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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 zevenmaal per jaar. 

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * * 

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,(s.v.p.uiterlijk donderdag) 
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 
Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, 
Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt, Tel: 024-6776294 
of via de Pastorie 

Redactieleden “Rondom Johannes” 

Winssen Ewijk Beuningen Weurt  
Gerry Schreven Theo Coenders Diana Fuchten Bernadette Faber 
Trudy Teunissen Dien van Rens  Paul Benschop 
Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 15 december 2019. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 28 november 2019 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Wacht niet te lang… 

Het sacrament van de ziekenzalving - vroeger sprak men van ‘bediening’ of 
‘het laatste oliesel’ - heeft oude papieren. Al in de eerste christelijke 
gemeenten werd het toegediend. Zo schrijft de apostel Jakobus in een brief die 
bewaard gebleven is: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de 
gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie 
zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en 
de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem 
vergeven worden” (Jak. 5, 14-15). 

Wie kan de ziekenzalving ontvangen?  
Velen denken nog steeds dat men de ziekenzalving alleen op het sterfbed 
ontvangt. Wat een misvatting is. Vaak wacht men tot het allerlaatste moment, 
als de zieke niet of nauwelijks meer aanspreekbaar is - of de zalving niet meer 
bewust meemaakt. En dat is ongelooflijk jammer. Een gemiste kans. Omdat 
het ritueel van en rond de ziekenzalving - ik maak het zelf nogal eens mee als 
er een beroep op mij wordt gedaan - de zieke of stervende kracht, rust en 
vrede schenkt. Vaak valt het afscheid hierdoor minder zwaar. 

De ziekenzalving is niet uitsluitend bedoeld voor stervenden. Elke gelovige 
die door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen kan dit 
sacrament reeds ontvangen. Zo is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat voor 
een riskante, zware operatie de ziekenzalving wordt toegediend. Ook ouderen 
die merken dat zij verzwakken kunnen hierom vragen. Het sacrament kan (ook 
goed om te weten) meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het 
geval van een nieuwe ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke 
verslechtert. 

Hoe verloopt een ziekenzalving?  
De ziekenzalving kan in familieverband, in een ziekenhuis, een 
verzorgingstehuis of een kerk gevierd worden - voor een enkele zieke of voor 
een groep. Het sacrament wordt door de priester toegediend, die bij de 
opbouw van de viering rekening houdt met de toestand van de zieke. De 
viering kan geopend worden met een besprenkeling met wijwater die herinnert 
aan het doopsel. Na schriftlezing en gebed legt de priester de zieke in stilte de 
handen op. Dan volgt de kernhandeling van de ziekenzalving: de priester zalft 
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de zieke op het voorhoofd en de handen met de ziekenolie en spreekt een 
gebed over de zieke uit. Als deze de communie wenst te ontvangen, wordt na 
het bidden van het Onze Vader de (meegebrachte) communie uitgereikt. De 
ziekenzalving wordt afgesloten met een zegenbede over de zieke en de andere 
aanwezigen. Het is fijn en zinvol als het sacrament in aanwezigheid van 
familie en vrienden kan worden toegediend. Immers: niet alleen de zieke 
neemt afscheid - dit geldt evenzeer voor zijn of haar dierbaren, familie en 
vrienden. Het samenzijn rond een ziekenzalving levert niet zelden 
ontroerende, onvergetelijke momenten op: een omhelzing, een liefdevol 
gebaar, kostbare laatste woorden… Vaak krijg je na afloop (of veel later) als 
pastor te horen dat het deugd deed om het naderend afscheid zo - met elkaar 
en op een gelovige wijze - gestalte te kunnen geven. Dat het hielp bij het 
afscheid nemen zelf. Maar ook dat de herinnering aan dat moment een bron 
van troost was voor de tijd daarna. Wacht dus niet te lang… 

Hoe vraag ik de ziekenzalving aan? 
Als u het sacrament van de ziekenzalving wenst aan te vragen, neemt u dan - 
als dat enigszins mogelijk is - tijdig contact op met het parochiesecretariaat: 
024-6771271. Het is goed om daarbij ook de toestand van de zieke aan te 
geven en kenbaar te maken of deze de communie wenst te ontvangen. Het 
parochiesecretariaat brengt u dan in contact met één van de aanwezige 
priesters. 

In menig ziekenhuis kan voor de ziekenzalving overigens een beroep worden 
gedaan op daar aanwezige pastores (geestelijke verzorging). 

Pastor Ruud Roefs 
 

Agapè-vieringen 

Even noteren: de data van de agapè-vieringen de komende tijd. De vieringen 
vinden plaats in het koetshuis, tegenover de Corneliuskerk (aanbellen aan de 
voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen). De vieringen beginnen 
om 19.15 uur op: 6 november (eenmalig in de Protestantse kerk), 20 november 
en 4 december. Graag tot ziens! 

Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen) 
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII) 

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig 

“Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de 
knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, 
waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun 
vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt. In Nederland 
verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende 
redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het 
tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor 
de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht, in alle soorten 
en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten. Pleegzorg is er in 
verschillende vormen: weekend- en vakantiepleegzorg / deeltijd-pleegzorg, Zorg 
voor zolang als nodig of crisispleegzorg. 

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen 
netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, 
iemand van school of de club. Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober 
tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra aandacht 
besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders. Meer weten: in november 
vindt een informatieavond plaats in Beuningen. Voor de exacte datum houdt u de 
lokale media in de gaten. 
En bezoek eens de website: www.ikwilpleegouderworden.nl 

 
Eerste Heilige Communie 

De Eerste Communiewerkgroepen van de verschillende geloofsgemeen-
schappen van onze parochie hebben besloten om hun krachten te bundelen. De 
viering met uitreiking van de Eerste Heilige Communie is op op zondag 7 juni 
2020. Samen gaan we aan de slag om er een gezamelijk project van te maken: 
samen op weg naar de Eerste Communie met u en uw kind. 
Tijdens de voorbereiding zullen de kinderen alle kerken van onze parochie 
leren kennen. Wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom op de 1e 
informatieavond op dinsdag 19 november om 20.30 in het Koetshuis, 
Dorpsingel 1 in Beuningen. Aansluitend kun u uw kind inschrijven voor 
zijn/haar Eerste Heilige Communie. Voor vragen kunt u contact opnemen via 
communiewerkgroep@johannesxxiii.nl of het secretariaat van de parochie. 
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Allerzielen 2019 

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

Annie Platjouw - Loogman 89 jaar Beuningen 
Nico Cornelissen 74 jaar Beuningen 
Toos Peters - Schoonenberg 97 jaar Winssen 
Lenie Smits - Klaassen 85 jaar Beuningen 
Riky Peters - Rikken 90 jaar Weurt 
Henk van As 85 jaar Ewijk 
Marietje Janssen Bouwmeester 91 jaar Beuningen 
Mientje Weijers - Janssen 90 jaar Beuningen 
Marie Hendriks - Melssen 89 jaar Beuningen 
Daat de Waal - Franken 99 jaar Winssen 
Ria Tromp - van Deijzen 82 jaar Winssen 
Charles Perlo 67 jaar Winssen 
Rieki Lam 87 jaar Ewijk 
Henk Peters 82 jaar Beuningen 
Theo Boerakker 79 jaar Beuningen 
Ria Hendriks - Selten 92 jaar Beuningen 
Frans Litjes 89 jaar Beuningen 
Frans Selten 88 jaar Weurt 
Jan Roelofs 90 jaar Weurt 
Richard Wammes 90 jaar Winssen 
Truus Cobussen - Akkers 86 jaar Winssen 
Janus Swartjes 91 jaar Beuningen 
Riek Melssen - Arts 93 jaar Ewijk 
Cintha van den Berg - Wilting 83 jaar Beuningen 
Jan ter Elst 88 jaar Beuningen 
Jan Gies 85 jaar Weurt 
Wil Kuppen 83 jaar Beuningen 
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Mary de Waal 70 jaar Ewijk 
Mien Aalbers - Peters 82 jaar Beuningen 
Annie Streefland - Smits 73 jaar Weurt 
Riet van Bon - Doevenspeck 93 jaar Beuningen 
Cisca Peters - Faassen 93 jaar Ewijk 
Louise Soek - Tap 57 jaar Weurt 
Riek Swartjes - Janssen 91 jaar Beuningen 
Riek Nillesen - Jacobs 101 jaar Weurt 
Ans Bomers 92 jaar Winssen 
Coby Derksen - Elbers 96 jaar Weurt 
Piet Daanen 83 jaar Beuningen 
Jaan Winkelaar - van der Vossen 93 jaar Weurt 
John Janssen 72 jaar Beuningen 
Antoon Holl 79 jaar Weurt 
Diny Teunissen - Hakvoort 92 jaar Winssen 
Wim Kuijpers 99 jaar Beuningen 
Piet van de Ven 84 jaar Ewijk 
Betsy Litjens - Loeffen 97 jaar Winssen 
Jos Mulders 72 jaar Winssen 
Truus van den Beld - Gradussen 97 jaar Winssen 
Marlie Harmston - Gerritse 49 jaar Weurt 
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Opbrengst van de actie Kerkbalans 

Periode 2018 2019 

januari t/m maart € 63.107 € 69.399 

januari t/m mei € 70.984 € 71.670 

januari t/m juli € 74.621 € 77.519 

januari t/m september € 81.616 € 81.797 

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, 
dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. 

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via 
email: info@johannesxxiii.nl  

Werkgroep Kerkbalans  
 

Mantelzorgers aanmelden voor: Dat Verdient een Bloemetje 

Zodat zij op vrijdag 8 november, 
verrast worden met een bloemetje. 
Een klein gebaar met een groot effect. 
Aanmelden kan tot en met 30 oktober 
2019 via onderstaande link of via 
024-6750939 
 
 
 
 
 
 

https://stg-perspectief.nl/presentje-mantelzorger 
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Dopelingen 
Beuningen 

Sanne Meeuwissen 
 
Ewijk 

Nina Huisman 
 
Huwelijk 
Beuningen 

Maud Fuchs en Arjan Huls 
 
Overledenen 
Winssen 

Betsy Litjens - Loeffen 97 jaar 
Jos Mulders 72 jaar 
Truus van den Beld - Gradussen 97 jaar 

 
Weurt 

Marlie Harmston - Gerritse 49 jaar 
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Winssen 
 
 
 

 

Voortgang activiteiten sluiting kerkgebouw Winssen 

Tijdens de voorlichtingsavond over de voorgenomen sluiting in de kerk van de 
H. Antonius van Padua op 26 juni 2019 hadden de parochianen de 
gelegenheid zich op te geven om mee te denken over de toekomst van de 
geloofsgemeenschap van Winssen en de toekomst van het kerkgebouw. Dit 
was mogelijk in de vorm van het deelnemen aan 3 klankbordgroepen. Voor de 
klankbordgroep pastoraat heeft zich één parochiaan opgegeven, voor de 
klankbordgroep sluiting, twee en voor de klankbordgroep herbestemming zes. 

Omdat het aantal parochianen dat zich heeft opgegeven voor de 
klankbordgroep pastoraat te klein is om een afvaardiging te kunnen zijn voor 
de geloofsgemeenschap Winssen heeft de pastoraatsgroep namens het 
parochiebestuur besloten een laatste poging te ondernemen om parochianen uit 
Winssen hiervoor te interesseren. Om deze reden zit er in deze Rondom die in 
Winssen bezorgd wordt een brief van de pastoraatsgroep met de mogelijkheid 
zich alsnog voor deze klankbordgroep op te geven. Dezelfde brief lag ook in 
de kerk in Winssen tijdens de H. Mis op zondag 20 oktober om 10 uur. In de 
volgende Rondom kunt u lezen hoe het hier mee staat. Gezien het aantal 
parochianen dat zich heeft opgegeven voor de klankbordgroepen sluiting en 
herbestemming van het kerkgebouw heeft het parochiebestuur besloten deze 
twee groepen samen te voegen tot één klankbordgroep. Ondertussen is er door 
de commissie die namens het parochiebestuur deze bijeenkomsten van de 
klankbordgroepen organiseert nagedacht over de inhoud. Op 14 oktober is 
deze groep in het parochiecentrum in Beuningen aan de slag gegaan om eens 
hardop mee te denken over sluiting en herbestemming van het kerkgebouw in 
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Vita Nuova: het kerkkoor van Winssen 

Vita Nuova viert zaterdag 16 november voor de laatste keer Cecilia. Met 
gemengde gevoelens zullen we deze zaterdag beleven. Het koor gaat na 
Cecilia natuurlijk nog door tot de laatste H.Mis in Winssen is geweest. Tijdens 
deze Ceciliaviering zullen er jubilarissen geëerd worden. Ook tijdens de 
H. Mis 17 november wordt er door de kerk aandacht besteed aan deze 
jubilarissen. Pastor R.Roefs zal dan niet alleen de jubilarissen in het zonnetje 
zetten maar het hele koor. Jaren hebben de zangers en zangeressen, onder 
leiding van hun dirigent Arnold Tromp, hun best gedaan om de vieringen een 
stemmig en mooi verloop te geven. Mijn wens ,als voorzitter van het koor is: 
“komt met velen naar deze bijzondere H. Mis”. Laat zien dat U vaak genoten 
heeft van Vita Nuova. Graag tot zondag 17 november 2019 in onze kerk in 
Winssen. 
 Riet de Graaf. 

 
Terugblik Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Winssen 

Zoals we al aangekondigd 
hadden vierden we het 40 jarig 
jubileum van onze collecte in 
Winssen. Vooraf aan de 
collecte hadden we met alle 
collectanten en regio manager 
van het fonds een gezellige 
bijeenkomst in de salon van 
ontmoetingscentrum de 
Paulus. 

18 Dames en heren waren al 10, 20, 30 of 40 jaar actief voor mensen met een 
spierziekte. Allen gingen naar huis met een kleine herinnering en een prachtig 
boeket bloemen. De collecte heeft dit jaar weer het mooie bedrag van 
€ 1248,62 opgebracht. Een mooi bedrag een jubileum waardig. Alle gulle 
gevers voor dit mooie doel en de collectanten heel hartelijk dank voor jullie 
inzet. 

 Hartelijke groet Gerry Schreven 

Foto: Piet Schreven 
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Collectanten Nierstichting in Winssen halen € 1091,66 op! 

Tien vrijwilligers collecteerden van 15 tot 
en met 21 september in Winssen tijdens de 
collecteweek van de Nierstichting. Een 
mooi bedrag voor ons dorp met zijn 2000 
inwoners. Vrijwel overal krijgen onze 10 
collectanten positieve reacties. ‘Een heel 
goed doel, daar wil ik best wel aan geven!’ 
Volgend jaar in de derde week van 
september komen dezelfde mensen weer bij 

u aan de deur. Alleen de bewoners van De Katterik zullen hopelijk een andere 
collectant treffen, want Marian de Ruiter heeft na 23(!!) jaar trouwe 
collectedienst bedankt. Hartelijk dank, Marian, voor je jarenlange inzet! 

De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is 
afhankelijk van giften en donaties. De inzet van collectanten hierbij is dan ook 
essentieel. voor het werk van de Nierstichting. Als nieuwe collectanten (m/v) 
zich zouden aandienen zullen wij die van harte verwelkomen! Want naast een 
collectant voor De Katterik hebben we volgend jaar natuurlijk ook iemand 
nodig voor de nieuwbouwwijk Het Fruithof! En we hebben eigenlijk nog wel 
enkele ‘blinde vlekken’ in ons dorp.  

Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is 
hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm. Daarom gaat de 
Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid heeft om gewoon te 
kunnen leven. 

Wij bedanken onze collectanten voor hun medewerking en alle gulle gevers 
voor hun financiële bijdrage en hopen ook volgend jaar weer op ieders 
sympathieke steun te kunnen rekenen. 

Namens de Nierstichting, Sjaak Gerrits, collectecoördinator (06-29015044) 

Collectant gemist?  
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie 
doen op www.nierstichting.nl. Doneer en help mee om nierziekten te genezen.  

 

Kort - Kort - Kort 

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

Dorpshuis Winssen - De Paulus nu de plek voor heel Winssen. In de 
Gelderlander van woensdag 4 september jl. een grote foto van voorzitter Peter 
Lam en beheerder Rick de Waal voor de vernieuwde Paulus en op de kleine 
foto Mary Hijmans in de vernieuwde keuken en een foto van het jeugdhonk. 
Jong en oud maken voortaan samen gebruik van ontmoetingscentrum De 
Paulus. Na anderhalf jaar van verbouwen, renoveren en verduurzamen is alles 
zo goed als klaar. Op 7 september was de opening. Het nieuwe jeugdhonk van 
Winssen wordt niet alleen een ruimte voor de jeugd maar ook voor jonge 
kinderen. Gijs van Deijzen is de voorzitter van het jeugdhonk en hij is samen 
met een aantal kameraden aan het klussen in het toekomstige jeugdhonk. Deze 
herfst zal het jeugdhonk geopend worden. 

Kampeerreuzen - Liever een oude bus dan een campertje. In de krant van 
9 september jl. een grote overzichtsfoto van 5 campers XXXL op camping De 
Muk aan de Betenlaan. Op deze camping stonden in het weekend grote 
campers die oorspronkelijk bussen of touringcars waren. De eigenaren, allen 
bekenden van elkaar, hebben ze omgebouwd tot camper XXXL. 

Beelden in cultuurkerkje - Annemiek Collin. In de Gelderlander van 19 
september jl. een mooie foto van Annemiek Collin van de Ir. van 
Stuivenbergweg met een van haar beelden. Tijdens de kunstroute tonen 60 
kunstenaars op 26 locaties hun werken. De expositieplek van Annemiek is 
nieuw en bijzonder. Het cultuurkerkje is in mei van dit jaar officieel in gebruik 
genomen. Het gebouw stond al leeg sinds 2015. Er zijn inmiddels al 3 
concerten geweest want de akoestiek is erg goed. Ook wordt de ruimte 
gebruikt voor meditatie en yoga. Annemiek stelt daar haar sculpturen van 
brons, keramiek en metaal ten toon. Zij vindt het kerkje een prachtige 
ambiance omdat het net als het werk verstilling in zich heeft. Annemiek geeft 
ook cursussen in haar atelier aan de Ir. Van Stuivenbergweg. 

Comité wil Winssense zeeheld op infobord - In de krant van 23 september jl. 
de mededeling dat er op het Admiraal van Ghentplein mogelijk een 
informatiebord komt. Thijs Stevens deelt namens de initiatiefnemers van het 
plein mede dat zij graag een infobord over de zeeheld op het plein willen. Dit 
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verzoek wordt besproken in het college van B&W. Gekeken wordt naar welke 
ideeën de initiatiefnemers hebben, de vorm, de inhoud van de plek en waaruit 
het betaald moet worden. 

Zilveren erepenning voor raadslid Wiel Bijmans - In de Gelderlander van 8 
oktober jl. de mededeling dat Wiel Bijmans naast de Koninklijke 
onderscheiding die hij in 2013 kreeg nu ook de trotse eigenaar van de zilveren 
erepenning van de gemeente is. Hij kreeg deze onderscheiding van de 
burgemeester in de Paulus overgandigd omdat hij al jaren van grote waarde is 
voor de Beuningse gemeenschap. Hij is niet alleen commissie en raadslid 
maar ook vrijwilliger bij diverse clubs zoals de volleybalclub, collectant in de 
kerk, ziekenbezoek namens De Zonnebloem en oprichter van de 
Kringloopwinkel. Van harte proficiat namens ons allen! 

 

Oud Winssen, school- en andere perikelen. 

In het jaar 2001 heb ik enkele verhalen over de schooltijd en de daarop 
volgende jaren opgetekend bij Henk Wattenberg * Winssen 04-05-1933 
zijnde een zoon van Jan en Miena v.d. Broek die in Winssen gewoond hebben 
in de Molenstraat schuin tegenover Wim v.d. Hurk.  

Henk bezocht de jongensschool in de Leegstraat en nam daarna nog enkele 
jaren deel aan het verenigingsleven in Winssen. Henk vertelde: 

Als je in de schoolklas onder de les stiekem een praatje met een andere 
leerling maakte en meester Van Brakel had dat gezien dan kwam hij rustig 
naar je toe lopen pakte de liniaal van je die voor je lag en sloeg je er mee. En 
als je bij hem iets goeds had gedaan (bijvoorbeeld mooi had voorgelezen of 
een 10 had gehaald) dan kwam hij ook langs en pakte je liniaal en tikte 
daarmee heel zachtjes mee op je hoofd en zei: “goedzo jongen “. In de school 
waren aan de zijde van het Kerkpad de loopgangen, kapstokhaken en het 
kolenhok (bergplaats voor de opslag van stooksel voor de kachel in de klas). 
In de loopgang lekte ook af en toe water afkomstig van een lek in het dak. In 
de gang werden dan emmers neergezet om het water op te vangen. De leerling 
van de school Jan Elbers (*Wi.11-07-1929) uit de Geerstraat liep tegen een 
halfvolle emmer die omtuimelde. Schoolhoofd Ramakers zag dat en riep met 
kwade stem tegen hem “Lange slungel, peperkoek dat je bent”. Jan moest 
van hem de waterplas in de gang opdweilen. 
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Tweede Wereldoorlog. 
In de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog kwam er in Nederland een 
gebrek aan stookkolen. In de school in Winssen werd dat in de wintermaanden 
een groot probleem. De kachel in de klassen moest toen worden gestookt met 
hoofdzakelijk hout. Via het schoolbestuur kreeg het schoolhoofd adressen van 
inwoners in Winssen waar stookhout kon worden gehaald. Dat was over het 
algemeen bij de boeren. Scholier Jaan Melssen * Wi. 06-06-1934 zoon van 
Jan Melssen en Mien Hoes uit de Geerstraat hoek Van Heemstraweg kon over 
een handkar beschikken en op verzoek van schoolhoofd Ramaker mocht hij in 
schooltijd met de kar naar de adressen gaan waar hij hout kon laden. Jaan 
deed dat karwei op zijn gemak maar zorgde wel dat hij weer bij de school was 
voordat die uitging. 

Na de Tweede Wereldoorlog was het weer mogelijk 
om op retraite te gaan. Dat werd vooral door de 
kapelaan aanbevolen. In die tijd ging men vanuit 
Winssen op retraite bij de (orde) Kruisheren in 
Uden. De kapelaan had alles gepland en dat kwam 
voor mij (Henk Wattenberg) niet goed uit. Ik moest 
in die periode bij de junioren van Roda 28 voetballen 
en meldde mij af voor deelname aan de retraite. De 
kapelaan kwam er aan te pas en dwong mij om mee te 
gaan. En als ik dat niet deed dan zou de kapelaan er 
voor zorgen dat ik bij de club weg moest. Ik ben toen 
noodgedwongen toch maar meegegaan zo ook zijn 
broer Chris Wattenberg. Ook Jaan Melssen moest 
van thuis uit met enige drang mee naar die retraite. 
Na de eerste dag van de retraite heb ik en Jaan 
Melssen en mijn broer Chris in de vroege morgen het 
retraitehuis stiekem verlaten. Wij zijn toen vanaf 
Uden al lopende en liftende in Winssen aangekomen. 
Dat viel bij ons thuis en bij Jaan thuis hëël verkeerd 
uit. Wij werden gedwongen om direct naar Uden 
terug te gaan. Met de bus gingen wij via Nijmegen 

weer naar Uden. Tot zover Henk. 
Bart Wattenberg JOzn. 
Op de foto Henk Wattenberg / foto collectie Bart Wattenberg 
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koor tijd pastor koor tijd pastor koor
19:00 pastoor Ruud Roefs LGK

LGK 10:00 pastoor Ruud Roefs SCA

LGK 19:00 em. past
Harry van Dooren

KoMore 19:00 Allerheiligen
pastor Jan de Waal

AK

10:00 em. past
Harry van Dooren

SZ 10:00 Allerzielen
pastor Jan de Waal

AK

10:00 Ruud Roefs &
Harry van Dooren 

25 jarig 
jubileum
Schola

10:00 pastor Jan de Waal AK

19:00 WoCo LGK

k
LGK 10:00 WoCo 10:00 pastor Jan de Waal OC

10:00 Patroonsfeest
H. Andreas

gez. pastores
19:00 pastoor Ruud Roefs Muzimare 19:00 Andreasviering

pastor Jan de Waal
AK

10:00 pater  Ton Bun SZ 10:00 Sinterklaasviering
Ruud Roefs &
Jan de Waal

NAG

19:00 em. past.
Ton van Balveren

SZ

s LGK 10:00 em. past.
Ton van Balveren

SZ 10:00 pastor Jan de Waal AK

H. Andreas
Weurt

oper H. Cornelius
Beuningen
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor

za 26 okt

zo 27 okt
10:00 em. past.

Ton van Balver

vr 1 nov Allerheiligen

za 2 nov  Allerzielen
19:00 pastoor Ruud Roefs VN 19:00 Allerzielen

WoCo

zo 3 nov

za 9 nov

zo 10 nov
10:00 em. past.

Bertus Visschedijk
heren VN

za 16 nov

zo 17 nov
10:00 Caecilliaviering

pastoor Ruud Roefs
VN 10:00 em. past.

Bertus Vissc

za 23 nov

zo 24 nov

za 30 nov

zo 1 dec
10:00 em. past.

Ton van Balveren
VN

za 7 dec

zo 8 dec
10:00 pastoor Ruud R

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

33e zondag
door het jaar

2e zondag 
Advent

1e zondag 
Advent

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de
Ewijk

Christus Koning

32e zondag
door het jaar

30e zondag
door het jaar

datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 26 okt 19:00 pastoor Ruud Roefs LGK

zo 27 okt 10:00 em. past.
Ton van Balveren
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25 jarig 
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za 16 nov 19:00 WoCo LGK
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za 23 nov
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Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
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Vrienden van Waelwick stoppen 

Na 30 jaar stopt de Stichting “Vrienden van Waelwick” met het organiseren 
van grote activiteiten waarmee geld opgebracht werd ten bate van de bewoners 
van Waelwick. Sinds de oprichting van “De Vrienden ”is er veel veranderd. 

De vrijwillig(st)ers zijn allemaal ouder geworden. Er komen nauwelijks 
vrijwillig(st)ers bij. We moesten al stoppen met de grote evenementen als het 
Waelwick festijn, de kunstmarkt en de rommelmarkten waren nog maar 2 keer 
per jaar. Ook Waelwick is veranderd van een groot verpleeghuis naar een 
revalidatiecentrum. De verpleegzorg is naar Klein Waelwick gegaan waar 
zo’n 25 personen verblijven. Daarmee is ook de doelgroep voor “De 
Vrienden” veel kleiner geworden. 

Door deze veranderde omstandigheden heeft het bestuur van De Vrienden van 
Waelwick besloten ook te stoppen met de rommelmarkten. Komend jaar op 25 
en 26 april organiseren we een laatste opheffingsrommelmarkt. Dat betekent 
dat we geen spullen meer inzamelen op onze inzamelplaats op de Brink. 

De Stichting Vrienden van Waelwick blijft bestaan. Voor de bewoners van 
Klein Waelwick organiseren of bekostigen de Vrienden kleine activiteiten 
zolang er geld in kas is. 

Met vriendelijke groet 

Arno Spin 
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Met vriendelijke groet 

Arno Spin 
 
 
 
 

Vrijwilligersavond Ewijk (27 september 2019) 

Eerder al heb ik een column geschreven over een vrijwilligersavond in Ewijk. 
En ook heb ik het hier eerder gehad over vrijwilligers. En ook heb ik hier 
eerder Mark van der Voorde geciteerd in een artikel “zonder vrijwilligers geen 
kerk”. Enkele van zijn citaten wil ik U dan ook (nogmaals) niet onthouden. 

1. Vrijwilligers zijn het cement van de maatschappij. 
2. Allereerst moet de kerk zich daarvan bewust zijn. 
3. Kerk én samenleving moeten de vrijwilligers koesteren. 
4. Vrijwilligers zorgen immers voor iets fundamenteels: nabijheid.  
5. Vrijwilligers realiseren ook iets fundamenteels: solidariteit. 
6. Vrijwilligers dragen ook iets fundamenteels uit, namelijk zingeving. 
7. Zonder zorgzaamheid voor elkaar, wordt het geloof niet in de praktijk 

gebracht. 
8. Een van de belangrijkste indicatoren voor het maatschappelijke geluk is 

de graad van vertrouwen in anderen, in instellingen en in de toekomst. 
9. Vrijwilligers tonen: vertrouwen kan. 
10. In deze tijd van recht op individualiteit moeten we… een nieuwe 

kerkelijke dialoogcultuur ontwikkelen die de mondigheid van de 
medewerker erkent. 

11. Professionals, clerici en klerikale leken, moeten beseffen dat hun 
misbaar of hun horkerig gedrag de vrijwilligers wegsturen. 

De Ewijkse geloofsgemeenschap kent zijn vrijwilligers en bovenstaande 
opsomming is dus ook op hen van toepassing. Om de waardering voor onze 
vrijwilligers uit te spreken werd er op 27-09-2019 een vrijwilligersavond 
georganiseerd door de contactraad i.s.m. de dames van het secretariaat. Die 
zijn overigens zelf vrijwilliger en hebben zich geweldig ingespannen om er 
een leuke avond van te maken. Zij worden nog apart bedankt naar ik heb 
vernomen. Het was een gezellige avond met hapjes en drankjes te over. Een 
kort dankwoordje van de contactraad en de pastor ontbraken niet. Maar we 
leven in moeilijke tijden met onze kerk, dat is niets nieuws. Laten we derhalve 
koesteren wat we hebben en desalniettemin proberen nieuwe wegen in te slaan 
om een toekomst te hebben. 

Theo Coenders 
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Bevrijdingsfeest (5 mei 2020) 

In het kader van de viering van het Bevrijdingsfeest op 5-5-2020 is het Comité 
4/5 mei Ewijk doende om verhalen te verzamelen van belevenissen in de 2e 
wereldoorlog. Daarvoor zijn al een aantal oud-Ewijkenaren benaderd maar 
ongetwijfeld worden daarbij mensen die nog interessante wetenswaardigheden 
toe kunnen voegen vergeten. Daarom deze oproep in de Rondom voor oud-
Ewijkenaren, evacuees die in de oorlog een onderkomen hadden in Ewijk en 
andere personen die nog bruikbare informatie willen toevoegen dat bij 
onderstaande personen kenbaar te maken. De interesse van het Comité gaat 
niet alleen uit naar verhalen maar ook naar fotomateriaal. Bedoeling is dat er 
van deze verhalen en foto’s een boekje gaat verschijnen, waarbij de privacy 
wordt gewaarborgd. Op voorhand dank voor uw medewerking. 
 Toon Reuvers 0487-521758 
 Henk Groenen 0487-522302 

 

Herdenking oorlogsslachtoffers Ewijk 

Op 8 oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat er een noodlottig ongeval 
plaats vond door de ontploffing van een bren-carrier bij de familie Roelofs aan 
de Brugstraat 8 in Ewijk. Bij die ontploffing kwamen 3 kinderen en 3 Britse 
Militairen om het leven. Bij de militairen betrof het de soldaten Bertram Neill, 
Ronald Rogers en Albert Sly, van het 5th Bn. Duke of Cornwall’s Light 
Infantry. Deze soldaten waren nog maar enkele dagen in Ewijk en zouden na 
ongeveer een week weer afgelost worden door anderen.  

Naast deze militairen kwam de broertjes Harrie en Theo Roelofs en Gerard 
van Rossum om het leven. Harrie en Theo waren toen 9 en 6 jaren oud en 
kinderen van het aldaar wonende gezin van Theodorus Roelofs-Smits. Gerard 
van Rossum was de zoon van een in een buurhuis verblijvend gezin van 
evacuees. Hij was met de genoemde broertjes Roelofs aan het spelen in de 
buurt van de bren-carrier en de militairen. Het ongeluk gebeurde op 
zondagmiddag tegen etenstijd. Moeder Roelofs had de tafel gedekt, waarbij 
het gebruikelijk was dat ieder zijn eigen vaste plaats aan de tafel innam. Op de 
plaatsen van Harrie en Theo zaten 2 andere kinderen van evacuees waar 
moeder Roelofs een opmerking over maakte. Juist op dat moment deed er zich 
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een enorme knal voor, waarbij het dak van het huis in brand vloog, alle ruiten 
waren gesprongen en de brokstukken van de bren-carrier waren op vele 
plekken - ook op flinke afstand - overal te vinden. Datzelfde gebeurde met de 
ledenmaten van de 6 slachtoffers. De verder aanwezige militairen hielpen met 
het blussen van de brand, waarbij het water met emmers uit de put moest 
worden gehaald en op de ladders van soldaat naar soldaat werd doorgegeven. 

Met name voor het gezin van de broertjes Roelofs was het een vreselijke 
tragedie. Het gezin werd uit elkaar gerukt, maar door emoties overmand werd 
er in het gezin verder en ook in de jaren daarna niet over het ongeval 
gesproken. Eerst voor enkele jaren terug vond de huidige bewoner Theo 
Roelofs evenals zijn broer Harrie vernoemd naar hun omgekomen broertjes, in 
de slaapkamer van zijn moeder op een verborgen plek de bidprentjes en de 
sjerpen van de kisten van de slachtoffertjes terug. De moeder van Gerard van 
Rossum was ten tijde van het ongeluk hoogzwanger en is de dag er na 
overleden; duidelijk dat het gebeurde voor haar teveel was. Pastoor 
Hootsmans droeg de overlijdensmis op s’morgens om 7.00 uur en wilde op die 
manier mogelijke Duitse acties voorkomen. 

Bij de herdenkingsceremonie van afgelopen dinsdag werden gelijktijdig 
enkele andere Ewijkse oorlogsslachtoffers herdacht. Piet Jansen overleed op 7 
oktover 1944 ten gevolge van een bombardement in Emmerich, waar hij als 
dwangarbeider te werk werd gesteld. De 8 jarige Bertie de Kleijn verongelukte 
op de van Heemstraweg bij het uitdelen van appels aan de militairen die met 
militair verkeer in colonne langs kwamen en liep pardoes onder eenzelfde 
militair voertuig dat van de andere kant kwam. Jan de Waal werd als 
verkeersbrigadier aangesteld om het passerende militaire verkeer in goede 
banen te leiden, doch werd door een benevelde militaire chauffeur met 
vrachtauto tegen het hekwerk bij het toenmalige Ewijkse gemeentehuis 
doodgereden. Als laatste van de slachoffers overleed Wilhelmina Christiaans 
aan de gevolgen van fikse brandwonden, opgelopen bij het gebruik van 
verkeerde brandstof voor de kachel. Deze gebeurtenis heeft het Comité 4/5 
mei vieringen Ewijk op gepaste wijze herdacht. Het eerste gedeelte van de 
herdenking vond plaats op de plek waar het ongeluk in 1944 zich voltrok. Er 
waren zo’n 40 mensen aanwezig met daarnaast nog eens zo’n 30 
schoolkinderen mede vanwege het feit dat de basisschool De Reuzepas het 
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monument bij de kerk heeft geadopteerd. Voor het 2e deel van de ceremonie 
trok het gezelschap naar het monument, waarbij allereerst 2 minuten stilte in 
acht werden genomen. Henk Plazier als wethouder van de gemeente 
Beuningen deed hierna het woord, waarna een zestal scholieren nog enkele 
toepasselijke gedichten voordroegen. Tot slot werden bloemetjes overhandigd 
voor de nabestaande families van de slachtoffers teneinde die te bezorgen bij 
de graven. Voor de 3 Britse Militairen werden bloemen geplaatst bij de graven 
op het oorlogskerkhof Jonkerbosch in Nijmegen. 

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk Toon Reuvers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Arno Spin 

 
Muzikale middag kerk Ewijk op 2e Kerstdag 2019 

Op tweede kerstdag (26-12-2019) vindt van 14-00u tot 16.00u de muzikale 
middag weer plaats. Het wordt al bijna een traditie. Gezocht worden weer 
muzikanten en zangers die hun kunsten voor publiek willen vertonen. Men 
kan zich via onderstaande telefoonnummers opgeven bij Jaap Peters of Arno 
Spin. Er wordt dan een rooster gemaakt, zodat iedereen apart aan bod komt 
om (meermaals) 4 of 5 nummers te spelen. Orgel, zang, synthesizer, trompet, 
dwarsfluit, doedelzak, foekepot of wat je maar bedenken kunt.  
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De geplande middag is geheel gratis en er wordt ook gratis een kopje koffie of 
thee geschonken. De locatie is de R.K. Kerk in Ewijk en de bezoekers kunnen 
in de genoemde periode vrij in en uit lopen. Kinderen kunnen kindje wiegen 
bij een mooi opgemaakte kerststal in de kerk. De werkgroep die de kerstgroep 
heeft ingericht toont deze graag aan de bezoekers. Hopelijk wordt het weer 
een mooie muzikale middag waarop muzikanten zich laten zien en veel 
belangstellenden de weg naar de kerk weten te vinden. Muzikanten kunnen 
zich opgeven kan bij: 

 Jaap Peters. Tel. 0487-523712 
 Arno Spin. Tel. 06-12632636 

 

Sinterklaasintocht Ewijk op 17 november  

Hij komt, Hij komt.... de lieve goede Sint! Want 
op zondag 17 november 2018 wordt de 
Sinterklaasintocht in Ewijk georganiseerd. In de 
middag, 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 
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‘How can I keep from singing?’ 

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. Al jaren is 
het bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 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.  

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van zangers uit 
alle windstreken (óók uit de eigen parochie!), ieder met hun eigen achtergrond 
en muzikale bagage. Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia 
Brink is het mogelijk gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten 
genieten van een altijd verhalend programma dat, dankzij een bovengemiddeld 
muzikaal niveau en een doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar weer velen 
weet te raken. Het projectkoor telt dit jaar maar liefst ruim 90 zangers. We 
zingen een aangrijpend verhaal in teksten en muziek uit religieuze en 
wereldlijke tradities met als titel: ‘How can I keep from singing?’. Een verhaal 
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. Met dit concert zingen we ons verdriet, onze angst en onze 
zorgen uit en al zingend vechten we ons dapper een weg uit de duisternis. 
Want zingen geeft nieuwe kracht en moed. Het is de echo van onze ziel en 
juist zingend komen we tot het diepst van die ziel. 

U bent van harte welkom op zaterdag 2 november om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open. Het 
Projectkoor wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel en Rita Baptista 
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op saxofoon. Gastsolist is sopraan Jozien Vilier-van der Borg. 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 or-
ganiseren 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.  

‘How can I keep from singing?’ van harte aanbevolen! 
 

Opening Advent met Kamerkoor Muzimare 

Binnenkort vieren we in onze kerken Advent. Advent, de opening van een 
nieuw kerkelijk jaar en onze voorbereiding op het Kerstfeest. Het is een 
periode van bezinning, van inkeer en gebed. En het is een periode van 
verwachting. Dat zien we ook als iedere week meer kaarsen op de 
adventskrans branden. Zo symboliseren we dat we steeds dichter bij het feest 
van het Licht komen, steeds dichter bij de komst van Christus. 

 
Eigen foto Muzimare 

Ook Kamerkoor Muzimare uit Grave bereidt zich voor op kerstmis. Dat doen 
ze al sinds vele jaren door in het eerste weekend van de Advent te zingen 
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tijdens de eucharistieviering in Beuningen. Net als andere jaren wordt het ook 
dit jaar een viering vol koormuziek en samenzang. Een viering van stille 
verwachting en vreugdevol samen uitzien naar nieuw Licht. We hopen dat 
velen het begin van een nieuwe periode mee willen vieren en dat u samen met 
ons de eerste kaars op de adventskrans zingend wil ontsteken. 

U bent van harte welkom op zaterdagavond 30 november om 19.00 uur in 
de Corneliuskerk in Beuningen. Iedereen die wil kan vanaf ongeveer 18.35 
uur samen met ons alvast de samenzang doornemen.

 

Herinneringen 

Herfst, de blaadjes vallen weer van de boven. Wandelend door de omgeving 
zie ik op verschillende plaatsen in Beuningen paddenstoelen staan, zo maar in 
de berm of tussen de beplanting. Nu heb ik al sinds mijn jeugd iets met deze 
wonderlijke planten (zijn het eigenlijk 
wel planten?). Ze zijn er in zo veel 
verschillende soorten en maten. Ze 
blijven me boeien. Twee jaar geleden 
heb ik voor het eerst een spons 
paddenstoel gezien, een prachtig 
gezicht, volgens wat ik op internet 
heb gevonden zou die eetbaar moeten 
zijn, maar daar waag ik me niet aan. 
Zo iets moet in het bos blijven zodat 
er in de toekomst misschien meer 
kunnen komen. 

Vroeger gingen we met pa en ma vaak wandelen en dan vertelde pa de meest 
wonderlijke verhalen over paddenstoelen. Ook deden we mee aan een speciaal 
voor kinderen georganiseerde paddenstoelentocht. Niet zoals die van 
tegenwoordig. Nee, we gingen in het donker samen met pa en ma en heel veel 
kinderen op een tocht door het bos. Na een minuut of vijf lopen stonden er als 
een soort wegwijzers, door waxinelichtjes verlichte grote paddenstoelen, van 
die rood met witte stippen. Aan het eind van die rij kwamen we dan bij een 
grote zit paddenstoel. Daar moesten we met zijn allen roepen om de 
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paddenstoelen-fee. Die kwam dan zo maar uit het bos tevoorschijn en ging op 
de stoel zitten en las dan uit het elfenboek een verhaaltje voor. We waren 
allemaal muis stil. Na afloop verdween ze weer in het bos en gingen we met 
onze ouders huiswaarts.  

In de huidige tijd zouden de kinderen hier niet meer in opgaan, een verklede 
vrouw als fee. Ja, ja, daar trappen ze in de huidige digitale tijd echt niet meer 
in. Maar toch, het blijven voor mij fijne gekoesterde herinneringen. 

 
Onsterfelijkheid voor beginners 

KoMore betekent “koor” met een beetje “more”. Eén van die stukjes meer is 
het jaarlijkse thema-weekend. Dit jaar zijn we in het eerste weekend van 
oktober afgereisd naar Heeswijk Dinther om daar een paar dagen ons onder te 
dompelen in een thema. De opening van het thema-weekend begon met een 
muziekvideo van Queen met “who wants to live forever” en tegelijkertijd 
waren er 4 personages achter een wit doek zichtbaar. Wie zouden het zijn? De 
KoMoren waren al druk aan het bedenken wie er achter het doek vandaan 
zouden komen. Zodra het doek viel waren daar Marilyn Monroe, Johan 
Cruijff, Elvis Presley en Jezus. Zij onthulden het thema ‘onsterfelijkheid voor 
beginners…’ zij zijn alle 4 in zeker zin onsterfelijk al zijn zij niet meer onder 
ons. 

Om te testen hoe goed de KoMoren de 4 onsterfelijke beroemdheden kennen 
hadden zij een quiz voor KoMore voorbereid met 40 vragen over zichzelf… 
want hoe goed kent KoMore Marilyn, Johan, Elvis of Jezus eigenlijk? Dat 
bleek nog een pittige kluif waarbij onze KoMoren zeker het een en ander 
hebben opgestoken over onze beroemdheden. Na een drankje en een hapje 
werd het tijd voor een avondspel, rechtstreeks uit de Middeleeuwen kwamen 
de hertog en hertogin van kasteel van Berne binnengevlogen. Wij kregen de 
opdracht om hen te helpen aan producten die ze nodig hadden. Door middel 
van “levend bingo” moesten wij die bemachtigen. Dit resulteerde in veel 
hectiek van het roepen van cijfers en door elkaar rennende KoMoren die 
allemaal zo snel mogelijk de spullen bij elkaar probeerde te krijgen. 
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De zaterdag ochtend stond “Who wants to live forever” centraal, waarbij de 
wetenschappelijke kant van het werkelijk onsterfelijk worden werd belicht. In 
groepjes hebben we deze ochtend aan de hand van stellingen en toelichtende 
filmpjes gesprekken gevoerd over onsterfelijkheid zoals het verjongen van het 
lichaam, cryonisme, is het alleen weggelegd voor belangrijke mensen, digitale 
geest die opgaat in de cloud, robots, voortplanting, moet je het eigenlijk wel 
willen? En wat als? We hebben veel leuke, boeiende, interessante en 
verrassende gesprekken met elkaar gehad hierover… 

’s Middags was het tijd voor een stukje ontspanning en hebben we in kano’s 
een stukje gevaren richting kasteel Heeswijk. De een al kletsend, de andere 
zingend, de ene bloedfanatiek en de ander regelmatig in het riet. Kortom een 
ontspannen middag in de natuur. ’s Avonds hebben we op groot scherm de 
animatiefilm CoCo gekeken. Deze film speelt zich af rondom ‘Dias de los 
Muertos’, de dag van de doden. Een film waarin onsterfelijkheid op een mooie 
manier naar voren komt … zolang je aan je overleden dierbaren denkt en over 
ze praat blijven ze in zekere zin voortbestaan en zijn ze onsterfelijk. 

Zondag ochtend hebben we ons voorbereid op een stukje bezinning. In kleine 
groepjes hebben we een symbool gezocht voor onsterfelijkheid, toepasselijke 
liedjes uitgekozen uit onze KoMore klapper om te zingen en teksten en 
gedichten gemaakt die ons gevoel bij het thema en het weekend weergeven. 
Het resultaat was een bijzondere mini-viering van en voor KoMore. Het was 
ook dit jaar weer een ontzettend bijzonder en waardevol weekend die we met 
ons mee mogen nemen. 

 
Sinterklaas in Beuningen 

Op zaterdag 16 november intocht Sint om 14.00 uur op het Julianaplein. 
Daarna van 15.00 - 16.00 uur Sinterklaas theatershow in de Leghe Polder, 
m.m.v. Hakoema, 2 vreemde Pieten en het onvolprezen Troef Theater. 

Op koopzondag 1 december is er een etalage speurtocht en pietenpret in het 
centrum van Beuningen. 
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Bereikbaarheid pastorie 

De pastorie, of zoals dat nu ook wordt genoemd: het parochiehuis is op een 
aantal voormiddagen bereikbaar voor het opgeven van misintenties, verzorgen 
van een natje en een droogje voor de andere vrijwilligers die werkzaam zijn, 
voor het beantwoorden van vragen over de parochie etc. Tot nu toe was het 
mogelijk de pastorie open te stellen van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 11.00 uur. Op die tijdstippen is een van de vrijwilligers aanwezig. Deze 
groep bestaat uit een aantal gastdames/gastheer, die onderling volgens een 
schema de diensten invullen. Tot nu toe was het mogelijk de pastorie op deze 
dagen open te houden, maar dat werd steeds moeilijker, o.a. door het steeds 
ouder worden van de vrijwilligers en de daardoor kleinere inzetbaarheid van 
hen. Daarom is in goed overleg met de groep gastdames/gastheer besloten om 
de bereikbaarheid van de pastorie aan te passen. Afgesproken is de opening op 
de dinsdag te laten vervallen. Dat betekent dat de pastorie vanaf 1 november 
2019 geopend is op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.  

Dankzij de inzet van de hele groep gastdames/gastheer zijn deze 
openingstijden in te vullen en kan bij ziekte e.d. voor vervanging worden 
gezorgd. Wij willen alle vrijwilligers die in het verleden er mede voor hebben 
gezorgd dat de pastorie bereikbaar was van harte bedanken voor hun inzet en 
zijn ervan overtuigd dat ook in de toekomst de pastorie bereikbaar zal blijven 
op de woensdag tot en met de vrijdag.  

De Contactraad. 
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Onze hof rondom de kerk 

Onze schitterende Andreaskerk is omringd door een mooi kerkhof. We 
noemen het een kerkhof en geen begraafplaats omdat het woord ‘kerk-hof’ 
meer zegt dan een soort verzamelplaats (speelplaats, parkeerplaats). Het is de 
plaats waar we eeuwenlang onze doden hebben begraven rondom de kerk. Een 
hof is een omheinde en beschutte plek waar bloemen, struiken en bomen 
groeien en waar mensen tot rust kunnen komen. Een plek ook die met liefde 
elke donderdagmorgen wordt onderhouden door onze Hoveniers. Een tuin 
geheel rondom de kerk, want deze is slechts toegankelijk door een pad dat aan 
weerskanten omgeven is door graven. In deze hof mogen zij rusten in de 
schaduw van de kerk, de woonplaats van God, zoals aangegeven in Psalm 91: 

Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,  
wie overnacht in de schaduw van God almachtig,  
hij zegt tot de Heer; mijn toevlucht zijt Gij, 
mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen (GvL). 

Overnachten wil hier zeggen: verblijven op een plaats die de bescherming 
geniet van God. Na de hitte van het leven rusten de doden in de schaduw van 
de Allerhoogste. 

Er is nog een tweede versie van 
Psalm 91 in de zangbundel GvL 
die we vaak zingen tijdens een 
Avondwake: ‘Wie in de schaduw 
Gods mag wonen, hij/zij zal niet 
sterven in de dood’. Ook laat God 
door middel van zijn engelen zien 
wat Hij met mensen doet: 
behoeden voor vrees en onheil, op 
handen dragen, rust geven tot in 
lengte van dagen. 

Elke dag zijn er mensen te zien op het kerkhof om het graf van een geliefde te 
bezoeken: om een bloemetje of lichtje te brengen, de bloemen water te geven 
of voor een kort gebed. Volgende week is het Allerzielen. Dan staan op veel 
graven bloemen op of naast het graf, meestal witte chrysanten. Ook is er die 
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avond een speciale eucharistieviering waarin de overleden parochianen van 
het afgelopen jaar worden herdacht. Gebruikelijk is dat als een parochiaan is 
overleden er tijdens de Avondwake of Uitvaartplechtigheid een kruisje met 
zijn of haar naam wordt opgehangen aan het Verrijzeniskruis achter in de 
kerk. Tijdens de viering van Allerzielen wordt de naam van de overledene 
genoemd en komt de familie van de overledene naar de kerk om het kruisje in 
ontvangst te nemen. Hierbij maakt het niet uit of het parochianen zijn die op 
ons kerkhof begraven liggen of dat zij zijn gecremeerd. Als de mensen ’s 
avonds als het donker is naar de kerk komen, branden meer dan honderd 
lichtjes op het kerkhof. Deze zijn te vinden bij de Calvarieberg, bij het 
Kindermonumentje en bij verschillende graven langs of achter de kerk 
(bijvoorbeeld bij de graven van de overleden Maristen die in onze parochie 
hebben gewoond). Het is een eerbetoon voor al onze gestorvenen. Aan het 
eind van de viering zingen we het Lied van de Opstanding: ‘De steppe zal 
bloeien’. SV 

 
De Sint komt naar Weurt! 

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. 

Aankomst: Op zondag 17 november wordt de boot van Sint om 14.00 uur 
verwacht op de West-Kanaaldijk. Sint hoopt op mooi weer zodat er veel 
mensen op de kade komen kijken. 

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. NAG zorgt voor vrolijke muziek onderweg, dus 
dat wordt gezellig. Sinterklaas 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!
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Sinterklaasviering in de Andreaskerk van Weurt 

Op zondag 1 december gaat het gebeuren! 
Dan opent de Andreaskerk in Weurt haar deuren. 
Sinterklaas komt om 10.00 uur met zijn Pieten de kerkdeur door 
en wordt welkom geheten door de pastoor. 

Sint wil graag die zondag de viering bijwonen 
en vindt het vooral leuk als veel kinderen zich vertonen. 
Dus aan alle kinderen groot en klein: 
Kom je ook? Dan zal de viering vast heel gezellig zijn. 

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! 
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