ULTO aan de 
Notaris Stephanus Roesstraat 2 in Winssen staat een opvallende kleding-
container. Daarin kan iedereen goede en schone gebruikte kleding, hoeden, 
petten, sjaals en nog draagbare schoenen deponeren. Een erkend inzamelaar 
koopt de spullen op, de opbrengst is voor de muziekvereniging. ULTO kan 
met het geld muzieklessen voor jeugd op touw zetten, concerten organiseren 
en andere activiteiten houden. De kledingcontainer staat er het hele jaar door. 
Per heden is het ook mogelijk om gebruikte kleding door ons te laten ophalen. 
U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. T. Ambrosius, telefoonnummer 
06-22375168. 

 
 
Start Paulussoos in Winssen 

Vanaf begin april op de dinsdagochtend van 9:30-12:00 uur. Hebt u 
behoefte aan contact, een praatje maken, samen eten of voelt u zich alleen? Dan 
bent u van harte welkom bij de Paulussoos. Seniorenvereniging Winssen en 
Stichting Perspectief gaan op dit gebied de krachten bundelen. Iedere 
dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur wordt in de Salon van 
ontmoetingscentrum de Paulus een ondersteuningssoos georganiseerd. Deze soos 
is er voor mensen uit de gemeente Beuningen die behoefte hebben aan 
ondersteuning, ontmoeting of opvang. Voor deze ondersteuningsinloop is geen 
indicatie nodig. U kunt uzelf aanmelden. Het adres is Ontmoetingscentrum De 
Paulus, Molenstraat 2, 6645 BT Winssen. 
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Doe mee met Winssen in het Groen 
Wilt u als inwoner van het buitengebied van Winssen graag hoogstam-
fruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met 
streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van 
het beplantingsproject “Winssen in het Groen” op donderdag 15 juni In de 
Kas, Plakstraat 8a in Winssen. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend 
door wethouder Piet de Klein. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de 
“spelregels” zijn.  
Groene karakter versterken - Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”. Tijdens bewonersavonden 
verzamelden zij ideeën om hun dorp en het omringende landschap groener en 
mooier te maken. Eén van de ideeën is de aanplant van meer groen in het 
landschap. Hierbij kunt u denken aan hagen, heggen, hoogstamboomgaarden 
of bomen die passen in het landschap. Binnenkort start hiervoor het 
beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’. 
Informatiebijeenkomst ‘Winssen in het Groen’ op 15 juni - Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 15 juni vertelt een adviseur van SLG meer over het 
beplantingsproject. Bewoners krijgen informatie over het groen dat thuishoort 
in het landschap en tips om het erf diervriendelijk te maken. Het 
beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Beuningen en de provincie Gelderland. 
Groenspreekuur op 22 en 27 juni - Op 22 en 27 juni organiseert SLG een 
“Groenspreekuur” in Ontmoetingscentrum de Paulus. In een individueel 
gesprek kan een bewoner zijn beplantingswensen voorleggen aan een 
landschapsadviseur met als resultaat een beplantingsplan op het eigen terrein. 
Belangstellenden kunnen zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de 
bijeenkomst van 15 juni. In het najaar van 2017 wordt het plantmateriaal 
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KoMore, koor met een beetje meer 

KoMore is één van de koren binnen de Beuningse Corneliusparochie. 
We zijn 37 jaar geleden opgericht door André Raaymakers die daartoe 
verzocht werd door pastoor Coerwinkel. Onze naam was toen Jokobeu, 
Jongerenkoor Beuningen. Op onze 20e verjaardag hebben we de toen 
inmiddels wat achterhaalde naam ingeruild voor KoMore, wat staat voor 
‘Koor met een beetje More’. Dat More of Meer uit zich in de thema-avonden, 
de activiteitendagen, het jaarlijkse koorkamp en vooral de betrokkenheid en 
stemming onderling. 

 
Een koor is vaak zo goed als zijn dirigent. En zonder onszelf op de 

borst te kloppen staan wij onder leiding van de geweldig inspirerende 
muzikale duizendpoot en sfeermaker Hans Elbers uit Heumen; een dirigent die 
het beste in ons naar voren haalt. Dat wordt gewaardeerd. Zoals ook bleek uit 
de grote belangstelling bij onze twee jubileumconcerten in oktober 2015. 
Beide keren een volledig gevulde Corneliuskerk, meer dan 800 bezoekers. 
KoMore verzorgt ongeveer maandelijks een kerkviering. En niet alleen de 
muziek. Een werkgroep binnen het koor stelt de hele viering samen, soms 
zelfs tot de overweging aan toe. Een goed voorbeeld van de KoMore ambiance 
is de sfeervolle Goede Vrijdagbijeenkomst. De Beuningse kerk is die avond 
inmiddels net zo gevuld als tijdens de paaswake, de dag erna.  
De misboekjes waarin de liederen en de vaak inspirerende teksten zijn 
afgedrukt, worden door de kerkgangers graag mee naar huis genomen.  

Ons koor heeft een uitgebreid repertoire van meer dan 300 liederen, 
moderne en meer klassieke liturgische muziek, maar ook sfeervolle profane 
muziekstukken. Behalve in de kerk treedt KoMore ook op bij andere 
gelegenheden; op korendagen en bij festiviteiten. Bijvoorbeeld op 17 
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september a.s. in het Molenhuistheater bij de opening van de Beuningse 
kunstroute. 
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In Memoriam Ab Bruisten 
 
Zondag 7 mei overleed Ab Bruisten. 
Ab werd 84 jaar geleden geboren in de Beuningse Koningstraat als jongste 
van een groot gezin. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Beuningse 
gemeenschap.  
 
Op velerlei wijze was hij vanaf zijn jonge jaren betrokken bij de Beuningse 
gemeenschap. In het bijzonder bij de katholieke gemeenschap in ons dorp: lid 
van het kerkbestuur, collectant in onze kerk en voorzitter van de PCI. Gezien 
zijn vak als architect lag het voor de hand dat hij de parochie als technisch 
adviseur ondersteunde. 
Voor het toenmalige parochiebestuur was hij het aanspreekpunt tijdens de 
grote renovatie van de Cornelius-kerk in 1996. Tot vlak voor de start van de 
nieuwe parochie in 2015 was hij nauw betrokken bij het jaarlijks onderhoud 
van kerk- en pastoriegebouw. 
Ook de Nicolaasgroep van de toenmalige Katholieke Verkenners en Welpen 
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Doe mee met Winssen in het Groen 
Wilt u als inwoner van het buitengebied van Winssen graag hoogstam-
fruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met 
streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van 
het beplantingsproject “Winssen in het Groen” op donderdag 15 juni In de 
Kas, Plakstraat 8a in Winssen. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend 
door wethouder Piet de Klein. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de 
“spelregels” zijn.  
Groene karakter versterken - Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”. Tijdens bewonersavonden 
verzamelden zij ideeën om hun dorp en het omringende landschap groener en 
mooier te maken. Eén van de ideeën is de aanplant van meer groen in het 
landschap. Hierbij kunt u denken aan hagen, heggen, hoogstamboomgaarden 
of bomen die passen in het landschap. Binnenkort start hiervoor het 
beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’. 
Informatiebijeenkomst ‘Winssen in het Groen’ op 15 juni - Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 15 juni vertelt een adviseur van SLG meer over het 
beplantingsproject. Bewoners krijgen informatie over het groen dat thuishoort 
in het landschap en tips om het erf diervriendelijk te maken. Het 
beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Beuningen en de provincie Gelderland. 
Groenspreekuur op 22 en 27 juni - Op 22 en 27 juni organiseert SLG een 
“Groenspreekuur” in Ontmoetingscentrum de Paulus. In een individueel 
gesprek kan een bewoner zijn beplantingswensen voorleggen aan een 
landschapsadviseur met als resultaat een beplantingsplan op het eigen terrein. 
Belangstellenden kunnen zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de 
bijeenkomst van 15 juni. In het najaar van 2017 wordt het plantmateriaal 
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kon op zijn technisch advies rekenen toen de blokhut aan de 
Krommehoekstraat rigoureus verbouwd moest worden.  
 
In de oorlogsjaren maakte het neerstorten van een Engelse bommenwerper in 
het weiland achter zijn ouderlijk huis grote indruk op hem.  
Dat verhaal vertelde hij vele malen. Ab was de initiator voor het enkele jaren 
geleden opgerichte monumentje in de Wilhelminalaan. 
Ook het plaatsen van een plaquette met namen van Beuningse 
oorlogsslachtoffers aan de noordwand van de Corneliuskerk gebeurde op zijn 
initiatief.  
Als voorzitter van de Stichting Historisch Besef en lid van het 4 en 5 mei 
comité was hij nauw betrokken met de geschiedenis van zijn geboortestreek.  
 
Beuningse Boys droeg hij als voetballer en later als lid van het bestuur een 
warm hart toe. De Nijmeegse Vierdaagse liep hij diverse malen, in gezelschap 
van vrienden. Ab was een krachtige persoonlijkheid, iemand die wist wat hij 
wilde en zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken stak. Zijn 
vakkennis, vrije tijd en zijn uitgebreide netwerk zette hij belangeloos in voor 
de gemeenschap. Enkele dagen voor zijn 85-ste verjaardag overleed hij. 
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
Wilbert Lelivelt 
Namens voormalig bestuur Corneliusparochie  
en bestuur H Johannes XXIII  
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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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Eerste Communie Weurt 2017 
Op zondag 4 juni is het dan zover. Gina, Amber, Nina, Lotte, Damon en Sara 
doen dan de eerste heilige communie. Vanaf januari hebben de 
communicanten zich met het project ‘Gods grote geschenk’ samen met de 
werkgroep kunnen voorbereiden op dit grote moment. Tijdens deze 
voorbereidingen hebben zij diverse leerzame en leuke dingen gedaan. 
 
Door de communicanten zijn een aantal leuke tekeningen gemaakt en deze 
heeft de werkgroep verwerkt in de misboekjes van de verschillende vieringen. 
In de week voor Palmpasen werden palmpaasstokken gemaakt. In de viering 
van Palmpasen hebben de kinderen zich voorgesteld aan de 
geloofsgemeenschap van Weurt. Dit was voor de communicanten een 
spannende viering met voor veel van hen een kennismaking met het geloof.  
 
De communicanten hebben erg veel aan het project gewerkt. In elf 
hoofdstukken hebben zij gelezen, geschreven, geknipt en geplakt in het 
werkboek en deze voorzien van mooie tekeningen, plaatjes en natuurlijk 
persoonlijke foto’s. De communicanten kregen na afloop van iedere 
bijeenkomst de opdracht dat ze thuis een aantal hoofdstukken moesten 
doorwerken. Kortom, de communicanten zijn erg leuk en creatief bezig 
geweest. 
 
Nog een aantal nachtjes slapen en dan is het voor de kinderen zover, en dan nu 
op naar een mooie en feestelijke dag. De werkgroep heeft er samen met de 
kinderen een leuke voorbereiding opzitten met veel lachen en eigen inbreng 
van de kinderen. Wij wensen de kinderen een leuke, mooie en gezellige dag 
toe. 
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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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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 



 

bisdom weet dat natuurlijk, maar zou het niet stoer zijn als u dat zelf ook zou 
laat weten aan de bisschop? 

Mijn voorstel is dat u ook mee gaat met de tijd en uw stem laat horen. 
We sturen allemaal een tweet of zo. Klinkt modern toch? Tweet zoiets als: “Ik 
wil een pastoor!”. Uw stem kunnen we bundelen en vervolgens neerleggen op 
het (digitale) bureau van de bisschop.  

Concreet: als u wenst dat onze parochie toekomstbestendig wordt, 
verdient u een pastoor. Het bestuur is hierover in gesprek met de bisschop. 
Bent u het hier mee eens, zet dan u naam op deze bladzijde, scheur het uit en 
geef het aan een van de vrijwilligers van de parochie.  Het bestuur zal alle 
verzoeken verzamelen en bundelen om zo de bisschop tot beweging te laten 
komen.  

Vindt u het maar niks zo een oproep is dat ook okay. Spreekt het u wel 
aan, klim dan in de pen en spoor anderen aan mee te doen. Een echt digitaal 
bericht aan de bisschop via email, Facebook of een tweet kan natuurlijk ook. 
U weet vast wel hoe dat moet. Vergeet dan echter niet ons hierover te 
informeren, want elke reactie telt en geeft het bestuur kracht te handelen. 
Servus, Allard JF Hosman 
Vice-voorzitter parochiebestuur 

 
Dopelingen 
Weurt:  Duuk Meijer 
 
Beuningen: Julia Jansen 

Ryder Peters 
Ilvy Vissers 

 
Winssen: Sofia Megens 

Ties Peperkamp 
 
Huwelijken 
Winssen: Michel Kersten en Cindy Coenders 
 
Beuningen: Martijn Aalbers en Marije Hendriks 
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Wij nodigen jullie van harte uit om naar de eerste heilige communie te komen 
op zondag 4 juni om 11.00 uur in de H. Andreaskerk in Weurt.  
 

Werkgroep Eerste Communie Weurt 
 

 
Weggeefkast in Weurt verhuisd 
 
In heel Gelderland staan op dit moment 82 weggeefkasten. De weggeefkast is 
een initiatief van Gelderland helpt en is bedoelt om mensen bij elkaar te 
brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in 
kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Bent u uit 
gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe 
bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats het dan in de kast! De 
weggeefkast in Weurt stond voorheen in de Kloostertuin, maar is sinds een 
paar weken verplaatst naar de Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt. Sinds de 
kast op zijn nieuwe plek staat word er veel gebruik van gemaakt en staan er 
vaak mensen even te kijken in de kast of komen wat brengen. 
 
In de weggeefkast gelden de volgende regels: 

• Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er 
mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden 

• Het voorwerp moet nog in goede staat zijn 
• Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan 
• Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets 

meenemen mag ook! 
• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast 

hangen 
 
In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de 
volgende eigenaar 
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 (rechts op de foto: Bertus Visschedijk) Foto: collectie B.Visschedijk 
 

Namens u en de vele mensen die dit niet lezen of zelfs niet kunnen 
lezen wil ik Pastoor Bertus Visschedijk bedanken voor zijn geloof in God en 
de mensen om hem heen. Los van tijd en plaats draagt hij dat uit en hopelijk 
nog voor vele jaren. 

Allard JF Hosman  
Vice-voorzitter parochiebestuur 

 
Wees modern en help u zelf 
  Deze keer wil ik u uitnodigen om ons te helpen of beter gezegd u zelf 
te helpen. Ik ben niet zo van de sociale media, maar begrijp wel dat mailen en 
delen een krachtig instrument kan zijn. Gedachten en wensen via het internet 
kunnen verkiezingen beïnvloeden, maar ook eenvoudige mensen-wensen 
realiseren. Wat vroeger in de krant stond, gaat vandaag via het web. En als de 
vluchtigheid van de gebeurtenissen wordt weggewist, herkent men net als op 
papier de werkelijke waarde van een bericht.  

Maar nu terug naar mijn verzoek. Hoe kunnen we elkaar helpen en 
waarmee dan? Met zoeken naar een echte extra pastoor dacht ik zo! Onze 
huidige twee heren zijn door leeftijd en beperkingen toe aan versterking. Het 
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Avondvierdaagse Weurt 
 

De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en 
oud van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni voor de twaalfde 
keer de “Weurtse Avondvierdaagse”. Door enthousiaste 
leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke 
loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, 
Beuningen Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt 
voor het welbekende “appeltje voor de dorst”.  
 
De start en finish vinden plaats vanaf 
“Ontmoetingscentrum De Kloosterhof” te Weurt. De 

loopafstanden en starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 km. om 
18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur. 
 
Op woensdag 14 en donderdag 15 juni vindt op eerder genoemde locatie tussen 
16.00 en 17.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: 
voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 5,00. 
 
Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo 
Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel 
even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 
juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen! 
 

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt 
 

 
 
Mijnheer d’n dokter 
 
Keelontsteking en bloedzweren. 
Dokter Leo de Sonnaville sr had het er maar druk mee om zijn patiënten te 
bezoeken en spreekuur te houden. Maar hij was sportief en vitaal en zijn 
motor was voor hem onmisbaar. Het was in de tijd van de mobilisatie en na de 
inval door de bezetter. Voor de dorpelingen was het een uniek gebeuren als 
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dokter de Sonnaville er aan kwam. Je hoorde hem vaak met zijn motor over de 
Van Heemstraweg aankomen als hij vanaf Winsen op weg was naar zijn 
patiënten, in Ewijk, Beuningen, of Weurt. 
 
Op woensdag- en zaterdag middag had hij destijds spreekuur bij Van Roggen 
in de Pastoor van de Marckstraat te Weurt. Op een middag zaten een aantal 
patiënten al lang te wachten in de grote wachtkamer op de rieten stoelen. 
Eindelijk kwam de dokter aanrijden op zijn motor. Hij kwam even later de 
wachtkamer in, met zijn leren jas aan, die altijd een speciaal krakend geluid 
maakte en zette zijn leren pet af. “Het spijt me dat ik laat ben, maar ik heb net 
een bevalling gehad,” verontschuldigde hij zijn te laat komen. Het gesprek 
werd weer hervat in de wachtkamer toen de dokter de spreekkamer inging. 
Hanje d’n Haak had het grootste woord over de oorlog, die sinds korte tijd 
over ons landje was gekomen. “Ge zult ‘ns ziên hoe slecht dèt we ut nog 
kriêgen, want ik heb heuren vertellen dèt de kolen en briketten nog vur de 
winter ok al op de bon goan.” Toen het belletje klonk voor de eerste patiënt, 
stapte Koat de Wolf op, om naar de spreekkamer te gaan en zei geruststellend 
tegen de wachtende: “Makt oe eigen mar nie bezurgd minsen, ès Amerieka zo 
vort kumt, dan is ut gedoan mit die lui.”  
 
Na het spreekuur moest de dokter nog naar twee patiënten in de Onderhoek. 
Hij ging eerst naar The Albers, (ons vader), die met een enorme 
keelontsteking zat en bijna niet kon slikken. Toen The de motor van de dokter 
hoorde aankomen kreunde hij tegen zijn vrouw:” Doar kumt ie gelukkig oan 
Doortje.” The zat bij het fornuis in de prosstoel en wist haast geen raad van de 
pijn en hij had zijn kop op een groot kussen liggen. Dokter de Sonnaville had 
het al snel bekeken. ”Vrouw,” zei hij, “kom eens met de po en houd die maar 
onder zijn keel.” 
 
“Doe jij nou de mond maar zover mogelijk open,” zei hij tegen The. Doortje 
had amper de pot onder de keel van haar man, of de dokter snee met een snelle 
beweging door het gezwel. Een golf van het opgehoopte ontstoken vocht liep 
in de pot. The kreunde en greep met allebei zijn handen naar zijn kop. Maar 
toen was het ergste leed ook geleden. Dankbaar knikte hij even later, flauw 
glimlachend, naar de dokter. 
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een bevalling gehad,” verontschuldigde hij zijn te laat komen. Het gesprek 
werd weer hervat in de wachtkamer toen de dokter de spreekkamer inging. 
Hanje d’n Haak had het grootste woord over de oorlog, die sinds korte tijd 
over ons landje was gekomen. “Ge zult ‘ns ziên hoe slecht dèt we ut nog 
kriêgen, want ik heb heuren vertellen dèt de kolen en briketten nog vur de 
winter ok al op de bon goan.” Toen het belletje klonk voor de eerste patiënt, 
stapte Koat de Wolf op, om naar de spreekkamer te gaan en zei geruststellend 
tegen de wachtende: “Makt oe eigen mar nie bezurgd minsen, ès Amerieka zo 
vort kumt, dan is ut gedoan mit die lui.”  
 
Na het spreekuur moest de dokter nog naar twee patiënten in de Onderhoek. 
Hij ging eerst naar The Albers, (ons vader), die met een enorme 
keelontsteking zat en bijna niet kon slikken. Toen The de motor van de dokter 
hoorde aankomen kreunde hij tegen zijn vrouw:” Doar kumt ie gelukkig oan 
Doortje.” The zat bij het fornuis in de prosstoel en wist haast geen raad van de 
pijn en hij had zijn kop op een groot kussen liggen. Dokter de Sonnaville had 
het al snel bekeken. ”Vrouw,” zei hij, “kom eens met de po en houd die maar 
onder zijn keel.” 
 
“Doe jij nou de mond maar zover mogelijk open,” zei hij tegen The. Doortje 
had amper de pot onder de keel van haar man, of de dokter snee met een snelle 
beweging door het gezwel. Een golf van het opgehoopte ontstoken vocht liep 
in de pot. The kreunde en greep met allebei zijn handen naar zijn kop. Maar 
toen was het ergste leed ook geleden. Dankbaar knikte hij even later, flauw 
glimlachend, naar de dokter. 

 

Vijftig jaar samen met U 
 

Vijftig jaar geleden, dat was een andere tijd. Mensen van toen, de 
dingen om hen heen, alles was anders en niet zoals nu. Maar is dat echt waar? 
Natuurlijk waren 50 jaar geleden de dingen anders. Een fiets was nog niet 
elektrisch, een Solex was modern en de mis in het Latijn. Maar waren de 
mensen ook anders? 

Dit jaar viert Bertus Visschedijk zijn 50 jarig priesterschap. Dat is iets 
heel bijzonders en een mooi moment om iemand te eren. Bertus Visschedijk is 
iemand die je niet snel vergeet. Zijn naam is bijzonder en inmiddels een 
begrip, om maar te zwijgen over het timbre van zijn stem en de woorden die 
hij spreekt. Bertus, onze pastoor, is groot in zijn bescheidenheid én 
toegankelijkheid. Hij is een man die iedereen uitnodigt “aan de tafel van de 
Heer” en met rust mensen aanspreekt. 
 Zou Bertus zelf veranderd zijn in die 50 jaar? Ongetwijfeld, leeftijd 
rijpt mensen. Maar als je als twintiger besluit priester te worden en naar 
Borneo vertrekt, kan het niet anders zijn dan dat je een karakter hebt dat koers 
kan houden in tijd en plaats. Een priesterleven van bijna 50/50, daar in de Oost 
en hier in de West, bewijst dat. Er moet een gemeenschappelijke deler zijn in 
het leven van Bertus. Ik heb het hem nooit gevraagd, maar voel dat het zonder 
twijfel de mensen om hem heen zijn en zijn wens voor mensen klaar te staan. 

Kent u de foto van onze pastoor als een Indiana Jones in de bush van 
Borneo, duwend tegen een in de modder vast gelopen Landcruiser? Begrijpen 
we de jonge Bertus die samen met twee andere kompanen de witte 
priesterboordjes overboord gooide, toen op hoge zee, richting de missie op 
weg naar een tussenstop in Durban? 

Bertus is in 50 jaar priesterschap uitgegroeid tot een begrip, van zijn 
geboortegrond in Twente tot diep in Borneo en het land van Maas en Waal. 
Als missionaris van Mill Hill kies je er voor samen te leven en werken met 
mensen en hoop je hiermee bij te dragen aan een leefbare wereld voor ons 
allemaal. Ook een dergelijke levensvisie vraagt dat je koers kan houden in 
plaats en tijd. Bertus is zo een mens en schroomt er niet voor ons er op te 
wijzen dat het gaat om de mensen in de nabijheid van God, want dat verandert 
niet in de tijd! 
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Bij een paar huizen verderop was het ook niet al te best. Toon Schiks had nog 
wat naweeën overgehouden van zijn soldatentijd op de Grebbe berg. Hij had 
een paar grote bloedzweren boven op de rug. Van de pijn durfde hij zich bijna 
niet te bewegen. Anneke, zijn vrouw, wist niet hoe ze Toon kon helpen. Toen 
de dokter de huiskamer inkwam overzag hij de toestand, nadat hij de rug van 
de patiënt had ontbloot en zei: ”Nou moet je kruiselings op de stoel gaan zitten 
en de armen op de stoelleuning leggen, dan snij ik er even door en ben je van 
de pijn af.” “Duut dèt zeer dokter?” zei Toon angstig. ”Welnee man, laat mij 
maar eens goed kijken,”, zei de dokter en snee door de gezwellen heen. Met 
een enorme harde brul: “Au, au, au!!!” sprong Toon met stoel en al, een meter 
vooruit. Anneke stond er beteuterd bij te kijken. “Ja, ja, ik weet wat het is, het 
is wat pijnlijk,” zei de dokter. “Zeg dat wel mijnheer d’n dokter;” was het 
enigste wat Anneke kon uitbrengen. “Zo,” zei De Sonnaville, “kom volgende 
week maar even op het spreekuur, dan kan ik het nog eens zien”. “Dèt is goed 
mijnheer d’n dokter,” zuchtte Toon bedeesd. De dokter zette zijn leren pet 
weer op, die hij had afgezet voor de ingreep en vertrok. Even later hoorde je 
hem op zijn motor weg wegrijden.  
 
Toen Doortje en Anneke zondags voor de eerste H. Mis over de dijk naar de 
kerk liepen, zei Anneke: ”Doortje, we zullen drèk mar un kêêrske opstêken 
vur onze kèrls want ze hebben veul pien gehad.” Doortje knikte tevreden. 
Jan mit ‘t Roakeliezer 
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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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