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De vrîttesbak was mooi geschrobd, de'n big vroot al mit z'n snuut. 
Op de vloer lei ’n buske strooi, 't beestje begon toen al miteen te knorren. 
Efkus loater kreeg ie z'n èrste voer, doarveur hoefde 'm nie te porren. 
Hij vrat werkeluk de oren van de kop, dèt deej ie vurtoan alle dagen. 
Soms zoude zeggen dèt die'n big, zeker beschikte over twee magen. 
Zo ging 't de'n hele zommer deur, 't biggetje werd zo 'n keuje. 
De hammen werden behoorluk groot, heel troag liêp hij mistal te meuje. 
Toen kwam de herfst 't werd al koud, 't keuje lei nou veul te snurken. 
Hij vrat 't hout soms van de’n bak en begon overal oan te lurken. 
Mar eindeluk, ’t was al november, zei 
voader: "We loaten um slachten." 
De slachter kwam, bekeek 't beest, die 
zei: "Loan we nie langer wachten." 
Hij deej 'n touw oan de achterpoot, 
schoot toen 't keuje deur z'nne kop. 
Hij riêp: "Jongens trek oan 't touw, 
want ik goa er nou boven op!" 
Toen stook ie 't keuje ien de nek en 
begon 't bloed op te vangen. 
Van angst en spanning hadden wij, vuurroje kleuren op de wangen. 
"Heet woater!" riep de slachter toen, dat stond op de kachel kloar. 
Voader brocht ’t ien ’n kan nar de slachter, die schrapte doar mee 't hoar. 
't Keuje werd zo helemoal schôn en zijn huid blonk ongeschonden. 
Samen trokken ze ’t beest op de leer en de achterpoten oan ’t hanghout 
gebonden. 
Toen snee de slachter 't keuje los en zette de leer mit voader tegen de muur. 
Hij hoalde 't binnenwerk uut 't beest, zeer behendig mar ok secuur. 
's Anderdaags werd 't keuje afgehakt, de slachter snee 't op mooie stukken. 
"De rest," zei moêder, "duun we eiges wel, worst maken zal ons wel lukken." 
Érst werd bloêd en lêverworst gemakt, metworst drêide voader mit de meulen. 
Doarnoa werd die dur moêder mooi gekrult, ze ging doar nie mee zeulen. 
Zo ging ons keuje helemoal an kaant, alleen 't afval werd weggesmêten. 
Doarnoa hebben wij mit ons allen, 't hele keuje opgevrêten. 
JAN MIT ’T ROAKELIEZER 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
Email:   info@JohannesXXIII.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
 
Contact: 
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
Beuningen    Ewijk 
Diana Fuchten    Theo Coenders 
     Dien van Rens 
 
Weurt     Winssen 
Bernadette Faber   Gerry Schreven 
Paul Benschop    Trudy Teunissen 
     Charles Perlo 
     Mark van Gaalen 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 15 december 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 29 november naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

 

Aan deze Eerste Heilige Communie kunnen kinderen meedoen die in groep 4 
of hoger zitten. Ook kinderen die  niet in Weurt op school zitten en wel graag 
de communie willen doen kunnen zich natuurlijk ook aanmelden. Deze 
aanmelding moet uiterlijk 15 november bij ons binnen zijn. 
 
Wij starten 10 december met een informatieavond voor de ouders. Op 5 
januari beginnen de voorbereidingen met  “Kerk te kijk”. De communicanten 
krijgen dan alles te horen over de rituelen en gebruiken van de Kerk. 
Vanzelfsprekend zijn ouders, broertjes en zusje ook welkom. Enkele weken 
daarna starten de kinderen met het project ter voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. Op de ouderavond hoort u hier alles over. 
 
Wanneer u nog vragen heeft, meer informatie wenst of nog een 
inschrijfformulier wilt ontvangen, kunt u ons een mail sturen. Het email adres 
is: eerstecommunieweurt@gmail.com  
Met vriendelijke groet. 
Werkgroep Eerste Heilige Communie Weurt 

 

Dank je wel 

Voor alle bezoekjes, telefoontjes, bloemen en kaarten tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis en het ZZG Herstelcentrum voor Marietje, danken wij iedereen 
oprecht.  
Tevens waren wij tijdens deze periode 60 jaar getrouwd. Ook daarvoor kregen 
wij vele leuke reacties, gelukwensen, bloemen en prachtige cadeaus. Voor dat 
alles zijn wij u zeer dankbaar en voelden ons enorm gesteund. 

Marietje en Jan Albers 

 

’n Keujes Lêven 

Ien 't veurjoar ging voader nar de'n boer, um unne kleine big te kopen. 
Wij heurde 't ding schrîkken, toen voader d'r mee oan kwam lopen. 
Hij had de'n big zomar ien d'n èrm, want de weg was nie zo lang. 
Mar 't kleine ding dèt scheet van angst, 't was werkeluk hardstikke bang. 
Voader zette um ien ’t keujeshok en dèt zag 'r netjes uut. 

 

Aankomst 
Op zondag 18 november wordt de boot van Sint om 14.00 uur verwacht op 
de West-Kanaaldijk. We zorgen voor gezellige muziek zodat we mooie liedjes 
kunnen zingen voor de Sint als hij aankomt. Vanaf de West-Kanaaldijk loopt 
de Sint met zijn Pieten naar De Kloosterhof. Hij vindt het altijd erg fijn als de 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s met hem meelopen. Rond 14.45 uur 
komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een gezellig 
Sinterklaasfeest gaan vieren. Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast 
voor jong en oud! 
Tot zondag 18 november allemaal! 
Groetjes van het Sint-Nicolaascomité 

 

Sint in de Andreaskerk van Weurt 

Op zondag 2 december om 10.00 uur gaat het gebeuren!  
Dan opent de Andreaskerk voor de Sint haar deuren. 
Alle kinderen groot en klein: 
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn, 
 
We vertellen dan het verhaal over Piet Hein 
die last heeft van kiespijn. 
Naar de tandarts met die Piet! 
Maar ja, dat durft Piet Hein dus niet. 
 
Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint? 
Als hij die van jou heel mooi vindt, 
heeft hij misschien ook wel wat voor jou 
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw! 

 

Eerste Heilige Communie 2019 

De kinderen van groep 4 van de basisschool in Weurt krijgen een brief mee 
waarmee zij zich kunnen aanmelden voor de Eerste Heilige Communie die 
plaats gaat vinden op zondag 2 juni 2019. 
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Allerzielen: om niet te vergeten … 

Elf jaar lang, van 2007 tot en met april van dit jaar, ben ik als geestelijk 
verzorger verbonden geweest aan Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Heel veel 
mensen – oud en jong – heb ik in die tijd in hun ziek-zijn of in de laatste fase 
van hun leven mogen begeleiden. Vaak waren het intense ontmoetingen en 
gesprekken. Bijzondere levensverhalen. Bijzondere mensen. ‘Gewone’ 
mensen, zo heb ik in die tijd ontdekt, ze bestaan niet. Ieder mens heeft een 
eigen verhaal. Eigen en uniek. En dat verhaal wordt jou – als pastor, als 
voorbijganger – toevertrouwd. Een mooi woord overigens: toe-vertrouwd.  
 
Vanzelfsprekend zijn het de heftige momenten die je het meest en het langst 
bijblijven. Maar er zijn ook andere momenten. Kleine dingen, korte 
ontmoetingen die – waarom eigenlijk? – een onuitwisbare indruk op je maken. 
Zoals die ene ontmoeting, een jaar of vijf geleden. 
 
Als ik halverwege de middag het stiltecentrum van het ziekenhuis binnenloop 
om even wat opgebrande waxinelichtjes te vervangen, zie ik hoe een oudere 
heer, gekleed in een kleurige kamerjas, een poging doet om een kaarsje aan te 
steken. Wat hem echter niet lukt. Het zijn zijn handen. Ze trillen. ‘Parkinson’, 
zo zal hij me even later toevertrouwen. Mijn aanbod om hem even te helpen 
wordt in dank aanvaard. Als het kaarsje brandt, is hij even stil. Zijn ogen 
staren naar het kleine vlammetje dat onrustig op en neer danst. Dan zegt hij: 
‘Het is voor mijn vrouw … Twee jaar geleden is ze gestorven. Zomaar ineens. 
We waren 53 jaar samen – en geen dag zonder elkaar. Meer dan een halve 
eeuw. Niet te geloven als je terugkijkt. Ik mis haar nog elke dag …’ Even 
weer is het stil. ‘We hebben fantastische kinderen, hoor, en ze doen 
ongelooflijk hun best om er voor me te zijn. Wat dat betreft ben ik een 
gezegend mens. Maar het gemis, de leegte blijft …’ 
 
Na opnieuw een korte stilte vervolgt hij: ‘Ik ben een gelovig mens – meestal 
toch … Maar bidden vind ik lastig, ik vind het moeilijk om de juiste woorden 
te vinden. Als die er al zijn … Meestal, als ik een lichtje voor haar opsteek – 
thuis doe ik dat ook, noem ik alleen maar even haar naam. Dat vind ik 
voldoende – en minstens zo mooi. Jennie. Mooie naam hè ..?’ Wanneer ik dit 
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Wij gunnen Jan graag nog enige jaren in de Weurtse gemeenschap voor wie 
hij bij velen een bekend gezicht heeft. 

Ton Bun, marist 
 

Rien Peters onderscheiden 

Op 2 september werd aan de 92-jarige Rien 
Peters uit Weurt een pauselijke 
onderscheiding uitgereikt, de zogenaamde 
"Pro Ecclesia et Pontifice". Rien is een 
vrijwilliger in hart en nieren. Hij zet zich in 
voor vele verenigingen in Weurt zoals de 
voetbal en het de biljartclub. Eerder is Rien 
pauselijk geridderd vanwege het feit dat hij 
zich al meer dan 25 jaar inzet voor 
vrijwilligerswerk bij de kerk in Weurt. Hij 
werkt als hovenier, timmerman, schilder en 
metselaar, maar ook voor andere 
werkzaamheden zet hij zich in. 
 
Door Mgr De Korte, bisschop van Den Bosch, werd geschreven "Met zijn 
vrijwilligerswerk zet Rien zich in voor de Katholieke kerk en op die manier 
voor de hele geloofsgemeenschap van Weurt". 
 
Wij willen Rien van harte feliciteren. 
De Hoveniersgroep van de Andreasparochie Weurt 

 

De sint komt naar Weurt! 

Hallo kinderen, 
 
Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Weurt! Sint 
heeft ons al laten weten dat hij er weer heel veel zin in 
heeft en ook de Pieten kunnen bijna niet meer wachten 
om jullie weer te zien. 
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beaam, gaat hij – terwijl zijn ogen het vlammetje volgen – weer verder. ‘We 
hebben het goed gehad samen. Heel goed. Ik ben blij met al die mooie 
herinneringen. Die neem je toch voor altijd met je mee. En al is Jennie niet 
meer tastbaar aanwezig, wat blijft is haar naam. Ooit heb ik ergens gelezen dat 
je pas dood bent, als niemand je naam meer noemt. Dus ik weet – zo zegt hij 
met een glimlach – wat ik met de rest van mijn leven te doen heb …’ 
 
‘Vindt u het goed’, vraag ik, als ik ook voor u een kaarsje opsteek?’ De vraag 
overvalt hem een beetje, maar het mag. Ik steek het kaarsje aan – ‘om licht 
voor de komende dagen’ – en zet het naast het kaarsje voor Jennie neer. ‘Ja, 
daar staat het goed!’, zegt de man. ‘Daar staat het helemaal goed …’ Voordat 
ik ’s avonds naar huis ga, loop ik nog even het stiltecentrum binnen voor een 
laatste korte inspectie. Er zijn in de tussentijd weer enkele lichtjes 
bijgekomen. Kleine, stille getuigen. Van mensen die een naam blijven 
koesteren. En noemen. Als teken van blijvende verbondenheid. Zelfs tot over 
die laatste grens, die laatste horizon heen. Of je nu gelovig bent of niet. 
 
Ook in onze parochie willen we in deze tijd van het jaar heel nadrukkelijk 
even stilstaan bij dierbare mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Je 
vader of moeder, je broer of zus, je man of vrouw, je kind, je vriend, vriendin 
of collega. In de vieringen rond Allerzielen komen we samen om te gedenken, 
om troost en bemoediging te vinden – of te bieden. Je bent van harte welkom 
om een kaarsje te branden, om samen te bidden – of ‘gewoon maar’ even stil 
te zijn.  

Met een hartelijke groet en graag tot ziens, Pastor Ruud Roefs 
 

Toekomst voor de oecumene? 

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere lezing waarin de Nijmeegse 
hoogleraar Peter Nissen zijn licht zal laten schijnen over de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de oecumene. Er is na de lezing ruimschoots de 
gelegenheid tot het stellen van vragen en het geheel zal muzikaal worden 
omlijst. 
De lezing is een gezamenlijk initiatief van de protestantse kerk Beuningen-
Winssen en de parochie Johannes XXIII.  
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Toekomst voor de oecumene? 

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere lezing waarin de Nijmeegse 
hoogleraar Peter Nissen zijn licht zal laten schijnen over de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de oecumene. Er is na de lezing ruimschoots de 
gelegenheid tot het stellen van vragen en het geheel zal muzikaal worden 
omlijst. 
De lezing is een gezamenlijk initiatief van de protestantse kerk Beuningen-
Winssen en de parochie Johannes XXIII.  
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Locatie: protestantse kerk – Kerkplein 7 – Beuningen 
Datum: woensdag 14 november 2018 
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Van harte welkom! 
 
Dit jaar vierde de Wereldraad van Kerken het 
zeventigjarig bestaan en de Raad van Kerken 
in Nederland het vijftigjarig bestaan. De 
oecumenische beweging, die zich inzet voor 
toenadering tussen de christelijke kerken, 
heeft dus al een hele geschiedenis. Wat heeft 
die geschiedenis ons gebracht? Dit jaar vierde 
de Wereldraad van Kerken het zeventigjarig 
bestaan en de Raad van Kerken in Nederland 
het vijftigjarig bestaan. De oecumenische 
beweging, die zich inzet voor toenadering tussen de christelijke kerken, heeft 
dus al een hele geschiedenis. Wat heeft die geschiedenis ons gebracht? Maar 
ook: waar is het enthousiasme van het begin van die oecumenische beweging 
gebleven? Verkeren we in de herfst van de oecumene? 
Peter Nissen zal bepleiten dat de oecumenische beweging er niet op gericht 
moet zijn om alle christenen weer in één kerkverband onder te brengen. Liever 
ziet hij dat wij ons laten verrijken door het anders zijn van anderen: diversiteit 
in de geloofsbeleving als uitdaging. En dat komt het meest tot zijn recht als 
wij elkaar echt willen ontmoeten in onze verschillende tradities van geloven. 
 
Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.  

 

Waar zijn ze, die anderen? 

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik me met een dringende boodschap tot 
u gericht heb. 
 
De tijd heeft intussen niet stil gestaan: inmiddels genieten we van een echte 
boodschapper, onze nieuwe pastoor. Toch doe ik opnieuw een poging. Het 
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Weurt

Pater Jan Volkers 60 jaar Marist 

Op 12 september heeft pater Jan Volkers samen met een tiental medebroeders 
zijn 60-jarig professiefeest gevierd. De Maristen ontlenen hun naam aan 
Maria. Op 12 september vieren wij onze naamdag. Maria is de 
beschermvrouw van onze Sociëteit. Onze stichter was zelfs de overtuiging 
toegedaan dat Maria zelf onze Sociëteit heeft doen ontstaan. Het is dus heel 
voor de hand liggend dat 12 september de uitgelezen dag is om in te treden en 
na een proeftijd op dezelfde datum je professie te doen te midden van de
Maristengemeenschap. Immers met je professie word je officieel lid van de
Maristen en word je ook als zodanig aangenomen. 

Samen met enkele anderen heeft Jan deze stap 60 jaar geleden gezet 12 
september 1958. Na zijn priesterwijding in 1964 heeft Jan vele jaren 
doorgebracht als missionaris in de Stille Zuidzee. Sinds 1996 woont hij in 
Weurt en vertelt nog graag van zijn belevenissen als missionaris. 

Enkele van zijn jaargenoten zijn overleden of uitgetreden. Zo konden wij met 
drie andere jubilarissen deze bijzondere gebeurtenis van 60 jaar Marist in 
Enschede met een mooie eucharistieviering beginnen met aansluitend een 
gezamenlijke maaltijd. Het was goed als broeders van eenzelfde Sociëteit 
onder de Naam van Maria samen te komen. Het geeft de gelegenheid met 
elkaar de verhalen uit te wisselen, elkaar te bemoedigen in de onderlinge zorg 
voor elkaar en in dankbaarheid omzien naar wat ieder van ons is ten deel 
gevallen. In al die jaren is er veel gebeurd vol van goede herinneringen maar 
ook de tegenvallers en miskleunen. Zoals in een familiekring worden onze 
verhalen gemeenschappelijke verhalen als van een familie. Het was een mooie 
dag. 
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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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Locatie: protestantse kerk – Kerkplein 7 – Beuningen 
Datum: woensdag 14 november 2018 
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Van harte welkom! 
 
Dit jaar vierde de Wereldraad van Kerken het 
zeventigjarig bestaan en de Raad van Kerken 
in Nederland het vijftigjarig bestaan. De 
oecumenische beweging, die zich inzet voor 
toenadering tussen de christelijke kerken, 
heeft dus al een hele geschiedenis. Wat heeft 
die geschiedenis ons gebracht? Dit jaar vierde 
de Wereldraad van Kerken het zeventigjarig 
bestaan en de Raad van Kerken in Nederland 
het vijftigjarig bestaan. De oecumenische 
beweging, die zich inzet voor toenadering tussen de christelijke kerken, heeft 
dus al een hele geschiedenis. Wat heeft die geschiedenis ons gebracht? Maar 
ook: waar is het enthousiasme van het begin van die oecumenische beweging 
gebleven? Verkeren we in de herfst van de oecumene? 
Peter Nissen zal bepleiten dat de oecumenische beweging er niet op gericht 
moet zijn om alle christenen weer in één kerkverband onder te brengen. Liever 
ziet hij dat wij ons laten verrijken door het anders zijn van anderen: diversiteit 
in de geloofsbeleving als uitdaging. En dat komt het meest tot zijn recht als 
wij elkaar echt willen ontmoeten in onze verschillende tradities van geloven. 
 
Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.  

 

Waar zijn ze, die anderen? 

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik me met een dringende boodschap tot 
u gericht heb. 
 
De tijd heeft intussen niet stil gestaan: inmiddels genieten we van een echte 
boodschapper, onze nieuwe pastoor. Toch doe ik opnieuw een poging. Het 

 

Locatie: protestantse kerk – Kerkplein 7 – Beuningen 
Datum: woensdag 14 november 2018 
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Van harte welkom! 
 
Dit jaar vierde de Wereldraad van Kerken het 
zeventigjarig bestaan en de Raad van Kerken 
in Nederland het vijftigjarig bestaan. De 
oecumenische beweging, die zich inzet voor 
toenadering tussen de christelijke kerken, 
heeft dus al een hele geschiedenis. Wat heeft 
die geschiedenis ons gebracht? Dit jaar vierde 
de Wereldraad van Kerken het zeventigjarig 
bestaan en de Raad van Kerken in Nederland 
het vijftigjarig bestaan. De oecumenische 
beweging, die zich inzet voor toenadering tussen de christelijke kerken, heeft 
dus al een hele geschiedenis. Wat heeft die geschiedenis ons gebracht? Maar 
ook: waar is het enthousiasme van het begin van die oecumenische beweging 
gebleven? Verkeren we in de herfst van de oecumene? 
Peter Nissen zal bepleiten dat de oecumenische beweging er niet op gericht 
moet zijn om alle christenen weer in één kerkverband onder te brengen. Liever 
ziet hij dat wij ons laten verrijken door het anders zijn van anderen: diversiteit 
in de geloofsbeleving als uitdaging. En dat komt het meest tot zijn recht als 
wij elkaar echt willen ontmoeten in onze verschillende tradities van geloven. 
 
Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.  

 

Waar zijn ze, die anderen? 

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik me met een dringende boodschap tot 
u gericht heb. 
 
De tijd heeft intussen niet stil gestaan: inmiddels genieten we van een echte 
boodschapper, onze nieuwe pastoor. Toch doe ik opnieuw een poging. Het 

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 
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moeilijke van een schrijven aan u is echter dat mijn boodschap u nu vaak juist 
niet betreft. U bent immers al bij onze parochie betrokken, en in meerdere of 
mindere mate draagt u uw steentje al bij. Waarvoor dank. 
Eigenlijk zou ik met ándere mensen in gesprek moeten gaan, ándere mensen 
moeten aanschrijven, om duidelijk te maken dat daad-werkelijke 
betrokkenheid bij onze parochie onontbeerlijk, is als je van een levende en 
levendige gemeenschap wilt kunnen spreken en genieten. Maar het is niet 
gemakkelijk om reclame te maken voor de kerk. De krant staat vol met nare 
berichten over misbruik en andere vreselijke dingen. Daar wil je niet bij horen. 
Mensen keren zich af van de kerk en het kleine, lokale gemeenschapsgevoel 
implodeert in het grote krachtenspel. De kerk lijkt te verdwijnen, en dat gaat 
heel snel. U, de lezer die ik wel bereiken kan, voelt de pijn rond het verval. 
Aan anderen gaat het voorbij, onopgemerkt, totdat … Ja, totdat wát? Totdat 
het de façade van hun gemeenschapsgevoel raakt? Totdat men merkt dat een 
parochie niet verlangt dat je iedere week “kerkt”, maar wel dat je een sociale 
christelijke verbinding aangaat met de mensen om je heen? 
Ik wacht. Ik wacht op al die mensen die ik nu niet spreek. Ze zijn uitgenodigd, 
aangeschreven, altijd welkom. Maar intussen moeten u en ik doorgaan en 
vooruit denken. Tijd is geld, en beide zijn inmiddels op. Daarom is de tijd 
aangebroken om afscheid te nemen van de façade en ons te concentreren op 
onze kerntaken en - vragen. Enerzijds gaat het om spirituele vragen, anderzijds 
om een vertaling daarvan in concrete daden: hulp aan onze naaste, dat is onze 
business! De kerk zal kleiner worden, maar tegelijkertijd aan diepgang 
winnen. Van dat laatste ben ik overtuigd. Daar past geen lege huls bij, een 
kerk die leeg staat om het straatbeeld te versieren. We zullen dus afscheid 
moeten nemen van kerken en andere gebouwen. En dat proces zal op korte 
termijn worden ingezet.  
We zullen kerken moeten gaan sluiten. We kunnen het niet meer betalen. 
Bovendien hebben we een belangrijkere taak dan het overeind- en openhouden 
van gebouwen: de verkondiging van het Evangelie. 
 
Allard Hosman 
Vice-voorzitter van uw parochie 
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‘Song of Gratitude’ 

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. 
Het is inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het 
idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te 
stellen dat concerten geeft rondom het thema gedenken en herdenken van 
dierbare overledenen.  
 
Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers (óók 
uit de eigen parochie!) met ieder hun eigen achtergrond en basis. Onder de 
bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mogelijk gebleken 
om zowel zangers als publiek volop te laten genieten van een aangrijpend, 
altijd verhalend programma dat, dankzij een boven gemiddeld muzikaal 
niveau en een doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen weet te 
raken. Het koor telt dit jaar maar liefst 94 zangers. Opnieuw zingen we een 
aangrijpend verhaal: ‘Song of Gratitude’, in tekst en muziek uit religieuze en 
wereldlijke tradities. Over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, 
stilte en eenzaamheid, over troost en hoop, de kracht van de herinnering en 
van liefde die even sterk is als de dood. Dit jaar staat het concert vooral in het 
teken van dankbaarheid en respect voor alles wat onze dierbare overledenen 
voor ons hebben betekend.  
 
U bent van harte welkom op zaterdag 3 november om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open. 
 
Het Projectkoor wordt op orgel begeleid door Tommy van Doorn en het 
geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis evenals het 
programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten 
geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het 
organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze concerten 
vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw bijdrage 
bijzonder op prijs gesteld.  

‘Song of Gratitude’, van harte aanbevolen! 
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In februari 2019 gaat KoMore een dubbelconcert presenteren in de 
Corneliuskerk; op twee opeenvolgende zondagmiddagen, 10 en 17 februari.  
Het programma met het thema “Verbinding”, is in voorbereiding en wordt 
zeer de moeite waard. 

 

Jubileumconcert: De Bronzen Stemmen 

Mannenkoor De Bronzen Stemmen bestaat 25 jaar en vieren dat op 28 oktober 
met een groot concert in de Corneliuskerk in Beuningen. De muzikale 
begeleiding is in handen van pianiste Margret Bekkers. De solisten zijn 
sopraan Miréya Derksen en bas Rob Hazenberg. Dirigent is Mathieu van der 
Burgh, die een aantal composities heeft bewerkt. 
Aanvang: 15.00 uur (Aanwezig: 14.15 uur) 
Entree: 10 euro 

 

Uitnodiging viering met Muzimare in de Corneliuskerk. 

Op zaterdag 1 december om 19.00 uur zing Kamerkoor Muzimare tijdens de 
Eucharistieviering bij de opening van een nieuw kerkelijk jaar in de 
Corneliuskerk in Beuningen.Een viering van stille verwachting en samen 
uitzien naar nieuw licht. Het koor staat onder leiding van Sophia Brink. De 
orgelbegeleiding is in handen van Tommy van Doorn. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met het koor een nieuw begin te 
vieren. 
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Bedevaart naar Beauraing, België 

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is 
van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede 
medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, 
lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek 
Mariaal museum, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over 
Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II 
vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met 
handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De 
bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij 
voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p.. 
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De 
dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, 
Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p. 
Info bij: mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-
3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. 
Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/

 

Vrijwilligers gezocht 

De leden van de contactraad Ewijk zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die 
zich de komende tijd willen inzetten voor de kerkgemeenschap in Ewijk.  
De afgelopen 4 jaren dat de kerk onder het bestuur van de H. Johannes XXIII 
valt zorgt de contactraad samen met alle andere vrijwilligers dat de diensten 
die er gehouden worden op een goede manier doorgang kunnen vinden met 
alles wat daarbij hoort. Zo verzorgen zij o.a. de lezingen van de diensten , 
houden zij de gebedsintenties bij, organiseren zij de jaarlijkse kerkbalansactie 
en verzorgen zij de omgeving van de kerk, pastorie en het kerkhof. Als dank 
hiervoor wordt er 1 keer per jaar een bijeenkomst gehouden in de pastorie. 
Elders in dit blad kunt u een verslag zien van die laatste bijeenkomst op 28 
september. 
Voor enkele van die werkzaamheden zoekt de contactraad de volgende 
vrijwilligers: 
- iemand die de misintenties in ontvangst wil nemen en administratie 
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Corneliuskerk; op twee opeenvolgende zondagmiddagen, 10 en 17 februari.  
Het programma met het thema “Verbinding”, is in voorbereiding en wordt 
zeer de moeite waard. 

 

Jubileumconcert: De Bronzen Stemmen 

Mannenkoor De Bronzen Stemmen bestaat 25 jaar en vieren dat op 28 oktober 
met een groot concert in de Corneliuskerk in Beuningen. De muzikale 
begeleiding is in handen van pianiste Margret Bekkers. De solisten zijn 
sopraan Miréya Derksen en bas Rob Hazenberg. Dirigent is Mathieu van der 
Burgh, die een aantal composities heeft bewerkt. 
Aanvang: 15.00 uur (Aanwezig: 14.15 uur) 
Entree: 10 euro 

 

Uitnodiging viering met Muzimare in de Corneliuskerk. 

Op zaterdag 1 december om 19.00 uur zing Kamerkoor Muzimare tijdens de 
Eucharistieviering bij de opening van een nieuw kerkelijk jaar in de 
Corneliuskerk in Beuningen.Een viering van stille verwachting en samen 
uitzien naar nieuw licht. Het koor staat onder leiding van Sophia Brink. De 
orgelbegeleiding is in handen van Tommy van Doorn. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met het koor een nieuw begin te 
vieren. 
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Zo komt KoMore de winter door 

De komende maanden wordt een drukke periode voor de leden van KoMore. 
Traditioneel leveren Allerheiligen/Allerzielen en de daarop volgende 
kerstperiode een flink aantal afspraken op in de koor-agenda. De komende 
winter komt daar ook nog eens een dubbelconcert bij kijken.  
 
De afgelopen maand was ook al gedenkwaardig. Op 7 september vierde 
KoMore de bruiloft mee van onze organist. Twee weken later was de groep op 
het feest van de vijfentwintigjarige bruiloft van een van onze zangeressen. 
Helaas kent het leven ook droevige momenten en hebben we mee gewerkt aan 
de avondwake voor de moeder van een van onze muzikanten. Op 22 
september was een woord en communieviering van en door KoMore met als 
thema Vrede. De mensen in de kerk was na afloop complimenteus, vooral 
over de persoonlijke verhalen van een aantal van onze leden. 
 
Rond het uitkomen van dit parochieblad is KoMore op haar jaarlijkse thema-
kamp. Dit keer in een vakantieboerderij in Otterlo. Het kamp-motto is: “Het 
leven dat we leven & het leven dat we kiezen”, er worden verschillende 
inhoudelijke en vermakelijke activiteiten georganiseerd. Het belooft weer een 
gezellig weekend te worden. November en december staan in het teken van 
het voorbereiden van de Kerstoptredens. Een van de hoogtepunten is de 
natuurlijk de Kerstavondviering, maar ook het optreden op Zorgboerderij ‘t 
Personnebos op de vrijdag voor Kerstmis, waar we als koor met plezier naar 
uit kijken. Op dit moment wordt nagedacht over een optreden in de Tuinen 
van Appeltern in de week voor Kerstmis, als een soort generale repetitie. 
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hiervan wil bijhouden. 
- enkele tuinmannen die het leuk vinden om 1 keer per week groen-

onderhoud te plegen. 
Informatie over de inhoud van de vrijwilligerstaak kunt u inwinnen bij 
Arno Spin, telefoonnummer  06-12632636, De contactraad Ewijk 

 

Kom naar de markt over langer zelfstandig thuis blijven wonen 

Woont u in een fijn huis? Woont u in een fijne buurt? En zou u graag nog heel 
lang in uw vertrouwde omgeving willen wonen? Denk er dan eens over na om 
uw huis veiliger en comfortabeler te maken. Er zijn veel mogelijkheden. Om u 
hierover te vertellen, organiseert de gemeente Beuningen met lokale bedrijven, 
(maatschappelijke) organisaties en verenigingen een markt. Deze vindt plaats 
op zaterdag 3 november van 10.30 tot 15.30 uur in het gemeentehuis, Van 
Heemstraweg 46. Juist nu is het belangrijk om na te denken over uw toekomst. 
U kunt nu al zaken makkelijk aanpassen die voor een veilig gevoel en extra 
gemak zorgen in de toekomst. De markt is gratis. 
 
Wat is er te doen?  
Op de markt informeren installateurs, hulpmiddelenleveranciers en 
verschillende zorg- en dienstverleners u. Ook kunt u rekenen op tips en 
adviezen, bijvoorbeeld over huisautomatisering. Verder is er informatie te 
vinden over vrije tijd, energiebesparing, preventie en gezondheidszorg. 

 

Patroonsfeesten 2019 

zondag 16 juni   Winssen patroonsfeest H. Antonius van Padua 
zondag 23 juni   Ewijk  patroonsfeest H. Johannes de Doper 
zondag 15 september Beuningen patroonsfeest H. Cornelius 
zondag 13 oktober Ewijk  patroonsfeest H. Johannes XXIII 
zondag 24 november Weurt  patroonsfeest H. Andreas 
Deze zondagen zal er in de andere geloofsgemeenschappen geen viering zijn 
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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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Allerzielen 2018 

Tijdens de Allerzielen vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen 
herdenken wij de overledenen van het afgelopen jaar: 

Jan Marcusse........................................................... 81 jaar Winssen
Henk van Haalen .................................................... 63 jaar Winssen
Jo van den Berg ...................................................... 72 jaar Beuningen
Mien Lelivelt-Kasser .............................................. 92 jaar Beuningen
Jan van den Berg..................................................... 85 jaar Ewijk
Johan van Zuijlen.................................................... 92 jaar Weurt
Rie Bos-Heinen....................................................... 92 jaar Beuningen
Wilma de Waal-Alders ........................................... 75 jaar Winssen
Tien Degen - Aalbers.............................................. 78 jaar Winssen
Toos Janssen-Roelofs ............................................. 97 jaar Winssen
Arnold Megens ....................................................... 83 jaar Ewijk
Betsie Lucassen-Hoogveld ..................................... 98 jaar Weurt
Annie Bruisten-Moorman....................................... 90 jaar Winssen
Jan Cornelisse ......................................................... 79 jaar Beuningen
Riet Leijdens-Bartraij ............................................. 88 jaar Beuningen
Wim van Zuijlen ..................................................... 89 jaar Ewijk
Karel Prinsen .......................................................... 86 jaar Beuningen
Joost Weijtens......................................................... 84 jaar Weurt
Lies Geurts-van Wijk.............................................. 94 jaar Beuningen
Herman Smits ......................................................... 84 jaar Winssen
Marijke Ockers-Helsen........................................... 66 jaar Beuningen
Gertrudes van den Berg-Pavino.............................. 69 jaar Beuningen
Wim Thissen........................................................... 88 jaar Beuningen
Ben de Klein ........................................................... 87 jaar Weurt
Piet Jansen .............................................................. 80 jaar Winssen
Harry Rolink ........................................................... 71 jaar Winssen
Sjaak Jalink............................................................. 88 jaar Winssen
Wil Bazuin-Peters................................................... 87 jaar Beuningen
Bets Faassen-Peters ................................................ 87 jaar Winssen
Mien van Gaalen-van den Dobbelsteen .................. 89 jaar Winssen
Thea van Summeren-Thomassen............................ 79 jaar Ewijk
Thé Degen .............................................................. 88 jaar Winssen
Piet Loeffen ............................................................ 87 jaar Ewijk
Dina van Wijk-Hendriks......................................... 90 jaar Beuningen
Geert Peters............................................................. 73 jaar Weurt
Theo Bos................................................................. 85 jaar Ewijk
Riek van den Broek-Tromp .................................... 89 jaar Winssen
Grad van Hulst........................................................ 85 jaar Ewijk
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Judas 

Één van de meest intrigerende personages in het Nieuwe Testament heb ik 
altijd Judas Iskariot gevonden. Je weet wel; de verrader van Christus. Jezus 
voorzag zijn verraad tijdens het laatste avondmaal. Daarmee werd Judas tot 
die daad veroordeeld in een onomkeerbaar proces. De gevolgen zijn voor hem 
bekend; hij krijgt 30 zilverlingen van de clerus van zijn tijd om Jezus op een 
stille plek te verraden. De Judaskus volgt. Daarna krijgt hij zoveel spijt, dat hij 
zelfmoord pleegt. 
Hierin zit voor mij zoveel symboliek dat het bijna niet uit te leggen is, maar 
wat me het meest intrigeert is het feit dat Judas’ lot van te voren vaststond. 
Gepredestineerd was zogezegd. Als degene die de kas beheerde stal hij 
blijkbaar uit die kas en dat maakte hem eens temeer een kwalijke figuur. Geen 
ontkomen aan voor onze penningmeester. Nee, Judas kon niet echt goed doen 
in zijn optreden. 
In de jaren 70 van de vorige eeuw schreven Andrew Lloyd Webber en Tim 
Rice de rock opera “Jesus Christ Superstar”. Die ‘musical’ (altijd zo door mij 
genoemd) heb ik meermaals gezien en naast natuurlijk Jezus neemt Judas daar 
een prominente plaats in. Er wordt een ‘mooie’ Judas geschetst die Jezus 
aanklaagt omdat die in zijn ogen veel te ver is gegaan. De goede zaak van 
Jezus loopt uit de hand. Judas wil dat beletten zonder zijn bewondering voor 
Jezus op te geven. Hem ompraten zogezegd. Uiteraard lukt dat niet en Judas 
komt klem te zitten tussen zijn bevindingen en Jezus’ boodschap. Hij weet 
niet wat te doen. Uiteindelijk pleegt hij dus verraad en zelfmoord. Op het eind 
van de musical komt Judas nog eens in beeld als een uit het hiernamaals 
teruggekeerde criticaster. Waarom Jezus  niet een tweetal millennia later met 
zijn boodschap is gekomen? Dan zou hij niet afhankelijk geweest zijn van de 
primitieve mond op mond reclame, maar had hij gebruik kunnen maken van 
de massacommunicatie. Ook al bestaand ten tijde van Webber en Rice. 
Tegenwoordig met social media nog eens versterkt. Toch is ook zonder dat 
Jezus’ boodschap de wereld door. Meneer Iskariot blijft uiteindelijk voor mij 
een deerniswekkend figuur. Eentje die begrip van mij vraagt. Eentje die niet 
voor altijd verdoemd wil zijn. Eentje die vlak voor zijn zelfmoord in de 
musical zingt: “Just don’t say I’m damned for all time!” 
 Theo Coenders 
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 Theo Overdijk ......................................................... 86 jaar Winssen 
 Door van den Boom-van Lent ................................ 94 jaar Beuningen 
 Wim Konings .......................................................... 77 jaar Winssen 
 Jo Verweij-Bosch ................................................... 89 jaar Ewijk 
 Riekske Loeffen ...................................................... 88 jaar Beuningen 
 Nol Kroes ................................................................ 80 jaar Winssen 
 Harry Roelofs ......................................................... 89 jaar Weurt 
 Hent Croonen .......................................................... 93 jaar Beuningen 
 Ria Brouwers-Kersjes ............................................. 75 jaar Weurt 
 Kees de Wit ............................................................ 83 jaar Beuningen 
 Rinus Janssen .......................................................... 88 jaar Winssen 
 Toon Lamers ........................................................... 69 jaar Winssen 
 Hermien van de Bilt - Schouten .............................. 77 jaar Winssen 
 Riek van Wijk - Kerkhoff ....................................... 89 jaar Beuningen 
 Toon van Haalen ..................................................... 58 jaar Ewijk 
 Riekske Driessen-Cobussen .................................... 85 jaar Winssen 
 Rudie van Thiel ...................................................... 72 jaar Beuningen 
 Toosje van Zanten-Graveth .................................... 70 jaar Beuningen 
 Diny Coolen - Janssen ............................................ 73 jaar Weurt 

 

Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen 

Opbrengst van de actie Kerkbalans: 
Periode 2017 2018 
01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 
01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 
01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 
01-01 t/m 30-09 € 88.118,03 € 81.616,39 
 
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,  via e-mail: info@johannesxxiii.nl, 
of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 . 

Werkgroep Kerkbalans 
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- Verder is hij actief voor Charitas. 
- Zette hij zich in bij de voorbereiding van het 100-jarig jubileum (oktober 

2017) van de kerk in Ewijk. 
Dus gaat Toon nu met rust en zijn oude hobby's weer oppakken. Toon nog 
bedankt voor deze prettige jaren dat we met jou hebben gehad. Na een paar 
drankjes en hapjes genuttigd te hebben deelde onze Pastor papieren uit waarop 
de songtekst van Drs. P stond of we die samen even wilde mee zingen maar 
dan ook uit volle borst, want deze tekst moeten jullie beslist kennen na al die 
jaren dat Drs. P op de radio en TV te beluisteren en te zien was, zo geschiede 
het dat we met zijn allen mee zongen tot dat we met een droge keel weer 
verder konden gaan met de gezellige avond. Na afloop kreeg eenieder een 
presentje mee naar huis. 
Alle vrijwilligers nogmaals bedankt.  Pastor Ruud Roefs 

en Contactraad Ewijk 
 

Sinterklaasintocht Ewijk op 18 november  

Hij komt, Hij komt.... de lieve goede Sint! Want op zondag 18 
november 2018 wordt de Sinterklaasintocht in Ewijk 
georganiseerd. Rond 14.30 uur komt de Sint en zijn Pieten aan 
in MFA t' Hart op Den Elt. Alle kinderen (t/m groep 6) uit Ewijk zijn van 
harte welkom en voor ieder kind neemt de Sint een cadeautje mee! De entree 
is gratis. Benieuwd naar het programma of op zoek naar meer informatie? 
Bekijk dan de website: www.sinterklaasewijk.nl.  
Met vriendelijke groet, Sinterklaas comité Ewijk 

 
Gezellige Kerstmarkt Vrienden van Waelwick 

Zaterdag 8 december a.s. wordt in er de Binnentuin van Revalidatiecentrum 
Waelwick (Verpleeghuis Waelwick) te Ewijk een gezellige kerstmarkt 
gehouden. Bent u op zoek naar een mooie versiering voor op de tafel, een 
kerstkribje, kerstkaarten of kerstversiering voor in de boom, kom dan eens 
kijken. De kerstmarkt begint om 11.00 uur tot 16.00 uur. Het adres is, 
Waelwick, Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk. De toegang is gratis 
Met vriendelijke groet, Helma van de Louw, Lid van de kerstcommissie. 
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Geslaagde vrijwilligers avond Geloofgemeenschap Ewijk 

Vrijdag de 28ste september kregen de vrijwilligers van onze kerk een 
gezellige avond aangeboden. Onder het genot van koffie en een petitfour 
opende Pastor Ruud Roefs deze 
avond en bedankte iedereen van hun 
inzet van het afgelopen jaar. tijdens 
het openingswoord kwam ook nog 
een anekdote over de takkenbos van 
een vader die vier zonen had. Deze 
vader probeerde uit te leggen dat 
een tak makkelijk te breken is 
maar.... om een aantal takken samen te breken zal dat moeilijk gaan, komt 
hierop neer, "wanneer je altijd voor je zelf vecht sta je alleen en kun je 
makkelijk worden aan gevallen en gebroken. Maar met z'n alle samen sta je 
veel sterker". 
Ook werd Toon Reuvers in het zonnetje gezet. Toon had vorig jaar al laten 
weten op mijn 75ste wil ik graag rustig aan doen d.w.z. ik wil graag stoppen 
bij de contactraad, dat hebben we ook zo door laten gaan. 
 
Om een indruk te geven wat Toon in al die jaren zich heeft ingezet voor: 
- Heeft jaren in het bestuur van de pastorale eenheid Ewijk-Winssen gezeten 
- Hij is begonnen als voorzitter en later als penningmeester. 
- Zette zich in voor de fusie met de parochie in Beuningen.  
- Hij was lid van de contactraad van Ewijk en onderhield mede het contact 

tussen het bestuur en de geloofsgemeenschap. 
- De Kerkbalans  
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IVA training voor (bar)vrijwilligers  

De IRIS zorg en Stichting Perspectief organiseren een instructie avond. Iedere 
organisatie die met bar-vrijwilligers werkt is verplicht als onderdeel van de 
vergunning inzake de Drank- en Horecawet, dat deze vrijwilligers in het bezit 
zijn van  het IVA-certificaat. (IVA= Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken). Deze avond is bedoeld voor vrijwillige barmedewerkers in de 
gemeente Beuningen van niet-commerciële instellingen, zoals 
sportverenigingen, buurthuizen, jongerencentra en culturele instellingen. 
Kom daarom naar de instructieavond van  op 13 november 2018 om 19.30.uur 
in de foyer van Theater de Molen, Molenstraat 54 in Beuningen. Het 
deelnemen aan deze instructieavond is voldoende voor het verkrijgen van het 
certificaat. Deze instructie kunt u GRATIS volgen. Wel willen we graag dat u 
zich van te voren aanmeld want er is beperkt ruimte.  Na het volgen van de 
instructie ontvangt u een certificaat. Tijdens de Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- Informatie over alcohol en alcoholgebruik ; de effecten en de risico’s  
- Bepalingen Drank- & Horecawet / wettelijke voorschriften alcohol schenken  
- Omgaan met problemen in praktijk situaties. 
Want wat doet u als iemand met dubbele tong nog een biertje besteld? Hoe 
gaat u om met lastige klanten? En hoe signaleert u dat een jongere te veel op 
heeft? Waar begint en eindigt uw verantwoordelijkheid? Dit zijn allemaal 
vragen waar u als (vrijwillige) barmedewerker mee te maken kunt krijgen.   
U kunt zich aanmelden via: 
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen/scholingsplatform/259 

 

Dia de Los Muertos 

De meeste mensen kennen Allerzielen en Allerheiligen maar in Mexico en de 
rest van Latijns Amerika kennen ze Dia de Los Muertos, de Dag van de 
Doden . Er wordt gevierd dat de doden de terug keren naar aarde. Het is een 
nationale feestdag die heel uitbundig gevierd wordt. Voor de meeste 
buitenstaanders komt dit feest vaak vreemd en luguber over.   
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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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beide tuiten aan de straat gezet voor de melkvervoerder. Hun volgende actie 
was het onderscheppen van de post van de Melkerij Lent met daarin 
opgenomen een staat van geleverde melk over een bepaalde periode. Moeder 
moest die post dus niet onder ogen krijgen. De enveloppe met de afrekening 
van de melkfabriek heeft Mien kunnen onderscheppen. Het melkverlies 
hebben zij altijd  geheim kunnen houden.  
Anna overleed op 17-04-1970 in het ziekenhuis in Nijmegen. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com 
Tel. 0412-632359.  
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Het feest heeft niets met Halloween te maken. Er zijn overeenkomsten want 
beide feesten hebben te maken met doden die terug komen op aarde alleen is 
Halloween spooky en is Dia de Los Muertos juist heel vrolijk. 
Oorspronkelijk komt deze traditie van de oude Meso-Amerikaanse 
indianenvolkeren.  De Dag van de Doden werd gevierd in de negende maand 
van de Azteekse kalender. De oude gebruiken , gecombineerd met de 
katholieke invloeden van de Spaanse overheersers heeft er voor gezorgd dat  
het feest tegenwoordig  wordt gevierd op de katholieke feestdagen  
Allerheiligen en Allerzielen. 
Traditioneel worden op 1 november de overleden kinderen herdacht, op 2 
november de volwassenen.  In de periode rond deze dag worden de graven van 
dierbaren schoon en versierd.  De graven worden bezocht, er wordt eten en 
drinken geofferd en er wordt muziek gemaakt.  Vaak worden in huis een soort 
altaar gebouwd waar de dierbaren worden geëerd. Tijdens het feest worden 
zowel de doden geëerd als het leven gevierd. De gedachte is dat de doden ziet 
zouden willen dat de nabestaanden rouwen en verdrietig zijn, het leven van de 
doden moet worden gevierd. De dood wordt als een onderdeel van het leven.  
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gingen wonen aan de Van Heemstraweg in Ewijk waar Bertus als boer een 
gemengd bedrijf in het klein begon.  
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Bertus ernstige rugklachten en moest voor 
een rugoperatie worden opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen. Tijdens 
de rugoperatie is het zenuwstelsel beschadigd met het gevolg dat hij zijn 
levenlang niet meer kon werken en kreeg daarbij ook nog psychische klachten. 
Bertus overleed op 14-12-1983.   
Anna kreeg toen alleen de zorg over het bedrijf en over de opvoeding van de 
drie opgroeiende kinderen, Mien, Fien en Henk. Als die uit school kwamen 
dan moesten zij thuis aan het werk. Het melken van de koeien leerden zij al op 
jonge leeftijd en zij hebben toen zoveel mogelijk het melken op zich genomen. 
De opbrengst van de melk werd het hoofdinkomen van het gezin.  
In de zomer van eind vijftigerjaren liepen, zoals gewoonlijk, de vier in 
Friesland aangekochte zwart-wit melkkoeien van Groenen in Winssen op de 
uiterwaarden nabij de rivier de Waal. Het melkvet van deze koeien lag meestal 
tussen de 4 en 4½ %, dat gehalte was hoog en daar betaalde de fabriek 
“Melkerij Lent” in Nijmegen een goede prijs voor. 
Om te melken gingen Mien en Henk tweemaal per dag op de fiets naar 
Winssen waar de steile dijkoprit bij de oude r.k. pastorie werd genomen. 
Boven aan de dijk bij Cup van der Weerden ging het rechtsaf en een vijftig 
meter verder de dijk weer af richting Waal. Mien bereed een damesfiets en 
Henk een transportfiets met voorop een bagagedrager voor de twee melktuiten 
van 30 liter inhoud.  
Op zekere morgen plaatsen Mien en Henk na het melken de beide melktuiten 
(genummerd 642) op de bagagedrager waarbij de ene tuit vol was en de andere 
ongeveer halfvol. Vanaf de wei reden zij weer richting dijk en de oprit daar 
werd te voet genomen. Bovenaan de dijk werd er richting Cup v.d. Weerden 
gefietst en daar de dijk af. Halverwege deze afrit ging het mis. Henk begon 
met zijn fiets te slingeren met het gevolg dat die stuurloos werd en onderuit 
ging. De beide tuiten vielen op de afrit waarbij het deksel van de volle tuit 
vloog en de 30 liter stroomde weg. Het deksel van de andere tuit zat vast 
genoeg en de inhoud daarvan bleef bespaard. 
Mien en Henk kwamen op de afrit overeen om thuis tegen moeder niets van 
het voorval te zeggen omdat zij bang waren voor de gevolgen. De inhoud van 
de ene tuit hebben zij toen overgegoten in de lege. Thuisgekomen werden 
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Foto’s en documenten 
Aan de hand van belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven wordt verteld wie 
Alex Willems was. De vele foto’s en documenten maken het verhaal van zijn 
korte maar enerverende leven compleet. Hij was de oudste zoon van Piet 
Willems en Mina Ernste en woonde met zijn broers en zussen aan de 
Kweldam in Winssen. Hij werkte in het bouwbedrijf van zijn vader en was de 
beoogde opvolger. Als accordeonist had hij enige bekendheid omdat hij op 
bruiloften en partijen speelde.  
 
Verloofd met Nelly  
Alex leerde in het begin van de bezettingsjaren 
Nelly Merkus kennen, zijn latere verloofde uit 
Afferden (G). Zij staat op een paar foto’s in het 
boek. De zoektocht van Will Tromp naar 
mogelijke (klein)kinderen van Nelly had geen 
succes, zodat hij de familie geen boek kon 
aanbieden. Verrassend was toen een dochter van 
Nelly onlangs contact met hem opnam. Nog groter 
was zijn verrassing toen zij vertelde dat haar 
moeder leeft. Woensdag 10 oktober heeft Will 
Tromp de 96-jarige mevrouw Nel Peek-Merkus 
het boek overhandigd. Het riep veel herinneringen 
bij haar op maar ze was er ook erg blij mee.  
      
  Mw. Nel Peek-Merkus, foto: Wil Tromp 
 
Het boek De man achter de foto is voor 10 euro verkrijgbaar bij Jumbo 
Loeffen. Voor informatie: willtromp@gmail.com  

 

Oud Winssen Familie Bertus Groenen-Anna Herregraven 

Aan de Van Heemstraweg in Ewijk, bijna op de grens met Winssen, heeft vele 
jaren gewoond de familie Gijsbertus (Bertus) Groenen-Johanna (Anna) 
Herregraven. Bertus was geboren in Ewijk op 12-10-1900 en trouwde eind 
dertigerjaren in Ewijk met Johanna Herregraven (*Ewijk 13-11-1903). Zij 
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Leste Mert activiteit in de Paulus in Winssen 

De seniorenvereniging Winssen en Stichting Perspectief organiseren een 
gezellige herfstactiviteit. Op dinsdag, 6 november aanstaande van 10.00 tot 
13.30 uur kunt u in de Salon, in ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 
in Winssen terecht voor een speciale Leste Mert activiteit.  
 
Vanaf 10.00 uur, komt troubadour Lucy van de Geijn langs om met haar 
muziek de stemming erin te brengen. Rond 12.00 uur er een speciale 
herfstmaaltijd geserveerd.  Traditie is om met de "Leste Mert" snert op tafel te 
hebben. Daarom zorgt Menno voor erwtensoep volgens grootmoedersrecept. 
Degenen, die daar niet zo van houden, kunnen voor een ander soepje kiezen. 
Daarna staat stamppot van  boerenkool met spekjes en worst op het menu. 
Uiteraard wordt het geheel met pannenkoeken en een toetje afgesloten. 
Voor slechts € 7,50 p.p. kunt u van deze maaltijd genieten; dit contant bij 
binnenkomst te voldoen. Aanmelding uiterlijk vrijdag, 2 november tot 11.00 
uur via Perspectief, telefoon  024 675 0939 of info@stg-perspectief.nl. U kunt 
ook voor die tijd een mailtje met uw naam en telefoonnummer sturen naar 
info@seniorenwinssen.nl 

 

Opbrengst Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Winssen.  

De gehouden collecte welke gehouden werd van 9 t/m 15 
september 2018 heeft het mooie bedrag van 1.161,51 in 
Winssen opgebracht . Alle gevers en collectanten hartelijk 
dank, namens alle mensen met een spierziekte. 
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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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niemand zich op de voorgrond profileert. Iedereen komt zo goed in 
beeld en ze staan erop zoals ze zijn! 

Kerken andere bestemming - Winssen krijgt cultuurkerk. In de 
Gelderlander van dinsdag 4 september jl. een mooie foto van Ria Straathof uit 
de Notaris Stephanus Roesstraat met 2 dorpsbewoners voor de protestante 
kerk. Het kerkje wordt een plek voor kunst en cultuur. Vanaf dit najaar zullen 
er meerdere activiteiten gehouden worden zoals filmavonden en exposities. 
Sinds februari is de stichting cultuurkerkje Winssen bezig om er een 
zogenaamd cultuurkerkje van te maken. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die zich mee willen helpen met bijvoorbeeld de programmering, het aanwezig 
willen zijn tijdens de activiteiten, een gastheer of gastvrouw willen zijn en 
zorgen voor een kopje koffie. Heb je interesse om hier wat tijd in te steken? 
Neem dan contact op met Ria Straathof en zij kan je verder bijpraten. 

De Molenfeesten zijn voor iedereen. In de krant van 7 september jl. 
de mededeling dat voor de 12e keer de molenfeesten gehouden worden. Er is 
voor iedereen wat te doen van jong tot oud! Er is een middag voor de ouderen, 
een spellenmiddag voor de kinderen en een muziekavond met dj’s en een 
creativiteitsmarkt. 

Lachen bij Beatrixmolen. In de krant van zaterdag 8 september een 
grote foto in de tent van de Molenfeesten met daarop een schaterende Flora 
Versluijs een lachende Gerry Schreven, Symen Versluijs, Ben Janssen, Tonny 
Janssen en Koosje Willems tijdens de “vijftigplusmiddag” bij de 
Beatrixmolen. De 12e edititie van de Molenfeesten trapte af voor de 
vijftigplussers met cabaret van de Nunense tunnekesproater Dirk Kouwenberg 
en de lokale gelegenheidskomieken “5 op un rij”. 
 

Eerbetoon voor oom Alex Willems  

In zijn honderdste geboortejaar is een boek verschenen over Alex Willems. Op 
29 september 1944 kwam in Winssen een eind aan zijn leven. Hij was met Jan 
Libotté, ook lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, aan het wachtlopen op de 
dijk. Will en Marcel Tromp, twee neven van Alex, eren met hun boek De man 
achter de foto de oom die zij alleen van een foto kenden.  
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Kort kort kort 
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de 
volgende artikelen: 

IkC Wegwijzer - Kindcentrum voor baby en basisschool. In de 
Gelderlander van 25 augustus jl. een grote foto van medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer. Ze zaten al onder hetzelfde dak maar nu zijn de 
basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal echt één geheel geworden. Deze 
school is het eerste officiële kindcentrum in de gemeente Beuningen. Kinderen 
raken op vroege leeftijd zo al vertrouwd met het gebouw waar ze later ook 
naar school gaan. De stap wordt hierdoor erg klein. Ook voor de oudere 
kinderen is het leuk dat er baby’s zijn. Als team streven ze naar een 
onderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 of 13 jaar. Er 
komt ook nog een gezamenlijke website en nieuwsbrief. 

Zo gezien - Een vrolijk en eerlijk groepsportret in de zomer. In de 
krant van 28 augustus jl. een reactie op de foto van medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer die in de krant van 25 augustus stond. Een foto is 
niet zomaar een foto, daar is over nagedacht. De medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer mogen samen op de foto in het kader van de 
nieuwe plannen. De foto is erg uitgekiend gemaakt want het tekstpaneel ligt 
recht op de vloer en de collega’s staan er in een kwartcirkel omheen zodat  
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 27 okt 19:00 pastor Ruud Roefs SZ

10:00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10:00 10:00 pastor
Jan de Waal

SCA

15:00

do 1 nov Allerheiligen 19:00 pastor
Jan de Waal

AK

vr 2 nov Allerzielen 19:00 WoCo
Allerzielen

LGK 
SSC

19:00 pastor
Jan de Waal

AK

15:00

19:00 H. v.Dooren & R. Roefs 
Allerheiligen/Allerzielen

Komore

zo 4 nov 10:00 pastor
Ruud Roefs

VN 10:00 pastor Harry van Dooren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

AK

za 10 nov 19:00 pastor
Ruud Roefs

19:00 pastor Harry van Dooren SZ

zo 11 nov 10:00 Oecumenische Viering
in protestantse Kerk

pastor R. Roefs
en ds. v.d. Berg

10:00 pastor
Jan de Waal

AK

za 17 nov 19:00 WoCo

zo 18 nov 10:00 pastor
Ruud Roefs

Heren 10:00 WoCo 10:00 WoCo OC

za 24 nov 19:00 pastor Ruud Roefs Komore

zo 25 nov 10:00 Patroonsfeest 
H. Andreas

AK

vr 30 nov 19:00 Andreasviering
(vrijwilligers)

AK

za 1 dec 19:00 pastores Lambert Arts
en Ruud Roefs

Muzimare

zo 2 dec 10:00 pastor
Ruud Roefs

VN 10:00 pastor  Lambert Arts SZ 10:00 Sinterklaas-
viering

NAG

za 8 dec 19:00 WoCo LGK 19:00 pastor Harry van Dooren SZ

zo 9 dec 10:00 pastor Harry van Dooren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

OC

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

zo 28 okt

Jubileumconcert
Bronzen Stemmen

za 3 nov Concert koor H.L.S.

2e zondag 
Advent

1e zondag 
Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

Christus Koning

31e zondag
door het jaar

32e zondag
door het jaar

33e zondag
door het jaar

pastor Ruud Roefs
(Zanggroep Druten-Puiflijk)

30e zondag
door het jaar
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niemand zich op de voorgrond profileert. Iedereen komt zo goed in 
beeld en ze staan erop zoals ze zijn! 

Kerken andere bestemming - Winssen krijgt cultuurkerk. In de 
Gelderlander van dinsdag 4 september jl. een mooie foto van Ria Straathof uit 
de Notaris Stephanus Roesstraat met 2 dorpsbewoners voor de protestante 
kerk. Het kerkje wordt een plek voor kunst en cultuur. Vanaf dit najaar zullen 
er meerdere activiteiten gehouden worden zoals filmavonden en exposities. 
Sinds februari is de stichting cultuurkerkje Winssen bezig om er een 
zogenaamd cultuurkerkje van te maken. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die zich mee willen helpen met bijvoorbeeld de programmering, het aanwezig 
willen zijn tijdens de activiteiten, een gastheer of gastvrouw willen zijn en 
zorgen voor een kopje koffie. Heb je interesse om hier wat tijd in te steken? 
Neem dan contact op met Ria Straathof en zij kan je verder bijpraten. 

De Molenfeesten zijn voor iedereen. In de krant van 7 september jl. 
de mededeling dat voor de 12e keer de molenfeesten gehouden worden. Er is 
voor iedereen wat te doen van jong tot oud! Er is een middag voor de ouderen, 
een spellenmiddag voor de kinderen en een muziekavond met dj’s en een 
creativiteitsmarkt. 

Lachen bij Beatrixmolen. In de krant van zaterdag 8 september een 
grote foto in de tent van de Molenfeesten met daarop een schaterende Flora 
Versluijs een lachende Gerry Schreven, Symen Versluijs, Ben Janssen, Tonny 
Janssen en Koosje Willems tijdens de “vijftigplusmiddag” bij de 
Beatrixmolen. De 12e edititie van de Molenfeesten trapte af voor de 
vijftigplussers met cabaret van de Nunense tunnekesproater Dirk Kouwenberg 
en de lokale gelegenheidskomieken “5 op un rij”. 
 

Eerbetoon voor oom Alex Willems  

In zijn honderdste geboortejaar is een boek verschenen over Alex Willems. Op 
29 september 1944 kwam in Winssen een eind aan zijn leven. Hij was met Jan 
Libotté, ook lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, aan het wachtlopen op de 
dijk. Will en Marcel Tromp, twee neven van Alex, eren met hun boek De man 
achter de foto de oom die zij alleen van een foto kenden.  
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Kort kort kort 
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de 
volgende artikelen: 

IkC Wegwijzer - Kindcentrum voor baby en basisschool. In de 
Gelderlander van 25 augustus jl. een grote foto van medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer. Ze zaten al onder hetzelfde dak maar nu zijn de 
basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal echt één geheel geworden. Deze 
school is het eerste officiële kindcentrum in de gemeente Beuningen. Kinderen 
raken op vroege leeftijd zo al vertrouwd met het gebouw waar ze later ook 
naar school gaan. De stap wordt hierdoor erg klein. Ook voor de oudere 
kinderen is het leuk dat er baby’s zijn. Als team streven ze naar een 
onderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 of 13 jaar. Er 
komt ook nog een gezamenlijke website en nieuwsbrief. 

Zo gezien - Een vrolijk en eerlijk groepsportret in de zomer. In de 
krant van 28 augustus jl. een reactie op de foto van medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer die in de krant van 25 augustus stond. Een foto is 
niet zomaar een foto, daar is over nagedacht. De medewerkers van 
kindcentrum De Wegwijzer mogen samen op de foto in het kader van de 
nieuwe plannen. De foto is erg uitgekiend gemaakt want het tekstpaneel ligt 
recht op de vloer en de collega’s staan er in een kwartcirkel omheen zodat  
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Foto’s en documenten 
Aan de hand van belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven wordt verteld wie 
Alex Willems was. De vele foto’s en documenten maken het verhaal van zijn 
korte maar enerverende leven compleet. Hij was de oudste zoon van Piet 
Willems en Mina Ernste en woonde met zijn broers en zussen aan de 
Kweldam in Winssen. Hij werkte in het bouwbedrijf van zijn vader en was de 
beoogde opvolger. Als accordeonist had hij enige bekendheid omdat hij op 
bruiloften en partijen speelde.  
 
Verloofd met Nelly  
Alex leerde in het begin van de bezettingsjaren 
Nelly Merkus kennen, zijn latere verloofde uit 
Afferden (G). Zij staat op een paar foto’s in het 
boek. De zoektocht van Will Tromp naar 
mogelijke (klein)kinderen van Nelly had geen 
succes, zodat hij de familie geen boek kon 
aanbieden. Verrassend was toen een dochter van 
Nelly onlangs contact met hem opnam. Nog groter 
was zijn verrassing toen zij vertelde dat haar 
moeder leeft. Woensdag 10 oktober heeft Will 
Tromp de 96-jarige mevrouw Nel Peek-Merkus 
het boek overhandigd. Het riep veel herinneringen 
bij haar op maar ze was er ook erg blij mee.  
      
  Mw. Nel Peek-Merkus, foto: Wil Tromp 
 
Het boek De man achter de foto is voor 10 euro verkrijgbaar bij Jumbo 
Loeffen. Voor informatie: willtromp@gmail.com  

 

Oud Winssen Familie Bertus Groenen-Anna Herregraven 

Aan de Van Heemstraweg in Ewijk, bijna op de grens met Winssen, heeft vele 
jaren gewoond de familie Gijsbertus (Bertus) Groenen-Johanna (Anna) 
Herregraven. Bertus was geboren in Ewijk op 12-10-1900 en trouwde eind 
dertigerjaren in Ewijk met Johanna Herregraven (*Ewijk 13-11-1903). Zij 
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Leste Mert activiteit in de Paulus in Winssen 

De seniorenvereniging Winssen en Stichting Perspectief organiseren een 
gezellige herfstactiviteit. Op dinsdag, 6 november aanstaande van 10.00 tot 
13.30 uur kunt u in de Salon, in ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 
in Winssen terecht voor een speciale Leste Mert activiteit.  
 
Vanaf 10.00 uur, komt troubadour Lucy van de Geijn langs om met haar 
muziek de stemming erin te brengen. Rond 12.00 uur er een speciale 
herfstmaaltijd geserveerd.  Traditie is om met de "Leste Mert" snert op tafel te 
hebben. Daarom zorgt Menno voor erwtensoep volgens grootmoedersrecept. 
Degenen, die daar niet zo van houden, kunnen voor een ander soepje kiezen. 
Daarna staat stamppot van  boerenkool met spekjes en worst op het menu. 
Uiteraard wordt het geheel met pannenkoeken en een toetje afgesloten. 
Voor slechts € 7,50 p.p. kunt u van deze maaltijd genieten; dit contant bij 
binnenkomst te voldoen. Aanmelding uiterlijk vrijdag, 2 november tot 11.00 
uur via Perspectief, telefoon  024 675 0939 of info@stg-perspectief.nl. U kunt 
ook voor die tijd een mailtje met uw naam en telefoonnummer sturen naar 
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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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gingen wonen aan de Van Heemstraweg in Ewijk waar Bertus als boer een 
gemengd bedrijf in het klein begon.  
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Bertus ernstige rugklachten en moest voor 
een rugoperatie worden opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen. Tijdens 
de rugoperatie is het zenuwstelsel beschadigd met het gevolg dat hij zijn 
levenlang niet meer kon werken en kreeg daarbij ook nog psychische klachten. 
Bertus overleed op 14-12-1983.   
Anna kreeg toen alleen de zorg over het bedrijf en over de opvoeding van de 
drie opgroeiende kinderen, Mien, Fien en Henk. Als die uit school kwamen 
dan moesten zij thuis aan het werk. Het melken van de koeien leerden zij al op 
jonge leeftijd en zij hebben toen zoveel mogelijk het melken op zich genomen. 
De opbrengst van de melk werd het hoofdinkomen van het gezin.  
In de zomer van eind vijftigerjaren liepen, zoals gewoonlijk, de vier in 
Friesland aangekochte zwart-wit melkkoeien van Groenen in Winssen op de 
uiterwaarden nabij de rivier de Waal. Het melkvet van deze koeien lag meestal 
tussen de 4 en 4½ %, dat gehalte was hoog en daar betaalde de fabriek 
“Melkerij Lent” in Nijmegen een goede prijs voor. 
Om te melken gingen Mien en Henk tweemaal per dag op de fiets naar 
Winssen waar de steile dijkoprit bij de oude r.k. pastorie werd genomen. 
Boven aan de dijk bij Cup van der Weerden ging het rechtsaf en een vijftig 
meter verder de dijk weer af richting Waal. Mien bereed een damesfiets en 
Henk een transportfiets met voorop een bagagedrager voor de twee melktuiten 
van 30 liter inhoud.  
Op zekere morgen plaatsen Mien en Henk na het melken de beide melktuiten 
(genummerd 642) op de bagagedrager waarbij de ene tuit vol was en de andere 
ongeveer halfvol. Vanaf de wei reden zij weer richting dijk en de oprit daar 
werd te voet genomen. Bovenaan de dijk werd er richting Cup v.d. Weerden 
gefietst en daar de dijk af. Halverwege deze afrit ging het mis. Henk begon 
met zijn fiets te slingeren met het gevolg dat die stuurloos werd en onderuit 
ging. De beide tuiten vielen op de afrit waarbij het deksel van de volle tuit 
vloog en de 30 liter stroomde weg. Het deksel van de andere tuit zat vast 
genoeg en de inhoud daarvan bleef bespaard. 
Mien en Henk kwamen op de afrit overeen om thuis tegen moeder niets van 
het voorval te zeggen omdat zij bang waren voor de gevolgen. De inhoud van 
de ene tuit hebben zij toen overgegoten in de lege. Thuisgekomen werden 
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beide tuiten aan de straat gezet voor de melkvervoerder. Hun volgende actie 
was het onderscheppen van de post van de Melkerij Lent met daarin 
opgenomen een staat van geleverde melk over een bepaalde periode. Moeder 
moest die post dus niet onder ogen krijgen. De enveloppe met de afrekening 
van de melkfabriek heeft Mien kunnen onderscheppen. Het melkverlies 
hebben zij altijd  geheim kunnen houden.  
Anna overleed op 17-04-1970 in het ziekenhuis in Nijmegen. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com 
Tel. 0412-632359.  
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Het feest heeft niets met Halloween te maken. Er zijn overeenkomsten want 
beide feesten hebben te maken met doden die terug komen op aarde alleen is 
Halloween spooky en is Dia de Los Muertos juist heel vrolijk. 
Oorspronkelijk komt deze traditie van de oude Meso-Amerikaanse 
indianenvolkeren.  De Dag van de Doden werd gevierd in de negende maand 
van de Azteekse kalender. De oude gebruiken , gecombineerd met de 
katholieke invloeden van de Spaanse overheersers heeft er voor gezorgd dat  
het feest tegenwoordig  wordt gevierd op de katholieke feestdagen  
Allerheiligen en Allerzielen. 
Traditioneel worden op 1 november de overleden kinderen herdacht, op 2 
november de volwassenen.  In de periode rond deze dag worden de graven van 
dierbaren schoon en versierd.  De graven worden bezocht, er wordt eten en 
drinken geofferd en er wordt muziek gemaakt.  Vaak worden in huis een soort 
altaar gebouwd waar de dierbaren worden geëerd. Tijdens het feest worden 
zowel de doden geëerd als het leven gevierd. De gedachte is dat de doden ziet 
zouden willen dat de nabestaanden rouwen en verdrietig zijn, het leven van de 
doden moet worden gevierd. De dood wordt als een onderdeel van het leven.  
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Geslaagde vrijwilligers avond Geloofgemeenschap Ewijk 

Vrijdag de 28ste september kregen de vrijwilligers van onze kerk een 
gezellige avond aangeboden. Onder het genot van koffie en een petitfour 
opende Pastor Ruud Roefs deze 
avond en bedankte iedereen van hun 
inzet van het afgelopen jaar. tijdens 
het openingswoord kwam ook nog 
een anekdote over de takkenbos van 
een vader die vier zonen had. Deze 
vader probeerde uit te leggen dat 
een tak makkelijk te breken is 
maar.... om een aantal takken samen te breken zal dat moeilijk gaan, komt 
hierop neer, "wanneer je altijd voor je zelf vecht sta je alleen en kun je 
makkelijk worden aan gevallen en gebroken. Maar met z'n alle samen sta je 
veel sterker". 
Ook werd Toon Reuvers in het zonnetje gezet. Toon had vorig jaar al laten 
weten op mijn 75ste wil ik graag rustig aan doen d.w.z. ik wil graag stoppen 
bij de contactraad, dat hebben we ook zo door laten gaan. 
 
Om een indruk te geven wat Toon in al die jaren zich heeft ingezet voor: 
- Heeft jaren in het bestuur van de pastorale eenheid Ewijk-Winssen gezeten 
- Hij is begonnen als voorzitter en later als penningmeester. 
- Zette zich in voor de fusie met de parochie in Beuningen.  
- Hij was lid van de contactraad van Ewijk en onderhield mede het contact 

tussen het bestuur en de geloofsgemeenschap. 
- De Kerkbalans  
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IVA training voor (bar)vrijwilligers  

De IRIS zorg en Stichting Perspectief organiseren een instructie avond. Iedere 
organisatie die met bar-vrijwilligers werkt is verplicht als onderdeel van de 
vergunning inzake de Drank- en Horecawet, dat deze vrijwilligers in het bezit 
zijn van  het IVA-certificaat. (IVA= Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken). Deze avond is bedoeld voor vrijwillige barmedewerkers in de 
gemeente Beuningen van niet-commerciële instellingen, zoals 
sportverenigingen, buurthuizen, jongerencentra en culturele instellingen. 
Kom daarom naar de instructieavond van  op 13 november 2018 om 19.30.uur 
in de foyer van Theater de Molen, Molenstraat 54 in Beuningen. Het 
deelnemen aan deze instructieavond is voldoende voor het verkrijgen van het 
certificaat. Deze instructie kunt u GRATIS volgen. Wel willen we graag dat u 
zich van te voren aanmeld want er is beperkt ruimte.  Na het volgen van de 
instructie ontvangt u een certificaat. Tijdens de Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- Informatie over alcohol en alcoholgebruik ; de effecten en de risico’s  
- Bepalingen Drank- & Horecawet / wettelijke voorschriften alcohol schenken  
- Omgaan met problemen in praktijk situaties. 
Want wat doet u als iemand met dubbele tong nog een biertje besteld? Hoe 
gaat u om met lastige klanten? En hoe signaleert u dat een jongere te veel op 
heeft? Waar begint en eindigt uw verantwoordelijkheid? Dit zijn allemaal 
vragen waar u als (vrijwillige) barmedewerker mee te maken kunt krijgen.   
U kunt zich aanmelden via: 
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen/scholingsplatform/259 

 

Dia de Los Muertos 

De meeste mensen kennen Allerzielen en Allerheiligen maar in Mexico en de 
rest van Latijns Amerika kennen ze Dia de Los Muertos, de Dag van de 
Doden . Er wordt gevierd dat de doden de terug keren naar aarde. Het is een 
nationale feestdag die heel uitbundig gevierd wordt. Voor de meeste 
buitenstaanders komt dit feest vaak vreemd en luguber over.   

 

IVA training voor (bar)vrijwilligers  

De IRIS zorg en Stichting Perspectief organiseren een instructie avond. Iedere 
organisatie die met bar-vrijwilligers werkt is verplicht als onderdeel van de 
vergunning inzake de Drank- en Horecawet, dat deze vrijwilligers in het bezit 
zijn van  het IVA-certificaat. (IVA= Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken). Deze avond is bedoeld voor vrijwillige barmedewerkers in de 
gemeente Beuningen van niet-commerciële instellingen, zoals 
sportverenigingen, buurthuizen, jongerencentra en culturele instellingen. 
Kom daarom naar de instructieavond van  op 13 november 2018 om 19.30.uur 
in de foyer van Theater de Molen, Molenstraat 54 in Beuningen. Het 
deelnemen aan deze instructieavond is voldoende voor het verkrijgen van het 
certificaat. Deze instructie kunt u GRATIS volgen. Wel willen we graag dat u 
zich van te voren aanmeld want er is beperkt ruimte.  Na het volgen van de 
instructie ontvangt u een certificaat. Tijdens de Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- Informatie over alcohol en alcoholgebruik ; de effecten en de risico’s  
- Bepalingen Drank- & Horecawet / wettelijke voorschriften alcohol schenken  
- Omgaan met problemen in praktijk situaties. 
Want wat doet u als iemand met dubbele tong nog een biertje besteld? Hoe 
gaat u om met lastige klanten? En hoe signaleert u dat een jongere te veel op 
heeft? Waar begint en eindigt uw verantwoordelijkheid? Dit zijn allemaal 
vragen waar u als (vrijwillige) barmedewerker mee te maken kunt krijgen.   
U kunt zich aanmelden via: 
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen/scholingsplatform/259 

 

Dia de Los Muertos 

De meeste mensen kennen Allerzielen en Allerheiligen maar in Mexico en de 
rest van Latijns Amerika kennen ze Dia de Los Muertos, de Dag van de 
Doden . Er wordt gevierd dat de doden de terug keren naar aarde. Het is een 
nationale feestdag die heel uitbundig gevierd wordt. Voor de meeste 
buitenstaanders komt dit feest vaak vreemd en luguber over.   

November 2018

November 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

11

11

November 2018

November 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

22

22

 23 

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

 

 Theo Overdijk ......................................................... 86 jaar Winssen 
 Door van den Boom-van Lent ................................ 94 jaar Beuningen 
 Wim Konings .......................................................... 77 jaar Winssen 
 Jo Verweij-Bosch ................................................... 89 jaar Ewijk 
 Riekske Loeffen ...................................................... 88 jaar Beuningen 
 Nol Kroes ................................................................ 80 jaar Winssen 
 Harry Roelofs ......................................................... 89 jaar Weurt 
 Hent Croonen .......................................................... 93 jaar Beuningen 
 Ria Brouwers-Kersjes ............................................. 75 jaar Weurt 
 Kees de Wit ............................................................ 83 jaar Beuningen 
 Rinus Janssen .......................................................... 88 jaar Winssen 
 Toon Lamers ........................................................... 69 jaar Winssen 
 Hermien van de Bilt - Schouten .............................. 77 jaar Winssen 
 Riek van Wijk - Kerkhoff ....................................... 89 jaar Beuningen 
 Toon van Haalen ..................................................... 58 jaar Ewijk 
 Riekske Driessen-Cobussen .................................... 85 jaar Winssen 
 Rudie van Thiel ...................................................... 72 jaar Beuningen 
 Toosje van Zanten-Graveth .................................... 70 jaar Beuningen 
 Diny Coolen - Janssen ............................................ 73 jaar Weurt 

 

Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen 

Opbrengst van de actie Kerkbalans: 
Periode 2017 2018 
01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 
01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 
01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 
01-01 t/m 30-09 € 88.118,03 € 81.616,39 
 
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,  via e-mail: info@johannesxxiii.nl, 
of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 . 

Werkgroep Kerkbalans 
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- Verder is hij actief voor Charitas. 
- Zette hij zich in bij de voorbereiding van het 100-jarig jubileum (oktober 

2017) van de kerk in Ewijk. 
Dus gaat Toon nu met rust en zijn oude hobby's weer oppakken. Toon nog 
bedankt voor deze prettige jaren dat we met jou hebben gehad. Na een paar 
drankjes en hapjes genuttigd te hebben deelde onze Pastor papieren uit waarop 
de songtekst van Drs. P stond of we die samen even wilde mee zingen maar 
dan ook uit volle borst, want deze tekst moeten jullie beslist kennen na al die 
jaren dat Drs. P op de radio en TV te beluisteren en te zien was, zo geschiede 
het dat we met zijn allen mee zongen tot dat we met een droge keel weer 
verder konden gaan met de gezellige avond. Na afloop kreeg eenieder een 
presentje mee naar huis. 
Alle vrijwilligers nogmaals bedankt.  Pastor Ruud Roefs 

en Contactraad Ewijk 
 

Sinterklaasintocht Ewijk op 18 november  

Hij komt, Hij komt.... de lieve goede Sint! Want op zondag 18 
november 2018 wordt de Sinterklaasintocht in Ewijk 
georganiseerd. Rond 14.30 uur komt de Sint en zijn Pieten aan 
in MFA t' Hart op Den Elt. Alle kinderen (t/m groep 6) uit Ewijk zijn van 
harte welkom en voor ieder kind neemt de Sint een cadeautje mee! De entree 
is gratis. Benieuwd naar het programma of op zoek naar meer informatie? 
Bekijk dan de website: www.sinterklaasewijk.nl.  
Met vriendelijke groet, Sinterklaas comité Ewijk 

 
Gezellige Kerstmarkt Vrienden van Waelwick 

Zaterdag 8 december a.s. wordt in er de Binnentuin van Revalidatiecentrum 
Waelwick (Verpleeghuis Waelwick) te Ewijk een gezellige kerstmarkt 
gehouden. Bent u op zoek naar een mooie versiering voor op de tafel, een 
kerstkribje, kerstkaarten of kerstversiering voor in de boom, kom dan eens 
kijken. De kerstmarkt begint om 11.00 uur tot 16.00 uur. Het adres is, 
Waelwick, Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk. De toegang is gratis 
Met vriendelijke groet, Helma van de Louw, Lid van de kerstcommissie. 
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Allerzielen 2018 

Tijdens de Allerzielen vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen 
herdenken wij de overledenen van het afgelopen jaar: 

Jan Marcusse........................................................... 81 jaar Winssen
Henk van Haalen .................................................... 63 jaar Winssen
Jo van den Berg ...................................................... 72 jaar Beuningen
Mien Lelivelt-Kasser .............................................. 92 jaar Beuningen
Jan van den Berg..................................................... 85 jaar Ewijk
Johan van Zuijlen.................................................... 92 jaar Weurt
Rie Bos-Heinen....................................................... 92 jaar Beuningen
Wilma de Waal-Alders ........................................... 75 jaar Winssen
Tien Degen - Aalbers.............................................. 78 jaar Winssen
Toos Janssen-Roelofs ............................................. 97 jaar Winssen
Arnold Megens ....................................................... 83 jaar Ewijk
Betsie Lucassen-Hoogveld ..................................... 98 jaar Weurt
Annie Bruisten-Moorman....................................... 90 jaar Winssen
Jan Cornelisse ......................................................... 79 jaar Beuningen
Riet Leijdens-Bartraij ............................................. 88 jaar Beuningen
Wim van Zuijlen ..................................................... 89 jaar Ewijk
Karel Prinsen .......................................................... 86 jaar Beuningen
Joost Weijtens......................................................... 84 jaar Weurt
Lies Geurts-van Wijk.............................................. 94 jaar Beuningen
Herman Smits ......................................................... 84 jaar Winssen
Marijke Ockers-Helsen........................................... 66 jaar Beuningen
Gertrudes van den Berg-Pavino.............................. 69 jaar Beuningen
Wim Thissen........................................................... 88 jaar Beuningen
Ben de Klein ........................................................... 87 jaar Weurt
Piet Jansen .............................................................. 80 jaar Winssen
Harry Rolink ........................................................... 71 jaar Winssen
Sjaak Jalink............................................................. 88 jaar Winssen
Wil Bazuin-Peters................................................... 87 jaar Beuningen
Bets Faassen-Peters ................................................ 87 jaar Winssen
Mien van Gaalen-van den Dobbelsteen .................. 89 jaar Winssen
Thea van Summeren-Thomassen............................ 79 jaar Ewijk
Thé Degen .............................................................. 88 jaar Winssen
Piet Loeffen ............................................................ 87 jaar Ewijk
Dina van Wijk-Hendriks......................................... 90 jaar Beuningen
Geert Peters............................................................. 73 jaar Weurt
Theo Bos................................................................. 85 jaar Ewijk
Riek van den Broek-Tromp .................................... 89 jaar Winssen
Grad van Hulst........................................................ 85 jaar Ewijk
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Judas 

Één van de meest intrigerende personages in het Nieuwe Testament heb ik 
altijd Judas Iskariot gevonden. Je weet wel; de verrader van Christus. Jezus 
voorzag zijn verraad tijdens het laatste avondmaal. Daarmee werd Judas tot 
die daad veroordeeld in een onomkeerbaar proces. De gevolgen zijn voor hem 
bekend; hij krijgt 30 zilverlingen van de clerus van zijn tijd om Jezus op een 
stille plek te verraden. De Judaskus volgt. Daarna krijgt hij zoveel spijt, dat hij 
zelfmoord pleegt. 
Hierin zit voor mij zoveel symboliek dat het bijna niet uit te leggen is, maar 
wat me het meest intrigeert is het feit dat Judas’ lot van te voren vaststond. 
Gepredestineerd was zogezegd. Als degene die de kas beheerde stal hij 
blijkbaar uit die kas en dat maakte hem eens temeer een kwalijke figuur. Geen 
ontkomen aan voor onze penningmeester. Nee, Judas kon niet echt goed doen 
in zijn optreden. 
In de jaren 70 van de vorige eeuw schreven Andrew Lloyd Webber en Tim 
Rice de rock opera “Jesus Christ Superstar”. Die ‘musical’ (altijd zo door mij 
genoemd) heb ik meermaals gezien en naast natuurlijk Jezus neemt Judas daar 
een prominente plaats in. Er wordt een ‘mooie’ Judas geschetst die Jezus 
aanklaagt omdat die in zijn ogen veel te ver is gegaan. De goede zaak van 
Jezus loopt uit de hand. Judas wil dat beletten zonder zijn bewondering voor 
Jezus op te geven. Hem ompraten zogezegd. Uiteraard lukt dat niet en Judas 
komt klem te zitten tussen zijn bevindingen en Jezus’ boodschap. Hij weet 
niet wat te doen. Uiteindelijk pleegt hij dus verraad en zelfmoord. Op het eind 
van de musical komt Judas nog eens in beeld als een uit het hiernamaals 
teruggekeerde criticaster. Waarom Jezus  niet een tweetal millennia later met 
zijn boodschap is gekomen? Dan zou hij niet afhankelijk geweest zijn van de 
primitieve mond op mond reclame, maar had hij gebruik kunnen maken van 
de massacommunicatie. Ook al bestaand ten tijde van Webber en Rice. 
Tegenwoordig met social media nog eens versterkt. Toch is ook zonder dat 
Jezus’ boodschap de wereld door. Meneer Iskariot blijft uiteindelijk voor mij 
een deerniswekkend figuur. Eentje die begrip van mij vraagt. Eentje die niet 
voor altijd verdoemd wil zijn. Eentje die vlak voor zijn zelfmoord in de 
musical zingt: “Just don’t say I’m damned for all time!” 
 Theo Coenders 
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Zo komt KoMore de winter door 

De komende maanden wordt een drukke periode voor de leden van KoMore. 
Traditioneel leveren Allerheiligen/Allerzielen en de daarop volgende 
kerstperiode een flink aantal afspraken op in de koor-agenda. De komende 
winter komt daar ook nog eens een dubbelconcert bij kijken.  
 
De afgelopen maand was ook al gedenkwaardig. Op 7 september vierde 
KoMore de bruiloft mee van onze organist. Twee weken later was de groep op 
het feest van de vijfentwintigjarige bruiloft van een van onze zangeressen. 
Helaas kent het leven ook droevige momenten en hebben we mee gewerkt aan 
de avondwake voor de moeder van een van onze muzikanten. Op 22 
september was een woord en communieviering van en door KoMore met als 
thema Vrede. De mensen in de kerk was na afloop complimenteus, vooral 
over de persoonlijke verhalen van een aantal van onze leden. 
 
Rond het uitkomen van dit parochieblad is KoMore op haar jaarlijkse thema-
kamp. Dit keer in een vakantieboerderij in Otterlo. Het kamp-motto is: “Het 
leven dat we leven & het leven dat we kiezen”, er worden verschillende 
inhoudelijke en vermakelijke activiteiten georganiseerd. Het belooft weer een 
gezellig weekend te worden. November en december staan in het teken van 
het voorbereiden van de Kerstoptredens. Een van de hoogtepunten is de 
natuurlijk de Kerstavondviering, maar ook het optreden op Zorgboerderij ‘t 
Personnebos op de vrijdag voor Kerstmis, waar we als koor met plezier naar 
uit kijken. Op dit moment wordt nagedacht over een optreden in de Tuinen 
van Appeltern in de week voor Kerstmis, als een soort generale repetitie. 
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hiervan wil bijhouden. 
- enkele tuinmannen die het leuk vinden om 1 keer per week groen-

onderhoud te plegen. 
Informatie over de inhoud van de vrijwilligerstaak kunt u inwinnen bij 
Arno Spin, telefoonnummer  06-12632636, De contactraad Ewijk 

 

Kom naar de markt over langer zelfstandig thuis blijven wonen 

Woont u in een fijn huis? Woont u in een fijne buurt? En zou u graag nog heel 
lang in uw vertrouwde omgeving willen wonen? Denk er dan eens over na om 
uw huis veiliger en comfortabeler te maken. Er zijn veel mogelijkheden. Om u 
hierover te vertellen, organiseert de gemeente Beuningen met lokale bedrijven, 
(maatschappelijke) organisaties en verenigingen een markt. Deze vindt plaats 
op zaterdag 3 november van 10.30 tot 15.30 uur in het gemeentehuis, Van 
Heemstraweg 46. Juist nu is het belangrijk om na te denken over uw toekomst. 
U kunt nu al zaken makkelijk aanpassen die voor een veilig gevoel en extra 
gemak zorgen in de toekomst. De markt is gratis. 
 
Wat is er te doen?  
Op de markt informeren installateurs, hulpmiddelenleveranciers en 
verschillende zorg- en dienstverleners u. Ook kunt u rekenen op tips en 
adviezen, bijvoorbeeld over huisautomatisering. Verder is er informatie te 
vinden over vrije tijd, energiebesparing, preventie en gezondheidszorg. 

 

Patroonsfeesten 2019 

zondag 16 juni   Winssen patroonsfeest H. Antonius van Padua 
zondag 23 juni   Ewijk  patroonsfeest H. Johannes de Doper 
zondag 15 september Beuningen patroonsfeest H. Cornelius 
zondag 13 oktober Ewijk  patroonsfeest H. Johannes XXIII 
zondag 24 november Weurt  patroonsfeest H. Andreas 
Deze zondagen zal er in de andere geloofsgemeenschappen geen viering zijn 
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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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In februari 2019 gaat KoMore een dubbelconcert presenteren in de 
Corneliuskerk; op twee opeenvolgende zondagmiddagen, 10 en 17 februari.  
Het programma met het thema “Verbinding”, is in voorbereiding en wordt 
zeer de moeite waard. 

 

Jubileumconcert: De Bronzen Stemmen 

Mannenkoor De Bronzen Stemmen bestaat 25 jaar en vieren dat op 28 oktober 
met een groot concert in de Corneliuskerk in Beuningen. De muzikale 
begeleiding is in handen van pianiste Margret Bekkers. De solisten zijn 
sopraan Miréya Derksen en bas Rob Hazenberg. Dirigent is Mathieu van der 
Burgh, die een aantal composities heeft bewerkt. 
Aanvang: 15.00 uur (Aanwezig: 14.15 uur) 
Entree: 10 euro 

 

Uitnodiging viering met Muzimare in de Corneliuskerk. 

Op zaterdag 1 december om 19.00 uur zing Kamerkoor Muzimare tijdens de 
Eucharistieviering bij de opening van een nieuw kerkelijk jaar in de 
Corneliuskerk in Beuningen.Een viering van stille verwachting en samen 
uitzien naar nieuw licht. Het koor staat onder leiding van Sophia Brink. De 
orgelbegeleiding is in handen van Tommy van Doorn. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met het koor een nieuw begin te 
vieren. 
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Bedevaart naar Beauraing, België 

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is 
van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede 
medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, 
lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek 
Mariaal museum, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over 
Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II 
vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met 
handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De 
bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij 
voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p.. 
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De 
dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, 
Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p. 
Info bij: mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-
3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. 
Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/

 

Vrijwilligers gezocht 

De leden van de contactraad Ewijk zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die 
zich de komende tijd willen inzetten voor de kerkgemeenschap in Ewijk.  
De afgelopen 4 jaren dat de kerk onder het bestuur van de H. Johannes XXIII 
valt zorgt de contactraad samen met alle andere vrijwilligers dat de diensten 
die er gehouden worden op een goede manier doorgang kunnen vinden met 
alles wat daarbij hoort. Zo verzorgen zij o.a. de lezingen van de diensten , 
houden zij de gebedsintenties bij, organiseren zij de jaarlijkse kerkbalansactie 
en verzorgen zij de omgeving van de kerk, pastorie en het kerkhof. Als dank 
hiervoor wordt er 1 keer per jaar een bijeenkomst gehouden in de pastorie. 
Elders in dit blad kunt u een verslag zien van die laatste bijeenkomst op 28 
september. 
Voor enkele van die werkzaamheden zoekt de contactraad de volgende 
vrijwilligers: 
- iemand die de misintenties in ontvangst wil nemen en administratie 
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In februari 2019 gaat KoMore een dubbelconcert presenteren in de 
Corneliuskerk; op twee opeenvolgende zondagmiddagen, 10 en 17 februari.  
Het programma met het thema “Verbinding”, is in voorbereiding en wordt 
zeer de moeite waard. 

 

Jubileumconcert: De Bronzen Stemmen 

Mannenkoor De Bronzen Stemmen bestaat 25 jaar en vieren dat op 28 oktober 
met een groot concert in de Corneliuskerk in Beuningen. De muzikale 
begeleiding is in handen van pianiste Margret Bekkers. De solisten zijn 
sopraan Miréya Derksen en bas Rob Hazenberg. Dirigent is Mathieu van der 
Burgh, die een aantal composities heeft bewerkt. 
Aanvang: 15.00 uur (Aanwezig: 14.15 uur) 
Entree: 10 euro 

 

Uitnodiging viering met Muzimare in de Corneliuskerk. 

Op zaterdag 1 december om 19.00 uur zing Kamerkoor Muzimare tijdens de 
Eucharistieviering bij de opening van een nieuw kerkelijk jaar in de 
Corneliuskerk in Beuningen.Een viering van stille verwachting en samen 
uitzien naar nieuw licht. Het koor staat onder leiding van Sophia Brink. De 
orgelbegeleiding is in handen van Tommy van Doorn. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met het koor een nieuw begin te 
vieren. 
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moeilijke van een schrijven aan u is echter dat mijn boodschap u nu vaak juist 
niet betreft. U bent immers al bij onze parochie betrokken, en in meerdere of 
mindere mate draagt u uw steentje al bij. Waarvoor dank. 
Eigenlijk zou ik met ándere mensen in gesprek moeten gaan, ándere mensen 
moeten aanschrijven, om duidelijk te maken dat daad-werkelijke 
betrokkenheid bij onze parochie onontbeerlijk, is als je van een levende en 
levendige gemeenschap wilt kunnen spreken en genieten. Maar het is niet 
gemakkelijk om reclame te maken voor de kerk. De krant staat vol met nare 
berichten over misbruik en andere vreselijke dingen. Daar wil je niet bij horen. 
Mensen keren zich af van de kerk en het kleine, lokale gemeenschapsgevoel 
implodeert in het grote krachtenspel. De kerk lijkt te verdwijnen, en dat gaat 
heel snel. U, de lezer die ik wel bereiken kan, voelt de pijn rond het verval. 
Aan anderen gaat het voorbij, onopgemerkt, totdat … Ja, totdat wát? Totdat 
het de façade van hun gemeenschapsgevoel raakt? Totdat men merkt dat een 
parochie niet verlangt dat je iedere week “kerkt”, maar wel dat je een sociale 
christelijke verbinding aangaat met de mensen om je heen? 
Ik wacht. Ik wacht op al die mensen die ik nu niet spreek. Ze zijn uitgenodigd, 
aangeschreven, altijd welkom. Maar intussen moeten u en ik doorgaan en 
vooruit denken. Tijd is geld, en beide zijn inmiddels op. Daarom is de tijd 
aangebroken om afscheid te nemen van de façade en ons te concentreren op 
onze kerntaken en - vragen. Enerzijds gaat het om spirituele vragen, anderzijds 
om een vertaling daarvan in concrete daden: hulp aan onze naaste, dat is onze 
business! De kerk zal kleiner worden, maar tegelijkertijd aan diepgang 
winnen. Van dat laatste ben ik overtuigd. Daar past geen lege huls bij, een 
kerk die leeg staat om het straatbeeld te versieren. We zullen dus afscheid 
moeten nemen van kerken en andere gebouwen. En dat proces zal op korte 
termijn worden ingezet.  
We zullen kerken moeten gaan sluiten. We kunnen het niet meer betalen. 
Bovendien hebben we een belangrijkere taak dan het overeind- en openhouden 
van gebouwen: de verkondiging van het Evangelie. 
 
Allard Hosman 
Vice-voorzitter van uw parochie 
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‘Song of Gratitude’ 

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. 
Het is inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in de 
Corneliuskerk in Beuningen. Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het 
idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te 
stellen dat concerten geeft rondom het thema gedenken en herdenken van 
dierbare overledenen.  
 
Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers (óók 
uit de eigen parochie!) met ieder hun eigen achtergrond en basis. Onder de 
bezielende, professionele leiding van Sophia Brink is het mogelijk gebleken 
om zowel zangers als publiek volop te laten genieten van een aangrijpend, 
altijd verhalend programma dat, dankzij een boven gemiddeld muzikaal 
niveau en een doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen weet te 
raken. Het koor telt dit jaar maar liefst 94 zangers. Opnieuw zingen we een 
aangrijpend verhaal: ‘Song of Gratitude’, in tekst en muziek uit religieuze en 
wereldlijke tradities. Over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet, 
stilte en eenzaamheid, over troost en hoop, de kracht van de herinnering en 
van liefde die even sterk is als de dood. Dit jaar staat het concert vooral in het 
teken van dankbaarheid en respect voor alles wat onze dierbare overledenen 
voor ons hebben betekend.  
 
U bent van harte welkom op zaterdag 3 november om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open. 
 
Het Projectkoor wordt op orgel begeleid door Tommy van Doorn en het 
geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis evenals het 
programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten 
geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het 
organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze concerten 
vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw bijdrage 
bijzonder op prijs gesteld.  

‘Song of Gratitude’, van harte aanbevolen! 
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Locatie: protestantse kerk – Kerkplein 7 – Beuningen 
Datum: woensdag 14 november 2018 
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Van harte welkom! 
 
Dit jaar vierde de Wereldraad van Kerken het 
zeventigjarig bestaan en de Raad van Kerken 
in Nederland het vijftigjarig bestaan. De 
oecumenische beweging, die zich inzet voor 
toenadering tussen de christelijke kerken, 
heeft dus al een hele geschiedenis. Wat heeft 
die geschiedenis ons gebracht? Dit jaar vierde 
de Wereldraad van Kerken het zeventigjarig 
bestaan en de Raad van Kerken in Nederland 
het vijftigjarig bestaan. De oecumenische 
beweging, die zich inzet voor toenadering tussen de christelijke kerken, heeft 
dus al een hele geschiedenis. Wat heeft die geschiedenis ons gebracht? Maar 
ook: waar is het enthousiasme van het begin van die oecumenische beweging 
gebleven? Verkeren we in de herfst van de oecumene? 
Peter Nissen zal bepleiten dat de oecumenische beweging er niet op gericht 
moet zijn om alle christenen weer in één kerkverband onder te brengen. Liever 
ziet hij dat wij ons laten verrijken door het anders zijn van anderen: diversiteit 
in de geloofsbeleving als uitdaging. En dat komt het meest tot zijn recht als 
wij elkaar echt willen ontmoeten in onze verschillende tradities van geloven. 
 
Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.  

 

Waar zijn ze, die anderen? 

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik me met een dringende boodschap tot 
u gericht heb. 
 
De tijd heeft intussen niet stil gestaan: inmiddels genieten we van een echte 
boodschapper, onze nieuwe pastoor. Toch doe ik opnieuw een poging. Het 
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Weurt

Pater Jan Volkers 60 jaar Marist 

Op 12 september heeft pater Jan Volkers samen met een tiental medebroeders 
zijn 60-jarig professiefeest gevierd. De Maristen ontlenen hun naam aan 
Maria. Op 12 september vieren wij onze naamdag. Maria is de 
beschermvrouw van onze Sociëteit. Onze stichter was zelfs de overtuiging 
toegedaan dat Maria zelf onze Sociëteit heeft doen ontstaan. Het is dus heel 
voor de hand liggend dat 12 september de uitgelezen dag is om in te treden en 
na een proeftijd op dezelfde datum je professie te doen te midden van de
Maristengemeenschap. Immers met je professie word je officieel lid van de
Maristen en word je ook als zodanig aangenomen. 

Samen met enkele anderen heeft Jan deze stap 60 jaar geleden gezet 12 
september 1958. Na zijn priesterwijding in 1964 heeft Jan vele jaren 
doorgebracht als missionaris in de Stille Zuidzee. Sinds 1996 woont hij in 
Weurt en vertelt nog graag van zijn belevenissen als missionaris. 

Enkele van zijn jaargenoten zijn overleden of uitgetreden. Zo konden wij met 
drie andere jubilarissen deze bijzondere gebeurtenis van 60 jaar Marist in 
Enschede met een mooie eucharistieviering beginnen met aansluitend een 
gezamenlijke maaltijd. Het was goed als broeders van eenzelfde Sociëteit 
onder de Naam van Maria samen te komen. Het geeft de gelegenheid met 
elkaar de verhalen uit te wisselen, elkaar te bemoedigen in de onderlinge zorg 
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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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Locatie: protestantse kerk – Kerkplein 7 – Beuningen 
Datum: woensdag 14 november 2018 
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Van harte welkom! 
 
Dit jaar vierde de Wereldraad van Kerken het 
zeventigjarig bestaan en de Raad van Kerken 
in Nederland het vijftigjarig bestaan. De 
oecumenische beweging, die zich inzet voor 
toenadering tussen de christelijke kerken, 
heeft dus al een hele geschiedenis. Wat heeft 
die geschiedenis ons gebracht? Dit jaar vierde 
de Wereldraad van Kerken het zeventigjarig 
bestaan en de Raad van Kerken in Nederland 
het vijftigjarig bestaan. De oecumenische 
beweging, die zich inzet voor toenadering tussen de christelijke kerken, heeft 
dus al een hele geschiedenis. Wat heeft die geschiedenis ons gebracht? Maar 
ook: waar is het enthousiasme van het begin van die oecumenische beweging 
gebleven? Verkeren we in de herfst van de oecumene? 
Peter Nissen zal bepleiten dat de oecumenische beweging er niet op gericht 
moet zijn om alle christenen weer in één kerkverband onder te brengen. Liever 
ziet hij dat wij ons laten verrijken door het anders zijn van anderen: diversiteit 
in de geloofsbeleving als uitdaging. En dat komt het meest tot zijn recht als 
wij elkaar echt willen ontmoeten in onze verschillende tradities van geloven. 
 
Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.  

 

Waar zijn ze, die anderen? 

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik me met een dringende boodschap tot 
u gericht heb. 
 
De tijd heeft intussen niet stil gestaan: inmiddels genieten we van een echte 
boodschapper, onze nieuwe pastoor. Toch doe ik opnieuw een poging. Het 
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Wij gunnen Jan graag nog enige jaren in de Weurtse gemeenschap voor wie 
hij bij velen een bekend gezicht heeft. 

Ton Bun, marist 
 

Rien Peters onderscheiden 

Op 2 september werd aan de 92-jarige Rien 
Peters uit Weurt een pauselijke 
onderscheiding uitgereikt, de zogenaamde 
"Pro Ecclesia et Pontifice". Rien is een 
vrijwilliger in hart en nieren. Hij zet zich in 
voor vele verenigingen in Weurt zoals de 
voetbal en het de biljartclub. Eerder is Rien 
pauselijk geridderd vanwege het feit dat hij 
zich al meer dan 25 jaar inzet voor 
vrijwilligerswerk bij de kerk in Weurt. Hij 
werkt als hovenier, timmerman, schilder en 
metselaar, maar ook voor andere 
werkzaamheden zet hij zich in. 
 
Door Mgr De Korte, bisschop van Den Bosch, werd geschreven "Met zijn 
vrijwilligerswerk zet Rien zich in voor de Katholieke kerk en op die manier 
voor de hele geloofsgemeenschap van Weurt". 
 
Wij willen Rien van harte feliciteren. 
De Hoveniersgroep van de Andreasparochie Weurt 

 

De sint komt naar Weurt! 

Hallo kinderen, 
 
Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Weurt! Sint 
heeft ons al laten weten dat hij er weer heel veel zin in 
heeft en ook de Pieten kunnen bijna niet meer wachten 
om jullie weer te zien. 
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beaam, gaat hij – terwijl zijn ogen het vlammetje volgen – weer verder. ‘We 
hebben het goed gehad samen. Heel goed. Ik ben blij met al die mooie 
herinneringen. Die neem je toch voor altijd met je mee. En al is Jennie niet 
meer tastbaar aanwezig, wat blijft is haar naam. Ooit heb ik ergens gelezen dat 
je pas dood bent, als niemand je naam meer noemt. Dus ik weet – zo zegt hij 
met een glimlach – wat ik met de rest van mijn leven te doen heb …’ 
 
‘Vindt u het goed’, vraag ik, als ik ook voor u een kaarsje opsteek?’ De vraag 
overvalt hem een beetje, maar het mag. Ik steek het kaarsje aan – ‘om licht 
voor de komende dagen’ – en zet het naast het kaarsje voor Jennie neer. ‘Ja, 
daar staat het goed!’, zegt de man. ‘Daar staat het helemaal goed …’ Voordat 
ik ’s avonds naar huis ga, loop ik nog even het stiltecentrum binnen voor een 
laatste korte inspectie. Er zijn in de tussentijd weer enkele lichtjes 
bijgekomen. Kleine, stille getuigen. Van mensen die een naam blijven 
koesteren. En noemen. Als teken van blijvende verbondenheid. Zelfs tot over 
die laatste grens, die laatste horizon heen. Of je nu gelovig bent of niet. 
 
Ook in onze parochie willen we in deze tijd van het jaar heel nadrukkelijk 
even stilstaan bij dierbare mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Je 
vader of moeder, je broer of zus, je man of vrouw, je kind, je vriend, vriendin 
of collega. In de vieringen rond Allerzielen komen we samen om te gedenken, 
om troost en bemoediging te vinden – of te bieden. Je bent van harte welkom 
om een kaarsje te branden, om samen te bidden – of ‘gewoon maar’ even stil 
te zijn.  

Met een hartelijke groet en graag tot ziens, Pastor Ruud Roefs 
 

Toekomst voor de oecumene? 

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere lezing waarin de Nijmeegse 
hoogleraar Peter Nissen zijn licht zal laten schijnen over de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de oecumene. Er is na de lezing ruimschoots de 
gelegenheid tot het stellen van vragen en het geheel zal muzikaal worden 
omlijst. 
De lezing is een gezamenlijk initiatief van de protestantse kerk Beuningen-
Winssen en de parochie Johannes XXIII.  
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Aankomst 
Op zondag 18 november wordt de boot van Sint om 14.00 uur verwacht op 
de West-Kanaaldijk. We zorgen voor gezellige muziek zodat we mooie liedjes 
kunnen zingen voor de Sint als hij aankomt. Vanaf de West-Kanaaldijk loopt 
de Sint met zijn Pieten naar De Kloosterhof. Hij vindt het altijd erg fijn als de 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s met hem meelopen. Rond 14.45 uur 
komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een gezellig 
Sinterklaasfeest gaan vieren. Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast 
voor jong en oud! 
Tot zondag 18 november allemaal! 
Groetjes van het Sint-Nicolaascomité 

 

Sint in de Andreaskerk van Weurt 

Op zondag 2 december om 10.00 uur gaat het gebeuren!  
Dan opent de Andreaskerk voor de Sint haar deuren. 
Alle kinderen groot en klein: 
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn, 
 
We vertellen dan het verhaal over Piet Hein 
die last heeft van kiespijn. 
Naar de tandarts met die Piet! 
Maar ja, dat durft Piet Hein dus niet. 
 
Breng je een mooie tekening of knutsel mee voor de Sint? 
Als hij die van jou heel mooi vindt, 
heeft hij misschien ook wel wat voor jou 
Ben jij ook zo benieuwd? Kom maar gauw! 

 

Eerste Heilige Communie 2019 

De kinderen van groep 4 van de basisschool in Weurt krijgen een brief mee 
waarmee zij zich kunnen aanmelden voor de Eerste Heilige Communie die 
plaats gaat vinden op zondag 2 juni 2019. 
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Allerzielen: om niet te vergeten … 

Elf jaar lang, van 2007 tot en met april van dit jaar, ben ik als geestelijk 
verzorger verbonden geweest aan Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Heel veel 
mensen – oud en jong – heb ik in die tijd in hun ziek-zijn of in de laatste fase 
van hun leven mogen begeleiden. Vaak waren het intense ontmoetingen en 
gesprekken. Bijzondere levensverhalen. Bijzondere mensen. ‘Gewone’ 
mensen, zo heb ik in die tijd ontdekt, ze bestaan niet. Ieder mens heeft een 
eigen verhaal. Eigen en uniek. En dat verhaal wordt jou – als pastor, als 
voorbijganger – toevertrouwd. Een mooi woord overigens: toe-vertrouwd.  
 
Vanzelfsprekend zijn het de heftige momenten die je het meest en het langst 
bijblijven. Maar er zijn ook andere momenten. Kleine dingen, korte 
ontmoetingen die – waarom eigenlijk? – een onuitwisbare indruk op je maken. 
Zoals die ene ontmoeting, een jaar of vijf geleden. 
 
Als ik halverwege de middag het stiltecentrum van het ziekenhuis binnenloop 
om even wat opgebrande waxinelichtjes te vervangen, zie ik hoe een oudere 
heer, gekleed in een kleurige kamerjas, een poging doet om een kaarsje aan te 
steken. Wat hem echter niet lukt. Het zijn zijn handen. Ze trillen. ‘Parkinson’, 
zo zal hij me even later toevertrouwen. Mijn aanbod om hem even te helpen 
wordt in dank aanvaard. Als het kaarsje brandt, is hij even stil. Zijn ogen 
staren naar het kleine vlammetje dat onrustig op en neer danst. Dan zegt hij: 
‘Het is voor mijn vrouw … Twee jaar geleden is ze gestorven. Zomaar ineens. 
We waren 53 jaar samen – en geen dag zonder elkaar. Meer dan een halve 
eeuw. Niet te geloven als je terugkijkt. Ik mis haar nog elke dag …’ Even 
weer is het stil. ‘We hebben fantastische kinderen, hoor, en ze doen 
ongelooflijk hun best om er voor me te zijn. Wat dat betreft ben ik een 
gezegend mens. Maar het gemis, de leegte blijft …’ 
 
Na opnieuw een korte stilte vervolgt hij: ‘Ik ben een gelovig mens – meestal 
toch … Maar bidden vind ik lastig, ik vind het moeilijk om de juiste woorden 
te vinden. Als die er al zijn … Meestal, als ik een lichtje voor haar opsteek – 
thuis doe ik dat ook, noem ik alleen maar even haar naam. Dat vind ik 
voldoende – en minstens zo mooi. Jennie. Mooie naam hè ..?’ Wanneer ik dit 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
Email:   info@JohannesXXIII.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
 
Contact: 
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
Beuningen    Ewijk 
Diana Fuchten    Theo Coenders 
     Dien van Rens 
 
Weurt     Winssen 
Bernadette Faber   Gerry Schreven 
Paul Benschop    Trudy Teunissen 
     Charles Perlo 
     Mark van Gaalen 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 15 december 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 29 november naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

 

Aan deze Eerste Heilige Communie kunnen kinderen meedoen die in groep 4 
of hoger zitten. Ook kinderen die  niet in Weurt op school zitten en wel graag 
de communie willen doen kunnen zich natuurlijk ook aanmelden. Deze 
aanmelding moet uiterlijk 15 november bij ons binnen zijn. 
 
Wij starten 10 december met een informatieavond voor de ouders. Op 5 
januari beginnen de voorbereidingen met  “Kerk te kijk”. De communicanten 
krijgen dan alles te horen over de rituelen en gebruiken van de Kerk. 
Vanzelfsprekend zijn ouders, broertjes en zusje ook welkom. Enkele weken 
daarna starten de kinderen met het project ter voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. Op de ouderavond hoort u hier alles over. 
 
Wanneer u nog vragen heeft, meer informatie wenst of nog een 
inschrijfformulier wilt ontvangen, kunt u ons een mail sturen. Het email adres 
is: eerstecommunieweurt@gmail.com  
Met vriendelijke groet. 
Werkgroep Eerste Heilige Communie Weurt 

 

Dank je wel 

Voor alle bezoekjes, telefoontjes, bloemen en kaarten tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis en het ZZG Herstelcentrum voor Marietje, danken wij iedereen 
oprecht.  
Tevens waren wij tijdens deze periode 60 jaar getrouwd. Ook daarvoor kregen 
wij vele leuke reacties, gelukwensen, bloemen en prachtige cadeaus. Voor dat 
alles zijn wij u zeer dankbaar en voelden ons enorm gesteund. 

Marietje en Jan Albers 

 

’n Keujes Lêven 

Ien 't veurjoar ging voader nar de'n boer, um unne kleine big te kopen. 
Wij heurde 't ding schrîkken, toen voader d'r mee oan kwam lopen. 
Hij had de'n big zomar ien d'n èrm, want de weg was nie zo lang. 
Mar 't kleine ding dèt scheet van angst, 't was werkeluk hardstikke bang. 
Voader zette um ien ’t keujeshok en dèt zag 'r netjes uut. 
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De vrîttesbak was mooi geschrobd, de'n big vroot al mit z'n snuut. 
Op de vloer lei ’n buske strooi, 't beestje begon toen al miteen te knorren. 
Efkus loater kreeg ie z'n èrste voer, doarveur hoefde 'm nie te porren. 
Hij vrat werkeluk de oren van de kop, dèt deej ie vurtoan alle dagen. 
Soms zoude zeggen dèt die'n big, zeker beschikte over twee magen. 
Zo ging 't de'n hele zommer deur, 't biggetje werd zo 'n keuje. 
De hammen werden behoorluk groot, heel troag liêp hij mistal te meuje. 
Toen kwam de herfst 't werd al koud, 't keuje lei nou veul te snurken. 
Hij vrat 't hout soms van de’n bak en begon overal oan te lurken. 
Mar eindeluk, ’t was al november, zei 
voader: "We loaten um slachten." 
De slachter kwam, bekeek 't beest, die 
zei: "Loan we nie langer wachten." 
Hij deej 'n touw oan de achterpoot, 
schoot toen 't keuje deur z'nne kop. 
Hij riêp: "Jongens trek oan 't touw, 
want ik goa er nou boven op!" 
Toen stook ie 't keuje ien de nek en 
begon 't bloed op te vangen. 
Van angst en spanning hadden wij, vuurroje kleuren op de wangen. 
"Heet woater!" riep de slachter toen, dat stond op de kachel kloar. 
Voader brocht ’t ien ’n kan nar de slachter, die schrapte doar mee 't hoar. 
't Keuje werd zo helemoal schôn en zijn huid blonk ongeschonden. 
Samen trokken ze ’t beest op de leer en de achterpoten oan ’t hanghout 
gebonden. 
Toen snee de slachter 't keuje los en zette de leer mit voader tegen de muur. 
Hij hoalde 't binnenwerk uut 't beest, zeer behendig mar ok secuur. 
's Anderdaags werd 't keuje afgehakt, de slachter snee 't op mooie stukken. 
"De rest," zei moêder, "duun we eiges wel, worst maken zal ons wel lukken." 
Érst werd bloêd en lêverworst gemakt, metworst drêide voader mit de meulen. 
Doarnoa werd die dur moêder mooi gekrult, ze ging doar nie mee zeulen. 
Zo ging ons keuje helemoal an kaant, alleen 't afval werd weggesmêten. 
Doarnoa hebben wij mit ons allen, 't hele keuje opgevrêten. 
JAN MIT ’T ROAKELIEZER 
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