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Iedereen kreeg zo een bakje, Grootmoe, Bart en tante Kee.
Ze waren daarmee erg gelukkig en smulde daarna lekker en tevree.
Dus als je balkenbrij wilt maken, kom dan maar eens naar ons Moed’.
Ze zal u uitgebreid vertellen, hoe dat ze het zo smaakvol doet.

Jan mit ’t Roakeliezer

Kerstsfeer met alternatieve kerstbomen
in Streekhistorisch Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen.

Op 16 december is er een expositie in het museum Tweestromenland over 
alternatieve kerstbomen en bijzondere kerststallen, versieringen, gedekte 
tafels, kortom alles wat te maken heeft met het vieren van het kerstfeest.
Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard om hiervoor een bezoek te 
brengen aan het museum. De expositie duurt van 16 december 2017 tot 
14 januari 2018. Voor openingstijden info 0487-595002 

(info@museumtweestromenland.nl)
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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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bleef ongeveer drie weken in de spekkuip liggen en werd daarna opgehangen 
in de spekkist en soms nog extra gerookt. Maar op de dag na de slacht werd er 
ook worst gemaakt. Metworst, zwaardworst en bloedworst, van het bloed dat 
de eerste dag was opgevangen. Ook werd er daags na de slacht meestal 
hutsenpruts gemaakt van gebakken niertjes en nog wat andere lekkernijen van 
het varken, waarvan tijdens het middagmaal heerlijk werd gesmuld. En dan 
kwam het Kerstfeest nabij. De kerststal werd van de zolder gehaald en keurig
opgetuigd. De kerstboom welke tegenwoordig bijna in elk huisgezin staat 
tijdens de Kerstdagen zag je toen nog niet zo veel. Maar het bijzondere was 
dat in bijna elk gezin voor de Kerst heerlijke balkenbrij werd gemaakt. Deze 
balkenbrij werd dan na de nachtmis, soms in het holst van de Kerstnacht door 
het hele gezin lekker opgepeuzeld. Bij deze laatste uigave van het jaar 2017 
wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2018. En met het 
bijgaande gedicht krijgt u een klein inzicht hoe de balkenbrij werd gemaakt.

Balkenbrij
Het was in de maand december, het Kerstfeest kwam nabij.
Toen kwam de dag dat moeder zei:” We maken weer balkenbrij.”
Ze ging eerst naar de winkel, kocht boekweitmeel en rommelkruit,
anijszaad, krenten en rozijnen en als nagerecht wat fruit.

Dan naar de spekkist in de kelder, voor wat reuzel en mager spek.
Netjes stalde ze alles op de aanrecht, elk gerecht op een vaste plek.
Daarnaast een aantal bakjes, voor ieder die het spul lekker vindt.
Want er waren altijd liefhebbers, familie, buur of goede vrind.

Vader ging de grote pot halen, op de zolder in de hoek.
Daarna begonnen ze met het kooksel, precies in volgorde zoals het moet.
Vader moest het brouwsel roeren, met een houten lepel dik en rond.
’t Was voor hem een hels karwei, maar hij keek of hij het prettig vond.

Moeder liet het water rustig koken, deed één voor één het spul in de pot
en vader die stond maar te roeren en zweette zich daarbij haast kapot.
Eindelijk het spul was dik, vader kreeg de brij haast niet meer rond.
De pot werd toen snel leeg geschept, in elk bakje wat er stond.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes” is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

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

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

Redactieleden “Rondom Johannes”

Beuningen Ewijk
--- Theo Coenders

Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven
Paul Benschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 20 januari 2018.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 4 januari naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Mijn Kerstmis van 1976
Het was mijn eerste kerstmis als pastoor van de parochie Nyarumkop 

in het aartsbisdom Pontianak aan de westkust van Borneo. Het was een 
parochie met 72 kampongs, die overwegend katholiek waren. Deze parochie 
was opgedeeld in 6 centrums met ieder zo ongeveer 10-12 omliggende dorpen. 
De centrums werden eenmaal per maand bezocht op een zondag. Zo werd er 
dat jaar ook een schema opgesteld voor de kerstvieringen van 1976. Brieven 
worden rondgestuurd waar Kerstmis gevierd zou worden…….

Toen kwam Kerstmis 1976: In de morgen een kerstviering om 8.00 uur in 
de hoofdstatie Nyarumkop, daarna op de brommer via een goede asfaltweg 
naar Samalantan, 20 kilometer verder op. Nog geen half uurtje. Om 11.00 daar 
in overvolle kerk hebben we Kerstmis gevierd. Na de viering uitgenodigd door 
de dominee daar ter plaatse om met hem te komen eten. Toen dat afgelopen 
was, heb ik mijn spullen weer bij elkaar gepakt en goed op mijn motor 
vastgebonden, want ik zou het binnenland in gaan, via kleine paadjes tussen 
de rijstvelden door, over bruggetjes, naar Salumang, ongeveer 12 kilometer 
vanaf Samalantan, waar ik tegen ongeveer 16.00 uur aankwam, want die 
avond zouden we daar Kerstmis vieren om 20.00 uur in de school van 
Salumang, want zo was alles doorgegeven via die brief, die begin die maand 
was rondgestuurd……..

Moe en besmeurd van de modderige weggetjes kwam ik dus in Salumang 
aan.  Het was bijna doodstil in het hele dorp. Ik stopte altijd daar bij een 
winkeltje, waar ik alle nieuwtjes kon krijgen.  Daar zaten ook de drie “leiders” 
van de dorpen, die alles zouden voorbereiden. Ze zaten daar half dronken met 
een fles arak. Op mijn vraag wanneer de kerstviering zou beginnen die avond, 
antwoordden ze dat er niets gepland was, want de pastoor zou niet komen. De 
brief die ik begin December gestuurd had naar alle kampongs, was blijkbaar 
niet aangekomen. De rimboepost werkt soms niet zoals we willen. Daar zat ik 
dus. Geen kerstviering? Ik heb alle bagage van mijn motor gehaald, daar in het 
winkeltje neergezet, en ben op mijn motor geklommen en ben snel even naar 
de omliggende kampongs gereden, Kayu Ara, Datu Raya, Ampin, Semangkak, 
Pajan Tangan, Nek Tune en Caokng, om te zeggen dat er die avond wel een 
kerstviering was in de school van Salumang. Net voor het donker, tegen zes 
uur, was ik weer terug in het winkeltje bij mijn drie dronken leiders. Ik kreeg 
een beetje koffie en een bord koude rijst en zoute vis (mijn kerstdiner!!!).  Het 
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Marco Borsato zingen en er worden enkele prachtige solo’s ten gehore 
gebracht. Een aantal traditionele kerstnummers zal zeker niet ontbreken!

“Het zal een ander gevoel geven dan voorheen en zo proberen we een groter 
publiek aan te spreken”, stelt het koor. Uiteraard is het ter communie gaan 
tijdens de Kerstviering mogelijk en wordt er ook gecollecteerd.

kleurrijke intocht van de Sint in Weurt.

Zondagmiddag 19 november stroomde ondanks het miezerige herfstweer de 
kade aan de West kanaaldijk goed vol. Vrolijke pietjes en sinterklaasjes liepen 
aan de hand van hun vaders, moeders, opa’s en oma’s naar de drangrekken 
langs het water om toch maar goed te kunnen zien of de boot er aan kwam. 

Foto: Paul Benschop

Op twee prachtige oude sleepboten kwamen de danspieten en de Sint met zijn 
twee hoofdpieten klokslag 14.00 aan. De fanfare speelde er flink op los en de 
kinderen zwaaiden enthousiast met hun vlaggetjes zodat de Sint goed kon zien 
dat hij welkom was. Eenmaal aan wal werd de Sint verwelkomd door wel 

Weurt

Het gevoel van Kerst
Bent u ook toe aan een gevoel van Kerst anno 2017? 
Kom dan naar de kerstviering van Our Choice op 24 december. 
Wanneer: zondag 24 december 22.00u 
Waar: H. Andreaskerk in Weurt, vanaf 21.30u is de kerk open
Wees op tijd, want vol is vol!

“We gaan er dit jaar iets speciaals van maken, het wordt anders dan anders. 
Een kerstverhaal van deze tijd, met liedjes van deze tijd, anno 2017.”
Dit stelde het koor Our Choice uit Weurt afgelopen zomer zichzelf tot doel. 
“Vernieuwing is onontkoombaar en je moet klaar zijn voor de toekomst.”  

Foto: Paul Benschop

Op Kerstavond verzorgt het koor op een nieuwe wijze een viering in de 
Andreaskerk in Weurt. Het koor gaat in kerstsfeer liedjes van onder andere 
Marco Borsato zingen en er worden enkele prachtige solo’s ten gehore 
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werd stiller en stiller, de winkel ging dicht tegen negen uur, en mijn bagage 
werd naar het kantoortje van de school gebracht, waar ik (zoals altijd) zou 
overnachten. Ik had me al verzoend met een lege kerstavond…… 

Tegen half tien kwam er plotseling een stel jongeren met gitaren zingend 
de school binnen, en een kwartier later weer een groep zingende jongeren, en 
zo ging het door. Van alle kampongs, waar ik in de namiddag nog even vlug 
verteld had van de kerstviering, kwam vooral de jeugd en ook wel ouderen 
naar de school in Salumang om kerstmis te vieren. Tegen elf uur waren er drie 
klaslokalen vol. Heel spontaan hebben we (bijna allemaal jonge mensen) 
samen Kerst gevierd met heel veel zingen en dansen. Mijn drie dronken 
leiders kwamen ook, gingen achterin zitten en zij zijn daar in slaap gevallen. 
Ondanks alles is het voor mij een mooie, fantastische en gedenkwaardige 
kerstmis geworden daar in Salumang.

(Pastor Bertus Visschedijk, pastoor in Nyar umkop 1976-1980)

Straks Emeritus
“De kogel is door de kerk”: na veel gesprekken met vele mensen hier in de 

parochie (o.a. parochiebestuur, contactraden, pastoraatgroep) en met ‘mijn’ 
mensen van Mill Hill in Oosterbeek, en ook met mijn familie, vooral mijn 
broers en zussen, heb ik, ook na een lang gesprek met onze bisschop in Den 
Bosch, Mgr. Gerard de Korte, (onlangs op woensdag-morgen 29 november), 
besloten om op 1 maart 2018 met “emeritaat” te gaan. Gezondheidsredenen 
spelen hierin ook een grote rol. Ik had graag door willen werken hier in de 
parochie, iets wat ik ook te kennen heb gegeven tijdens mijn gouden 
priesterfeest een paar maanden geleden. Maar helaas, gezondheidsredenen en 
ook de werkdrukte (niet zozeer lichamelijk, maar wel mentaal/geestelijk) 
hebben me nu tot andere gedachten gebracht.

Wat betekent dit allemaal voor de toekomst? (Er zijn al genoeg 
geruchten in omloop over allerlei activiteiten die ik straks ga doen, die ik zelf 
nog niet weet) Vanaf 1 maart volgend jaar ben ik dus officieel met emeritaat. 
De bisschop is het er wel mee eens en heeft het ‘goedgekeurd’ en straks krijg 
ik officieel wel mijn ontslagbrief.  Ik heb te kennen gegeven dat ik graag hier 
blijf wonen en het parochiebestuur zal hier meehelpen en beslissen. Ik ben wel 
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Andreaskerk in Weurt. Het koor gaat in kerstsfeer liedjes van onder andere Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 5Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII24
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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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Straks Emeritus
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Weurt

Het gevoel van Kerst
Bent u ook toe aan een gevoel van Kerst anno 2017? 
Kom dan naar de kerstviering van Our Choice op 24 december. 
Wanneer: zondag 24 december 22.00u 
Waar: H. Andreaskerk in Weurt, vanaf 21.30u is de kerk open
Wees op tijd, want vol is vol!

“We gaan er dit jaar iets speciaals van maken, het wordt anders dan anders. 
Een kerstverhaal van deze tijd, met liedjes van deze tijd, anno 2017.”
Dit stelde het koor Our Choice uit Weurt afgelopen zomer zichzelf tot doel. 
“Vernieuwing is onontkoombaar en je moet klaar zijn voor de toekomst.”  
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Perspectief start met vervoer en zoekt 30 chauffeurs

In maart gaat Perspectief starten met een vervoersproject. Hiervoor zijn twee 
kleine elektrische auto’s aangeschaft. Naast de chauffeur is er ruimte voor drie 
passagiers. Doel is vooral kwetsbare inwoners te vervoeren naar plekken in 
gemeente Beuningen waar zij om vragen.

We merken steeds meer dat vooral ouderen en gehandicapten moeite hebben om 
kleine afstanden te overbruggen. Kinderen hiervoor vragen is lastig voor mensen. 
Men wil voor zo’n korte rit liever geen familie, vrienden of buren vragen. In dat 
geval biedt het vervoer van Perspectief een oplossing en kunnen mensen 
buitenshuis actief blijven.

De auto’s hebben een lage instap, zijn afgesloten en verwarmd. Een rollator kan 
mee, maar men moet wel zelf kunnen instappen. De auto’s rijden enkel in de 
gemeente Beuningen. Als bijdrage in de kosten vragen we één euro per rit.

Eén auto is vooral gericht op in Ewijk / Winssen en één auto voor Beuningen /
Weurt. Mocht er grote belangstelling zijn dan wil Perspectief later in het jaar nog 
twee auto’s aanschaffen zodat iedere kern over een auto beschikt.

Perspectief is daarom op zoek naar 30 vrijwillige chauffeurs. Vindt u het leuk in 
contact te zijn met ouderen, bent u één of twee dagdelen per week beschikbaar en 
in het bezit van een rijbewijs, bel dan met Perspectief. 

Contactinformatie
Stichting Perspectief, 024 6750939

bereid dan om als ‘emeritus’ hier en daar mee te ‘draaien’ incidenteel in 
verschillende vieringen, als ik gevraagd word vanuit het kerkbestuur /
secretariaat van de parochie in Beuningen. Ik ga niet meer meepraten en 
meebeslissen in de verschillende vergaderingen en ik ga niet meer 
verantwoordelijkheid dragen. De bisschop is volop op de hoogte van deze 
situatie en hij heeft beloofd om ‘ons’ te helpen….

Verdere details rondom dit alles zal zeker bekend gemaakt worden in 
de volgende Rondom Johannes…

Ik kijk terug op 50 mooie priesterjaren, waarvan een kwart eeuw op 
het eiland Borneo te midden van de Daya’s en een kwart eeuw in het Land van 
Maas en Waal, en dan vooral in de kerkdorpen van Ewijk en Winssen. Ik ben 
blij dat ik lief en leed heb mogen delen met veel mensen op Borneo en in het 
Land van Maas en Waal en dat we samen kerk, Gods Volk onderweg, 
mochten zijn.  Ik hoop dat u begrip hebt met deze beslissing van mij.

Pastor Bertus Visschedijk

Actie Kerkbalans 2018 - inluidmoment 
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen

Van 20 januari t/m 4 februari 2018 wordt de 
jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Ditmaal 
met het thema ‘Geef voor je kerk’. 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te 
ontmoeten, een markant gebouw, een plek om 

te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We 
willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.
Zaterdag 20 januari om 13.00 uur zullen we de start van de actie  aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofs-
gemeenschap georganiseerd en komen  de giften direct hieraan ten goede.  Elk 
dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie 
uw eigen kerk in stand te houden. 
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De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige 
voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan 
huis bezorgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.johannesxxiii.nl of per e-mail: info@johannesxxiii.nl . 

Werkgroep Kerkbalans

Inschrijven voor het Vormsel
Binnenkort starten in onze parochie de voorbereidingen voor het Vormsel. 
Hiervoor is op 12 december een voorlichtingsavond geweest. Op deze avond 
waren alle kinderen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen uitgenodigd die 
nu in groep 7 of 8 van de basisschool zitten. Ook brugklassers die nog geen 
Vormsel hebben gedaan waren welkom.

Op deze avond is uitgelegd dat er dit seizoen één vormselviering voor de hele 
parochie zal zijn, op 14 april 2018. Ook is er gesproken over hoe we de 
voorbereidingen vorm willen geven.  De kosten voor deelname aan het 
Vormsel zijn 35 Euro. Heeft u deze avond gemist en wilt u uw kind toch deel 
laten nemen dan kunt u hem/haar nog tot 5 januari opgeven. Dit kan door het 
inschrijfformulier dat u op de website van de parochie vindt uit te printen en 
bij de pastorie Beuningen af te geven of in de brievenbus te stoppen.
U kunt ook bellen naar Ardi van Oosterhout, tel.nr. 024-6774509.

Dopelingen
Weurt:
Levy van der Heijden
Sepp Strick
Beuningen:
Lana Yen-Nhi Nguyen
Overledenen
Winssen
Jan Marcusse

* 07-04-1936 Winssen † 22-11-2017 Winssen

Henk van Haalen
* 23-06-1954 Ewijk † 26-11-2017 Winssen

Beuningen

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in 
Beuningen  ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t 
Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook.
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje.
Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen.

Om 18.00 uur is er in de kerk een gezinsviering m.m.v. kinderkoor ‘De 
Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook en soliste Miréya Derksen.

Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur geopend om 
er even binnen te lopen en de kerststal te bekijken.
Iedereen is van harte welkom!

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 7Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII22 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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Hiervoor is op 12 december een voorlichtingsavond geweest. Op deze avond 
waren alle kinderen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen uitgenodigd die 
nu in groep 7 of 8 van de basisschool zitten. Ook brugklassers die nog geen 
Vormsel hebben gedaan waren welkom.

Op deze avond is uitgelegd dat er dit seizoen één vormselviering voor de hele 
parochie zal zijn, op 14 april 2018. Ook is er gesproken over hoe we de 
voorbereidingen vorm willen geven.  De kosten voor deelname aan het 
Vormsel zijn 35 Euro. Heeft u deze avond gemist en wilt u uw kind toch deel 
laten nemen dan kunt u hem/haar nog tot 5 januari opgeven. Dit kan door het 
inschrijfformulier dat u op de website van de parochie vindt uit te printen en 
bij de pastorie Beuningen af te geven of in de brievenbus te stoppen.
U kunt ook bellen naar Ardi van Oosterhout, tel.nr. 024-6774509.

Dopelingen
Weurt:
Levy van der Heijden
Sepp Strick
Beuningen:
Lana Yen-Nhi Nguyen
Overledenen
Winssen
Jan Marcusse

* 07-04-1936 Winssen † 22-11-2017 Winssen

Henk van Haalen
* 23-06-1954 Ewijk † 26-11-2017 Winssen

Beuningen

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in 
Beuningen  ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t 
Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook.
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje.
Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen.

Om 18.00 uur is er in de kerk een gezinsviering m.m.v. kinderkoor ‘De 
Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook en soliste Miréya Derksen.

Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur geopend om 
er even binnen te lopen en de kerststal te bekijken.
Iedereen is van harte welkom!
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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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KLAASJE

Klaasje had haar jongere broertje Rudie van de zomer verloren bij een 
verkeersongeluk. Met haar vier jaren kon ze maar moeilijk begrijpen waar 
Rudie gebleven was. Haar moeder had haar verteld dat hij in de hemel bij 
Onze Lieve Heer was en dat hij niet meer terug zou komen. Verdriet, onmacht 
en onbegrip streden in Klaasje nog om het hardst, hoewel het bij haar allemaal 
wat geluwd was na een half jaar. Wel dacht ze zo af en toe nog aan kleine 
Rudie, maar dan aan de mooie dingen die ze nog van hem wist. Zijn kleine 
handjes, nog kleiner dan die van haar of zoals hij waggelend rondliep in zijn 
malle rompertje. Dat zijn ouders  nog veel om hem treurden ontging haar 
grotendeels.

Het had flink gesneeuwd in de Kerstnacht. De eerste sneeuw deze 
winter. Klaasje had zich de ogen uitgekeken, want ze had nog nooit sneeuw 
gezien. Was het eerst schrikken, snel won haar nieuwsgierigheid het van haar 
angst. Ze rende naar buiten nog voordat haar moeder haar een jas of 
handschoenen kon aanreiken. Ze zakte tot haar enkels in de verse sneeuw en 
met haar handen graaide ze in de witte substantie. Koud, maar aanvankelijk 
voelde ze dat niet. De sneeuw liet zich oppakken en tot een bolletje persen, 
daar kwam Klaasje spelenderwijs achter. De sneeuwbal gooide ze naar 
moeder, die net bezorgd naar buiten kwam omdat Klaasje niet tegen de kou 
beschermd was.

“Kind,” zei moeder, “Het is toch veel te koud om zo buiten te zijn!”
En nu pas realiseerde Klaasje hoe koud haar handen waren. Ze liep naar haar 
moeder, die liefdevol haar handen om die van Klaasje vouwde. 
“Wat mooi, hè, mama? Is dat nou sneeuw?” Kleumde Klaasje.
“Ja, maar je moet uitkijken voor de kou.” Zei moeder bezorgd.
“Heeft Onze Lieve Heer die sneeuw gestuurd?” 
“Misschien, Klaasje.” 
“Ik denk dat Rudie het gestuurd heeft,” zei Klaasje overtuigd.
“Vast en zeker,” zei moeder, en ze glimlachte eventjes.

Theo Coenders

Rond Kerstmis – even noteren!

zaterdag 23 december geeft Muziekvereniging Konin-
klijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk van 10:00 - 12:00 
uur een Kerstoptreden op het terrein van 
ErZitLigtIetsBijWa,  Schoolpad  te Ewijk. U wordt hierbij 

van harte uitgenodigd.

En wederom, ook op zaterdag 23 december, om 20:00 uur geven wij een 
Kerstconcert in de Antonius van Paduakerk in Winssen. Wij laten u graag 
horen hoe een fanfare zacht en warm maar ook groots en vol kan klinken,
majestueus als een orgel en sprankelend als een kerstklokje. De akoestiek van 
de kerk ondersteunt de fraaie muzikale werken die wij ten gehore gaan 
brengen. Natuurlijk staan er ook klassiekers op het programma verpakt in een 
swingend eigentijds jasje. De entree is gratis. Wij hopen u te mogen 
begroeten.

Bronzen Stemmen: Op zondag 17 december om 15.00 uur is er in de 
Corneliuskerk een Kerstconcert van het senioren mannenkoor ‘De Bronzen 
Stemmen’.

Muzimare: Op donderdag 28 december om 15.00 uur is er in de 
Corneliuskerk een Kerstconcert m.m.v. het koor ‘Muzimare’ o.l.v. Sophia 
Brink.

Het gevoel van Kerst - 24 december 22.00 uur - H. Andreas Kerk 
Het kerstverhaal in een geheel nieuw jasje, muziek voor jong en oud, het 
gevoel van saamhorigheid op kerstavond! Dat is wat Our Choice op 24 
december met u wil ervaren. We nemen u mee aan de hand van het nog altijd 
bijzondere en hartverwarmende kerstverhaal waarbij we prachtige nummers 
ten gehore brengen! Solisten, warmte en inspiratie, een moment waarop 
iedereen zich welkom voelt en waar samen zijn centraal staat. Dat is het 
gevoel van Kerst, u bent daarom van harte welkom! Wees op tijd, want vol is 
vol! Lees meer hierover op de pagina in het katern Weurt
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Links Kleinzoon Wim Croonen, bij opa’s monument (foto: Arno Spin) 

Rechts:: Pauselijke oorkonde
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Winssen

Zwerfvuil Winssen
Beste jongens en meisjes, Regelmatig loop ik langs de Waal en verzamel 
zwerfvuil. Je staat versteld hoeveel er ligt en wat er ligt. Ik heb gehoord dat er
kinderen in Winssen zijn die dat ook wel zouden willen doen. Wie heeft er zin 
in om op donderdag 4 januari samen met mij dat te gaan doen. Om 13.30 sta 
ik bij het kapelletje op de dijk. Vervolgens gaan we samen naar de Waal. 

Bel mij als je mee wilt doen zodat ik voor 
knijpers en emmers kan zorgen. Als jullie 
papa's mama's opa's of oma's het ook leuk 
vinden zijn ze van harte welkom. Laten we 
het nieuwe jaar goed beginnen en bij dragen 
aan een mooi stukje schone Waal. 
Tot dan, 
Mieske Aalbers
Plakstraat 8
Tel. 524407

Foto: Mieske Aalbers

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

Extra geld voor opknapbeurt De Paulus. In de Gelderlander van 
donderdag 2 november jl. de mededeling dat de verbouwing van het dorpshuis 
door kan gaan nu de gemeente extra geld geeft. Het bestuur van de Paulus is 
hier erg blij mee want zonder deze bijdrage had de renovatie niet plaats 
kunnen vinden. Het gebouw wordt verduurzaamt, er wordt dubbel glas 
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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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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 



geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 

Bij toeval vinden we nog een Zouaaf, n.l. Adrianus Joannes Croonen. 
Zijn grafzerk heeft vele rondwervingen mee gemaakt totdat iemand er zich 
ontfermde en het toenmalig kerkbestuur (nu contactraad) er op attendeerde dat 
het een unieke grafzerk is. De contactraad heeft zich er mee bezig gehouden
en hebben door middel van bemiddeling deze zerk laten repareren en deze is 
in een goede staat terug geplaatst op het kerkhof, gelegen aan de oude 
(oostkant) van het kerkhof waar het opvalt door zijn bijzondere uitstraling 
door 'n beeltenis bovenop de zerk (zie foto).
Bij navraag bij zijn kleinkinderen, te weten. Arie en Wim Croonen, bij de 
oudere Ewijkenaren goede bekenden, blijken zij in het bezit te zijn van een 
pauselijke onderscheiding van hun opa.
Adrianus Joannes Croonen kwam terug naar Ewijk en begon, waar nu Antoon 
Fleuren woont (naast de oude toren), een winkeltje met café en achter het huis 
met een maalderij. Later verhuisde hij naar het huis op de hoek Klapstraat - 
Dorpstraat, nu Klaphekstraat-Julianastraat, en begon daar met een smederij. 
Thans word deze woning nog steeds "de Smees" genoemd. (zie bovenaan de 
voorzijde van het huis).

Een Zouaaf was een (vrijwillige) soldaat
die in 1831 door Paus Pius IX
zijn aangesteld. Dit waren
vrijwilligers die vanuit de katholieke
kerk, uit heel Nederland zijn opgeroepen,
om in die tijd de Paus bij te staan tegen een
opstand die in Italië plaats vond. Deze
vrijwilligers werden wel eerst gekeurd
voordat ze naar Rome op transport gingen,
om bij de Paus te gaan dienen. 
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Winssen

Zwerfvuil Winssen
Beste jongens en meisjes, Regelmatig loop ik langs de Waal en verzamel 
zwerfvuil. Je staat versteld hoeveel er ligt en wat er ligt. Ik heb gehoord dat er
kinderen in Winssen zijn die dat ook wel zouden willen doen. Wie heeft er zin 
in om op donderdag 4 januari samen met mij dat te gaan doen. Om 13.30 sta 
ik bij het kapelletje op de dijk. Vervolgens gaan we samen naar de Waal. 

Bel mij als je mee wilt doen zodat ik voor 
knijpers en emmers kan zorgen. Als jullie 
papa's mama's opa's of oma's het ook leuk 
vinden zijn ze van harte welkom. Laten we 
het nieuwe jaar goed beginnen en bij dragen 
aan een mooi stukje schone Waal. 
Tot dan, 
Mieske Aalbers
Plakstraat 8
Tel. 524407

Foto: Mieske Aalbers

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

Extra geld voor opknapbeurt De Paulus. In de Gelderlander van 
donderdag 2 november jl. de mededeling dat de verbouwing van het dorpshuis 
door kan gaan nu de gemeente extra geld geeft. Het bestuur van de Paulus is 
hier erg blij mee want zonder deze bijdrage had de renovatie niet plaats 
kunnen vinden. Het gebouw wordt verduurzaamt, er wordt dubbel glas 

geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 

Bij toeval vinden we nog een Zouaaf, n.l. Adrianus Joannes Croonen. 
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in een goede staat terug geplaatst op het kerkhof, gelegen aan de oude 
(oostkant) van het kerkhof waar het opvalt door zijn bijzondere uitstraling 
door 'n beeltenis bovenop de zerk (zie foto).
Bij navraag bij zijn kleinkinderen, te weten. Arie en Wim Croonen, bij de 
oudere Ewijkenaren goede bekenden, blijken zij in het bezit te zijn van een 
pauselijke onderscheiding van hun opa.
Adrianus Joannes Croonen kwam terug naar Ewijk en begon, waar nu Antoon 
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met een maalderij. Later verhuisde hij naar het huis op de hoek Klapstraat - 
Dorpstraat, nu Klaphekstraat-Julianastraat, en begon daar met een smederij. 
Thans word deze woning nog steeds "de Smees" genoemd. (zie bovenaan de 
voorzijde van het huis).
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ik bij het kapelletje op de dijk. Vervolgens gaan we samen naar de Waal. 
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Kort-Kort-Kort
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de 
volgende artikelen:

Extra geld voor opknapbeurt De Paulus. In de Gelderlander van 
donderdag 2 november jl. de mededeling dat de verbouwing van het dorpshuis 
door kan gaan nu de gemeente extra geld geeft. Het bestuur van de Paulus is 
hier erg blij mee want zonder deze bijdrage had de renovatie niet plaats 
kunnen vinden. Het gebouw wordt verduurzaamt, er wordt dubbel glas 

Er zijn prijzen te zien van verschillende mogelijkheden te vinden op de 
website van de parochie:
www.johannesxxiii.nl/algemene-gegevens/tarieven.

Om bij het columbarium te blijven zijn de prijzen in onze parochie;
1 asbus (urn) 20 jaar € 800,00 2 asbussen 20 jaar € 1070,00
1 asbus (urn) 10 jaar € 565,00 2 asbussen 10 jaar €  850,00
1 asbus (urn)   5 jaar € 375,00 2 asbussen   5 jaar €  565,00
Zo heeft iedere kerk zijn eigen uitstraling, afmetingen en afspraken.

• In Weurt is er een speciale plek waar men de urn in een soort 
honingraatmodel geplaatst kan worden maar er kan ook iets anders 
gerealiseerd worden..

• In Beuningen is het oude knekelhuisje op het kerkhof daarvoor ingericht.
• In Winssen is in de oude toren één wand beschikbaar gemaakt en zal in de 

toekomst verder worden uit gebreid.
• Zo ook in Ewijk is in de oude toren zo'n zelfde wand gecreëerd.

Probeer eens te kijken bij een van onze kerkenhoven om een indruk te krijgen 
hoe mooi zo iets kan zijn voor onze dierbaren. Ik moet er wel bij zeggen, dat 
vele van onze parochianen naar het crematorium gaan, terwijl ook op onze 
kerkhoven dit kan geschieden, het is maar waar u er zelf voor kiest, maar de 
mogelijkheid bieden wij u aan.
Voor verdere inlichtingen staat elke geloofgemeenschap van Beuningen u 
graag te woord, maar kijk ook even op de website van onze parochie.

Zouaven in Ewijk
Dat er één Zouaaf in Ewijk begraven lag wisten we al jaren, dat is terug te 
vinden op de site van Zouaven in Gelderland en op de oude Toren,
doormiddel de Qr-code te scannen die daar aanwezig is. We praten dan over 
de Zouaaf Johannes van Wees geboren te Udenhout in 1840, en overleden in 
Ewijk op 19 maart 1915.
Maar…
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geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 
toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
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geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 
toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 

ze er



Ewijk

2e Kerstdag Kerstsfeer in Ewijkse kerk
Op dinsdag 26 December 2e Kerstdag is in Ewijk voor het 3e jaar de R.K. 
Kerk open van

13.00 uur tot 16.00 uur.

Men kan de  “kerstsfeer” aanschouwen in een prachtig versierde kerk. Tevens 
kunt u tijdens uw bezoek  luisteren naar live muziek/zang.
Meerdere jongeren zullen  deze middag met o.a.: Bugel, Bariton, Klarinet, 
Gitaar, Trompet,duo Hans & Hans, en zang de “Kerstsfeer” ten gehore 
brengen. Tevens is op verzoek van vele, de diapresentatie te kijk, die tijdens 
het 100 jarig jubileum te zien was.
Namens het Kerstcomité begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk.

Columbarium in Ewijk
Ongeveer zo'n 3 jaar geleden is er in de oude 
toren in Ewijk een columbarium gecreëerd.
Waarschijnlijk is er bij onze parochianen hier 
weinig bekendheid aan gegeven of besteed. In 
het columbarium kunnen urnen van uw dierbare 
bijgezet worden in plaats van een urnenput. Om 
uw dierbare bij te laten zetten in ons 
Columbarium zijn vanuit onze geloofs-
gemeenschap (H. Johannes XXIII) prijzen 
gehanteerd.

Foto: Arno Spin
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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 

toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
Wegwerkers gaan aan de slag met de kruisingen Leegstraat, Geerstraat en 
Deijnschestraat.

Tussen Maas en Waal - Als het niet gezellig was kwamen we niet 
hoor! In de krant van 21 november jl. een mooie foto van Dorien Baars,
Stephanie van Haren en Leonne Peters achter de bar bij Roda 28. In de rubriek 
Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander mensen die hier wonen, 
werken of recreëren. Vandaag de schoonmaakploeg van Roda 28 uit Winssen. 
Het schoonmaakteam maakt de kantine, bar, kleedkamers wc’s kortom alles 
schoon. Ook zorgen zij voor de bestellingen. Een groepje mannen verzorgt het 
onderhoud buiten. Dat gebeurt elke maandagmorgen om 8.30 uur. Samen 
wordt er koffie gedronken, er is een goede sfeer op de club en als het niet 
gezellig was dan kwamen ze niet zeggen ze!

Van Heemstraweg verandert niet, ondanks de klachten. In de 
Gelderlander van woensdag 29 november jl. de mededeling dat ondanks 
klachten van inwoners de opgeknapte Van Heemstraweg blijft zoals die nu is. 
Wel komen er nog geplande bomen en borden bij. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Zij vinden de breedte van het fietspad 
ook niet zoals ze die ideaal zouden willen maar er moest rekening gehouden 
worden met de monumentale bomen die langs de weg staan. Verder brengt de 
nieuwe verkeerssituatie nog een tijd lang gewenning met zich mee voor alle 
weggebruikers.

Oud Winssen: Postboden 1
De familie Loeffen. In het jaar 1851 werd door de Nederlandse Posterijen in 
Winssen benoemd tot brievengaarder (postbezorger op een dorp) de 
Winssenaar Henricus Loeffen (*Wi.16-01-1822). Hij was winkelier en tapper 
in een gebouw dat hij in die tijd “de Posthoorn” noemde. Dat gebouw, tevens 
woonhuis, stond aan de tegenwoordige Van Heemstraweg in Winssen waar nu 
Paul van Beuningen op huisnummer 43 woont. 

Henricus Loeffen bleef in functie tot 01-11-1888 (eervol ontslag) en 
werd toen als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Jan Loeffen. Deze 
Jan overleed op 54 jarige leeftijd op 16-12-1913. Hij was getrouwd met 
Theodora (Door) Geenen die na het overlijden van haar man benoemd werd 
tot brievengaarster te Winssen ingaande 01-04-1914. Jan en Door woonden in 
het huis met winkel aan de Hoogstraat (later Van Heemstraweg) rechts naast 
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Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
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Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
Wegwerkers gaan aan de slag met de kruisingen Leegstraat, Geerstraat en 
Deijnschestraat.

Tussen Maas en Waal - Als het niet gezellig was kwamen we niet 
hoor! In de krant van 21 november jl. een mooie foto van Dorien Baars,
Stephanie van Haren en Leonne Peters achter de bar bij Roda 28. In de rubriek 
Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander mensen die hier wonen, 
werken of recreëren. Vandaag de schoonmaakploeg van Roda 28 uit Winssen. 
Het schoonmaakteam maakt de kantine, bar, kleedkamers wc’s kortom alles 
schoon. Ook zorgen zij voor de bestellingen. Een groepje mannen verzorgt het 
onderhoud buiten. Dat gebeurt elke maandagmorgen om 8.30 uur. Samen 
wordt er koffie gedronken, er is een goede sfeer op de club en als het niet 
gezellig was dan kwamen ze niet zeggen ze!

Van Heemstraweg verandert niet, ondanks de klachten. In de 
Gelderlander van woensdag 29 november jl. de mededeling dat ondanks 
klachten van inwoners de opgeknapte Van Heemstraweg blijft zoals die nu is. 
Wel komen er nog geplande bomen en borden bij. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Zij vinden de breedte van het fietspad 
ook niet zoals ze die ideaal zouden willen maar er moest rekening gehouden 
worden met de monumentale bomen die langs de weg staan. Verder brengt de 
nieuwe verkeerssituatie nog een tijd lang gewenning met zich mee voor alle 
weggebruikers.

Oud Winssen: Postboden 1
De familie Loeffen. In het jaar 1851 werd door de Nederlandse Posterijen in 
Winssen benoemd tot brievengaarder (postbezorger op een dorp) de 
Winssenaar Henricus Loeffen (*Wi.16-01-1822). Hij was winkelier en tapper 
in een gebouw dat hij in die tijd “de Posthoorn” noemde. Dat gebouw, tevens 
woonhuis, stond aan de tegenwoordige Van Heemstraweg in Winssen waar nu 
Paul van Beuningen op huisnummer 43 woont. 

Henricus Loeffen bleef in functie tot 01-11-1888 (eervol ontslag) en 
werd toen als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Jan Loeffen. Deze 
Jan overleed op 54 jarige leeftijd op 16-12-1913. Hij was getrouwd met 
Theodora (Door) Geenen die na het overlijden van haar man benoemd werd 
tot brievengaarster te Winssen ingaande 01-04-1914. Jan en Door woonden in 
het huis met winkel aan de Hoogstraat (later Van Heemstraweg) rechts naast 

Foto: archief Bart Watterberg
Op de foto v.l.n.r. Postbode Hannes v.d. Heuvel (*Wi. 18-01-1918); 
postbode Henk Stevens (* Wi. 07-03-1947); postbode Toon Lamers (* Ew. 
21-09-1948) en postkantoorhouder Hans Loeffen.
Volgende keer meer over de postboden.
Bart Wattenberg. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com
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Wegwerkers gaan aan de slag met de kruisingen Leegstraat, Geerstraat en 
Deijnschestraat.

Tussen Maas en Waal - Als het niet gezellig was kwamen we niet 
hoor! In de krant van 21 november jl. een mooie foto van Dorien Baars,
Stephanie van Haren en Leonne Peters achter de bar bij Roda 28. In de rubriek 
Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander mensen die hier wonen, 
werken of recreëren. Vandaag de schoonmaakploeg van Roda 28 uit Winssen. 
Het schoonmaakteam maakt de kantine, bar, kleedkamers wc’s kortom alles 
schoon. Ook zorgen zij voor de bestellingen. Een groepje mannen verzorgt het 
onderhoud buiten. Dat gebeurt elke maandagmorgen om 8.30 uur. Samen 
wordt er koffie gedronken, er is een goede sfeer op de club en als het niet 
gezellig was dan kwamen ze niet zeggen ze!

Van Heemstraweg verandert niet, ondanks de klachten. In de 
Gelderlander van woensdag 29 november jl. de mededeling dat ondanks 
klachten van inwoners de opgeknapte Van Heemstraweg blijft zoals die nu is. 
Wel komen er nog geplande bomen en borden bij. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Zij vinden de breedte van het fietspad 
ook niet zoals ze die ideaal zouden willen maar er moest rekening gehouden 
worden met de monumentale bomen die langs de weg staan. Verder brengt de 
nieuwe verkeerssituatie nog een tijd lang gewenning met zich mee voor alle 
weggebruikers.

Oud Winssen: Postboden 1
De familie Loeffen. In het jaar 1851 werd door de Nederlandse Posterijen in 
Winssen benoemd tot brievengaarder (postbezorger op een dorp) de 
Winssenaar Henricus Loeffen (*Wi.16-01-1822). Hij was winkelier en tapper 
in een gebouw dat hij in die tijd “de Posthoorn” noemde. Dat gebouw, tevens 
woonhuis, stond aan de tegenwoordige Van Heemstraweg in Winssen waar nu 
Paul van Beuningen op huisnummer 43 woont. 

Henricus Loeffen bleef in functie tot 01-11-1888 (eervol ontslag) en 
werd toen als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Jan Loeffen. Deze 
Jan overleed op 54 jarige leeftijd op 16-12-1913. Hij was getrouwd met 
Theodora (Door) Geenen die na het overlijden van haar man benoemd werd 
tot brievengaarster te Winssen ingaande 01-04-1914. Jan en Door woonden in 
het huis met winkel aan de Hoogstraat (later Van Heemstraweg) rechts naast 
notaris Roes. In dat huis heeft ook gewoond de Winssense postbode Jan 
Loeffen (* 24-08-1906) getrouwd met Riek v. Gaalen uit Ewijk. 

De opvolger van postkantoorhoudster Door Loeffen-Geenen was haar 
zoon Hend Loeffen (* 18-08-1896) die op het grondstuk kwam te wonen 
rechts naast de vroegere “de Posthoorn” aan de Van Heemstraweg (toen 
Hoogstraat genoemd). Hend overleed op 29-09-1955. Zijn opvolger werd in 
1957 zijn zoon Hans Loeffen (*18-01-1935). Die bleef als kantoorhouder in 
dienst tot 01-11-1992. Daarmede kwam er een einde aan 141 jaar 
postkantoorhouder Loeffen in Winssen.
Eugenius (Geen) Loeffen. In Winssen heeft ook nog enige tijd als postbode 
gewerkt een oom van Hans Loeffen, genaamd Eugenius (Geen) Ant. Loeffen
* Winssen 01-10-1900 en † in Amsterdam op 06-02-1966. Hij werd met 
ingang van 01-11-1919 benoemd tot postbode in Winssen. In 1930 behaalde 
hij het diploma vakexamen voor postassistent in het postwezen. Op 16-04-
1935 volgde zijn benoeming tot assistent 1ste klasse met als standplaats 
(hoofdpostkantoor) Amsterdam. In die stad is hij ook gaan wonen. Op 07-10-
1935 trouwde hij met de onderwijzeres aan de meisjesschool in Winssen 
Wilhelmina Anna v.d. Hurk (*Wi. 19-01-1900). Zij was op die school sedert 
01-05-1922 werkzaam en daarvoor in Beuningen. Zij is overleden in 
Amsterdam op 14-05-1937 op de dag dat zij was bevallen van een zoon die 
Wim werd genoemd. Deze Wim volgde een universitaire opleiding 
(wijsbegeerte).
Wilhelmina v.d. Hurk was een zuster van de textielhandelaar Wim van den 
Hurk die in de Molenstraat in Winssen heeft gewoond. Hun ouders woonden 
vroeger in d’n Hoek van Winssen op het adres Dijk B 290.
Geen Loeffen hertrouwde met Anna Maria Mosmuller en uit dit huwelijk 
zijn géén kinderen geboren. Geen is vroeger in Winssen ook actief geweest in
het verenigingsleven. Zo was hij medeoprichter van de voetbalclub 
VOORWAARTS. En in 1928 was hij, samen met het schoolhoofd Ramakers, 
ook betrokken bij de oprichting van de huidige voetbalclub RODA 28. Op 
bladzijde 68 van mijn boek “Een rondje door Winssen” staat een foto 
waarop Geen Loeffen voorkomt.

Voor de foto: zie pagina 16
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 16 dec 19:00 Jan Volkers Dames 19:00 WoCo Nico & 
Carla

zo 17 dec 10:00 WoCo LGK 10:00 Pater Tiny 
Thomassen

SZ 9:30 Pastor
Jan de Waal

AK

za 23 dec 4e zondag
Advent

19:00 Boeteviering 
H.v.Dooren

SZ

15:00

19:00 Gezinsviering 
B.Visschedijk

19:00 Gezinsviering 
Ruud Roefs

18:00 18:00 Peuter/kleuter
viering (geen 
communie)

CD

20:00 Pater Jo 
Straver

K&V 20:00 Pastor
Jan de Waal

AK

22:00 Nachtmis
Ruud Roefs

VN 22:00 Nachtmis 
B.Visschedijk

LGK 22:00 Pastor Harry 
van Dooren

KOM 22:00 Pastor
Jan de Waal

OC

ma 25 dec 1e Kerstdag 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10:00 Pastor Jan de 
Waal

LGK 10:00 Pastor Lambert 
Arts

SZ

di 26 dec 2e Kerstdag 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Vision 10:00 Pastor Lambert 
Arts

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

NAG

za 30 dec Feest v/d
H. Familie

19:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN

zo 31 dec Oudjaar 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10:00 Pastor  Jo 
Straver

SZ 9:30 Pastor
Jan de Waal

AK

ma 1 jan Nieuwjaar 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN

za 6 jan 19:00 Pastor Lambert 
Arts

SZ

zo 7 jan 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10:00 Pastor Lambert 
Arts

SZ n.n.b. Pastor
Jan de Waal

AK

za 13 jan 19:00 Pastor Harry 
van Dooren

SZ

zo 14 jan 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10:00 Pastor Harry 
van Dooren

SZ n.n.b. Pastor
Jan de Waal

AK

za 20 jan 19:00 WoCo

zo 21 jan 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10:00 WoCo n.n.b. Pastor
Jan de Waal

OC

De juiste tijd van de vieringen in Weurt in 2018 is bij het samenstellen van de Rondom Johannes nog niet bekend. 
Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

Openbaring 
des Heren

3e zondag
Advent

geen viering!

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

3e zondag
door het jaar

2e zondag
door het jaar

geen viering

geen viering

Gezinsviering WoCo: 
Miréya & de Triangeltjes

Kerst met Kleuters: 
kinderkoor de 
Triangeltjes

Kerstavondzo 24 dec 
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schoon. Ook zorgen zij voor de bestellingen. Een groepje mannen verzorgt het 
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ook niet zoals ze die ideaal zouden willen maar er moest rekening gehouden 
worden met de monumentale bomen die langs de weg staan. Verder brengt de 
nieuwe verkeerssituatie nog een tijd lang gewenning met zich mee voor alle 
weggebruikers.

Oud Winssen: Postboden 1
De familie Loeffen. In het jaar 1851 werd door de Nederlandse Posterijen in 
Winssen benoemd tot brievengaarder (postbezorger op een dorp) de 
Winssenaar Henricus Loeffen (*Wi.16-01-1822). Hij was winkelier en tapper 
in een gebouw dat hij in die tijd “de Posthoorn” noemde. Dat gebouw, tevens 
woonhuis, stond aan de tegenwoordige Van Heemstraweg in Winssen waar nu 
Paul van Beuningen op huisnummer 43 woont. 

Henricus Loeffen bleef in functie tot 01-11-1888 (eervol ontslag) en 
werd toen als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Jan Loeffen. Deze 
Jan overleed op 54 jarige leeftijd op 16-12-1913. Hij was getrouwd met 
Theodora (Door) Geenen die na het overlijden van haar man benoemd werd 
tot brievengaarster te Winssen ingaande 01-04-1914. Jan en Door woonden in 
het huis met winkel aan de Hoogstraat (later Van Heemstraweg) rechts naast 
notaris Roes. In dat huis heeft ook gewoond de Winssense postbode Jan 
Loeffen (* 24-08-1906) getrouwd met Riek v. Gaalen uit Ewijk. 

De opvolger van postkantoorhoudster Door Loeffen-Geenen was haar 
zoon Hend Loeffen (* 18-08-1896) die op het grondstuk kwam te wonen 
rechts naast de vroegere “de Posthoorn” aan de Van Heemstraweg (toen 
Hoogstraat genoemd). Hend overleed op 29-09-1955. Zijn opvolger werd in 
1957 zijn zoon Hans Loeffen (*18-01-1935). Die bleef als kantoorhouder in 
dienst tot 01-11-1992. Daarmede kwam er een einde aan 141 jaar 
postkantoorhouder Loeffen in Winssen.
Eugenius (Geen) Loeffen. In Winssen heeft ook nog enige tijd als postbode 
gewerkt een oom van Hans Loeffen, genaamd Eugenius (Geen) Ant. Loeffen
* Winssen 01-10-1900 en † in Amsterdam op 06-02-1966. Hij werd met 
ingang van 01-11-1919 benoemd tot postbode in Winssen. In 1930 behaalde 
hij het diploma vakexamen voor postassistent in het postwezen. Op 16-04-
1935 volgde zijn benoeming tot assistent 1ste klasse met als standplaats 
(hoofdpostkantoor) Amsterdam. In die stad is hij ook gaan wonen. Op 07-10-
1935 trouwde hij met de onderwijzeres aan de meisjesschool in Winssen 
Wilhelmina Anna v.d. Hurk (*Wi. 19-01-1900). Zij was op die school sedert 
01-05-1922 werkzaam en daarvoor in Beuningen. Zij is overleden in 
Amsterdam op 14-05-1937 op de dag dat zij was bevallen van een zoon die 
Wim werd genoemd. Deze Wim volgde een universitaire opleiding 
(wijsbegeerte).
Wilhelmina v.d. Hurk was een zuster van de textielhandelaar Wim van den 
Hurk die in de Molenstraat in Winssen heeft gewoond. Hun ouders woonden 
vroeger in d’n Hoek van Winssen op het adres Dijk B 290.
Geen Loeffen hertrouwde met Anna Maria Mosmuller en uit dit huwelijk 
zijn géén kinderen geboren. Geen is vroeger in Winssen ook actief geweest in
het verenigingsleven. Zo was hij medeoprichter van de voetbalclub 
VOORWAARTS. En in 1928 was hij, samen met het schoolhoofd Ramakers, 
ook betrokken bij de oprichting van de huidige voetbalclub RODA 28. Op 
bladzijde 68 van mijn boek “Een rondje door Winssen” staat een foto 
waarop Geen Loeffen voorkomt.

Voor de foto: zie pagina 16
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Foto: archief Bart Watterberg
Op de foto v.l.n.r. Postbode Hannes v.d. Heuvel (*Wi. 18-01-1918); 
postbode Henk Stevens (* Wi. 07-03-1947); postbode Toon Lamers (* Ew. 
21-09-1948) en postkantoorhouder Hans Loeffen.
Volgende keer meer over de postboden.
Bart Wattenberg. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com
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Ewijk

2e Kerstdag Kerstsfeer in Ewijkse kerk
Op dinsdag 26 December 2e Kerstdag is in Ewijk voor het 3e jaar de R.K. 
Kerk open van

13.00 uur tot 16.00 uur.

Men kan de  “kerstsfeer” aanschouwen in een prachtig versierde kerk. Tevens 
kunt u tijdens uw bezoek  luisteren naar live muziek/zang.
Meerdere jongeren zullen  deze middag met o.a.: Bugel, Bariton, Klarinet, 
Gitaar, Trompet,duo Hans & Hans, en zang de “Kerstsfeer” ten gehore 
brengen. Tevens is op verzoek van vele, de diapresentatie te kijk, die tijdens 
het 100 jarig jubileum te zien was.
Namens het Kerstcomité begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk.

Columbarium in Ewijk
Ongeveer zo'n 3 jaar geleden is er in de oude 
toren in Ewijk een columbarium gecreëerd.
Waarschijnlijk is er bij onze parochianen hier 
weinig bekendheid aan gegeven of besteed. In 
het columbarium kunnen urnen van uw dierbare 
bijgezet worden in plaats van een urnenput. Om 
uw dierbare bij te laten zetten in ons 
Columbarium zijn vanuit onze geloofs-
gemeenschap (H. Johannes XXIII) prijzen 
gehanteerd.

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

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
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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 

toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
Wegwerkers gaan aan de slag met de kruisingen Leegstraat, Geerstraat en 
Deijnschestraat.

Tussen Maas en Waal - Als het niet gezellig was kwamen we niet 
hoor! In de krant van 21 november jl. een mooie foto van Dorien Baars,
Stephanie van Haren en Leonne Peters achter de bar bij Roda 28. In de rubriek 
Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander mensen die hier wonen, 
werken of recreëren. Vandaag de schoonmaakploeg van Roda 28 uit Winssen. 
Het schoonmaakteam maakt de kantine, bar, kleedkamers wc’s kortom alles 
schoon. Ook zorgen zij voor de bestellingen. Een groepje mannen verzorgt het 
onderhoud buiten. Dat gebeurt elke maandagmorgen om 8.30 uur. Samen 
wordt er koffie gedronken, er is een goede sfeer op de club en als het niet 
gezellig was dan kwamen ze niet zeggen ze!

Van Heemstraweg verandert niet, ondanks de klachten. In de 
Gelderlander van woensdag 29 november jl. de mededeling dat ondanks 
klachten van inwoners de opgeknapte Van Heemstraweg blijft zoals die nu is. 
Wel komen er nog geplande bomen en borden bij. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Zij vinden de breedte van het fietspad 
ook niet zoals ze die ideaal zouden willen maar er moest rekening gehouden 
worden met de monumentale bomen die langs de weg staan. Verder brengt de 
nieuwe verkeerssituatie nog een tijd lang gewenning met zich mee voor alle 
weggebruikers.

Oud Winssen: Postboden 1
De familie Loeffen. In het jaar 1851 werd door de Nederlandse Posterijen in 
Winssen benoemd tot brievengaarder (postbezorger op een dorp) de 
Winssenaar Henricus Loeffen (*Wi.16-01-1822). Hij was winkelier en tapper 
in een gebouw dat hij in die tijd “de Posthoorn” noemde. Dat gebouw, tevens 
woonhuis, stond aan de tegenwoordige Van Heemstraweg in Winssen waar nu 
Paul van Beuningen op huisnummer 43 woont. 

Henricus Loeffen bleef in functie tot 01-11-1888 (eervol ontslag) en 
werd toen als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Jan Loeffen. Deze 
Jan overleed op 54 jarige leeftijd op 16-12-1913. Hij was getrouwd met 
Theodora (Door) Geenen die na het overlijden van haar man benoemd werd 
tot brievengaarster te Winssen ingaande 01-04-1914. Jan en Door woonden in 
het huis met winkel aan de Hoogstraat (later Van Heemstraweg) rechts naast 



Er zijn prijzen te zien van verschillende mogelijkheden te vinden op de 
website van de parochie:
www.johannesxxiii.nl/algemene-gegevens/tarieven.

Om bij het columbarium te blijven zijn de prijzen in onze parochie;
1 asbus (urn) 20 jaar € 800,00 2 asbussen 20 jaar € 1070,00
1 asbus (urn) 10 jaar € 565,00 2 asbussen 10 jaar €  850,00
1 asbus (urn)   5 jaar € 375,00 2 asbussen   5 jaar €  565,00
Zo heeft iedere kerk zijn eigen uitstraling, afmetingen en afspraken.

• In Weurt is er een speciale plek waar men de urn in een soort 
honingraatmodel geplaatst kan worden maar er kan ook iets anders 
gerealiseerd worden..

• In Beuningen is het oude knekelhuisje op het kerkhof daarvoor ingericht.
• In Winssen is in de oude toren één wand beschikbaar gemaakt en zal in de 

toekomst verder worden uit gebreid.
• Zo ook in Ewijk is in de oude toren zo'n zelfde wand gecreëerd.

Probeer eens te kijken bij een van onze kerkenhoven om een indruk te krijgen 
hoe mooi zo iets kan zijn voor onze dierbaren. Ik moet er wel bij zeggen, dat 
vele van onze parochianen naar het crematorium gaan, terwijl ook op onze 
kerkhoven dit kan geschieden, het is maar waar u er zelf voor kiest, maar de 
mogelijkheid bieden wij u aan.
Voor verdere inlichtingen staat elke geloofgemeenschap van Beuningen u 
graag te woord, maar kijk ook even op de website van onze parochie.

Zouaven in Ewijk
Dat er één Zouaaf in Ewijk begraven lag wisten we al jaren, dat is terug te 
vinden op de site van Zouaven in Gelderland en op de oude Toren,
doormiddel de Qr-code te scannen die daar aanwezig is. We praten dan over 
de Zouaaf Johannes van Wees geboren te Udenhout in 1840, en overleden in 
Ewijk op 19 maart 1915.
Maar…
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geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 
toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
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Er zijn prijzen te zien van verschillende mogelijkheden te vinden op de 
website van de parochie:
www.johannesxxiii.nl/algemene-gegevens/tarieven.

Om bij het columbarium te blijven zijn de prijzen in onze parochie;
1 asbus (urn) 20 jaar € 800,00 2 asbussen 20 jaar € 1070,00
1 asbus (urn) 10 jaar € 565,00 2 asbussen 10 jaar €  850,00
1 asbus (urn)   5 jaar € 375,00 2 asbussen   5 jaar €  565,00
Zo heeft iedere kerk zijn eigen uitstraling, afmetingen en afspraken.

• In Weurt is er een speciale plek waar men de urn in een soort 
honingraatmodel geplaatst kan worden maar er kan ook iets anders 
gerealiseerd worden..

• In Beuningen is het oude knekelhuisje op het kerkhof daarvoor ingericht.
• In Winssen is in de oude toren één wand beschikbaar gemaakt en zal in de 

toekomst verder worden uit gebreid.
• Zo ook in Ewijk is in de oude toren zo'n zelfde wand gecreëerd.

Probeer eens te kijken bij een van onze kerkenhoven om een indruk te krijgen 
hoe mooi zo iets kan zijn voor onze dierbaren. Ik moet er wel bij zeggen, dat 
vele van onze parochianen naar het crematorium gaan, terwijl ook op onze 
kerkhoven dit kan geschieden, het is maar waar u er zelf voor kiest, maar de 
mogelijkheid bieden wij u aan.
Voor verdere inlichtingen staat elke geloofgemeenschap van Beuningen u 
graag te woord, maar kijk ook even op de website van onze parochie.

Zouaven in Ewijk
Dat er één Zouaaf in Ewijk begraven lag wisten we al jaren, dat is terug te 
vinden op de site van Zouaven in Gelderland en op de oude Toren,
doormiddel de Qr-code te scannen die daar aanwezig is. We praten dan over 
de Zouaaf Johannes van Wees geboren te Udenhout in 1840, en overleden in 
Ewijk op 19 maart 1915.
Maar…
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geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 
toch een beetje bij zijn. Voor degene die overleden zijn brandt er altijd een 
kaars.

Van Kraaij bezorgt club uit Winssen eerste zege op Ewijk sinds 
1988. Derbydroogte Roda is voorbij. In de Gelderlander van maandag 6
november jl. een mooie grote actiefoto van Martijn Teuwsen uit de Hendrik de 
Haardstraat die de bal te pakken heeft voordat Ewijk gevaarlijk wordt.
Ewijk speelt op eigen veld het beste en leidt bij rust zelfs met 2-1. Na rust is 
Winssen sterker en wint uiteindelijk met 4-2. Aan de kant begon het feestje 
met Winssense fans en dat heeft tot in de kleine uurtjes geduurd! Mannen 
namens ons allen proficiat met deze prestatie!

Struiken en bomen voor Winssen. In de krant van 7 november jl. de 
mededeling dat enkele tientallen bewoners van het buitengebied rond Winssen 
van Stichting Landschapsbeheer voor een schappelijke prijs struiken en 
bomen krijgen. Het is het sluitstuk Winssen in het Groen. Dat heeft de 
organisatie met Winssenaren, gemeente en provincie opgezet. Paul van Oss 
van de bewonerswerkgroep geeft aan dat de beplanting vroeger vele 
praktische functies had. Nu maakt het groen het landschap gewoon mooier. 
Ook wordt geprobeerd de oude wandelpaden te laten terugkeren, een visplas te 
creëren en er wordt gewerkt aan zwerfvuilacties.

Inwoners Winssen niet te spreken over reconstructie. - Van 
Heemstraweg onveilig voor fietsers. In de krant van 20 november jl. de 
mededeling dat bewoners niet tevreden zijn over met name het fietspad die te 
smal zou zijn na de reconstructie van de Van Heemstraweg. Maandenlang is er 
gewerkt en de van Heemstraweg is nu ingericht als 60 km weg. De 3 
kruispunten zijn aangepakt om de hardrijders te ontmoedigen. En tussen het 
fietspad en de rijbaan liggen nu betonnen varkensruggen. Nu vinden inwoners 
het fietspad te smal, je kunt er niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen. Bij het 
passeren is er ook sprake  van een gevaarlijke situatie. Ook is het kruispunt 
met de Leegstraat en de Betenlaan er onoverzichtelijker en onveiliger op 
geworden. Fietsers moeten bij het oversteken de rijbaan op en komen zo 
tussen de auto’s terecht.

Winssen - Lichte hinder op Van Heemstraweg. In de krant van 21 
november jl de mededeling dat door de aanleg van groen het verkeer lichte 
verkeershinder kan ondervinden op de Van Heemstraweg in Winssen. 
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geplaatst en er komen zonnepanelen. Ook staan er een aantal verhuizingen op 
het programma. Jeugdhonk Pandahara krijgt ook een plekje in het dorpshuis. 
Zij gaan naar de ruimte wat nu de huiskamer is van de senioren (de Salon), De 
senioren gaan naar de andere zijde van het gebouw.

Derby Roda jaagt op eerste zege sinds 1988 - Wonen in Ewijk, 
trots op Roda 28. In de krant van vrijdag 3 november een grote mooie foto 
van Twan Arts en Bos Stevens bij het bord Ewijk. Het zijn dan wel inwoners 
van Ewijk maar voetballers van Winssen! Bob Stevens woont dan wel in 
Ewijk maar is altijd in Winssen te vinden. Hij is Winssenaar tot in zijn kleine 
teen zegt hij maar bij gebrek aan huizen is hij een aantal jaren geleden in 
Ewijk terecht gekomen. In het voorjaar heeft hij Twan Arts die ook in Ewijk 
kwam wonen bij Roda gevraagd. Twan had al ja gezegd voordat de Ewijkse 
trainer Twan maar had kunnen benaderen! Twan en Bob zijn al jaren vrienden. 
Iedere donderdag en zondag fietsen ze samen naar Winssen. De droom van 
Bob is om door te schuiven naar de 3e klasse. Daarvoor moet zondag 5 
november wel gewonnen worden van Ewijk. Roda won al niet meer sinds 
1988 van Ewijk maar Bob denkt dat het er zondag eindelijk van zal gaan 
komen. Jan Cobussen uit Ewijk is er van overtuigd dat de Winsenaren gaan 
verliezen want er is voor Roda niets te halen. Maar de strijd speelt zich alleen 
af op het veld. Wie er ook wint: na afloop gaan beide verenigingen de kantine 
in voor een feestje! 

Zingend even niet aan kanker denken. In de krant van 4 november 
jl. een mooie foto van Mariska van Dodewaard uit de Geerstraat. Via internet 
heeft zij het koor Zingen voor je Leven gevonden nadat zij te horen had 
gekregen dat ze kanker heeft. Het koor is in 2012 opgericht door Kanker in 
Beeld voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). 
Het koor bestaat uit 36 leden. Ze ging toen op zoek naar lotgenoten en kwam 
zo bij het koor uit. Als ze bij het koor is denkt ze niet aan haar ziekte en dat 
geeft rust. Ze komt altijd blij terug van de repetities. Mariska is secretaris van 
deze club geworden en dat brengt ook weer afleiding en iets nieuws.
Elke 2 weken op donderdagochtend is er een repetitie. Eerst wordt er wat 
bijgepraat en dan wordt gestart met wat ontspanningsoefeningen en 
stembevrijding. Ze staan ook iedere repetitie stil bij de leden die afwezig zijn 
en sturen hen dan ook vaak filmpjes van de liedjes die ze zingen zodat e er 

Bij toeval vinden we nog een Zouaaf, n.l. Adrianus Joannes Croonen. 
Zijn grafzerk heeft vele rondwervingen mee gemaakt totdat iemand er zich 
ontfermde en het toenmalig kerkbestuur (nu contactraad) er op attendeerde dat 
het een unieke grafzerk is. De contactraad heeft zich er mee bezig gehouden
en hebben door middel van bemiddeling deze zerk laten repareren en deze is 
in een goede staat terug geplaatst op het kerkhof, gelegen aan de oude 
(oostkant) van het kerkhof waar het opvalt door zijn bijzondere uitstraling 
door 'n beeltenis bovenop de zerk (zie foto).
Bij navraag bij zijn kleinkinderen, te weten. Arie en Wim Croonen, bij de 
oudere Ewijkenaren goede bekenden, blijken zij in het bezit te zijn van een 
pauselijke onderscheiding van hun opa.
Adrianus Joannes Croonen kwam terug naar Ewijk en begon, waar nu Antoon 
Fleuren woont (naast de oude toren), een winkeltje met café en achter het huis 
met een maalderij. Later verhuisde hij naar het huis op de hoek Klapstraat - 
Dorpstraat, nu Klaphekstraat-Julianastraat, en begon daar met een smederij. 
Thans word deze woning nog steeds "de Smees" genoemd. (zie bovenaan de 
voorzijde van het huis).

Een Zouaaf was een (vrijwillige) soldaat
die in 1831 door Paus Pius IX
zijn aangesteld. Dit waren
vrijwilligers die vanuit de katholieke
kerk, uit heel Nederland zijn opgeroepen,
om in die tijd de Paus bij te staan tegen een
opstand die in Italië plaats vond. Deze
vrijwilligers werden wel eerst gekeurd
voordat ze naar Rome op transport gingen,
om bij de Paus te gaan dienen. 
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Zwerfvuil Winssen
Beste jongens en meisjes, Regelmatig loop ik langs de Waal en verzamel 
zwerfvuil. Je staat versteld hoeveel er ligt en wat er ligt. Ik heb gehoord dat er
kinderen in Winssen zijn die dat ook wel zouden willen doen. Wie heeft er zin 
in om op donderdag 4 januari samen met mij dat te gaan doen. Om 13.30 sta 
ik bij het kapelletje op de dijk. Vervolgens gaan we samen naar de Waal. 

Bel mij als je mee wilt doen zodat ik voor 
knijpers en emmers kan zorgen. Als jullie 
papa's mama's opa's of oma's het ook leuk 
vinden zijn ze van harte welkom. Laten we 
het nieuwe jaar goed beginnen en bij dragen 
aan een mooi stukje schone Waal. 
Tot dan, 
Mieske Aalbers
Plakstraat 8
Tel. 524407

Foto: Mieske Aalbers

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

Extra geld voor opknapbeurt De Paulus. In de Gelderlander van 
donderdag 2 november jl. de mededeling dat de verbouwing van het dorpshuis 
door kan gaan nu de gemeente extra geld geeft. Het bestuur van de Paulus is 
hier erg blij mee want zonder deze bijdrage had de renovatie niet plaats 
kunnen vinden. Het gebouw wordt verduurzaamt, er wordt dubbel glas 
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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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KLAASJE

Klaasje had haar jongere broertje Rudie van de zomer verloren bij een 
verkeersongeluk. Met haar vier jaren kon ze maar moeilijk begrijpen waar 
Rudie gebleven was. Haar moeder had haar verteld dat hij in de hemel bij 
Onze Lieve Heer was en dat hij niet meer terug zou komen. Verdriet, onmacht 
en onbegrip streden in Klaasje nog om het hardst, hoewel het bij haar allemaal 
wat geluwd was na een half jaar. Wel dacht ze zo af en toe nog aan kleine 
Rudie, maar dan aan de mooie dingen die ze nog van hem wist. Zijn kleine 
handjes, nog kleiner dan die van haar of zoals hij waggelend rondliep in zijn 
malle rompertje. Dat zijn ouders  nog veel om hem treurden ontging haar 
grotendeels.

Het had flink gesneeuwd in de Kerstnacht. De eerste sneeuw deze 
winter. Klaasje had zich de ogen uitgekeken, want ze had nog nooit sneeuw 
gezien. Was het eerst schrikken, snel won haar nieuwsgierigheid het van haar 
angst. Ze rende naar buiten nog voordat haar moeder haar een jas of 
handschoenen kon aanreiken. Ze zakte tot haar enkels in de verse sneeuw en 
met haar handen graaide ze in de witte substantie. Koud, maar aanvankelijk 
voelde ze dat niet. De sneeuw liet zich oppakken en tot een bolletje persen, 
daar kwam Klaasje spelenderwijs achter. De sneeuwbal gooide ze naar 
moeder, die net bezorgd naar buiten kwam omdat Klaasje niet tegen de kou 
beschermd was.

“Kind,” zei moeder, “Het is toch veel te koud om zo buiten te zijn!”
En nu pas realiseerde Klaasje hoe koud haar handen waren. Ze liep naar haar 
moeder, die liefdevol haar handen om die van Klaasje vouwde. 
“Wat mooi, hè, mama? Is dat nou sneeuw?” Kleumde Klaasje.
“Ja, maar je moet uitkijken voor de kou.” Zei moeder bezorgd.
“Heeft Onze Lieve Heer die sneeuw gestuurd?” 
“Misschien, Klaasje.” 
“Ik denk dat Rudie het gestuurd heeft,” zei Klaasje overtuigd.
“Vast en zeker,” zei moeder, en ze glimlachte eventjes.

Theo Coenders

Rond Kerstmis – even noteren!

zaterdag 23 december geeft Muziekvereniging Konin-
klijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk van 10:00 - 12:00 
uur een Kerstoptreden op het terrein van 
ErZitLigtIetsBijWa,  Schoolpad  te Ewijk. U wordt hierbij 

van harte uitgenodigd.

En wederom, ook op zaterdag 23 december, om 20:00 uur geven wij een 
Kerstconcert in de Antonius van Paduakerk in Winssen. Wij laten u graag 
horen hoe een fanfare zacht en warm maar ook groots en vol kan klinken,
majestueus als een orgel en sprankelend als een kerstklokje. De akoestiek van 
de kerk ondersteunt de fraaie muzikale werken die wij ten gehore gaan 
brengen. Natuurlijk staan er ook klassiekers op het programma verpakt in een 
swingend eigentijds jasje. De entree is gratis. Wij hopen u te mogen 
begroeten.

Bronzen Stemmen: Op zondag 17 december om 15.00 uur is er in de 
Corneliuskerk een Kerstconcert van het senioren mannenkoor ‘De Bronzen 
Stemmen’.

Muzimare: Op donderdag 28 december om 15.00 uur is er in de 
Corneliuskerk een Kerstconcert m.m.v. het koor ‘Muzimare’ o.l.v. Sophia 
Brink.

Het gevoel van Kerst - 24 december 22.00 uur - H. Andreas Kerk 
Het kerstverhaal in een geheel nieuw jasje, muziek voor jong en oud, het 
gevoel van saamhorigheid op kerstavond! Dat is wat Our Choice op 24 
december met u wil ervaren. We nemen u mee aan de hand van het nog altijd 
bijzondere en hartverwarmende kerstverhaal waarbij we prachtige nummers 
ten gehore brengen! Solisten, warmte en inspiratie, een moment waarop 
iedereen zich welkom voelt en waar samen zijn centraal staat. Dat is het 
gevoel van Kerst, u bent daarom van harte welkom! Wees op tijd, want vol is 
vol! Lees meer hierover op de pagina in het katern Weurt
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Theo Coenders

Rond Kerstmis – even noteren!

zaterdag 23 december geeft Muziekvereniging Konin-
klijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk van 10:00 - 12:00 
uur een Kerstoptreden op het terrein van 
ErZitLigtIetsBijWa,  Schoolpad  te Ewijk. U wordt hierbij 

van harte uitgenodigd.

En wederom, ook op zaterdag 23 december, om 20:00 uur geven wij een 
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Corneliuskerk een Kerstconcert m.m.v. het koor ‘Muzimare’ o.l.v. Sophia 
Brink.

Het gevoel van Kerst - 24 december 22.00 uur - H. Andreas Kerk 
Het kerstverhaal in een geheel nieuw jasje, muziek voor jong en oud, het 
gevoel van saamhorigheid op kerstavond! Dat is wat Our Choice op 24 
december met u wil ervaren. We nemen u mee aan de hand van het nog altijd 
bijzondere en hartverwarmende kerstverhaal waarbij we prachtige nummers 
ten gehore brengen! Solisten, warmte en inspiratie, een moment waarop 
iedereen zich welkom voelt en waar samen zijn centraal staat. Dat is het 
gevoel van Kerst, u bent daarom van harte welkom! Wees op tijd, want vol is 
vol! Lees meer hierover op de pagina in het katern Weurt



De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige 
voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan 
huis bezorgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.johannesxxiii.nl of per e-mail: info@johannesxxiii.nl . 

Werkgroep Kerkbalans

Inschrijven voor het Vormsel
Binnenkort starten in onze parochie de voorbereidingen voor het Vormsel. 
Hiervoor is op 12 december een voorlichtingsavond geweest. Op deze avond 
waren alle kinderen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen uitgenodigd die 
nu in groep 7 of 8 van de basisschool zitten. Ook brugklassers die nog geen 
Vormsel hebben gedaan waren welkom.

Op deze avond is uitgelegd dat er dit seizoen één vormselviering voor de hele 
parochie zal zijn, op 14 april 2018. Ook is er gesproken over hoe we de 
voorbereidingen vorm willen geven.  De kosten voor deelname aan het 
Vormsel zijn 35 Euro. Heeft u deze avond gemist en wilt u uw kind toch deel 
laten nemen dan kunt u hem/haar nog tot 5 januari opgeven. Dit kan door het 
inschrijfformulier dat u op de website van de parochie vindt uit te printen en 
bij de pastorie Beuningen af te geven of in de brievenbus te stoppen.
U kunt ook bellen naar Ardi van Oosterhout, tel.nr. 024-6774509.

Dopelingen
Weurt:
Levy van der Heijden
Sepp Strick
Beuningen:
Lana Yen-Nhi Nguyen
Overledenen
Winssen
Jan Marcusse

* 07-04-1936 Winssen † 22-11-2017 Winssen

Henk van Haalen
* 23-06-1954 Ewijk † 26-11-2017 Winssen

Beuningen

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in 
Beuningen  ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t 
Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook.
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje.
Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen.

Om 18.00 uur is er in de kerk een gezinsviering m.m.v. kinderkoor ‘De 
Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook en soliste Miréya Derksen.

Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur geopend om 
er even binnen te lopen en de kerststal te bekijken.
Iedereen is van harte welkom!
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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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Perspectief start met vervoer en zoekt 30 chauffeurs

In maart gaat Perspectief starten met een vervoersproject. Hiervoor zijn twee 
kleine elektrische auto’s aangeschaft. Naast de chauffeur is er ruimte voor drie 
passagiers. Doel is vooral kwetsbare inwoners te vervoeren naar plekken in 
gemeente Beuningen waar zij om vragen.

We merken steeds meer dat vooral ouderen en gehandicapten moeite hebben om 
kleine afstanden te overbruggen. Kinderen hiervoor vragen is lastig voor mensen. 
Men wil voor zo’n korte rit liever geen familie, vrienden of buren vragen. In dat 
geval biedt het vervoer van Perspectief een oplossing en kunnen mensen 
buitenshuis actief blijven.

De auto’s hebben een lage instap, zijn afgesloten en verwarmd. Een rollator kan 
mee, maar men moet wel zelf kunnen instappen. De auto’s rijden enkel in de 
gemeente Beuningen. Als bijdrage in de kosten vragen we één euro per rit.

Eén auto is vooral gericht op in Ewijk / Winssen en één auto voor Beuningen /
Weurt. Mocht er grote belangstelling zijn dan wil Perspectief later in het jaar nog 
twee auto’s aanschaffen zodat iedere kern over een auto beschikt.

Perspectief is daarom op zoek naar 30 vrijwillige chauffeurs. Vindt u het leuk in 
contact te zijn met ouderen, bent u één of twee dagdelen per week beschikbaar en 
in het bezit van een rijbewijs, bel dan met Perspectief. 

Contactinformatie
Stichting Perspectief, 024 6750939

bereid dan om als ‘emeritus’ hier en daar mee te ‘draaien’ incidenteel in 
verschillende vieringen, als ik gevraagd word vanuit het kerkbestuur /
secretariaat van de parochie in Beuningen. Ik ga niet meer meepraten en 
meebeslissen in de verschillende vergaderingen en ik ga niet meer 
verantwoordelijkheid dragen. De bisschop is volop op de hoogte van deze 
situatie en hij heeft beloofd om ‘ons’ te helpen….

Verdere details rondom dit alles zal zeker bekend gemaakt worden in 
de volgende Rondom Johannes…

Ik kijk terug op 50 mooie priesterjaren, waarvan een kwart eeuw op 
het eiland Borneo te midden van de Daya’s en een kwart eeuw in het Land van 
Maas en Waal, en dan vooral in de kerkdorpen van Ewijk en Winssen. Ik ben 
blij dat ik lief en leed heb mogen delen met veel mensen op Borneo en in het 
Land van Maas en Waal en dat we samen kerk, Gods Volk onderweg, 
mochten zijn.  Ik hoop dat u begrip hebt met deze beslissing van mij.

Pastor Bertus Visschedijk

Actie Kerkbalans 2018 - inluidmoment 
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen

Van 20 januari t/m 4 februari 2018 wordt de 
jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Ditmaal 
met het thema ‘Geef voor je kerk’. 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te 
ontmoeten, een markant gebouw, een plek om 

te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We 
willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.
Zaterdag 20 januari om 13.00 uur zullen we de start van de actie  aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofs-
gemeenschap georganiseerd en komen  de giften direct hieraan ten goede.  Elk 
dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie 
uw eigen kerk in stand te houden. 
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werd stiller en stiller, de winkel ging dicht tegen negen uur, en mijn bagage 
werd naar het kantoortje van de school gebracht, waar ik (zoals altijd) zou 
overnachten. Ik had me al verzoend met een lege kerstavond…… 

Tegen half tien kwam er plotseling een stel jongeren met gitaren zingend 
de school binnen, en een kwartier later weer een groep zingende jongeren, en 
zo ging het door. Van alle kampongs, waar ik in de namiddag nog even vlug 
verteld had van de kerstviering, kwam vooral de jeugd en ook wel ouderen 
naar de school in Salumang om kerstmis te vieren. Tegen elf uur waren er drie 
klaslokalen vol. Heel spontaan hebben we (bijna allemaal jonge mensen) 
samen Kerst gevierd met heel veel zingen en dansen. Mijn drie dronken 
leiders kwamen ook, gingen achterin zitten en zij zijn daar in slaap gevallen. 
Ondanks alles is het voor mij een mooie, fantastische en gedenkwaardige 
kerstmis geworden daar in Salumang.

(Pastor Bertus Visschedijk, pastoor in Nyar umkop 1976-1980)

Straks Emeritus
“De kogel is door de kerk”: na veel gesprekken met vele mensen hier in de 

parochie (o.a. parochiebestuur, contactraden, pastoraatgroep) en met ‘mijn’ 
mensen van Mill Hill in Oosterbeek, en ook met mijn familie, vooral mijn 
broers en zussen, heb ik, ook na een lang gesprek met onze bisschop in Den 
Bosch, Mgr. Gerard de Korte, (onlangs op woensdag-morgen 29 november), 
besloten om op 1 maart 2018 met “emeritaat” te gaan. Gezondheidsredenen 
spelen hierin ook een grote rol. Ik had graag door willen werken hier in de 
parochie, iets wat ik ook te kennen heb gegeven tijdens mijn gouden 
priesterfeest een paar maanden geleden. Maar helaas, gezondheidsredenen en 
ook de werkdrukte (niet zozeer lichamelijk, maar wel mentaal/geestelijk) 
hebben me nu tot andere gedachten gebracht.

Wat betekent dit allemaal voor de toekomst? (Er zijn al genoeg 
geruchten in omloop over allerlei activiteiten die ik straks ga doen, die ik zelf 
nog niet weet) Vanaf 1 maart volgend jaar ben ik dus officieel met emeritaat. 
De bisschop is het er wel mee eens en heeft het ‘goedgekeurd’ en straks krijg 
ik officieel wel mijn ontslagbrief.  Ik heb te kennen gegeven dat ik graag hier 
blijf wonen en het parochiebestuur zal hier meehelpen en beslissen. Ik ben wel 

Weurt

Het gevoel van Kerst
Bent u ook toe aan een gevoel van Kerst anno 2017? 
Kom dan naar de kerstviering van Our Choice op 24 december. 
Wanneer: zondag 24 december 22.00u 
Waar: H. Andreaskerk in Weurt, vanaf 21.30u is de kerk open
Wees op tijd, want vol is vol!

“We gaan er dit jaar iets speciaals van maken, het wordt anders dan anders. 
Een kerstverhaal van deze tijd, met liedjes van deze tijd, anno 2017.”
Dit stelde het koor Our Choice uit Weurt afgelopen zomer zichzelf tot doel. 
“Vernieuwing is onontkoombaar en je moet klaar zijn voor de toekomst.”  

Foto: Paul Benschop

Op Kerstavond verzorgt het koor op een nieuwe wijze een viering in de 
Andreaskerk in Weurt. Het koor gaat in kerstsfeer liedjes van onder andere Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 5Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII24

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Mijn Kerstmis van 1976
Het was mijn eerste kerstmis als pastoor van de parochie Nyarumkop 

in het aartsbisdom Pontianak aan de westkust van Borneo. Het was een 
parochie met 72 kampongs, die overwegend katholiek waren. Deze parochie 
was opgedeeld in 6 centrums met ieder zo ongeveer 10-12 omliggende dorpen. 
De centrums werden eenmaal per maand bezocht op een zondag. Zo werd er 
dat jaar ook een schema opgesteld voor de kerstvieringen van 1976. Brieven 
worden rondgestuurd waar Kerstmis gevierd zou worden…….

Toen kwam Kerstmis 1976: In de morgen een kerstviering om 8.00 uur in 
de hoofdstatie Nyarumkop, daarna op de brommer via een goede asfaltweg 
naar Samalantan, 20 kilometer verder op. Nog geen half uurtje. Om 11.00 daar 
in overvolle kerk hebben we Kerstmis gevierd. Na de viering uitgenodigd door 
de dominee daar ter plaatse om met hem te komen eten. Toen dat afgelopen 
was, heb ik mijn spullen weer bij elkaar gepakt en goed op mijn motor 
vastgebonden, want ik zou het binnenland in gaan, via kleine paadjes tussen 
de rijstvelden door, over bruggetjes, naar Salumang, ongeveer 12 kilometer 
vanaf Samalantan, waar ik tegen ongeveer 16.00 uur aankwam, want die 
avond zouden we daar Kerstmis vieren om 20.00 uur in de school van 
Salumang, want zo was alles doorgegeven via die brief, die begin die maand 
was rondgestuurd……..

Moe en besmeurd van de modderige weggetjes kwam ik dus in Salumang 
aan.  Het was bijna doodstil in het hele dorp. Ik stopte altijd daar bij een 
winkeltje, waar ik alle nieuwtjes kon krijgen.  Daar zaten ook de drie “leiders” 
van de dorpen, die alles zouden voorbereiden. Ze zaten daar half dronken met 
een fles arak. Op mijn vraag wanneer de kerstviering zou beginnen die avond, 
antwoordden ze dat er niets gepland was, want de pastoor zou niet komen. De 
brief die ik begin December gestuurd had naar alle kampongs, was blijkbaar 
niet aangekomen. De rimboepost werkt soms niet zoals we willen. Daar zat ik 
dus. Geen kerstviering? Ik heb alle bagage van mijn motor gehaald, daar in het 
winkeltje neergezet, en ben op mijn motor geklommen en ben snel even naar 
de omliggende kampongs gereden, Kayu Ara, Datu Raya, Ampin, Semangkak, 
Pajan Tangan, Nek Tune en Caokng, om te zeggen dat er die avond wel een 
kerstviering was in de school van Salumang. Net voor het donker, tegen zes 
uur, was ik weer terug in het winkeltje bij mijn drie dronken leiders. Ik kreeg 
een beetje koffie en een bord koude rijst en zoute vis (mijn kerstdiner!!!).  Het 
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Marco Borsato zingen en er worden enkele prachtige solo’s ten gehore 
gebracht. Een aantal traditionele kerstnummers zal zeker niet ontbreken!

“Het zal een ander gevoel geven dan voorheen en zo proberen we een groter 
publiek aan te spreken”, stelt het koor. Uiteraard is het ter communie gaan 
tijdens de Kerstviering mogelijk en wordt er ook gecollecteerd.

kleurrijke intocht van de Sint in Weurt.

Zondagmiddag 19 november stroomde ondanks het miezerige herfstweer de 
kade aan de West kanaaldijk goed vol. Vrolijke pietjes en sinterklaasjes liepen 
aan de hand van hun vaders, moeders, opa’s en oma’s naar de drangrekken 
langs het water om toch maar goed te kunnen zien of de boot er aan kwam. 

Foto: Paul Benschop

Op twee prachtige oude sleepboten kwamen de danspieten en de Sint met zijn 
twee hoofdpieten klokslag 14.00 aan. De fanfare speelde er flink op los en de 
kinderen zwaaiden enthousiast met hun vlaggetjes zodat de Sint goed kon zien 
dat hij welkom was. Eenmaal aan wal werd de Sint verwelkomd door wel 
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Marco Borsato zingen en er worden enkele prachtige solo’s ten gehore 
gebracht. Een aantal traditionele kerstnummers zal zeker niet ontbreken!

“Het zal een ander gevoel geven dan voorheen en zo proberen we een groter 
publiek aan te spreken”, stelt het koor. Uiteraard is het ter communie gaan 
tijdens de Kerstviering mogelijk en wordt er ook gecollecteerd.

kleurrijke intocht van de Sint in Weurt.

Zondagmiddag 19 november stroomde ondanks het miezerige herfstweer de 
kade aan de West kanaaldijk goed vol. Vrolijke pietjes en sinterklaasjes liepen 
aan de hand van hun vaders, moeders, opa’s en oma’s naar de drangrekken 
langs het water om toch maar goed te kunnen zien of de boot er aan kwam. 

Foto: Paul Benschop

Op twee prachtige oude sleepboten kwamen de danspieten en de Sint met zijn 
twee hoofdpieten klokslag 14.00 aan. De fanfare speelde er flink op los en de 
kinderen zwaaiden enthousiast met hun vlaggetjes zodat de Sint goed kon zien 
dat hij welkom was. Eenmaal aan wal werd de Sint verwelkomd door wel 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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bleef ongeveer drie weken in de spekkuip liggen en werd daarna opgehangen 
in de spekkist en soms nog extra gerookt. Maar op de dag na de slacht werd er 
ook worst gemaakt. Metworst, zwaardworst en bloedworst, van het bloed dat 
de eerste dag was opgevangen. Ook werd er daags na de slacht meestal 
hutsenpruts gemaakt van gebakken niertjes en nog wat andere lekkernijen van 
het varken, waarvan tijdens het middagmaal heerlijk werd gesmuld. En dan 
kwam het Kerstfeest nabij. De kerststal werd van de zolder gehaald en keurig
opgetuigd. De kerstboom welke tegenwoordig bijna in elk huisgezin staat 
tijdens de Kerstdagen zag je toen nog niet zo veel. Maar het bijzondere was 
dat in bijna elk gezin voor de Kerst heerlijke balkenbrij werd gemaakt. Deze 
balkenbrij werd dan na de nachtmis, soms in het holst van de Kerstnacht door 
het hele gezin lekker opgepeuzeld. Bij deze laatste uigave van het jaar 2017 
wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2018. En met het 
bijgaande gedicht krijgt u een klein inzicht hoe de balkenbrij werd gemaakt.

Balkenbrij
Het was in de maand december, het Kerstfeest kwam nabij.
Toen kwam de dag dat moeder zei:” We maken weer balkenbrij.”
Ze ging eerst naar de winkel, kocht boekweitmeel en rommelkruit,
anijszaad, krenten en rozijnen en als nagerecht wat fruit.

Dan naar de spekkist in de kelder, voor wat reuzel en mager spek.
Netjes stalde ze alles op de aanrecht, elk gerecht op een vaste plek.
Daarnaast een aantal bakjes, voor ieder die het spul lekker vindt.
Want er waren altijd liefhebbers, familie, buur of goede vrind.

Vader ging de grote pot halen, op de zolder in de hoek.
Daarna begonnen ze met het kooksel, precies in volgorde zoals het moet.
Vader moest het brouwsel roeren, met een houten lepel dik en rond.
’t Was voor hem een hels karwei, maar hij keek of hij het prettig vond.

Moeder liet het water rustig koken, deed één voor één het spul in de pot
en vader die stond maar te roeren en zweette zich daarbij haast kapot.
Eindelijk het spul was dik, vader kreeg de brij haast niet meer rond.
De pot werd toen snel leeg geschept, in elk bakje wat er stond.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes” is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

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

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

Redactieleden “Rondom Johannes”

Beuningen Ewijk
--- Theo Coenders

Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven
Paul Benschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 20 januari 2018.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 4 januari naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité,
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes
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herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet,
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze.
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders…

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”)
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité,
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel.
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik.
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort
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Iedereen kreeg zo een bakje, Grootmoe, Bart en tante Kee.
Ze waren daarmee erg gelukkig en smulde daarna lekker en tevree.
Dus als je balkenbrij wilt maken, kom dan maar eens naar ons Moed’.
Ze zal u uitgebreid vertellen, hoe dat ze het zo smaakvol doet.

Jan mit ’t Roakeliezer

Kerstsfeer met alternatieve kerstbomen
in Streekhistorisch Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen.

Op 16 december is er een expositie in het museum Tweestromenland over 
alternatieve kerstbomen en bijzondere kerststallen, versieringen, gedekte 
tafels, kortom alles wat te maken heeft met het vieren van het kerstfeest.
Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard om hiervoor een bezoek te 
brengen aan het museum. De expositie duurt van 16 december 2017 tot 
14 januari 2018. Voor openingstijden info 0487-595002 

(info@museumtweestromenland.nl)
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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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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. 

Iedereen kreeg zo een bakje, Grootmoe, Bart en tante Kee.
Ze waren daarmee erg gelukkig en smulde daarna lekker en tevree.
Dus als je balkenbrij wilt maken, kom dan maar eens naar ons Moed’.
Ze zal u uitgebreid vertellen, hoe dat ze het zo smaakvol doet.

Jan mit ’t Roakeliezer

Kerstsfeer met alternatieve kerstbomen
in Streekhistorisch Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen.

Op 16 december is er een expositie in het museum Tweestromenland over 
alternatieve kerstbomen en bijzondere kerststallen, versieringen, gedekte 
tafels, kortom alles wat te maken heeft met het vieren van het kerstfeest.
Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard om hiervoor een bezoek te 
brengen aan het museum. De expositie duurt van 16 december 2017 tot 
14 januari 2018. Voor openingstijden info 0487-595002 

(info@museumtweestromenland.nl)
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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. 

 

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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