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De’n witte hoêd mit veer.

Ons voader had unne mooie hoêd, unne witte mit un veer. 
Hij was er heel èrrig zunig op, droeg hem nooit mit regen weer.
Nee dan droeg hij unne ouwe pet, mit unne grote grieze klep. 
"Ut git de'r um", zo zei hij dan, "dèk wà op mien kupke heb.”

Mar ging hij 's mèrgens op stap en stond de lucht strak blauw.
Dan stond ons voader te twiefelen en zei: "Wà neem ik nou?" 
En dan jawel ge roait 't al, hij zei: " 't Is nou mooi weer."
Hij nam veurzichtig van de riêten stoêl, de’n witte hoêd mit veer.

Hij hield de'n hoêd ien de linkerhaand,
streek mit de rechter over de veer
en plantte 't mooie witte ding, 
op zien grieze kupke neer.
Hij ging dan veur de spiegel stoan,
bekeek alles nog uns goêd.

Dan knipoogde hij tegen z'n eigen,
en zei : ”Wåt unne mooie hoêd.”
Dan ging ons voader un stroatje um 
en doarnoa ok èfkus over de'n diek. 
Dèt vond hij goed veur unne ouwe mins.
Hij was toen ok nooit ziek.

Zo hêt ons voader mit heel mooi weer, duk de'n witte hoêd gedragen.
Ut was un mins woar ge van hield, hij was ok gek mit z’n blagen.
Ons voader die vergèt je nooit, mar hij is al lang niet meer.
En bij mien thuus op de riêten stoêl, lit ziêne witte hoêd mit veer.

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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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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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… 
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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 
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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 
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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
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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
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Beste parochianen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen,

De presentatieviering van 22 april jongstleden is – op het moment dat ik dit 
schrijf – alweer anderhalve week voltooid verleden tijd … Toch gonst zij nog 
steeds na. Wat een prachtige viering was het – en wat een fantastisch welkom! 
Nogmaals heel, heel hartelijk dank daarvoor: u die aanwezig was, maar in het 
bijzonder ook u die, op enigerlei wijze, voor en achter de schermen bij de 
voorbereiding betrokken bent geweest. Ik heb het hele gebeuren als een warm 
bad ervaren. En het geeft me ook het nodige vertrouwen voor de toekomst. ‘Je 
hebt een heel goede ploeg hier’, zei de bisschop direct na de viering. ‘Wees er 
maar trots en zuinig op!’ Het is maar dat u het weet!

Aan het slot van de viering heb ik geprobeerd woorden te geven aan wat mij, 
als nieuwbakken herder, voor ogen staat: een levende en levendige parochie. 
Een gemeenschap die heel bewust sámen kerk wil zijn. Een kerk die zich 
bewust is van de prachtige boodschap die haar is toevertrouwd. En die ze mag 
uitdragen. In daad en in woord. Precies, in die volgorde.

Ik koester de erfenis van mijn voorgangers ter plaatse. Ik geloof in een kerk, 
niet met een priemende vinger, maar met een uitgestoken hand. Een kerk 
waarin ieder mens welkom is. Wie of wat hij of zij ook is. Hoe iemands leven 
ook gelopen is. Een kerk waarin het woord ‘barmhartigheid’ – een van de 
favoriete woorden van paus Franciscus – handen en voeten krijgt. Een kerk 
die niet bang en krampachtig in de wereld staat, maar – zelfbewust en 
respectvol tegelijk – het gesprek aangaat. De straat op gaat. Om ook daar 
mensen te ontmoeten. In het leven van alledag. Ook daar laat God zich vinden.

Ik geloof – dat moge duidelijk zijn – in een kerk die zich niet opsluit binnen 
de eigen muren. Ik geloof in een kerk die werk maakt van oecumene. Een kerk 
die de moed heeft om over haar eigen schutting heen te kijken en samen met 
anderen te bouwen aan een bewoonbare wereld. Om het vruchteloze wij-zij-
denken te doorbreken. In ons eigen midden, maar ook ten opzichte van hen die 
– van elders gekomen en vaak van huis en haard verdreven – een beroep doen 
op onze barmhartigheid en solidariteit. In dit verband denk ik aan die bekende 
woorden van Jezus die hem door de evangelist Matteüs in de mond worden 
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Open repetitie Our Choice - 4 juni 20.00 uur Wozoco Weurt

Altijd al willen zingen in een koor of zin om eens 
te luisteren? Ontdekken welke stem bij jou past?
Gewoon eens kijken of het iets voor je is?

Op maandagavond 4 juni a.s. ben je van harte welkom op 
de open repetitie van Our Choice! 

Our Choice zal bijvoorbeeld laten zien hoe een meerstemmig lied tot stand komt 
en hoe verschillende stemmen samenklinken. Tijdens deze avond zullen we 
verschillende nummers ten gehore brengen. 
Wil je luisteren of meezingen, je bent van harte welkom! 

De repetitie is van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur en vindt plaats in 
de binnentuin van stichting Wozoco (achterkant voormalig klooster). 
Adres: Pastoor van der Marckstraat 14 in Weurt. Na het inrijden van 

de Kerkstraat (vanaf de van Heemstraweg) sla je direct rechtsaf het 1e straatje in. 
De ingang bevindt zich dan na 50 meter aan de linkerkant.

Iedereen is welkom, maak er samen met ons een geweldige 
repetitie van en wie weet zien wij jou vaker!

Efkus over de’n diek

Als trouwe lezers van het parochieblad Rondom Johannes leest u misschien 
ook mijn bijdragen op een van de laatste bladzijde.
Ik vind het een eer dat ik op deze wijze, soms op een vrolijke manier, dan 
weer met een ernstige tekst, wat aan het parochieblad kan toevoegen. Vaak 
spelen die gebeurtenissen zich af nabij de Waalbandijk. “D’n dièk”, zoals wij 
in het Wurts zeggen. Vlak aan de dijk stond het huisje van onze ouders waar 
wij onze jeugd doorbrachten. Het is voor mij een dierbare jeugdherinnering. 
In deze bijdrage een gedicht als herinnering aan die tijd. Deze keer in het echte 
Wurtse dialect. 
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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… 
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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.
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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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gelegd: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.’ (Matteüs 25, 40) Zo simpel kan het zijn. En zo simpel is het ook.

Het worden spannende, ja zelfs beslissende jaren voor onze parochie 
gemeenschap. Wat de toekomst brengen zal, weet niemand. Maar wat ik wél 
weet, is dat de mate en kwaliteit van samenwerking tussen onze verschillende 
geloofsgemeenschappen van beslissende invloed zal zijn op de uitkomst van 
het proces waarin we ons bevinden. Een fusie, zo zei ik tijdens de 
presentatieviering, is meer, zelfs iets anders dan het zakelijk op één hoop 
vegen van afzonderlijke gemeenschappen. Het is bouwen aan een nieuwe 
gemeenschap. En als we daaraan bouwen, laten we dan vooral – om de 
woorden van de bisschop tijdens de presentatieviering te citeren – ‘bouwen in 
vertrouwen’. Op God en op elkaar.

Doe mee! U / jij bent van harte welkom!
Met een hartelijke groet en graag tot ziens, pastor Ruud Roefs
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Op woensdag 13 en donderdag 14 juni vindt op eerder genoemde locatie 
tussen 16.00 en 17.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor 
deelname zijn: voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 
5,00.

Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij:
Theo Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog 
wel even, maar noteer nu alvast in uw agenda dat u van dinsdag 19 t/m vrijdag 
22 juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt

Opbrengst Weurt

De opbrengst van de collecte voor de Hartstichting heeft € 1.173,54 
opgebracht en dat is een heel mooi bedrag. Dank aan alle mensen die een gift 
gegeven hebben, maar vooral dank aan alle collectanten die weer bij U aan de 
deur zijn geweest.

Miep Sanders en Ingrid Selten
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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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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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Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII

De opbrengst van de actie Kerkbalans van 1 januari 
t/m maart 2018 is: € 63.107,48. In 2017 was de 
opbrengst in het eerste kwartaal: € 68.774,16. We 
danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te 
maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij 
u van harte uit om dit alsnog te doen.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl .

Werkgroep Kerkbalans

Oogstdankviering

Danken voor het gewas, voor al wat groeit en bloeit, al het goede wat deze 
aarde ons te bieden heeft.
Op zondag 1 juli is er weer de jaarlijkse Oogstdankviering van de ZLTO, 
(Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) ditmaal op de camping van Alwin 
van Raay,
Camping De Eikelaar, IJkelaarsestraat 6, 6611 KN Overasselt. Aanvang 
10.30uur. Het thema is Cultureel Erfgoed. Voorgangers in deze viering zijn 
Dhr. Bert Oosterveer en Mevr. Marieke Meek. De viering begint 10.30uur, 
deze viering is voor iedereen toegankelijk, iedereen is van harte welkom. 
Informatie, Tiny Derks tel. 0487 - 532286.

Stichting Amaidhi

Dit jaar steunt de Cornelius kerk voor de 18e keer ons project van de 
zwerfkinderen van het opvangcentrum Karunalaya in India. Vormelingen 
zetten zich hiervoor telkens in en verzamelen met allerlei acties, geld in een 
tasje. Paul Singh, directeur van Karunalaya heeft al per mail zijn felicitaties 
overgebracht aan de gevormde kinderen via pastoor Harry.
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Weurt

AVONDVIERDAAGSE WEURT

De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en oud 
van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni voor de dertiende keer 
de ‘Weurtse Avondvierdaagse’. Door enthousiaste leden 
wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke loopafstanden 
uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, 
Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt voor het 
welbekende ‘appeltje voor de dorst’.

Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan de 
minder mobiele senioren onder ons. Wij hebben dit jaar 

voor het eerst een route uitgezet die geschikt is voor de senioren die met een 
rollater lopen. Tevens is deze route geschikt voor senioren die gekluisterd zijn 
aan een rolstoel. Wij willen als organisatie dan proberen dat er mensen 
beschikbaar zijn deze rolstoel gekluisterde senioren te kunnen begeleiden. 
Om als organisatie een inzicht te krijgen hoeveel begeleiders wij hier voor 
nodig hebben moet u dat uiterlijk 30 mei melden bij de organisatie. U dient 
zich dan op te geven bij:
Theo Bartels (06-45042092) of Marian Reijnen (06-23132019). Als U zelf 
iemand heeft die u kan begeleiden zouden wij het ook erg fijn vinden dat u 
zich even wilt opgeven bij ons.

De start en finish vindt plaats vanaf ‘Ontmoetingscentrum De Kloosterhof’ te 
Weurt. De loopafstanden en starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 
km. om 18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur.
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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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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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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… 
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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
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Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
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kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
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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 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
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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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Dit jaar hebben zij € 553,- bijeen gebracht. Wat een geweldig bedrag, bedankt! 
Ook dank aan de leden van de vormselwerkgroep en de kerkgangers die dit 
bedrag aanvulden. Tijdens de collectes is zoveel opgehaald dat het 
uiteindelijke bedrag van collectes en van de kinderen samen 1363,45 bedraagt!
Een geweldig bedrag! € 4298,- is het bedrag dat nodig is om 500 schooltassen 
te kopen met een dik schrift/notebook, pennen en potloden. Wilde Ganzen 
betaalt hieraan mee waardoor ook de muren van het trappenhuis worden 
geschilderd: de schooltassen en dit nodige schilderwerk kosten € 5207,-.

Met hulp van een ander fonds, kringloopwinkel Vraag en Aanbod, het 
jeugdschaaktoernooi Millingen en het bedrag van fam. Ubbink is dit geld nu 
bij elkaar. Die 500 schooltassen met inhoud worden gegeven aan drie groepen 
kinderen. Zwerfkinderen van dit opvangcentrum, kinderen van dakloze 
families die op de stoep wonen (pavement dwellers) en kinderen van arme 
vissers. Dit is een enorme stimulans voor hen om naar school te blijven gaan.

Eind april vertrekken wij, Peter en Dilia Deurloo, namens Stichting Amaidhi 
naar India. We gaan daar onze 5 projecten bezoeken, waaronder Karunalaya.
Drie van onze projecten worden gerund door zusters van de orde 
Franciscanessen. Dat zijn ons armenziekenhuis St Thomas Hospital, het 
plattelandskliniekje St. Joseph’s Hospital en ons sponsorproject van de Don 
Bosco school. Een eerdere oproep in ‘Rondom Johannes’ resulteerde er in dat 
er erg veel rozenkransen, scapulieren, briefkaarten van Rome en Jeruzalem, 
zijn binnengekomen. Wij gaan hier de zusters van onze projecten erg blij mee 
maken! Hartelijk bedankt!

Indien u ons reisverslag wil volgen, kijk dan op onze website en klik op: 
www.amaidhi.nl ook op de facebookpagina van Stichting Amaidhi wordt dit 
gepubliceerd. Zoals u wellicht weet, misschien ook niet, is Stichting Amaidhi 
een vrijwilligersorganisatie, ANBI, die zich garant stelt dat 100% van de 
binnengekomen giften ook besteed wordt aan de 5 Indiase projecten zodat er 
geen geld aan de strijkstok blijft hangen.

Stichting Amaidhi / Amaidhi Foundation
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Onze viering op 12 mei, de moederdagviering, kon helaas niet doorgaan. De 
datum viel dit jaar midden in de meivakantie en meer dan de helft van de 
koorleden had mede daardoor andere verplichtingen.

In juni staan er nog twee evenementen op de agenda. Op 3 juni doen we mee 
aan “Nijmegen Klinkt”, een weekend muziek en dans in de Nijmeegse 
binnenstad. We treden op in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat op 
zondag 3 juni tussen 12.30 en 14 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom, 
zet het in uw agenda. Twee weken later is op zaterdag 16 juni de slotviering 
van het seizoen in de Corneliuskerk. De viering staat dan in het teken van 
mosterdzaadjes en de naderende vakantie. Ook aan vaderdag zal natuurlijk de 
nodige aandacht worden besteed.

Start vaarseizoen voetveren

Afgelopen zaterdag 5 mei is het vaarseizoen van de fiets- en voetveren van 
Uit®waarde feestelijk weer van start gegaan. Gedurende de weekenden 
(zaterdag en zondag) zijn de pontjes Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-
Dodewaard, Varik-Heerewaarden, Ravenstein-Niftrik, Batenburg-Demen, 
Pontje Ham, Renkumse Veer, Rhenen-Lienden en Liniepont weer in de vaart. 

De vaartijden zijn zoals gebruikelijk van 10.00 – 18.00 uur. Vanaf 16 juni 
wordt er tot en met zondag 16 september dagelijks gevaren. Het seizoen 2018 
wordt afgesloten met twee weekenden in de maand september. Laatste 
vaardag zondag 30 september. 

Tijdens Hemelvaart en Pinksteren wordt er extra gevaren. Kijk op 
uiterwaarde.nl voor het exacte vaarschema. Volg ons ook via FB (voetveer) en 
Twitter (voetveren).
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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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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… 
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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
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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 
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 
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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 
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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.
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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.
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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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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
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Van harte gefeliciteerd:
Johannes XXIII parochie en pastor Ruud Roefs!

Wat een warme feestelijke viering was het op 22 april in de Cornelius Kerk! 
Bisschop Gerard de Kort presenteerde in een volle kerk pastoor Ruud Roefs 
aan de Johannes de XXIII parochie. Ruud noemt zich liever pastor dan 
pastoor. Het werd duidelijk waarom: hij wil herder van de parochie zijn, 
pastor. Zijn belangstelling reikt daarbij verder dan de kerkmuren van de vier 
kerken die op de voorkant van het liturgieboekje prijken. Al weken voor deze 
heugelijke dag was Ruud bezig zich te oriënteren in de parochie en in 
Beuningen. Zo maakte ik in maart al kennis met hem en was hij op 9 april ter 
kennismaking ook op bezoek bij onze kerkenraad. Wij zijn blij te merken, dat 
pastor Roefs net als zijn voorganger, Harry van Dooren, de oecumene een 
warm hart toe draagt en de samenwerking zoekt. Als protestanten zien we uit 
naar opnieuw een intense en vruchtbare oecumenische samenwerking om 
samen Christus present te stellen in de samenleving.
Wij feliciteren jullie, parochianen, met jullie nieuwe pastoor, en jou, Ruud, 
met je parochie, want een parochie met mooie mensen en een mooi mens als 
pastor, dat wordt vast goed. Van harte!

Namens de Protestantse Gemeente Beuningen-Winssen,
Ds. Conny van den Berg

Lotgenotengroep ‘Omgaan met rouw’, start en doorstart. 

In een open sfeer hebben de deelnemers 
gediscussieerd en verteld over ervaringen als 
gevolg van het overlijden van een partner. Aan 
de hand van stellingen en uitspraken kwamen 
diverse onderwerpen in alle openheid aan de 
orde. Inclusief alle gevoelens van verdriet, 
gemis, opluchting en zelfs boosheid. Het bleek 
voor iedereen een openbaring en een bevrijding 
om met gelijkgestemden hierover van gedachten te kunnen wisselen. De serie 
werd afgesloten met een zeer gezellig gezamenlijk etentje.
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Beuningen

KoMore gaat richting zomer

De laatste maanden van het schooljaar staan voor ons als KoMore in het teken 
van een aantal tradities. Naast de Goede Vrijdag en de Paaswake-viering 
waren in april de bijeenkomsten rond het vormsel. De kennismakingsviering 
en op 14 april de eigenlijke toediening van het sacrament aan een 23-tal 
jongeren. Alle vieringen werden zoals bij ons gebruikelijk door onze eigen 
liturgiegroep geschreven en samengesteld. Met steeds weer een andere selectie 
van liederen uit het ons eigen repertoire. Ook zijn we in het kader van het 
meer in KoMore met een aantal leden op stedentrip geweest naar Rotterdam. 
Een gezellig uitje waarvan we hebben genoten met o.a. een fietstocht en voor 
de liefhebbers bezoek aan een museum.
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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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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… 
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wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
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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 
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
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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 
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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 
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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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Zondag 3 juni in het centrum van Ewijk: Het Ewijk Festijn
 

 
 
Stichting Ewijk Festijn organiseert op zondag 3 juni van 11.00 tot 17.00 uur in 
het centrum van Ewijk het Ewijk Festijn met o.a. een oldtimershow en een 
Braderie. Op de Oldtimershow kunt u kijken naar: oude vrachtwagens, 
personenauto’s, legervoertuigen, brom- en motorfietsen, tractoren en 
stationaire motoren.

Op de Braderie kunt u rondsnuffelen langs diverse kramen met o.a. sieraden, 
snuisterijen, decoratiemateriaal, miniatuurauto’s en rommelmarktspullen. Ook 
zijn er diverse oude ambachten te bewonderen, waaronder een unieke 
stoommachine met klompenmakerij.

Natuurlijk zijn er ook terrasjes en eettentjes waar u kunt genieten van een 
kopje koffie of thee met broodje, een kop soep en natuurlijk een lekker koel 
pilsje. De dag wordt wat muziek betreft opgeluisterd door The Moonlights uit 
Groesbeek en zangeres Tessa. Over het hele parcours zijn er dweilorkesten 
waaronder Bar Wah en Brulto.

Aan de kinderen hebt u geen kind met diverse attracties zoals een diverse 
springkussens, een glijbaan en andere activiteiten. De entree bedraagt € 3,00 
per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). De opbrengst zal weer ten goede 
komen aan diverse lokale goede doelen. Er is nog ruimte voor standhouders 
op de braderie. U kunt zich aanmelden via onze website: www.ewijkfestijn.nl
of stuur een e-mail naar stichtingewijkfestijn@gmail.com
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De begeleiders danken alle deelnemers hartelijkheid voor hun openheid en 
vertrouwen.

Eind mei willen we starten met een volgende groep.
De start is gepland 30 mei as. Voor alle belangstellenden vanaf 50 jaar.

Praktische gegevens:
• Groepsleiding: Conny van den Berg, Ria Straathof en Jan van Swam.
• Groepsgrootte: min 10 - max. 12 personen (vol is vol)
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aanmeldingen groter is dan 12, komen de laatst aangemelde deelnemers bij de 
volgende groep, die later in het jaar zal starten. 

Graag tot ziens, Conny van den Berg, Jan van Swam en Ria Straathof
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in het prachtig mooie groene park die wordt voorgegaan door pastor 
Visschedijk. Rond de klok van 19.00 uur zijn we weer thuis. 
Voor informatie Tiny Derks tel. 0487- 532286.
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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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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… 
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Presentatie Pastor Ruud Roefs
Hij was zich al een tijdje aan het inwerken, maar onze nieuwe Pasto(o)r Ruud 
Roefs werd dan eindelijk op 22 april 2018 officieel als onze nieuwe pasto(o)r 
gepresenteerd. De fraaie Corneliuskerk in Beuningen was de plek van 
handeling. Het was er druk en dat deed me deugd. Bisschop Gerard de Korte 
ging voor in de plechtige eucharistieviering. Hij had de nodige bisschoppelijke 
attributen bij zich en dat gaf de viering een extra tintje. Dat deed ook het 
ingehuurde gevolg aan plaatselijke assistent voorgangers. De bisschop 
memoreerde vooral in zijn preek dat de parochie (en dat geldt voor élke 
parochie) van onderaf wordt opgebouwd. Dat men samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor een goed functionerende parochie. Pastoor, 
kerkbestuur, contactraden, werkgroepen én parochianen. De vier 
geloofsgemeenschappen zullen dan ook samen de parochie vorm moeten 
geven. De eucharistieviering verliep vlekkeloos, opgeluisterd door het 
kerkkoor van Weurt, aangevuld met koorleden uit de andere 
geloofsgemeenschappen. Het slotwoord was voor de kersverse pastoor zelf. 
Hij bedankte uitgebreid een heleboel mensen en hoopte vurig dat hij niemand 
vergeten was. Hij hoopte als herder niet vóór de kudde te lopen en niet 
erachter, maar er midden tussenin. Om zo zijn schapen te leren kennen en 
begeleiden. Maar ook hij beaamde dat we het samen zullen moeten doen. 
Uiteindelijk gaf hij nog een uiteenzetting over hoe hij zijn missie en kerkzijn 
zag om te besluiten met de opmerking dat hij er ook wel humor in wilde 
brengen.
Na afloop van de viering was er achterin de kerk een kop koffie met een 
petitfour te verkrijgen en later werd er ook wijn geschonken. De kersverse 
pastoor stond voor in de kerk de felicitaties in ontvangst te nemen en aan de rij 
leek geen einde te komen. Ruud, laat ik voortaan Ruud zeggen, nam alles met 
verve aan en hield stand tot de laatste kerkganger hem gefeliciteerd had. Het 
moet hem in het hoofd hebben getold.
Uiteindelijk bijna als laatste vertrekkend ben ik met een voldaan gevoel 
huiswaarts gekeerd. Waarschijnlijk heeft Ruud na de vermoeienissen wel goed 
kunnen slapen. Tenzij het hem teveel door het hoofd is gaan spoken. Klein 
minpuntje mijnerzijds; ik heb mijn petitfourtje laten vallen. Foutje. Ruud kan 
echter aan de slag.

Theo Coenders
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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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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… 
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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 
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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 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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 
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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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invullen van de belastingformulieren. vroeger was hij Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De heer Reuvers wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten 
bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. 

Het heeft zijne majesteit behaagd om aan de heer Reuvers de onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit te reiken. 

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, al het 
medeleven en belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van Thea.
Dit heeft ons allen goed gedaan.
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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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door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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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… 
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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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vervanging van de oude kantine door de groeiende aantal leden en een grote 
verbouwing van het sportpark. In 2008 werd de basis gelegd voor het 
opknappen van de voetbalvelden. In 2010 vond de officiële opening plaats van 
het compleet vernieuwde gebouw. Voetbalvereniging Ewijk was eindelijk 
klaar voor de toekomst en was er een stevige basis gelegd voor de groei in de 
toekomst.

Parochie Johannes XXIII - De 
heer Reuvers is vanaf 2006 actief 
binnen de geloofsgemeenschap 
Ewijk van de Parochie H. 
Johannes XXIII (voor heen paro-
chie Ewijk-Winssen) en zette zich 
in voor de fusie met de parochie 
in Beuningen. Hij is begonnen als 
voorzitter en later als penning-
meester. Hij was lid van de 
contactraad van Ewijk en 
onderhoudt mede het contact 
tussen het bestuur en de geloofs-
gemeenschap. Verder is hij actief 
voor Charitas, de Kerkbalans en zette hij zich in bij de voorbereiding van het 
100-jarig jubileum (oktober 2017) van de kerk in Ewijk.

Oorlogsmonument Ewijk - In 2009 was hij mede-initiatiefnemer voor de 
oprichting van het oorlogsmonument in Ewijk . Hij heeft de lokale basisschool 
gestimuleerd tot adoptie van het monument. Dit oorlogsmonument is op 4 mei 
2013 onthuld. Dit oorlogsmonument is om de herinnering aan de tien 
slachtoffers vast te houden. Onder deze slachtoffers waren vijf inwoners van 
Ewijk, twee evacuees en drie Britse militairen. Zes van deze slachtoffers 
kwamen om het leven door een explosie. Dit waren de drie Britse soldaten en 
drie kinderen. Hij organiseert de herdenking op 4 mei.

Verder blijkt uit ondersteuningsbrieven van de familie dat hij zich in zijn vrije 
tijd ook op verschillende manieren inzet. Hij helpt onder andere bij het 
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Winssen

Opening Admiraal Van Ghentplein in Winssen op 2 juni

In de zomer van 2016 publiceerde Winssenaar en amateurhistoricus Piet van 
de Geer zijn artikel ‘De zeeheld Van Ghent komt uit Winssen’ over zijn 
ontdekking dat Willem Joseph van Ghent op 14 mei 1626 in de kerk van 
Winssen werd gedoopt. Dit was voor Stichting Historisch Besef Beuningen de 
reden om aan het gemeentebestuur te vragen een plein in Winssen te noemen 
naar deze zeeheld. Op zaterdag 2 juni 2018 vindt de opening van het Admiraal 
Van Ghentplein in Winssen plaats. Iedereen is van harte welkom.

De officiële plechtigheid begint om 13.00 uur. Voorafgaand zal de kerkklok 
uit 1679 van Johan van Ghent, de oudere broer van de admiraal, tweemaal 
geluid worden. Tijdens de onthulling betonen Mariniers en de Tamboers en 
Pijpers eer aan de eerste commandant van het Korps Mariniers, dat op 
10 december 1665 werd opgericht. Na de opening volgt een muzikaal 
programma. De Koninklijke Fanfare ULTO speelt een, speciaal voor de 
admiraal gecomponeerd, muziekstuk ‘Willem Joseph Baron van Ghent. 
Daarnaast staan het Winssense koor Vision en de steelband van het Korps 
Mariniers op het programma.
Van Ghent was naast domheer van het kapittel van de Domkerk van Utrecht 
en proost van de Proosdij Elst ook lid van de Staten van Utrecht. Bekender is 
zijn militaire carriere als eerste Kolonel van het Regiment de Marine, het 
latere Korps Mariniers en Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland. 
Het hoogtepunt van zijn carriere was de Tocht naar Chatham, waarin hij een 
van de hoofdrollen speelde. Door Joost van den Vondel is Van Ghent in één
                   

Winssen

Opening Admiraal Van Ghentplein in Winssen op 2 juni

In de zomer van 2016 publiceerde Winssenaar en amateurhistoricus Piet van 
de Geer zijn artikel ‘De zeeheld Van Ghent komt uit Winssen’ over zijn 
ontdekking dat Willem Joseph van Ghent op 14 mei 1626 in de kerk van 
Winssen werd gedoopt. Dit was voor Stichting Historisch Besef Beuningen de 
reden om aan het gemeentebestuur te vragen een plein in Winssen te noemen 
naar deze zeeheld. Op zaterdag 2 juni 2018 vindt de opening van het Admiraal 
Van Ghentplein in Winssen plaats. Iedereen is van harte welkom.

De officiële plechtigheid begint om 13.00 uur. Voorafgaand zal de kerkklok 
uit 1679 van Johan van Ghent, de oudere broer van de admiraal, tweemaal 
geluid worden. Tijdens de onthulling betonen Mariniers en de Tamboers en 
Pijpers eer aan de eerste commandant van het Korps Mariniers, dat op 
10 december 1665 werd opgericht. Na de opening volgt een muzikaal 
programma. De Koninklijke Fanfare ULTO speelt een, speciaal voor de 
admiraal gecomponeerd, muziekstuk ‘Willem Joseph Baron van Ghent. 
Daarnaast staan het Winssense koor Vision en de steelband van het Korps 
Mariniers op het programma.
Van Ghent was naast domheer van het kapittel van de Domkerk van Utrecht 
en proost van de Proosdij Elst ook lid van de Staten van Utrecht. Bekender is 
zijn militaire carriere als eerste Kolonel van het Regiment de Marine, het 
latere Korps Mariniers en Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland. 
Het hoogtepunt van zijn carriere was de Tocht naar Chatham, waarin hij een 
van de hoofdrollen speelde. Door Joost van den Vondel is Van Ghent in één
                   

Pinksteren 2018

Pinksteren 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

11

11

Pinksteren 2018

Pinksteren 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

22

22

 14 

 
 
Winssen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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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… 
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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… 
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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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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 
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Ewijk

De heer A.W. Reuvers (Toon)

De heer Reuvers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die hij verricht/verrichtte 
op vrijwillige basis voor de medemens. 

Dit komt tot uiting in het werk dat de heer Reuvers verricht als bestuurslid 
binnen de geloofsgemeenschap Ewijk van de parochie H. Johannes XXIII. 
Daarnaast zet hij zich in bij de herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Hij is ook 
mantelzorger. In het verleden was hij actief als bestuurslid bij 
Voetbalvereniging Ewijk en bij carnavalsvereniging De Dijkvelders te Ewijk.

Mantelzorger - De heer Reuvers is vanaf 1976 al ruim 50 jaar mantelzorger. 
De persoon waaraan hij mantelzorg verleent, is als kind bij hem aan huis. Hij 
begeleidt hem op alle fronten, zoals ziekenhuis- en huisartsbezoek en 
verzorging van persoonlijke aard. Denk daarbij aan aankoop van kleding. 

Carnavalsvereniging De Dijkvelders - In 1978 was de heer Reuvers actief 
binnen de Carnavalsvereniging De Dijkvelders in Ewijk. In het seizoen 1978-
1979 was hij Prins Carnaval bij De Dijkvelders. Hij ging de carnavalsvierders 
voor in het carnaval. Daarnaast schreef hij jarenlang de buut voor buutreedner 
Wim Faassen. De precieze periode is niet bekend.

Voetbalvereniging Ewijk - Van 1994 tot en met 2010 zette hij zich in als 
bestuurslid (voorzitter) voor de Voetbalvereniging Ewijk. Hij zette zich onder 
andere actief in voor het 50-jarig jubileum van de voetbalvereniging in 1996,

Ewijk

De heer A.W. Reuvers (Toon)

De heer Reuvers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die hij verricht/verrichtte 
op vrijwillige basis voor de medemens. 

Dit komt tot uiting in het werk dat de heer Reuvers verricht als bestuurslid 
binnen de geloofsgemeenschap Ewijk van de parochie H. Johannes XXIII. 
Daarnaast zet hij zich in bij de herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Hij is ook 
mantelzorger. In het verleden was hij actief als bestuurslid bij 
Voetbalvereniging Ewijk en bij carnavalsvereniging De Dijkvelders te Ewijk.

Mantelzorger - De heer Reuvers is vanaf 1976 al ruim 50 jaar mantelzorger. 
De persoon waaraan hij mantelzorg verleent, is als kind bij hem aan huis. Hij 
begeleidt hem op alle fronten, zoals ziekenhuis- en huisartsbezoek en 
verzorging van persoonlijke aard. Denk daarbij aan aankoop van kleding. 

Carnavalsvereniging De Dijkvelders - In 1978 was de heer Reuvers actief 
binnen de Carnavalsvereniging De Dijkvelders in Ewijk. In het seizoen 1978-
1979 was hij Prins Carnaval bij De Dijkvelders. Hij ging de carnavalsvierders 
voor in het carnaval. Daarnaast schreef hij jarenlang de buut voor buutreedner 
Wim Faassen. De precieze periode is niet bekend.

Voetbalvereniging Ewijk - Van 1994 tot en met 2010 zette hij zich in als 
bestuurslid (voorzitter) voor de Voetbalvereniging Ewijk. Hij zette zich onder 
andere actief in voor het 50-jarig jubileum van de voetbalvereniging in 1996,

adem genoemd met Cornelis de Witt en Michiel Adriaansz de Ruyter Op 
6 juni 1672 viel de Nederlandse vloot, onder bevel van admiraal Michiel de 
Ruyter, nabij Solebay de Engelse vloot aan. Het zou de laatste zeeslag van 
Van Ghent worden. Hij stierf een dag later en wordt in de geschiedenis 
herdacht als een dappere, vriendelijke en pretentieloze man. Zijn praalgraf 
heeft een prominente plaats in de Domkerk in Utrecht.

Misintenties & vieringen in Winssen

Sinds enkele jaren zijn wij geloofsgemeenschap Winssen en vormen we 
samen met de geloofsgemeenschappen Ewijk, Beuningen en Weurt de 
parochie Johannes XXIII .

Veranderingen zorgen soms voor onverwachte situaties. Zo hebt u gemerkt dat 
in de maand april, drie weekenden geen vieringen geweest zijn in Winssen. 
Dit omdat er in die weekenden speciale gebeurtenissen waren, zoals Vormsel, 
installatie van de nieuwe pastor, in de hoofdkerk in Beuningen.
Tijdens de vieringen worden gebedsintenties opgelezen. Dat is dus de 
afgelopen weekenden niet gebeurd. Onze excuses hier voor. Mocht u een
nieuwe datum willen opgeven, kunt u contact opnemen. (adres staat hieronder)
Gelukkig hebben we een nieuwe Pastor, maar dat betekent niet dat alles al op 
rolletjes loopt. Geprobeerd wordt om de vieringen te verdelen over Ewijk en 
Winssen. Helaas wordt Moederdag gevierd tijdens de viering in Ewijk. Er zijn 
al veel intenties opgegeven voor Winssen. Deze komen echter te vervallen, 
maar ze worden wel in de eucharistieviering in Ewijk opgelezen.
Maar natuurlijk kunt u alsnog een andere datum kiezen waarop de intentie 
voorgelezen wordt.
Wanneer en waar de vieringen zijn in de toekomst staat in ons parochie blad 
“Rondom Johannes” en op de website: www.johannesxxiii.nl.
Maar u kunt altijd contact opnemen met Tonnie Hermens. 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913.
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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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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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
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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 
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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Theaterkoorts stijgt bij Plankenkoorts 

Met nog maar 3 weken te gaan tot de première op vrijdag 8 juni stijgt de 
theaterkoorts bij Toneelvereniging Plankenkoorts tot grote hoogte. Op het 
programma staat “Een koud kunstje”, een komische detective waarin 
uiteindelijk 2 moorden opgelost moeten worden. Tijdens deze voorstelling 
maakt u kennis met een aantal zeer bijzondere types en garanderen wij u 
spanning tot het einde. Kortom: een avondje entertainment voor de kijker!

Speeldata: 8, 9 10 juni 
De Paulus te Winssen
Tijdstip: 8 & 9 juni om 20.00 uur. 10 juni om 14.00 uur 
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa, via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com
of via 0487-525204

Voor meer informatie check: www.toneelverenigingplankenkoorts.nl
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Kort kort kort

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

Winssen werkt mee aan leefbaarheid - In de Gelderlander van 
26 maart jl. de mededeling dat een aantal Winssenaren met activiteiten bezig 
zijn naar aanleiding van het KRAKE project (Krachtige Kernen). Samen werd 
onderzocht hoe de leefbaarheid van Winssen behouden kon worden en 
eventueel verbeterd. Voor de Han zit het project erop maar een aantal 
Winssenaren gaan door in de vorm van een stichting met een overkoepelend 
bestuur en werkgroepen. Er zijn 4 werkgroepen die zich richten op ouderen, 
jongeren, marketing en krachtig groen. De eerste plannen zijn al gemaakt. In 
het eindrapport van de Han staan bevindingen en aanbevelingen. Het zijn geen 
kant en klare oplossingen maar denkrichtingen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat 
ouderen langer thuis kunnen blijven wonen stellen zij voor om grotere 
boerderijen te splitsen, of grote tuinen van senioren semi openbaar te maken 
door er een moestuin voor meerdere bewoners van te maken. Ook het centrale 
plein aan de Molenstraat kan een plek worden waar bewoners elkaar 
ontmoeten!

Monumentenstatus voor muziekkoepel - In de krant van 6 april jl. 
de mededeling dat de muziekkoepel een gemeentelijk monument is geworden. 
De koepel verkeert in een slechte staat, het dak moet vernieuwd worden en de 
gevels hebben een opknapbeurt nodig. Het is een gemeentelijk monument 
geworden omdat de koepel een historische en stedenbouwkundige waarde 
heeft. De koepel is een kleine 60 jaar geleden gebouwd.

Koningsspelen - In de Gelderlander van 21 april jl. een mooie foto 
van leerlingen van de Wegwijzer aan het koningsontbijt. 130 leerlingen zitten 
aan lange tafels voor het koningsontbijt. Na het ontbijt gaan ze met zijn allen 
naar de velden van voetbalvereniging Roda 28 voor allerlei buitenspelen.

Scherven brengen Gerry Schreven geluk - In de krant van 13 april 
een grote mooie foto van Gerry Schreven naast de glascontainer waar ze haar 
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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… 
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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 
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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 
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kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
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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 
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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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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.
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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 
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trouwring weer vond tussen een berg glas. De trouwring van Gerry viel in de 
glasbak toen ze de lege flessen in de glascontainer deed. Ze heeft de DAR 
gebeld die medewerking wilde verlenen samen met medewerkers van de 
gemeente. Toen de DAR tot actie overging en het eerste glas uit de container 
viel zag Robbie van de DAR de ring al liggen. Niemand durfde er van uit te 
gaan dat de ring terug gevonden zou worden. Gerry is ongelofelijk dankbaar 
en blij dat ze de ring weer aan haar vinger kon schuiven!

Koningsdag - In de krant 26 april jl. de mededeling dat onder 
begeleiding van U.L.T.O. kinderen met versierde fietsen naar 
ontmoetingscentrum De Paulus gaan. Daar zaal waarnemend burgemeester 
Bergman een toespraak houden en de prijzen voor de mooist versierde fietsen 
uitreiken. ‘s Middags wordt in de Paulus het spel ‘Mijn vader is de beste’
gespeeld. Ook is er een dj workshop, een clown en springkussen en de 
kleedjesmarkt. Jeugd popkoor Mixx treedt op en iedereen is van harte 
welkom!

Lintjesregen - In de krant 27 april jl. de mededeling dat Pieter van 
Oss van de Notaris Stephanus Roesstraat een Koninklijke onderscheiding 
heeft ontvangen! Dit omdat hij actief is op allerlei fronten zoals bij zijn 
buurtvereniging De Torenuilen, de Beuningse parochie Johannes de XXIII, 
mede oprichter van carnavalsvereniging De Dorstvlegels en bestuurslid van de 
Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef. Namens ons allen van 
harte proficiat!

Winssen krijgt ook klompenpad - In de krant van 28 april jl. de 
mededeling dat na Beuningen ook Winssen een klompenpad krijgt. Dat loopt 
dwars door agrarisch gebied en langs boerenerven. De wandelroute zal straks 
ook aansluiten op het pad wat eerder deze maand is geopend. Het is wel de 
bedoeling dat Winssenaren het pad zelf ontwikkelen en onderhouden.

Simone Albers in Dijkmagazijn - In de krant van 28 april jl. de 
mededeling dat er een expositie is van Simone Albers getiteld Atom bij Atom. 
Deze expositie is iedere zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur in het 
dijkmagazijn te bezoeken.
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af en dan mocht een van de scholieren, die zich op de speelplaats bevond, de 
fiets in het rek onder de overkapping plaatsen. Dat was een hele eer voor die 
scholier.
Ook was Vendelmans een fervent roker maar kennelijk had hij steeds gebrek 
aan tabak. Hij vroeg dan ook aan de jongens in zijn klas geregeld om van thuis 
tabak en vloeitjes voor hem mee te brengen. Het maakte hem niet uit of dat 
sjek, pijptabak of “eigeteult” was. Er waren dan ook leerlingen die zorgden 
dat hij kon roken. Mogelijk hadden zij de tabak thuis stiekem meegenomen 
want het was in die tijd nog een schaars product. 
En dat roken deed hij volop ook in de klas tijdens het lesgeven. Dat deed 
trouwens ook de onderwijzer Antoon de Haardt in de klas. Die kon altijd 
heerlijk van een sigaret genieten zittende achter de lessenaar.
Vendelmans is in Winssen in de kost geweest bij de familie Ponjé op de 
Hoogewaard. In dat huis woont nu een zoon van Gradus van Beuningen en 
Anna Janssen. Ook is hij op het laatst nog even in de kost geweest bij de 
familie Hend Gradussen - Gertruda Roelofse wonende aan de huidige 
Notaris Stephanus Roesstraat.
Julianus Antonius Maria Vendelmans was in 
Lith geboren op 05-02-1921. Hij trouwde toen hij 
nog in Winssen werkzaam was. Dat trouwen 
gebeurde in Den Bosch op 13-02-1945. Zijn bruid 
was Th. De Wilt. 
In Maas en Waal was de vader van deze 
Vendelmans geen onbekende. Hij was geboren in 
Gheel in België en was op jonge leeftijd in het 
Brabantse Lith gaan wonen waar hij op 18-05-
1920 trouwde met Petronella Romeijnders. In Lith 
werd hij sigarenfabrikant en met zijn sigaren ging 
hij ook venten in Maas en Waal. Zo had hij in 
Horssen diverse rook- klanten en in die plaats 
kocht hij regelmatig, bij de ouders van Corrie 
Hendriks-Lekkerkerker die een kaasmakerij 
hadden, een grote ronde kaas. 
©Bart Wattenberg JOzn.
E-mailadres bertwattenberg@gmail.com
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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… 
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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 
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
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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 
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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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Oud Winssen. Schoolmeester Vendelmans

Begin februari van dit jaar (2018) was ik in Winssen op de koffie bij de jarige 
Henk Engelen (*Winssen 1934) in de Koningstraat. Daar was ook op visite 
Baziel Maillé (*Winssen1935) met zijn partner Wilma. Er werd uiteraard 
volop gepraat over ditjes en datjes en uiteindelijk ook over vroeger waarbij de 
schooltijd van Henk en Baziel in Winssen ter sprake kwam. Allebei hadden zij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig onderwijs genoten omdat het 
schoolgebouw aan de Leegstraat verschillende keren bezet was geweest door 
inkwartiering van geallieerde soldaten en door evacués die uit Nijmegen en 
omgeving kwamen.
De klas van Henk had in die tijd, onder leiding van meester Leisink, zelfs nog 
enkele keren les gehad in een ruimte in de meisjesschool.
Na de bevrijding van ons land kwam het onderwijs weer enigszins op gang 
maar toen was er ook een gebrek aan goed schrijfpapier. Daarin zaten kleine 
houtvezeltjes waar de punt van de kroontjespen wel eens in haakte met het 
gevolg dat er een inktvlek achter bleef.
Een bepaalde onderwijzer uit de bevrijdingstijd van Winssen en omgeving 
waren Henk en Basiel echt nog niet vergeten. Dat was Vendelmans die in die 
tijd aan de school in Winssen een tijdelijke aanstelling had. Begin juli 1941 
was Vendelmans aan de bisschoppelijke kweekschool in Den Bosch geslaagd 
voor het onderwijzersexamen. 
Voordat hij in Winssen was benoemd was hij in Velddriel tijdelijk 
onderwijzer aan de jongensschool geweest. De kleding die hij droeg was 
steeds dezelfde. Zo droeg hij onder andere een half versleten militaire 
pantalon met aan het uiteinde van de pijpen bij de enkels zogenaamde 
“poetjes” (enkelstukken in die tijd in gebruik bij militairen). Ook droeg hij 
aparte half versleten schoenen. Hij verplaatste zich met een gammele oude 
herenfiets zonder kettingkast met in de voorvork geen voorwiel maar een 
achterwiel. 
Op de betegelde speelplaats voor de school mocht niet gefietst worden. Als 
Vendelmans met zijn fiets bij de school arriveerde dan stapte hij bij de poort 
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Creativiteitsmarkt

In het weekend van 7 tot en met 9 september worden in 
Winssen de Molenfeesten georganiseerd. Dit festijn 
wordt nu alweer voor de 12e keer gehouden in en 
rondom de Beatrixmolen aan de Molenstraat in 
Winssen. 

Onderdeel van het programma op zondag 7 september 
van 12.00 uur tot 17.00 uur is de creativiteitsmarkt. Op 
het schilderachtige terrein aan de rand van het dorp zijn 
de kraampjes speels als een lint langs de molen en de 
tent gedrapeerd.

Deelnemers aan deze markt laten dan zien wat ze op creatief gebied in huis 
hebben. Dat kan zeer uiteenlopend zijn, wat altijd een erg gevarieerd aanbod 
aan kraampjes oplevert. Ook voor verenigingen, stichtingen en groeperingen 
is het een mooi uithangbord om u te presenteren. 

Bij deze markt staat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop. Lijkt het u 
leuk om uw eigen gemaakte kunstwerken, verzameling of ambacht aan het 
grote publiek te tonen/te demonstreren, aarzel dan niet en neem contact op met 
de organisatie.  

We hebben op deze markt nog maar een beperkt aantal plaatsjes vrij.

Bent u nieuwsgierig geworden, maar heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Beppie Verploegen - tel. 0487 - 523579 of Monique 
Maillé - tel. 0487 - 523370.
U kunt ons ook mailen via markt@MolenfeestenWinssen.nl.
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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… 
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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.
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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
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zo.
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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 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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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… 
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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 
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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 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….
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zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
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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 
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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… 
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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… 
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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 
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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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… 
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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… 
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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… 
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26
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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
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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 
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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 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
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Oud Winssen. Schoolmeester Vendelmans

Begin februari van dit jaar (2018) was ik in Winssen op de koffie bij de jarige 
Henk Engelen (*Winssen 1934) in de Koningstraat. Daar was ook op visite 
Baziel Maillé (*Winssen1935) met zijn partner Wilma. Er werd uiteraard 
volop gepraat over ditjes en datjes en uiteindelijk ook over vroeger waarbij de 
schooltijd van Henk en Baziel in Winssen ter sprake kwam. Allebei hadden zij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig onderwijs genoten omdat het 
schoolgebouw aan de Leegstraat verschillende keren bezet was geweest door 
inkwartiering van geallieerde soldaten en door evacués die uit Nijmegen en 
omgeving kwamen.
De klas van Henk had in die tijd, onder leiding van meester Leisink, zelfs nog 
enkele keren les gehad in een ruimte in de meisjesschool.
Na de bevrijding van ons land kwam het onderwijs weer enigszins op gang 
maar toen was er ook een gebrek aan goed schrijfpapier. Daarin zaten kleine 
houtvezeltjes waar de punt van de kroontjespen wel eens in haakte met het 
gevolg dat er een inktvlek achter bleef.
Een bepaalde onderwijzer uit de bevrijdingstijd van Winssen en omgeving 
waren Henk en Basiel echt nog niet vergeten. Dat was Vendelmans die in die 
tijd aan de school in Winssen een tijdelijke aanstelling had. Begin juli 1941 
was Vendelmans aan de bisschoppelijke kweekschool in Den Bosch geslaagd 
voor het onderwijzersexamen. 
Voordat hij in Winssen was benoemd was hij in Velddriel tijdelijk 
onderwijzer aan de jongensschool geweest. De kleding die hij droeg was 
steeds dezelfde. Zo droeg hij onder andere een half versleten militaire 
pantalon met aan het uiteinde van de pijpen bij de enkels zogenaamde 
“poetjes” (enkelstukken in die tijd in gebruik bij militairen). Ook droeg hij 
aparte half versleten schoenen. Hij verplaatste zich met een gammele oude 
herenfiets zonder kettingkast met in de voorvork geen voorwiel maar een 
achterwiel. 
Op de betegelde speelplaats voor de school mocht niet gefietst worden. Als 
Vendelmans met zijn fiets bij de school arriveerde dan stapte hij bij de poort 
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Creativiteitsmarkt

In het weekend van 7 tot en met 9 september worden in 
Winssen de Molenfeesten georganiseerd. Dit festijn 
wordt nu alweer voor de 12e keer gehouden in en 
rondom de Beatrixmolen aan de Molenstraat in 
Winssen. 

Onderdeel van het programma op zondag 7 september 
van 12.00 uur tot 17.00 uur is de creativiteitsmarkt. Op 
het schilderachtige terrein aan de rand van het dorp zijn 
de kraampjes speels als een lint langs de molen en de 
tent gedrapeerd.

Deelnemers aan deze markt laten dan zien wat ze op creatief gebied in huis 
hebben. Dat kan zeer uiteenlopend zijn, wat altijd een erg gevarieerd aanbod 
aan kraampjes oplevert. Ook voor verenigingen, stichtingen en groeperingen 
is het een mooi uithangbord om u te presenteren. 

Bij deze markt staat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop. Lijkt het u 
leuk om uw eigen gemaakte kunstwerken, verzameling of ambacht aan het 
grote publiek te tonen/te demonstreren, aarzel dan niet en neem contact op met 
de organisatie.  

We hebben op deze markt nog maar een beperkt aantal plaatsjes vrij.

Bent u nieuwsgierig geworden, maar heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Beppie Verploegen - tel. 0487 - 523579 of Monique 
Maillé - tel. 0487 - 523370.
U kunt ons ook mailen via markt@MolenfeestenWinssen.nl.
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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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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… 
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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… 
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want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
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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 
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december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
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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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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
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Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
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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 
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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 
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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 
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

trouwring weer vond tussen een berg glas. De trouwring van Gerry viel in de 
glasbak toen ze de lege flessen in de glascontainer deed. Ze heeft de DAR 
gebeld die medewerking wilde verlenen samen met medewerkers van de 
gemeente. Toen de DAR tot actie overging en het eerste glas uit de container 
viel zag Robbie van de DAR de ring al liggen. Niemand durfde er van uit te 
gaan dat de ring terug gevonden zou worden. Gerry is ongelofelijk dankbaar 
en blij dat ze de ring weer aan haar vinger kon schuiven!

Koningsdag - In de krant 26 april jl. de mededeling dat onder 
begeleiding van U.L.T.O. kinderen met versierde fietsen naar 
ontmoetingscentrum De Paulus gaan. Daar zaal waarnemend burgemeester 
Bergman een toespraak houden en de prijzen voor de mooist versierde fietsen 
uitreiken. ‘s Middags wordt in de Paulus het spel ‘Mijn vader is de beste’
gespeeld. Ook is er een dj workshop, een clown en springkussen en de 
kleedjesmarkt. Jeugd popkoor Mixx treedt op en iedereen is van harte 
welkom!

Lintjesregen - In de krant 27 april jl. de mededeling dat Pieter van 
Oss van de Notaris Stephanus Roesstraat een Koninklijke onderscheiding 
heeft ontvangen! Dit omdat hij actief is op allerlei fronten zoals bij zijn 
buurtvereniging De Torenuilen, de Beuningse parochie Johannes de XXIII, 
mede oprichter van carnavalsvereniging De Dorstvlegels en bestuurslid van de 
Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef. Namens ons allen van 
harte proficiat!

Winssen krijgt ook klompenpad - In de krant van 28 april jl. de 
mededeling dat na Beuningen ook Winssen een klompenpad krijgt. Dat loopt 
dwars door agrarisch gebied en langs boerenerven. De wandelroute zal straks 
ook aansluiten op het pad wat eerder deze maand is geopend. Het is wel de 
bedoeling dat Winssenaren het pad zelf ontwikkelen en onderhouden.

Simone Albers in Dijkmagazijn - In de krant van 28 april jl. de 
mededeling dat er een expositie is van Simone Albers getiteld Atom bij Atom. 
Deze expositie is iedere zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur in het 
dijkmagazijn te bezoeken.
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af en dan mocht een van de scholieren, die zich op de speelplaats bevond, de 
fiets in het rek onder de overkapping plaatsen. Dat was een hele eer voor die 
scholier.
Ook was Vendelmans een fervent roker maar kennelijk had hij steeds gebrek 
aan tabak. Hij vroeg dan ook aan de jongens in zijn klas geregeld om van thuis 
tabak en vloeitjes voor hem mee te brengen. Het maakte hem niet uit of dat 
sjek, pijptabak of “eigeteult” was. Er waren dan ook leerlingen die zorgden 
dat hij kon roken. Mogelijk hadden zij de tabak thuis stiekem meegenomen 
want het was in die tijd nog een schaars product. 
En dat roken deed hij volop ook in de klas tijdens het lesgeven. Dat deed 
trouwens ook de onderwijzer Antoon de Haardt in de klas. Die kon altijd 
heerlijk van een sigaret genieten zittende achter de lessenaar.
Vendelmans is in Winssen in de kost geweest bij de familie Ponjé op de 
Hoogewaard. In dat huis woont nu een zoon van Gradus van Beuningen en 
Anna Janssen. Ook is hij op het laatst nog even in de kost geweest bij de 
familie Hend Gradussen - Gertruda Roelofse wonende aan de huidige 
Notaris Stephanus Roesstraat.
Julianus Antonius Maria Vendelmans was in 
Lith geboren op 05-02-1921. Hij trouwde toen hij 
nog in Winssen werkzaam was. Dat trouwen 
gebeurde in Den Bosch op 13-02-1945. Zijn bruid 
was Th. De Wilt. 
In Maas en Waal was de vader van deze 
Vendelmans geen onbekende. Hij was geboren in 
Gheel in België en was op jonge leeftijd in het 
Brabantse Lith gaan wonen waar hij op 18-05-
1920 trouwde met Petronella Romeijnders. In Lith 
werd hij sigarenfabrikant en met zijn sigaren ging 
hij ook venten in Maas en Waal. Zo had hij in 
Horssen diverse rook- klanten en in die plaats 
kocht hij regelmatig, bij de ouders van Corrie 
Hendriks-Lekkerkerker die een kaasmakerij 
hadden, een grote ronde kaas. 
©Bart Wattenberg JOzn.
E-mailadres bertwattenberg@gmail.com
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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… 
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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… 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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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 
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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 
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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… 
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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 
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Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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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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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
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Theaterkoorts stijgt bij Plankenkoorts 

Met nog maar 3 weken te gaan tot de première op vrijdag 8 juni stijgt de 
theaterkoorts bij Toneelvereniging Plankenkoorts tot grote hoogte. Op het 
programma staat “Een koud kunstje”, een komische detective waarin 
uiteindelijk 2 moorden opgelost moeten worden. Tijdens deze voorstelling 
maakt u kennis met een aantal zeer bijzondere types en garanderen wij u 
spanning tot het einde. Kortom: een avondje entertainment voor de kijker!

Speeldata: 8, 9 10 juni 
De Paulus te Winssen
Tijdstip: 8 & 9 juni om 20.00 uur. 10 juni om 14.00 uur 
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa, via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com
of via 0487-525204

Voor meer informatie check: www.toneelverenigingplankenkoorts.nl
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Kort kort kort

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

Winssen werkt mee aan leefbaarheid - In de Gelderlander van 
26 maart jl. de mededeling dat een aantal Winssenaren met activiteiten bezig 
zijn naar aanleiding van het KRAKE project (Krachtige Kernen). Samen werd 
onderzocht hoe de leefbaarheid van Winssen behouden kon worden en 
eventueel verbeterd. Voor de Han zit het project erop maar een aantal 
Winssenaren gaan door in de vorm van een stichting met een overkoepelend 
bestuur en werkgroepen. Er zijn 4 werkgroepen die zich richten op ouderen, 
jongeren, marketing en krachtig groen. De eerste plannen zijn al gemaakt. In 
het eindrapport van de Han staan bevindingen en aanbevelingen. Het zijn geen 
kant en klare oplossingen maar denkrichtingen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat 
ouderen langer thuis kunnen blijven wonen stellen zij voor om grotere 
boerderijen te splitsen, of grote tuinen van senioren semi openbaar te maken 
door er een moestuin voor meerdere bewoners van te maken. Ook het centrale 
plein aan de Molenstraat kan een plek worden waar bewoners elkaar 
ontmoeten!

Monumentenstatus voor muziekkoepel - In de krant van 6 april jl. 
de mededeling dat de muziekkoepel een gemeentelijk monument is geworden. 
De koepel verkeert in een slechte staat, het dak moet vernieuwd worden en de 
gevels hebben een opknapbeurt nodig. Het is een gemeentelijk monument 
geworden omdat de koepel een historische en stedenbouwkundige waarde 
heeft. De koepel is een kleine 60 jaar geleden gebouwd.

Koningsspelen - In de Gelderlander van 21 april jl. een mooie foto 
van leerlingen van de Wegwijzer aan het koningsontbijt. 130 leerlingen zitten 
aan lange tafels voor het koningsontbijt. Na het ontbijt gaan ze met zijn allen 
naar de velden van voetbalvereniging Roda 28 voor allerlei buitenspelen.

Scherven brengen Gerry Schreven geluk - In de krant van 13 april 
een grote mooie foto van Gerry Schreven naast de glascontainer waar ze haar 
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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… 
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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… 
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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 
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… 
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Ewijk

De heer A.W. Reuvers (Toon)

De heer Reuvers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die hij verricht/verrichtte 
op vrijwillige basis voor de medemens. 

Dit komt tot uiting in het werk dat de heer Reuvers verricht als bestuurslid 
binnen de geloofsgemeenschap Ewijk van de parochie H. Johannes XXIII. 
Daarnaast zet hij zich in bij de herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Hij is ook 
mantelzorger. In het verleden was hij actief als bestuurslid bij 
Voetbalvereniging Ewijk en bij carnavalsvereniging De Dijkvelders te Ewijk.

Mantelzorger - De heer Reuvers is vanaf 1976 al ruim 50 jaar mantelzorger. 
De persoon waaraan hij mantelzorg verleent, is als kind bij hem aan huis. Hij 
begeleidt hem op alle fronten, zoals ziekenhuis- en huisartsbezoek en 
verzorging van persoonlijke aard. Denk daarbij aan aankoop van kleding. 

Carnavalsvereniging De Dijkvelders - In 1978 was de heer Reuvers actief 
binnen de Carnavalsvereniging De Dijkvelders in Ewijk. In het seizoen 1978-
1979 was hij Prins Carnaval bij De Dijkvelders. Hij ging de carnavalsvierders 
voor in het carnaval. Daarnaast schreef hij jarenlang de buut voor buutreedner 
Wim Faassen. De precieze periode is niet bekend.

Voetbalvereniging Ewijk - Van 1994 tot en met 2010 zette hij zich in als 
bestuurslid (voorzitter) voor de Voetbalvereniging Ewijk. Hij zette zich onder 
andere actief in voor het 50-jarig jubileum van de voetbalvereniging in 1996,
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adem genoemd met Cornelis de Witt en Michiel Adriaansz de Ruyter Op 
6 juni 1672 viel de Nederlandse vloot, onder bevel van admiraal Michiel de 
Ruyter, nabij Solebay de Engelse vloot aan. Het zou de laatste zeeslag van 
Van Ghent worden. Hij stierf een dag later en wordt in de geschiedenis 
herdacht als een dappere, vriendelijke en pretentieloze man. Zijn praalgraf 
heeft een prominente plaats in de Domkerk in Utrecht.

Misintenties & vieringen in Winssen

Sinds enkele jaren zijn wij geloofsgemeenschap Winssen en vormen we 
samen met de geloofsgemeenschappen Ewijk, Beuningen en Weurt de 
parochie Johannes XXIII .

Veranderingen zorgen soms voor onverwachte situaties. Zo hebt u gemerkt dat 
in de maand april, drie weekenden geen vieringen geweest zijn in Winssen. 
Dit omdat er in die weekenden speciale gebeurtenissen waren, zoals Vormsel, 
installatie van de nieuwe pastor, in de hoofdkerk in Beuningen.
Tijdens de vieringen worden gebedsintenties opgelezen. Dat is dus de 
afgelopen weekenden niet gebeurd. Onze excuses hier voor. Mocht u een
nieuwe datum willen opgeven, kunt u contact opnemen. (adres staat hieronder)
Gelukkig hebben we een nieuwe Pastor, maar dat betekent niet dat alles al op 
rolletjes loopt. Geprobeerd wordt om de vieringen te verdelen over Ewijk en 
Winssen. Helaas wordt Moederdag gevierd tijdens de viering in Ewijk. Er zijn 
al veel intenties opgegeven voor Winssen. Deze komen echter te vervallen, 
maar ze worden wel in de eucharistieviering in Ewijk opgelezen.
Maar natuurlijk kunt u alsnog een andere datum kiezen waarop de intentie 
voorgelezen wordt.
Wanneer en waar de vieringen zijn in de toekomst staat in ons parochie blad 
“Rondom Johannes” en op de website: www.johannesxxiii.nl.
Maar u kunt altijd contact opnemen met Tonnie Hermens. 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913.
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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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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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 
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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… 
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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 
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
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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 
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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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vervanging van de oude kantine door de groeiende aantal leden en een grote 
verbouwing van het sportpark. In 2008 werd de basis gelegd voor het 
opknappen van de voetbalvelden. In 2010 vond de officiële opening plaats van 
het compleet vernieuwde gebouw. Voetbalvereniging Ewijk was eindelijk 
klaar voor de toekomst en was er een stevige basis gelegd voor de groei in de 
toekomst.

Parochie Johannes XXIII - De 
heer Reuvers is vanaf 2006 actief 
binnen de geloofsgemeenschap 
Ewijk van de Parochie H. 
Johannes XXIII (voor heen paro-
chie Ewijk-Winssen) en zette zich 
in voor de fusie met de parochie 
in Beuningen. Hij is begonnen als 
voorzitter en later als penning-
meester. Hij was lid van de 
contactraad van Ewijk en 
onderhoudt mede het contact 
tussen het bestuur en de geloofs-
gemeenschap. Verder is hij actief 
voor Charitas, de Kerkbalans en zette hij zich in bij de voorbereiding van het 
100-jarig jubileum (oktober 2017) van de kerk in Ewijk.

Oorlogsmonument Ewijk - In 2009 was hij mede-initiatiefnemer voor de 
oprichting van het oorlogsmonument in Ewijk . Hij heeft de lokale basisschool 
gestimuleerd tot adoptie van het monument. Dit oorlogsmonument is op 4 mei 
2013 onthuld. Dit oorlogsmonument is om de herinnering aan de tien 
slachtoffers vast te houden. Onder deze slachtoffers waren vijf inwoners van 
Ewijk, twee evacuees en drie Britse militairen. Zes van deze slachtoffers 
kwamen om het leven door een explosie. Dit waren de drie Britse soldaten en 
drie kinderen. Hij organiseert de herdenking op 4 mei.

Verder blijkt uit ondersteuningsbrieven van de familie dat hij zich in zijn vrije 
tijd ook op verschillende manieren inzet. Hij helpt onder andere bij het 
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Winssen

Opening Admiraal Van Ghentplein in Winssen op 2 juni

In de zomer van 2016 publiceerde Winssenaar en amateurhistoricus Piet van 
de Geer zijn artikel ‘De zeeheld Van Ghent komt uit Winssen’ over zijn 
ontdekking dat Willem Joseph van Ghent op 14 mei 1626 in de kerk van 
Winssen werd gedoopt. Dit was voor Stichting Historisch Besef Beuningen de 
reden om aan het gemeentebestuur te vragen een plein in Winssen te noemen 
naar deze zeeheld. Op zaterdag 2 juni 2018 vindt de opening van het Admiraal 
Van Ghentplein in Winssen plaats. Iedereen is van harte welkom.

De officiële plechtigheid begint om 13.00 uur. Voorafgaand zal de kerkklok 
uit 1679 van Johan van Ghent, de oudere broer van de admiraal, tweemaal 
geluid worden. Tijdens de onthulling betonen Mariniers en de Tamboers en 
Pijpers eer aan de eerste commandant van het Korps Mariniers, dat op 
10 december 1665 werd opgericht. Na de opening volgt een muzikaal 
programma. De Koninklijke Fanfare ULTO speelt een, speciaal voor de 
admiraal gecomponeerd, muziekstuk ‘Willem Joseph Baron van Ghent. 
Daarnaast staan het Winssense koor Vision en de steelband van het Korps 
Mariniers op het programma.
Van Ghent was naast domheer van het kapittel van de Domkerk van Utrecht 
en proost van de Proosdij Elst ook lid van de Staten van Utrecht. Bekender is 
zijn militaire carriere als eerste Kolonel van het Regiment de Marine, het 
latere Korps Mariniers en Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland. 
Het hoogtepunt van zijn carriere was de Tocht naar Chatham, waarin hij een 
van de hoofdrollen speelde. Door Joost van den Vondel is Van Ghent in één
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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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(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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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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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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invullen van de belastingformulieren. vroeger was hij Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De heer Reuvers wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten 
bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. 

Het heeft zijne majesteit behaagd om aan de heer Reuvers de onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit te reiken. 

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, al het 
medeleven en belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van Thea.
Dit heeft ons allen goed gedaan.
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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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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
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Presentatie Pastor Ruud Roefs
Hij was zich al een tijdje aan het inwerken, maar onze nieuwe Pasto(o)r Ruud 
Roefs werd dan eindelijk op 22 april 2018 officieel als onze nieuwe pasto(o)r 
gepresenteerd. De fraaie Corneliuskerk in Beuningen was de plek van 
handeling. Het was er druk en dat deed me deugd. Bisschop Gerard de Korte 
ging voor in de plechtige eucharistieviering. Hij had de nodige bisschoppelijke 
attributen bij zich en dat gaf de viering een extra tintje. Dat deed ook het 
ingehuurde gevolg aan plaatselijke assistent voorgangers. De bisschop 
memoreerde vooral in zijn preek dat de parochie (en dat geldt voor élke 
parochie) van onderaf wordt opgebouwd. Dat men samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor een goed functionerende parochie. Pastoor, 
kerkbestuur, contactraden, werkgroepen én parochianen. De vier 
geloofsgemeenschappen zullen dan ook samen de parochie vorm moeten 
geven. De eucharistieviering verliep vlekkeloos, opgeluisterd door het 
kerkkoor van Weurt, aangevuld met koorleden uit de andere 
geloofsgemeenschappen. Het slotwoord was voor de kersverse pastoor zelf. 
Hij bedankte uitgebreid een heleboel mensen en hoopte vurig dat hij niemand 
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kunnen slapen. Tenzij het hem teveel door het hoofd is gaan spoken. Klein 
minpuntje mijnerzijds; ik heb mijn petitfourtje laten vallen. Foutje. Ruud kan 
echter aan de slag.
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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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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… 
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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. 
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….
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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 
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Zondag 3 juni in het centrum van Ewijk: Het Ewijk Festijn
 

 
 
Stichting Ewijk Festijn organiseert op zondag 3 juni van 11.00 tot 17.00 uur in 
het centrum van Ewijk het Ewijk Festijn met o.a. een oldtimershow en een 
Braderie. Op de Oldtimershow kunt u kijken naar: oude vrachtwagens, 
personenauto’s, legervoertuigen, brom- en motorfietsen, tractoren en 
stationaire motoren.

Op de Braderie kunt u rondsnuffelen langs diverse kramen met o.a. sieraden, 
snuisterijen, decoratiemateriaal, miniatuurauto’s en rommelmarktspullen. Ook 
zijn er diverse oude ambachten te bewonderen, waaronder een unieke 
stoommachine met klompenmakerij.

Natuurlijk zijn er ook terrasjes en eettentjes waar u kunt genieten van een 
kopje koffie of thee met broodje, een kop soep en natuurlijk een lekker koel 
pilsje. De dag wordt wat muziek betreft opgeluisterd door The Moonlights uit 
Groesbeek en zangeres Tessa. Over het hele parcours zijn er dweilorkesten 
waaronder Bar Wah en Brulto.

Aan de kinderen hebt u geen kind met diverse attracties zoals een diverse 
springkussens, een glijbaan en andere activiteiten. De entree bedraagt € 3,00 
per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). De opbrengst zal weer ten goede 
komen aan diverse lokale goede doelen. Er is nog ruimte voor standhouders 
op de braderie. U kunt zich aanmelden via onze website: www.ewijkfestijn.nl
of stuur een e-mail naar stichtingewijkfestijn@gmail.com
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stoommachine met klompenmakerij.
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De begeleiders danken alle deelnemers hartelijkheid voor hun openheid en 
vertrouwen.

Eind mei willen we starten met een volgende groep.
De start is gepland 30 mei as. Voor alle belangstellenden vanaf 50 jaar.

Praktische gegevens:
• Groepsleiding: Conny van den Berg, Ria Straathof en Jan van Swam.
• Groepsgrootte: min 10 - max. 12 personen (vol is vol)
• Plaats: Protestantse Kerk, Kerkplein 7, Beuningen
• Data: woensdagavond 30 mei , 13 en 27 juni en 4 juli 2018 
• Tijd: 19.00-20.30 uur
• Kosten: € 5,00 p.p. per bijeenkomst (inclusief consumpties)

Opgave: Ans Jansen, ansjansen@stg-perspectief.nl, of tel. 024 675 0939
(werkzaam bij Stg Perspectief) of bij een van de groepsleiders. 
Bij opgave graag naam, leeftijd en telefoon-nummer doorgeven. U krijgt zo 
spoedig mogelijk bericht over uw deelname. Wanneer het aantal 
aanmeldingen groter is dan 12, komen de laatst aangemelde deelnemers bij de 
volgende groep, die later in het jaar zal starten. 

Graag tot ziens, Conny van den Berg, Jan van Swam en Ria Straathof

Fietsbedevaart Kevelaer
 
Voor de 69ste vindt op zondag 22 juli de Maas en Waalse fietsbedevaart naar 
het Duitse Mariaoord Kevelaer plaats. Deelnemers uit Ewijk en naburige 
dorpen verzamelen zich 's morgens om 5.30 uur bij de rotonde op de Van 
Heemstraweg in Ewijk. Het vertrek in Bergharen is om 5.00 uur bij de kerk. In 
Kevelaer is een stalling voor e-bike's. Halverwege de tocht is er een pauze 
voor koffie, broodje en kort gebed. De aankomst in Kevelaer is 9.15 uur. De 
mis in de kathedraal begint om 10.00 uur en 13.00 uur lopen we de kruisweg 
in het prachtig mooie groene park die wordt voorgegaan door pastor 
Visschedijk. Rond de klok van 19.00 uur zijn we weer thuis. 
Voor informatie Tiny Derks tel. 0487- 532286.
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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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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… 
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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… 
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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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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.
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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”
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Van harte gefeliciteerd:
Johannes XXIII parochie en pastor Ruud Roefs!

Wat een warme feestelijke viering was het op 22 april in de Cornelius Kerk! 
Bisschop Gerard de Kort presenteerde in een volle kerk pastoor Ruud Roefs 
aan de Johannes de XXIII parochie. Ruud noemt zich liever pastor dan 
pastoor. Het werd duidelijk waarom: hij wil herder van de parochie zijn, 
pastor. Zijn belangstelling reikt daarbij verder dan de kerkmuren van de vier 
kerken die op de voorkant van het liturgieboekje prijken. Al weken voor deze 
heugelijke dag was Ruud bezig zich te oriënteren in de parochie en in 
Beuningen. Zo maakte ik in maart al kennis met hem en was hij op 9 april ter 
kennismaking ook op bezoek bij onze kerkenraad. Wij zijn blij te merken, dat 
pastor Roefs net als zijn voorganger, Harry van Dooren, de oecumene een 
warm hart toe draagt en de samenwerking zoekt. Als protestanten zien we uit 
naar opnieuw een intense en vruchtbare oecumenische samenwerking om 
samen Christus present te stellen in de samenleving.
Wij feliciteren jullie, parochianen, met jullie nieuwe pastoor, en jou, Ruud, 
met je parochie, want een parochie met mooie mensen en een mooi mens als 
pastor, dat wordt vast goed. Van harte!

Namens de Protestantse Gemeente Beuningen-Winssen,
Ds. Conny van den Berg

Lotgenotengroep ‘Omgaan met rouw’, start en doorstart. 

In een open sfeer hebben de deelnemers 
gediscussieerd en verteld over ervaringen als 
gevolg van het overlijden van een partner. Aan 
de hand van stellingen en uitspraken kwamen 
diverse onderwerpen in alle openheid aan de 
orde. Inclusief alle gevoelens van verdriet, 
gemis, opluchting en zelfs boosheid. Het bleek 
voor iedereen een openbaring en een bevrijding 
om met gelijkgestemden hierover van gedachten te kunnen wisselen. De serie 
werd afgesloten met een zeer gezellig gezamenlijk etentje.
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Beuningen

KoMore gaat richting zomer

De laatste maanden van het schooljaar staan voor ons als KoMore in het teken 
van een aantal tradities. Naast de Goede Vrijdag en de Paaswake-viering 
waren in april de bijeenkomsten rond het vormsel. De kennismakingsviering 
en op 14 april de eigenlijke toediening van het sacrament aan een 23-tal 
jongeren. Alle vieringen werden zoals bij ons gebruikelijk door onze eigen 
liturgiegroep geschreven en samengesteld. Met steeds weer een andere selectie 
van liederen uit het ons eigen repertoire. Ook zijn we in het kader van het 
meer in KoMore met een aantal leden op stedentrip geweest naar Rotterdam. 
Een gezellig uitje waarvan we hebben genoten met o.a. een fietstocht en voor 
de liefhebbers bezoek aan een museum.
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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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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 
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 
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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 
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Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
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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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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

Dit jaar hebben zij € 553,- bijeen gebracht. Wat een geweldig bedrag, bedankt! 
Ook dank aan de leden van de vormselwerkgroep en de kerkgangers die dit 
bedrag aanvulden. Tijdens de collectes is zoveel opgehaald dat het 
uiteindelijke bedrag van collectes en van de kinderen samen 1363,45 bedraagt!
Een geweldig bedrag! € 4298,- is het bedrag dat nodig is om 500 schooltassen 
te kopen met een dik schrift/notebook, pennen en potloden. Wilde Ganzen 
betaalt hieraan mee waardoor ook de muren van het trappenhuis worden 
geschilderd: de schooltassen en dit nodige schilderwerk kosten € 5207,-.

Met hulp van een ander fonds, kringloopwinkel Vraag en Aanbod, het 
jeugdschaaktoernooi Millingen en het bedrag van fam. Ubbink is dit geld nu 
bij elkaar. Die 500 schooltassen met inhoud worden gegeven aan drie groepen 
kinderen. Zwerfkinderen van dit opvangcentrum, kinderen van dakloze 
families die op de stoep wonen (pavement dwellers) en kinderen van arme 
vissers. Dit is een enorme stimulans voor hen om naar school te blijven gaan.

Eind april vertrekken wij, Peter en Dilia Deurloo, namens Stichting Amaidhi 
naar India. We gaan daar onze 5 projecten bezoeken, waaronder Karunalaya.
Drie van onze projecten worden gerund door zusters van de orde 
Franciscanessen. Dat zijn ons armenziekenhuis St Thomas Hospital, het 
plattelandskliniekje St. Joseph’s Hospital en ons sponsorproject van de Don 
Bosco school. Een eerdere oproep in ‘Rondom Johannes’ resulteerde er in dat 
er erg veel rozenkransen, scapulieren, briefkaarten van Rome en Jeruzalem, 
zijn binnengekomen. Wij gaan hier de zusters van onze projecten erg blij mee 
maken! Hartelijk bedankt!

Indien u ons reisverslag wil volgen, kijk dan op onze website en klik op: 
www.amaidhi.nl ook op de facebookpagina van Stichting Amaidhi wordt dit 
gepubliceerd. Zoals u wellicht weet, misschien ook niet, is Stichting Amaidhi 
een vrijwilligersorganisatie, ANBI, die zich garant stelt dat 100% van de 
binnengekomen giften ook besteed wordt aan de 5 Indiase projecten zodat er 
geen geld aan de strijkstok blijft hangen.

Stichting Amaidhi / Amaidhi Foundation
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Onze viering op 12 mei, de moederdagviering, kon helaas niet doorgaan. De 
datum viel dit jaar midden in de meivakantie en meer dan de helft van de 
koorleden had mede daardoor andere verplichtingen.

In juni staan er nog twee evenementen op de agenda. Op 3 juni doen we mee 
aan “Nijmegen Klinkt”, een weekend muziek en dans in de Nijmeegse 
binnenstad. We treden op in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat op 
zondag 3 juni tussen 12.30 en 14 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom, 
zet het in uw agenda. Twee weken later is op zaterdag 16 juni de slotviering 
van het seizoen in de Corneliuskerk. De viering staat dan in het teken van 
mosterdzaadjes en de naderende vakantie. Ook aan vaderdag zal natuurlijk de 
nodige aandacht worden besteed.

Start vaarseizoen voetveren

Afgelopen zaterdag 5 mei is het vaarseizoen van de fiets- en voetveren van 
Uit®waarde feestelijk weer van start gegaan. Gedurende de weekenden 
(zaterdag en zondag) zijn de pontjes Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-
Dodewaard, Varik-Heerewaarden, Ravenstein-Niftrik, Batenburg-Demen, 
Pontje Ham, Renkumse Veer, Rhenen-Lienden en Liniepont weer in de vaart. 

De vaartijden zijn zoals gebruikelijk van 10.00 – 18.00 uur. Vanaf 16 juni 
wordt er tot en met zondag 16 september dagelijks gevaren. Het seizoen 2018 
wordt afgesloten met twee weekenden in de maand september. Laatste 
vaardag zondag 30 september. 

Tijdens Hemelvaart en Pinksteren wordt er extra gevaren. Kijk op 
uiterwaarde.nl voor het exacte vaarschema. Volg ons ook via FB (voetveer) en 
Twitter (voetveren).
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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… 
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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 
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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….
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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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

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”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26



Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII

De opbrengst van de actie Kerkbalans van 1 januari 
t/m maart 2018 is: € 63.107,48. In 2017 was de 
opbrengst in het eerste kwartaal: € 68.774,16. We 
danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te 
maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij 
u van harte uit om dit alsnog te doen.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl .

Werkgroep Kerkbalans

Oogstdankviering

Danken voor het gewas, voor al wat groeit en bloeit, al het goede wat deze 
aarde ons te bieden heeft.
Op zondag 1 juli is er weer de jaarlijkse Oogstdankviering van de ZLTO, 
(Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) ditmaal op de camping van Alwin 
van Raay,
Camping De Eikelaar, IJkelaarsestraat 6, 6611 KN Overasselt. Aanvang 
10.30uur. Het thema is Cultureel Erfgoed. Voorgangers in deze viering zijn 
Dhr. Bert Oosterveer en Mevr. Marieke Meek. De viering begint 10.30uur, 
deze viering is voor iedereen toegankelijk, iedereen is van harte welkom. 
Informatie, Tiny Derks tel. 0487 - 532286.

Stichting Amaidhi

Dit jaar steunt de Cornelius kerk voor de 18e keer ons project van de 
zwerfkinderen van het opvangcentrum Karunalaya in India. Vormelingen 
zetten zich hiervoor telkens in en verzamelen met allerlei acties, geld in een 
tasje. Paul Singh, directeur van Karunalaya heeft al per mail zijn felicitaties 
overgebracht aan de gevormde kinderen via pastoor Harry.
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danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te 
maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij 
u van harte uit om dit alsnog te doen.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl .
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Danken voor het gewas, voor al wat groeit en bloeit, al het goede wat deze 
aarde ons te bieden heeft.
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(Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) ditmaal op de camping van Alwin 
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10.30uur. Het thema is Cultureel Erfgoed. Voorgangers in deze viering zijn 
Dhr. Bert Oosterveer en Mevr. Marieke Meek. De viering begint 10.30uur, 
deze viering is voor iedereen toegankelijk, iedereen is van harte welkom. 
Informatie, Tiny Derks tel. 0487 - 532286.

Stichting Amaidhi

Dit jaar steunt de Cornelius kerk voor de 18e keer ons project van de 
zwerfkinderen van het opvangcentrum Karunalaya in India. Vormelingen 
zetten zich hiervoor telkens in en verzamelen met allerlei acties, geld in een 
tasje. Paul Singh, directeur van Karunalaya heeft al per mail zijn felicitaties 
overgebracht aan de gevormde kinderen via pastoor Harry.
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Weurt

AVONDVIERDAAGSE WEURT

De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en oud 
van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni voor de dertiende keer 
de ‘Weurtse Avondvierdaagse’. Door enthousiaste leden 
wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke loopafstanden 
uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, 
Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt voor het 
welbekende ‘appeltje voor de dorst’.

Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan de 
minder mobiele senioren onder ons. Wij hebben dit jaar 

voor het eerst een route uitgezet die geschikt is voor de senioren die met een 
rollater lopen. Tevens is deze route geschikt voor senioren die gekluisterd zijn 
aan een rolstoel. Wij willen als organisatie dan proberen dat er mensen 
beschikbaar zijn deze rolstoel gekluisterde senioren te kunnen begeleiden. 
Om als organisatie een inzicht te krijgen hoeveel begeleiders wij hier voor 
nodig hebben moet u dat uiterlijk 30 mei melden bij de organisatie. U dient 
zich dan op te geven bij:
Theo Bartels (06-45042092) of Marian Reijnen (06-23132019). Als U zelf 
iemand heeft die u kan begeleiden zouden wij het ook erg fijn vinden dat u 
zich even wilt opgeven bij ons.

De start en finish vindt plaats vanaf ‘Ontmoetingscentrum De Kloosterhof’ te 
Weurt. De loopafstanden en starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10 
km. om 18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur.
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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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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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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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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 
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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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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… 
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gelegd: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.’ (Matteüs 25, 40) Zo simpel kan het zijn. En zo simpel is het ook.

Het worden spannende, ja zelfs beslissende jaren voor onze parochie 
gemeenschap. Wat de toekomst brengen zal, weet niemand. Maar wat ik wél 
weet, is dat de mate en kwaliteit van samenwerking tussen onze verschillende 
geloofsgemeenschappen van beslissende invloed zal zijn op de uitkomst van 
het proces waarin we ons bevinden. Een fusie, zo zei ik tijdens de 
presentatieviering, is meer, zelfs iets anders dan het zakelijk op één hoop 
vegen van afzonderlijke gemeenschappen. Het is bouwen aan een nieuwe 
gemeenschap. En als we daaraan bouwen, laten we dan vooral – om de 
woorden van de bisschop tijdens de presentatieviering te citeren – ‘bouwen in 
vertrouwen’. Op God en op elkaar.

Doe mee! U / jij bent van harte welkom!
Met een hartelijke groet en graag tot ziens, pastor Ruud Roefs
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Op woensdag 13 en donderdag 14 juni vindt op eerder genoemde locatie 
tussen 16.00 en 17.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor 
deelname zijn: voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf € 
5,00.

Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij:
Theo Veenman (06-50447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog 
wel even, maar noteer nu alvast in uw agenda dat u van dinsdag 19 t/m vrijdag 
22 juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!

De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt

Opbrengst Weurt

De opbrengst van de collecte voor de Hartstichting heeft € 1.173,54 
opgebracht en dat is een heel mooi bedrag. Dank aan alle mensen die een gift 
gegeven hebben, maar vooral dank aan alle collectanten die weer bij U aan de 
deur zijn geweest.

Miep Sanders en Ingrid Selten
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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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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… 
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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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Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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Beste parochianen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen,

De presentatieviering van 22 april jongstleden is – op het moment dat ik dit 
schrijf – alweer anderhalve week voltooid verleden tijd … Toch gonst zij nog 
steeds na. Wat een prachtige viering was het – en wat een fantastisch welkom! 
Nogmaals heel, heel hartelijk dank daarvoor: u die aanwezig was, maar in het 
bijzonder ook u die, op enigerlei wijze, voor en achter de schermen bij de 
voorbereiding betrokken bent geweest. Ik heb het hele gebeuren als een warm 
bad ervaren. En het geeft me ook het nodige vertrouwen voor de toekomst. ‘Je 
hebt een heel goede ploeg hier’, zei de bisschop direct na de viering. ‘Wees er 
maar trots en zuinig op!’ Het is maar dat u het weet!

Aan het slot van de viering heb ik geprobeerd woorden te geven aan wat mij, 
als nieuwbakken herder, voor ogen staat: een levende en levendige parochie. 
Een gemeenschap die heel bewust sámen kerk wil zijn. Een kerk die zich 
bewust is van de prachtige boodschap die haar is toevertrouwd. En die ze mag 
uitdragen. In daad en in woord. Precies, in die volgorde.

Ik koester de erfenis van mijn voorgangers ter plaatse. Ik geloof in een kerk, 
niet met een priemende vinger, maar met een uitgestoken hand. Een kerk 
waarin ieder mens welkom is. Wie of wat hij of zij ook is. Hoe iemands leven 
ook gelopen is. Een kerk waarin het woord ‘barmhartigheid’ – een van de 
favoriete woorden van paus Franciscus – handen en voeten krijgt. Een kerk 
die niet bang en krampachtig in de wereld staat, maar – zelfbewust en 
respectvol tegelijk – het gesprek aangaat. De straat op gaat. Om ook daar 
mensen te ontmoeten. In het leven van alledag. Ook daar laat God zich vinden.

Ik geloof – dat moge duidelijk zijn – in een kerk die zich niet opsluit binnen 
de eigen muren. Ik geloof in een kerk die werk maakt van oecumene. Een kerk 
die de moed heeft om over haar eigen schutting heen te kijken en samen met 
anderen te bouwen aan een bewoonbare wereld. Om het vruchteloze wij-zij-
denken te doorbreken. In ons eigen midden, maar ook ten opzichte van hen die 
– van elders gekomen en vaak van huis en haard verdreven – een beroep doen 
op onze barmhartigheid en solidariteit. In dit verband denk ik aan die bekende 
woorden van Jezus die hem door de evangelist Matteüs in de mond worden 
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Open repetitie Our Choice - 4 juni 20.00 uur Wozoco Weurt

Altijd al willen zingen in een koor of zin om eens 
te luisteren? Ontdekken welke stem bij jou past?
Gewoon eens kijken of het iets voor je is?

Op maandagavond 4 juni a.s. ben je van harte welkom op 
de open repetitie van Our Choice! 

Our Choice zal bijvoorbeeld laten zien hoe een meerstemmig lied tot stand komt 
en hoe verschillende stemmen samenklinken. Tijdens deze avond zullen we 
verschillende nummers ten gehore brengen. 
Wil je luisteren of meezingen, je bent van harte welkom! 

De repetitie is van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur en vindt plaats in 
de binnentuin van stichting Wozoco (achterkant voormalig klooster). 
Adres: Pastoor van der Marckstraat 14 in Weurt. Na het inrijden van 

de Kerkstraat (vanaf de van Heemstraweg) sla je direct rechtsaf het 1e straatje in. 
De ingang bevindt zich dan na 50 meter aan de linkerkant.

Iedereen is welkom, maak er samen met ons een geweldige 
repetitie van en wie weet zien wij jou vaker!

Efkus over de’n diek

Als trouwe lezers van het parochieblad Rondom Johannes leest u misschien 
ook mijn bijdragen op een van de laatste bladzijde.
Ik vind het een eer dat ik op deze wijze, soms op een vrolijke manier, dan 
weer met een ernstige tekst, wat aan het parochieblad kan toevoegen. Vaak 
spelen die gebeurtenissen zich af nabij de Waalbandijk. “D’n dièk”, zoals wij 
in het Wurts zeggen. Vlak aan de dijk stond het huisje van onze ouders waar 
wij onze jeugd doorbrachten. Het is voor mij een dierbare jeugdherinnering. 
In deze bijdrage een gedicht als herinnering aan die tijd. Deze keer in het echte 
Wurtse dialect. 
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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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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 
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deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
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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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De’n witte hoêd mit veer.

Ons voader had unne mooie hoêd, unne witte mit un veer. 
Hij was er heel èrrig zunig op, droeg hem nooit mit regen weer.
Nee dan droeg hij unne ouwe pet, mit unne grote grieze klep. 
"Ut git de'r um", zo zei hij dan, "dèk wà op mien kupke heb.”

Mar ging hij 's mèrgens op stap en stond de lucht strak blauw.
Dan stond ons voader te twiefelen en zei: "Wà neem ik nou?" 
En dan jawel ge roait 't al, hij zei: " 't Is nou mooi weer."
Hij nam veurzichtig van de riêten stoêl, de’n witte hoêd mit veer.

Hij hield de'n hoêd ien de linkerhaand,
streek mit de rechter over de veer
en plantte 't mooie witte ding, 
op zien grieze kupke neer.
Hij ging dan veur de spiegel stoan,
bekeek alles nog uns goêd.

Dan knipoogde hij tegen z'n eigen,
en zei : ”Wåt unne mooie hoêd.”
Dan ging ons voader un stroatje um 
en doarnoa ok èfkus over de'n diek. 
Dèt vond hij goed veur unne ouwe mins.
Hij was toen ok nooit ziek.

Zo hêt ons voader mit heel mooi weer, duk de'n witte hoêd gedragen.
Ut was un mins woar ge van hield, hij was ok gek mit z’n blagen.
Ons voader die vergèt je nooit, mar hij is al lang niet meer.
En bij mien thuus op de riêten stoêl, lit ziêne witte hoêd mit veer.

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

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