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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. 

* * * * 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 Beuningen, Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
               Pastorie Beuningen bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
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 16 januari 2021. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 31 december 2020 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Een Kerstmijmering 

De tijd van de Advent is aangebroken en, zo blijkt uit alle kerstverlichting die 
er vanaf oktober al hangt, velen hunkeren naar de gezelligheid van het 
Kerstfeest en het einde van het coronajaar 2020. Vol verwachting en hoop 
volgen we het positieve nieuws over de effectieve coronavaccins die op de 
markt komen. Dan, zo zou je zeggen, staat tijdens de feestdagen toch nog de 
hoopvolle Kerstboodschap centraal, doorbreekt het Licht de duisternis en 
hebben we alle reden om een feestje te bouwen. Zo is het toch … of juist niet? 
“Do ut des” of in het Nederlands “Behandel de ander zoals je zelf behandeld 
wilt worden” was in Jezus’ tijd al een bekende Romeinse leus. Ik ben aardig 
tegen jou als jij aardig tegen mij bent. Hoe bekend klinkt dit geluid ook niet 
nu, in onze tijd. “Waarom moet ik me als vitale jongere houden aan de 
coronaregels, want alleen ouderen en zwakkeren worden ziek?” En vaak volgt 
daarop: “Wat krijg ik daarvoor terug?” Echter, nu de grote farmaceutische 
bedrijven hebben aangekondigd dat er een vaccin aankomt, willen we nog wel 
even doorzetten. We krijgen er immers iets voor terug. Volgens Trump was hij 
zelfs hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dit succes. Ook zijn opvolger 
Biden stelt dat hij daadkrachtig de coronacrisis zal oplossen en al eerder was 
het Poetin die beweerde dat hij in Rusland alles onder controle heeft. Ook wij 
verlangen dat De Jonge en Rutte voor ons alle problemen oplossen. We 
volgen de regels niet vanwege het algemeen belang. Nee, we gehoorzamen 
zodat we er iets voor terugkrijgen: “do ut des.” 
Daarom kunnen we niks met het kerstkind. Wat moet je met een God die 
volgens het Evangelie niet met veel bombarie en getwitter komt maar als een 
hulpeloze baby? Een God die ons niet van bovenaf commandeert maar in een 
kribbe ons weerloos aankijkt? Je hebt toch veel meer aan een doortastende 
wereldleider dan aan de nederige en bescheiden man, die Jezus was. Het 
kerstverhaal lijkt op ‘fake’ nieuws, misschien dat daarom in deze dagen de 
straten en huizen met plastic groen en kitscherige lampjes zijn versierd. Of 
waarom de kerstboodschap gereduceerd wordt tot iets wat wij van nature 
kennen, over donkere dagen en het verlangen naar de lente. Immers, dat 
Kerstkind past van nature niet bij ons. 
Bij Jezus ging het namelijk nooit om hemzelf, maar om zijn Hemelse Vader. 
Het ging bij Jezus niet ver genoeg om de ander zo te behandelen zoals je zelf 
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behandeld wilt worden. Dat deden de heidenen uit eigenbelang ook. Het heeft 
niets met de Kerstgedachte te maken als je iets goeds doet, zodat die ander 
later ook iets voor jou doet.  
Op dezelfde manier als dat een pasgeboren baby niet kan zonder de 
onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders, zo moeten wij die andere mens 
liefhebben. God dwingt ons via het Kerstkind de andere mens te zien, zoals 
Hij de mens ziet en heeft bedoeld. Andersom, maakt een kind ook geen 
onderscheid tussen mensen, tussen koningen of herders. Dat kind is ook totaal 
afhankelijk van anderen, het heeft geen eigen belangen of ambities in het 
leven. Door dat Kerstkind beseffen we dat we het leven niet zelf in de hand 
hebben, dat het leven kwetsbaar is. 
In deze dagen horen ik zo vaak dat mensen belemmerd worden in de dingen 
die ze willen doen, dat ze hun vrijheden moeten opofferen voor het belang van 
de ander. Het leven is voor hen zogenaamd maakbaar, het leven als bucketlist. 
Maar juist dat kwetsbare kind in de kribbe leert ons dat het leven zelf al geen 
eigen keuze is geweest. Het is ons aangereikt. Als Maria niet had ingestemd 
met de vraag van de engel Gabriel of wanneer Jozef het kind niet had erkend, 
was het allemaal anders gelopen. Jezus zelf zou ook nooit voor zichzelf 
kiezen. Hij deed wat zijn Vader in de Hemel van Hem verlangde. Ook voor 
ons allen geldt dat we het fundament onder ons eigen bestaan niet kunnen 
bouwen. De zin van het bestaan heeft dan ook niet iets te maken met het 
hebben van een flitsende carrière, rijkdom of het maken van spannende reizen. 
Dan zou het leven zinloos zijn zonder nut, geld of werk.  
Het weerloze Kerstkind in de kribbe, misschien wel de geboorte van onze 
eigen kinderen of het gelaat van de ander doen ons eraan herinneren dat de 
bron en de zin van het leven buiten onszelf liggen, namelijk in God. Als ik 
mijn bestaan in verbinding zet met die Ene, dan vindt mijn bestaan een soort 
rust. Zoals Augustinus zegt: ons hart is onrustig tot het rust vindt in U. We 
vinden God in dat weerloze Kerstkind, in het gelaat van de ander, de corona-
patiënt en in de spiegel die onze ziel ons voorhoudt. 
Als we worden zoals het Kerstkind, mogen we ook de onbaatzuchtige liefde 
van de Vader ervaren.  Vaak vergeten we dat God wel eens oneindig veel 
barmhartiger zou kunnen zijn dan wij dat zijn voor onszelf. Het probleem is 
dat we er niet in slagen dat te geloven, omdat we denken dat we zo’n 
liefdevolle blik op ons leven niet waard zijn. Maar ondanks onszelf is er in 

Kerstmis 2020Parochie H. Johannes XXIII 5

God een grote ruimte waarin wij aanvaard zijn. Dat is waarlijk een hoopvolle 
Kerstboodschap!  
Namens de Parochie H. Johannes xxiii en pastoor Ruud Roefs wens ik U een 
zalig Kerstfeest toe, 

Pastor Roman Gruijters 
 

Vieringen Kerstmis 2020 

Hoe gaan we dit jaar Kerstmis vieren in de kerk? 
Tijdens de voorbereiding voor deze Rondom Johannes was nog niet duidelijk 
of er nog steeds maximaal 30 personen per viering toegelaten mogen worden. 
We houden u op de hoogte via de website en middels berichten op de 
kerkdeur/informatiekastje. 

Aanmeldprocedure H. Corneliuskerk Beuningen 
Voor alle vieringen is aanmelding noodzakelijk!  
Dit gaat als volgt: 
U kunt zich van 10 tot en met 15 december aanmelden bij het secretariaat in 
Beuningen voor één van de vieringen per telefoon of mail. (vermeld in de mail 
ook uw telefoonnummer). Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst voor 
30 personen. Daarboven kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. 
Mogen tegen die tijd de vieringen bezocht worden met meer dan 30 personen 
dan gaan we werken met een plaatsbewijs.  
Dit gaat als volgt: 
Van 17 tot en met 22 december kunt u uw plaatsbewijs voor Beuningen 
ophalen in de Corneliuskerk tijdens de openingstijden. Ochtend: 10.00 - 12.00 
uur en middag 14.00 -16.00 uur. (uitgezonderd zondag) 
Indien noodzakelijk voor Ewijk en Weurt tijdens de openingstijden van de 
pastorie. 
Plaatsbewijzen die niet opgehaald zijn worden op 23 december doorgegeven 
aan mensen die op de wachtlijst staan. 
Zonder plaatsbewijs helaas geen toegang. 

Aanmeldprocedure Ewijk en Weurt:  
Aanmelden via het secretariaat in Beuningen zoals het tot nu toe al gaat.  
Voorlopig max. 30 personen per viering. 
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Wees welkom in een van onze kerken. 
Samen doen we er alles aan om de vieringen veilig te laten plaats vinden. 

 ! Wij adviseren u dringend om tijdens de hele dienst een 
mondkapje te dragen 

Bent u verkouden, bent u in nauw contact geweest met iemand die Corona 
heeft of behoort u tot de risicogroep blijf thuis!  

 

Overal thuis … 

Alweer bijna een jaar geleden namen we afscheid van onze Antonius van 
Paduakerk in Winssen. Een verdrietig moment dat we desondanks samen op 
een waardige en ingetogen wijze hebben mogen vieren. Tijdens de liturgie 
zongen we die prachtige versregels uit het boek van de profeet Jesaja: ‘Blijf 
niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets 
nieuws beginnen – het is al begonnen, merk je het niet ...?’ 

We namen afscheid – en maakten tegelijkertijd een nieuw begin. In alle 
bescheidenheid, maar in groot vertrouwen. De kerk is weliswaar gesloten, de 
kerk is geen kerk meer, maar ‘het verhaal’ gaat verder. Dankzij een kleine 
groep getrouwen die er nog steeds voor gaat. En dat dwingt respect af. 

Het verhaal gaat door. Tal van attributen uit de Winssense kerk kregen – zo 
besloot het parochiebestuur – binnen onze parochiegemeenschap een nieuwe 
bestemming. Een teken van continuïteit. Zo zijn de beelden van de kerststal, 
die nog afkomstig zijn uit de oude kerk, binnenkort te bewonderen in de 
kerststal van de Corneliuskerk. De Beuningse beelden waren zelf hard aan 
vervanging toe … 

Een wel heel bijzondere plaats krijgen de twee houten engelen die tot voor 
kort het hoogaltaar in de Antoniuskerk sierden. Als het even wil, krijgen zij 
nog vóór kerstmis een ereplaats in het kerkportaal van, opnieuw, de 
Corneliuskerk. Beide engelen vormen zo een klein welkomstcomité. Ze zullen 
u van harte begroeten – in de hoop dat u zich ook dáár weer thuis zult voelen. 
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Dat we zo – stap voor stap – op weg mogen gaan naar een nieuwe 
parochiegemeenschap. Waar plaats is voor ieder mens. Waar we thuis mogen 
zijn bij elkaar. Onze herberg, onze stal, hij is groot genoeg … 

Pastor Ruud Roefs  
 

 
 

Inloop de Stek 

Door de coronamaatregelen zitten meer mensen thuis. Bent u hierdoor bekend 
met eenzaamheid, somberheid of angst? Heeft u behoefte aan 
(ervaringsdeskundig) contact of om een keer de deur uit te komen? Kom dan 
een keer langs onze inloop in Beuningen of Ewijk. Juist in deze tijd! 

De inloop is op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur in het Molenhuis in 
Beuningen en op woensdagmiddag van 13:30 tot 14:30 en van 15:00 tot 16:00 
uur in MFA ’t Hart in Ewijk. 

Let op: aanmelden is verplicht. Stuur een berichtje naar astrid@ixtanoa.nl of 
06-15456861 om u aan te melden of voor meer informatie.
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Opbrengst van de actie Kerkbalans   

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2020 en 
hopen dat u in 2021 ons ook weer steunt.  

 2019 2020 
 kerkbijdragen giften kerkbijdragen giften 
jan t/m maart € 63.703 € 5.696 € 49.935 € 3.946 
jan t/m mei € 65.973 € 5.696 € 57.010 € 3.946 
jan t/m juli € 71.824 € 5.696 € 64.589 € 3.946 
jan t/m september € 76.101 € 5.696 € 67.988 € 4.006 
jan t/m oktober € 79.138 € 5.696 € 70.358 € 4.176 

 
Actie Kerkbalans 2021 - inluidmoment - H. Johannes XXIII  

De actieperiode loopt van 16 januari tot 30 januari 2021. 
Zaterdag 16 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2021 
aangekondigd worden met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen in 
Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. 

Het thema voor Actie Kerkbalans 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Kerk zijn we samen, maar de Actie Kerkbalans van de parochie H. 
Johannes XXIII, wordt nog per geloofsgemeenschap georganiseerd. Elk dorp 
heeft zijn eigen bankrekening. Uw parochie heeft uw steun hard nodig. 
Daarom een dringend beroep op ieder van u: draag bij aan de Actie 
Kerkbalans, de grote inzamelingsactie die de geloofsgemeenschap in uw eigen 
woonplaats direct ten goede komt. Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat. De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige 
voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan 
huis bezorgen. I.v.m. de corona-maatregelen zullen de enveloppen niet worden 
opgehaald. U kunt uw bijdrage overmaken via de bank of de envelop afgeven 
bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen, de pastorie in Ewijk of Weurt 
en in Winssen Alex Willemsstraat 35. 
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Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl  of 
via e-mail: info@johannesxxiii.nl. 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
 

Overledenen 

Beuningen 

Sjaak Piels    83 jaar 

 

Weurt 

Ida Swartjes – Cornelissen  90 jaar 
 

 
 
 
 
 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
 

Digitaal een kaarsje opsteken 

Wilt u een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, 
iemand die u mist of iemand die u een hart onder de riem 
wilt steken?  
Dit kunt u doen via onze website www.johannesxxiii.nl. 
Daar kunt u een bericht achterlaten zodat onze parochie 
met u mee kan bidden. 
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Winssen 
 
 
 

 

Voortgang ontruiming kerkgebouw Winssen - november 2020 

Sinds de sluiting van de H. St. Antonius van Paduakerk is er nagedacht over 
hoe we met het interieur van deze kerk omgaan. Daarvoor is, zoals de vorige 
keer al gemeld, een plan geschreven waarin een volgorde staat waar de spullen 
een herbestemming kunnen krijgen. Dit plan is te lezen op onze site. 

Enkele beelden die passend zijn staan ondertussen in de oude toren in 
Winssen. Daar komt de doopvont nog bij. Daarna is er in de hoofdkerk in 
Beuningen gekeken of er plaats en behoefte is aan spullen uit de kerk van 
Winssen? Deze stap is afgerond. Alles is verplaatst en heeft of krijgt een 
goede herbestemming in de kerk in Beuningen. Ook o.a. de kerststal uit de 
kerk in Winssen kan zo dadelijk bewonderd worden in onze hoofdkerk, die 
iedere morgen geopend is voor alle mogelijke belangstellenden. 

Vervolgens hebben we in overleg met het bisdom gekeken of er andere kerken 
zijn die behoefte hebben aan ons kerkinterieur. Ook deze stap is voor een 
groot gedeelte afgerond. Het bisdom gaat voor ons op zoek naar 
herbestemmingen; Bij hen komen tenslotte de meeste vragen hierover ook 
binnen. Voor 2 onderdelen die nog in het kerkgebouw in Winssen zijn is het 
bisdom bezig herbestemming te zoeken: Dat zijn de preekstoel en het grote 
kruisbeeld dat vroeger midden in de kerk hing, maar nu een plaats tegen de 
muur heeft gekregen. Als dit proces is afgerond krijgen we als parochiebestuur 
een lijst met alle spullen die door ons beschikbaar zijn gesteld en die door het 
bisdom herbestemd worden, zodat we ook weten waar ze gebleven zijn. Het 
houten altaar met toebehoren bijv. doet op dit moment al dienst in een kerk in 
Hongarije. 

Als vierde stap is er gekeken naar de lijst met parochianen die schriftelijk 
hadden aangegeven voor een voorwerp in de kerk belangstelling te hebben. 
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Met al deze mensen is telefonisch contact geweest en in zoverre de items er 
nog waren is dit ook in overleg met hen afgewerkt. 

Blijven als laatste onderwerp nog over de kerkbanken. Deze hoeven als 
kerkelijk goed niet per se in een andere kerk herbestemd te worden. Deze 
banken gaan we in een soort openbare verkoop in eerste instantie verkopen 
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Kort kort kort 

Walking football Roda’28 al succes - In de Gelderlander van 15 oktober jl. 
de mededeling dat voetbalvereniging Roda’28 iets wilde bieden voor senioren 
uit het dorp. Daarom zijn ze gestart met walking football voor senioren. 
Inmiddels zijn er al een viertal trainingen geweest en hebben zich al zestien 
sportievelingen aangemeld. Wil je meer informatie neem dan contact op met 
Roda’28 via e-mail: secretariaat@roda28.nl 

Kunstwerk geschil - Hoe druk wordt het straks bij “de ziel van de 
wereld?” In de krant van vrijdag 16 oktober jl. een mooie grote foto van het 
kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas bij een maquette van hun 
kunstwerk. Voor het kunstwerk Anima Mundi is nu een bestemmingsplan 
opgesteld. Dit kunstwerk zal geplaatst worden in de perenboomgaard tussen 
hun kunsttuin Tempelhof en de dijk. Het kunstenaarsduo is blij dat realisering 
van hun levenswerk een stap dichterbij is gekomen. 

Winssen - Jeugdhonk houdt zaalvoetbaltoernooi. In de krant van 29 
oktober jl. de mededeling dat er op 4 november een zaalvoetbaltoernooi 
gehouden wordt. Dit wordt georganiseerd door de Nije Club van het jeudhonk 
en wordt gehouden in de sportzaal van De Paulus. De buurtsportcoaches van 
Beuningen in Beweging maken een teamindeling.  

Horeca op zoek naar licht in barre tijden. In de Gelderlander van 30 
oktober jl. een pagina gevuld met de tekst: “De horeca in Maas en Waal lijdt, 
nu de gedeeltelijke lockdown vermoedelijk tot in december voortduurt. De 
grens is een keer bereikt”. Onder het kopje Café Daan vertelt Daan Willems 
dat hij zich somber voelt. Er is voor hem zakelijk gezien een hoop 
onzekerheid als starter. Hij heeft wel van de eerste golf geleerd want hij heeft 
nu ook een cafetaria en verkoopt frites en snacks. Dat is op dit moment zijn 
duwtje in de rug. 

 
Oud Winssen; Piet Beekhuijzen in Duitsland om het leven gekomen.  

In het verleden bezocht ik regelmatig de zeer oud geworden Winssenaar Johan 
Beekhuijzen. Tijdens een van mijn bezoeken vertelde hij over een oom van 
hem die kort voor de Eerste Wereldoorlog in Duitsland door een misdrijf om 
het leven was gekomen. Hij was toen werkzaam bij een boerenfamilie 

genaamd Lievens. 
Het betrof de vrijgezelle Petrus (Piet) Beekhuijzen * Winssen 29-12-1878 en 
in de Duitse plaats Niedermörmter (bij Kalkar) om het leven gekomen op 
zondag 15-06-1913. Hij was toen al enige tijd in Duitsland werkzaam bij 
Lievens waar hij in hoofdzaak werkte als voerman.  
Op zondag 15-06-1913 was er kermis in Niedermörmter en daar ging hij in 
de namiddag met nog enkele landbouwknechten naar dat evenement. In de late 
avond zag een jongere werkcollega van Piet, toen zij in een bierhuis 
vertoefden een man er met zijn wandelstok vandoor was gegaan. Die jongen 
had niet het lef om achter de dief aan te gaan. De dief werd toen door Piet 
achtervolgd en aangesproken en wilde hem de wandelstok afnemen. De dief 
zette een grote mond op en begon met de stok op Piet in te slaan. Hij sloeg 
Piet, zoals bij het politieonderzoek bleek, met de versierde handgreep, op zijn 
hoofd en tegen zijn hals en wel zodanig hard dat hij eraan overleed. In de hals 
was een halsslagader was gesprongen. Van de wandelstok bleven drie delen 
over. 

De verdachte bleek tijdens het politieonderzoek, een zekere Berends uit 
Holland te zijn, die ook bij een Duitse boer werkte. Hij was in het verleden al 
vaker met de Duitse justitie als vechtersbaas in aanraking geweest. 
Drie maanden later in september, werd het misdrijf behandeld bij de 
strafkamer in Kleef.  

De aanklacht was; mishandeling met dodelijke afloop. Wegens gebrek aan 
bewijs werd Berends vrijgesproken en kreeg wel een boete van 20 Duitse 
Mark wegens het ongeoorloofd dragen van een wapen. Hij werd direct na de 
uitspraak in vrijheid gesteld. Hij had toen al wel drie maanden in voorarrest 
opgesloten gezeten. 
Piet is begraven op het r.k. kerkhof in Obermörmtel. De vader van Piet was op 
de begrafenis in Duitsland geweest.  
Een broer van Piet, Antonius Beekhuijzen * in Winssen 14-01-1877, was ook 
in Duitsland werkzaam. Hij trouwde daar in Vijnen (bij Obermörmter) met de 
Duitse Johanna Beckmann uit die plaats. 

Er werkten voor de Eerste Wereldoorlog nog meer Winssenaren in de 
landbouw in Duitsland. Dat waren meestal seizoenarbeiders. De lonen waren  
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datum "feest" tijd pastor koor / muziek tijd pastor koor / muziek tijd pastor koor / muziek

za 12 dec 3e zondag
Advent 19:00 pastoor Ruud Roefs Marieke van der Ven

& André Haverkort

zo 13 dec 10:00 WoCo LGK 10:00 pastoor Ruud Roefs Jan Tel 10:00 WoCo OC

za 19 dec 4e zondag
Advent 19:00 WoCo & Boeteviering

Koos & Irma
Marieke van der Ven
& André Haverkort

zo 20 dec 10:00 WoCo & Boeteviering
Koos & Irma Marieke van der Ven 10:00 pastoor Ruud Roefs AK / SCA

do 24 dec Kerstavond 19:00 pastoor Ruud Roefs en 
em. past. Jan de Waal 17:00 WoCo

pastor Roman Gruijters Marieke van der Ven

20:00 WoCo
Pastor Roman Gruijters Jan Tel 20:00 WoCo OC

22:00 pastoor Ruud Roefs LGK 24.00 em. past. Harry van Dooren

vr 25 dec 1e Kerstdag 10:00 em. past. Ton van Balveren LGK 10:00 pastoor Ruud Roefs Cor Auwerda 10:00 em. past. Jan de Waal AK

za 26 dec 10:00 em. past. Harry van Dooren Marieke van der Ven 10:00 pastoor Ruud Roefs AK

zo 27 dec Feest v/d
H. Familie 10:00 pastoor Ruud Roefs

do 31 dec Oudjaar 19:00 pastor Roman Gruijters LGK 19:00

Oecumenische viering 
pastoor Ruud Roefs &

ds. Dick Sonneveld
(in de Protestantse Kerk)

vr 1 jan Nieuwjaar geen viering geen viering

za 2 jan Openbaring
 des Heren em. past. Harry van Dooren

zo 3 jan 10:00 pastoor Ruud Roefs LGK em. past. Harry van Dooren 10:00 em. past. Jan de Waal AK

za 9 jan Doop van de 
Heer 19:00 pastoor Ruud Roefs

zo 10 jan 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 WoCo OC

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

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen
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daar in die tijd veel hoger dan in Holland en zij werden door de werkgever 
over het algemeen goed behandeld. 

Genoemde Berends is daarna in een kolenmijn gaan werken en daar is hij bij 
een bedrijfsongeval om het leven gekomen. 

©Bart Wattenberg JOzn. 

 
 
Foto. Uitgebreide familie Gradus Beekhuijzen-v.d. Pol uit de Geerstraat in Winssen. 
Archief Bart Wattenberg 

-- 

Vlak voor het ter perse gaan van deze uitgave bereikte de redactie het droevige 
bericht dat Bart Wattenberg, 2 december, op 82-jarige leeftijd is overleden. Vele 
jaren schreef hij artikelen over de historie van de regio, Winssen in het bijzonder. 
Vele van deze verhalen zijn in dit blad gepubliceerd. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk hiervoor. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 

de redactie 
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Ewijk 
 
 

 
 

 

 
 
 

Kerk open op Tweede Kerstdag 

Op tweede kerstdag is in Ewijk, zoals ook in voorgaandejaren de kerk van 
14.00 tot 16.00uur geopend, voor iedereen die graag de kerstal komt 
bezichtigen. Er zal passende kerstmuziek klinken. Op deze kerstmiddag even 
eruit lopen, even op bezoek bij Kerstkind. Natuurlijk met afstand wegens 
corona, maar in onze kerk is ruimte genoeg. 
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Bio-industrie 

We schrijven 1975. Ik zit in de vierde klas HAVO van het Pax Christi College 
in Druten. Puberale problemen stonden niet in de weg een mooie tijd te 
hebben tijdens de schoolcarrière. Achteraf dan. Op donderdag het vierde of 
vijfde lesuur kregen we Nederlandse les in een barak waar de sfeer overeen-
kwam met de stemming van onze leraar: koud, muffig en tot chagrijn 
gedoemd. We werden kil en effectief afgeknepen. Hoe anders ging het in het 
uur daarna. De leraar maatschappijleer was de man die ons in die les wat 
sociale betrokkenheid en maatschappelijk belang trachtte bij te brengen. Zijn 
democratische beginselen bracht hij in de praktijk door ons los te laten en dat 
feestje beviel ons wel nadat we Nederlands hadden gehad; een puinhoop in de 
klas. Toch herinner ik me twee lessen die indruk hebben gemaakt in dat jaar. 
De eerste ging over de aanstaande onafhankelijkheid van Suriname. In die 
periode veel in het nieuws. We moesten een cartoon tekenen. Samen met mijn 
schoolvriend tekenden we de president van Suriname staande op een stoel, die 
van Agt (de Nederlandse premier) er onderuit aan het schoppen was. Het werd 
een prachtige cartoon, waar van Agt met pukkel en al erg getrouw uit 
tevoorschijn kwam. 

Maar om de tweede les gaat het hier. Over iets wat nu nòg actueel is. Die les 
ging over de bio-industrie. De leraar probeerde met alle geweld (eigenlijk hem 
vreemd) ons aan het discussiëren te krijgen, maar wij aten de kippen liever 
dan erover te discussiëren. Ook gebakken eieren gingen er beter in. Toch heeft 
die les indruk op me gemaakt. Ik sympathiseer tegenwoordig zogezegd met 
Marianne Thieme, die nog niet zo heel lang geleden telkens haar inbreng in 
elk debat afsloot met de woorden: “… en voorts ben ik van mening dat er een 
eind moet komen aan de bio-industrie…”. Nou stem ik niet op de partij voor 
de dieren, maar ik vind het wel jammer dat Marianne niet meer in de kamer 
zit. Het is te gek voor woorden dat o.a. kippen in batterijen zitten en varkens 
in krappe hokken. Kennelijk willen we niet betalen voor dierenwelzijn. Ikzelf 
incluis. We eten dan misschien scharrelvlees en scharreleieren, de bio-
industrie bestaat nog altijd. Laten we de dieren daarom niet afknijpen. Dat kan 
nooit de bedoeling zijn geweest toen we het rentmeesterschap over onze 
schepping ontvingen. 

Theo Coenders 
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Openstelling kerk gedurende kerstperiode 2020 

Een aantal vrijwilligers van de H. Cornelius kerk heeft een nieuwe kerststal 
gebouwd. Daarin staat de kerstgroep uit de kerk van Winssen. 

Dit jaar is er ook weer een tentoonstelling van oude en nieuwe kazuifels in de 
kerk. Op Eerste en Tweede kerstdag, zondag 27 december en zondag 3 januari 
is de kerk geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur om de kerststal te bezoeken en 
eventueel de tentoonstelling van de oude en nieuwe kazuifels te bewonderen. 

Wanneer u de kerk wilt bezoeken is van wege de Covid-19 maatregelen een 
mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht. 

Het deurbeleid is op de feestdagen, de zondagen 27 december en 3 januari, bij 
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Herinneringen 

Net na sinterklaas was het bij ons 
thuis tijd om de kerstboom in 
huis te halen en het huis in 
kerstsfeer te brengen. Pa zette de 
kerstboom die op zo’n ruw 
houten kruis was getimmerd 
naast het raam. Ma lag een groen 
kleedje om de standaard heen 
zodat die bedekt was. De kerst-
versiering werd kwam te voor-
schijn, wat een mooi blinkende 
spulletjes allemaal. Die mooie 
zilveren ballen hadden een 
enorme aantrekkingskracht en ik 
wilde meehelpen. Pats, daar ging 
er al een op de grond en viel in 
kleine stukjes. Wat waren die ballen toch breekbaar en ik was nog wel zo 
voorzichting. De doos met versiering werd snel buiten bereik van de kinderen 
gezet. We mochten wel kijken maar niet meer aan de spulletjes komen. De 
piek werd als eerste geplaatst, daarna volgden van die knijpertjes waarin 
bovenop echte kaarsen konden worden gezet, op de punten van de takken 
geklemd. Na het inhangen van de ballen en de slingers met kralen volgden van 
die zilveren sliertjes, lametta’s die het geheel af maakten. Als de kaarsen ’s 
avonds in het weekend werden aangestoken stond er altijd een emmer met 
zand klaar naast de boom. 

Natuurlijk wilden wij kinderen met het zand spelen, wat is er nu leuker dan 
zandtaartjes maken. Maar helaas, dat mochten we niet dat zand was voor de 
boom. Ik snapte er niets van, wat moest die boom nu met het zand? Oma 
vertelde later toen ik ernaar vroeg dat als de kaarsjes branden er heel soms een 
vlammetje op de naalden van de boom kwamen en daar kunnen die niet tegen. 
Met het zand konden dan die vlammetjes uitgemaakt worden. Voorheen stond 
er een emmer water naast de boom in plaats van zand. Kleine broer kroop daar 
dan heen en begon met zijn handjes in het water te slaan zodat het water in het 
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rond spatte en alles kletsnat werd. Dat was geen doen elke keer weer alles nat, 
daarom is het water vervangen door zand. 
Het is best wel gevaarlijk echte kaarsen branden in een boom, gelukkig 
hebben we tegenwoordig elektrische verlichting. Het blijft betoverend een 
versierde boom met bij de boom de kerststal als teken van hoop.  

 

Zilveren erepenning voor Herman Leenders 

Op zaterdag 31 oktober jongstleden heeft burgemeester Daphne Bergman aan 
Herman Leenders de zilveren erepenning van de gemeente Beuningen 
uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor onze parochie (in het bijzonder 
voor de geloofsgemeenschap Beuningen), de hockeyclub, het Rode Kruis en 
wat al niet meer. 

De uitreiking van de onderscheiding – men slaagde er gelukkig in dit voor 
Herman geheim te houden! – vond plaats in de Corneliuskerk. Echtgenote 
Coby mocht haar man de erepenning opspelden. Na afloop van de 
plechtigheid werd buiten het bordje ‘Herman Leenderspad’ onthuld. Voortaan 
de naam van het pad rond de kerk, dat Herman – hoe kan het ook anders? – 
zelf mee heeft aangelegd. 

Vanwege alle maatregelen rond de corona-crisis konden slechts dertig mensen 
de plechtigheid bijwonen. In ‘normale’ omstandigheden zou de kerk 
ongetwijfeld tot de laatste plaats bezet zijn geweest. Niet zo gek, als je 
bedenkt dat Herman – dit klonk door in elk van de gehouden toespraken – 
altijd voor iedereen klaar staat. Nooit doen we vergeefs een beroep op hem. En 
dat is niet overdreven.  

Een zilveren penning … voor een man van goud! 

Herman, bedankt!! 
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Bijzonder feest van de H. Andreas in Weurt 

De viering van maandag 30 november in Weurt stond in het teken van het 
feest van de H. Andreas, patroonheilige van de Weurtse kerk en werd door 
Pastoor Ruud Roefs en emeritus pastor Jan de Waal voorgegaan.  

Traditiegetrouw staat deze viering open voor alle gelovigen van de parochie 
H. Johannes XXIII. Aansluitend zou in de pastorie een gezellig samenzijn 
worden georganiseerd voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten 
voor de Weurtse geloofsgemeenschap. Maar helaas kon deze gezellige avond 
in verband met de huidige Coronamaatregelen niet doorgaan. Ook was de 
viering die avond in verband met diezelfde Coronamaatregelen voor maar 
maximaal 30 bezoekers toegankelijk. Vele vrijwilligers hebben wij tijdens 
deze bijzondere viering - weliswaar op 1,5 meter afstand - mogen begroeten. 

Tijdens de Weurtse vrijwilligersavond worden traditiegetrouw twee 
vrijwilligers verrast met het opspelden van het Andreaskruisje. Dit is een extra 
blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze 
geloofsgemeenschap. Tijdens de viering die avond sprak voorganger emeritus 
pastor Jan de Waal op zijn zo persoonlijke wijze met veel lof over twee 
bijzondere Weurtse vrijwilligers, de heer en mevrouw Burghouts. Joop is al 
jaren trouw lid van onze hoveniersgroep terwijl Annie zich al langjarig 
verdienstelijk maakt voor de vrijwilligersgroep van gastdames/gastheer. Dit 
echtpaar kreeg het Andreaskruisje opgespeld vergezeld van de bijbehorende 
oorkonde. 

Maar het was nog niet gedaan met de verrassingen tijdens het feest van de H. 
Andreas. Aan het einde van de viering wilde voorganger emeritus pastor Jan 
de Waal de viering afsluiten en de kerkgangers een goed thuiskomen 
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Andreas. Aan het einde van de viering wilde voorganger emeritus pastor Jan 
de Waal de viering afsluiten en de kerkgangers een goed thuiskomen 
toewensen. Maar zover kwam het niet. 

Namens de contactraad van Weurt richtte Peter Reijnen het woord tot emeritus 
pastor Jan. In zijn woorden blikte hij terug naar de start van Jan in Weurt tot 
en met het moment waarop Jan zijn besluit had genomen en wereldkundig 
gemaakt dat op zondag 26 april zijn afscheidsviering zou worden gehouden 
met aansluitend zijn emeritaat/pensionering. Deze voor Jan zo bijzondere dag 
in april was al helemaal in voorbereiding toen de Coronamaatregelen het 
doorgaan van deze afscheidsviering onmogelijk maakte. De lovende woorden 
met een oprechte waardering voor zijn gedane inspanningen voor Weurt, 
werden voor Jan vergezeld van een flesje drank en een uitnodiging voor zijn 
zo geliefde restaurant in het Duitse Kevelaer. Het is nu wachten op een 
Corona proof moment in 2021. Als een extra blijk van waardering voor zijn 
inzet van vele jaren voor de Weurtse geloofsgemeenschap kreeg een blij 
verraste emeritus pastor Jan de Waal door de Weurtse contactraad het 
Andreaskruisje opgespeld. Ook hier hoorde een oorkonde bij. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan Marian Reijnen die namens de 
vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap ook een woord tot Jan wilde 
richten. Ook sprak zij veel waardering uit aan het adres van Jan. Namens de 
vrijwilligers was er ook nog een afscheidscadeau gekocht. Jan zelf had in 
maart van dit jaar in een winkel in Kevelaer enkele beelden van prachtig 
houtsnijwerk terug laten zetten met het idee dat die beelden op een later 
moment door hem zelf konden worden opgehaald. Ook Corona zorgde ervoor 
dat Jan zijn geliefde Kevelaer vanaf die zondag niet mee kon bezoeken en zijn 
bestelde beelden kon ophalen. Jan was blij verrast dat juist die beelden 
vanavond als cadeau aan hem werden overhandigd. 

Zo kon deze toch heel speciaal verlopen viering van het feest van de H. 
Andreas in Weurt door de beide voorgangers worden afgesloten. Als blijk van 
waardering was aan het einde van deze viering voor alle vrijwilliger van de 
Weurtse geloofsgemeenschap een amaryllis bol als presentje aanwezig. 

De contactraad H. Andreas Weurt. 
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Andreaskoor Weurt: Ceciliafeest 2020 

Zondag 22 november vierde het Andreaskoor van Weurt het Ceciliafeest met 
een wat andere invulling dan gebruikelijk. Geen feest bij “Hanneke” na afloop 
van de viering maar noodgedwongen naar huis na de H. Mis. 

Aan deze viering werkte, naast pastoor Ruud Roefs, ook emeritus pastor Jan 
de Waal mee en tevens de in november tot diaken gewijde, Rowan Gruijters 

Tijdens de viering werden er twee zangers gehuldigd, Wil Marcus en Simon 
Veenman. Beiden zijn ze dit jaar 60 jaar lid van het koor. En beiden zijn ze 
niet alleen zanger.  

 
Op de foto:de jubilarissen van het Andreas koor (eigen foto Andreas koor) 

Wil is ook de dirigent van ons koor, bestuurslid van de St. Gregorius-
vereniging en hij verzorgt de misblaadjes voor de vieringen in de Andreas-
kerk. Daarnaast heeft hij voor zijn bovenlokale activiteiten op zanggebied in 
het verleden al de onderscheiding van Lid van Verdienste ontvangen van de 
St. Gregoriusvereniging. En Simon is ook secretaris van het bestuur. Hij 

studeerde een aantal jaren theologie en na zijn succesvol afgeronde 
propedeuse, volgde hij nog enkele deelstudies. Met die achtergrond verzorgde 
hij ook tekstverklaringen in het Andreasblad en de overwegingen bij Woord- 
en Communievieringen van het Andreaskoor. De voorzitter van het koor sprak 
de jubilarissen toe en ging daarbij in op deze en een aantal andere specifieke 
aspecten van hun verdiensten. Pastoor Ruud Roefs overhandigde hen de 
oorkonden en de versierselen werden hen opgespeld door hun partners. Dit 
alles rekening houdend met de Coronaregels, dus met mondkapjes en waar 
nodig met handschoenen. Alleen even mondkapjes af voor een officiële foto. 
Een warm applaus viel hen ten deel van de 30 mensen in de kerk voor een 
leven lang dienstbaar zijn voor de vieringen in onze kerk. . . . . 60 jaar! 

Dank aan muzikale verzorgers tijdens Corona-tijd. 
Aan het einde van de viering werden nog een viertal leden extra bedankt voor 
de wijze waarop zij, binnen de geldende regels, al een half jaar de vieringen 
namens het Andreaskoor verzorgen. Jos Daam, Wil Marcus en Simon 
Veenman voor hun zang en Anne-Marie Dennissen voor de begeleiding op het 
orgel. 

Feliciteren op afstand en een verrassing voor de koorleden! 
In de pastorie vond nog een “defilé” plaats om de jubilarissen op afstand 
verbaal te kunnen feliciteren. Een “onhandig” gevoel, feliciteren op afstand. 
En daar wachtte de leden nog een verrassing. Geen feest bij “Hanneke” dus, 
maar ieder kreeg het zgn. “Cecilia thuisfeestpakket” mee naar huis om het 
feest in huiselijke kring nog een beetje gestalte te geven. De leden die niet 
aanwezig konden zijn, werden door een deel van het bestuur thuis verrast met 
de aanbieding van het feestpakket, natuurlijk óók volgens de Coronaregels. 

Het koor prijst zich gelukkig met leden die langdurig deel blijven uitmaken 
van het koor.  
Een vreemd, maar toch geslaagd Ceciliafeest 2020! 

Bestuur Andreaskoor Weurt 
 
 
 
 

Kerstmis 2020Parochie H. Johannes XXIII 25

Andreaskoor Weurt: Ceciliafeest 2020 

Zondag 22 november vierde het Andreaskoor van Weurt het Ceciliafeest met 
een wat andere invulling dan gebruikelijk. Geen feest bij “Hanneke” na afloop 
van de viering maar noodgedwongen naar huis na de H. Mis. 

Aan deze viering werkte, naast pastoor Ruud Roefs, ook emeritus pastor Jan 
de Waal mee en tevens de in november tot diaken gewijde, Rowan Gruijters 

Tijdens de viering werden er twee zangers gehuldigd, Wil Marcus en Simon 
Veenman. Beiden zijn ze dit jaar 60 jaar lid van het koor. En beiden zijn ze 
niet alleen zanger.  

 
Op de foto:de jubilarissen van het Andreas koor (eigen foto Andreas koor) 

Wil is ook de dirigent van ons koor, bestuurslid van de St. Gregorius-
vereniging en hij verzorgt de misblaadjes voor de vieringen in de Andreas-
kerk. Daarnaast heeft hij voor zijn bovenlokale activiteiten op zanggebied in 
het verleden al de onderscheiding van Lid van Verdienste ontvangen van de 
St. Gregoriusvereniging. En Simon is ook secretaris van het bestuur. Hij 

studeerde een aantal jaren theologie en na zijn succesvol afgeronde 
propedeuse, volgde hij nog enkele deelstudies. Met die achtergrond verzorgde 
hij ook tekstverklaringen in het Andreasblad en de overwegingen bij Woord- 
en Communievieringen van het Andreaskoor. De voorzitter van het koor sprak 
de jubilarissen toe en ging daarbij in op deze en een aantal andere specifieke 
aspecten van hun verdiensten. Pastoor Ruud Roefs overhandigde hen de 
oorkonden en de versierselen werden hen opgespeld door hun partners. Dit 
alles rekening houdend met de Coronaregels, dus met mondkapjes en waar 
nodig met handschoenen. Alleen even mondkapjes af voor een officiële foto. 
Een warm applaus viel hen ten deel van de 30 mensen in de kerk voor een 
leven lang dienstbaar zijn voor de vieringen in onze kerk. . . . . 60 jaar! 

Dank aan muzikale verzorgers tijdens Corona-tijd. 
Aan het einde van de viering werden nog een viertal leden extra bedankt voor 
de wijze waarop zij, binnen de geldende regels, al een half jaar de vieringen 
namens het Andreaskoor verzorgen. Jos Daam, Wil Marcus en Simon 
Veenman voor hun zang en Anne-Marie Dennissen voor de begeleiding op het 
orgel. 

Feliciteren op afstand en een verrassing voor de koorleden! 
In de pastorie vond nog een “defilé” plaats om de jubilarissen op afstand 
verbaal te kunnen feliciteren. Een “onhandig” gevoel, feliciteren op afstand. 
En daar wachtte de leden nog een verrassing. Geen feest bij “Hanneke” dus, 
maar ieder kreeg het zgn. “Cecilia thuisfeestpakket” mee naar huis om het 
feest in huiselijke kring nog een beetje gestalte te geven. De leden die niet 
aanwezig konden zijn, werden door een deel van het bestuur thuis verrast met 
de aanbieding van het feestpakket, natuurlijk óók volgens de Coronaregels. 

Het koor prijst zich gelukkig met leden die langdurig deel blijven uitmaken 
van het koor.  
Een vreemd, maar toch geslaagd Ceciliafeest 2020! 

Bestuur Andreaskoor Weurt 
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Bedankt, 

Per januari 2021 stopt Dhr. J. Albers met het bezorgen van het Parochieblad 
Rondom Johannes. Na vele jaren van bezorgen in de Th. van Heereveldstraat 
willen wij hem heel hartelijk bedanken voor de belangeloze inzet voor de 
Weurtse Geloofsgemeenschap. Wij hebben nog geen opvolger gevonden die 
zijn taak wil overnemen dus zal er in de Th. van Heereveldstraat per januari 
2021 geen parochieblad bezorgt gaan worden. Wilt u toch een Rondom 
Johannes ontvangen dat kunt u zich aanmelden voor een digitale versie via de 
site van de Parochie. (www.johannesxxiii.nl)  Klik op de afbeelding van het 
parochieblad en meld u aan. Wilt u een papieren versie ontvangen dat kunt 
deze afhalen achter in de kerk.  
Contactraad H. Andreas te Weurt 

 

Kerst met Our Choice 

Zoals alles in 2020 zal ook Kerstmis anders zijn dan voorgaande jaren.  
Our Choice wilt u toch een warme Kerstviering aanbieden. Op donderdag 24 
december a.s. om 20.00 uur zullen wij in de Andreas kerk te Weurt met een 
beperkte groep zangers en voor een beperkte groep mensen sfeervol kerst 
vieren. Omdat er door de huidige maatregelen slechts 30 mensen in de kerk 
aanwezig mogen zijn, kunt u deze viering ook online bekijken en beluisteren. 
De link voor deze online viering vindt u op onze website 
www.ourchoiceweurt.nl en op de website www.johannesxxiii.nl.  
Viert u Kerst 2020 (online) met ons mee!? 

 

De geboorte van Jezus in onze kerstverhalen 

Binnenkort is het weer Kerstmis. In de verhalen over de geboorte van Jezus 
vinden we meestal de volgende onderwerpen terug: Maria en Jozef die geen 
plaats kunnen vinden in de herberg; de geboorte in een stal met zijn kribbe, os 
en ezel; de engelen en herders in het veld; de ster, de drie wijzen uit het 
oosten; de vlucht naar Egypte en de onnozele kinderen. Deze onderwerpen 
zijn ontleend aan twee van de vier evangelies, namelijk die van Matteüs en 
Lucas. Het oudste evangelie, dat van Marcus, heeft geen geboorteverhaal, 
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Johannes ook niet. Zelfs Paulus, de eerste schrijver over Jezus, niet. Marcus 
begint bij het openbare optreden van Jezus met de doop van Jezus in de 
Jordaan. Johannes begint zijn verhaal met het Woord dat Mens is geworden en 
met de getuigenis van Johannes de Doper dat Jezus de Zoon van God is.  

Toen Matteüs en Lucas met het schrijven van hun evangelies begonnen 
hadden zij de tekst van Marcus voor zich liggen en ontdekten tot hun 
verbazing dat er niets vermeld werd over de geboorte van Jezus en zijn 
kinderjaren. Die leemte wilden zij opvullen en maakten daarbij gebruik van de 
verhalen die ongeveer vijftig jaar na de dood van Jezus in de eerste christelijke 
gemeenten verteld werden. 
Men zou verwachten dat er grote overeenkomsten zouden zijn in hun 
geboorteverhalen. Net zoals er grote overeenkomsten zijn tussen de 
(synoptische) evangelies van Marcus, Matteüs en Lucas over het openbare 
optreden van Jezus. Maar dit is niet zo. Overeenstemming is er over: de 
namen van Jezus' ouders (Maria en Jozef); de maagdelijke conceptie van Jezus 
(zwanger geworden door de Heilige Geest); de geboorte van Jezus in 
Bethlehem en de plaats Nazareth waar Jezus opgroeide. 

Onderling zijn er echter grote verschillen. Bij Matteüs vinden we: de 
aankondiging van de geboorte van Jezus door een engel van de Heer in een 
droom van Jozef; de drie wijzen (geen koningen) uit het oosten met hun 
geschenken; de ster die de wijzen op hun weg begeleidt; de vlucht naar Egypte 
en de opdracht van Herodes om alle kinderen van twee jaar en jonger in 
Betlehem en omgeving om te brengen. 

Bij Lucas vinden we: de aankondiging van de geboorte van Jezus door de 
engel Gabriël aan Maria; het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabet; de 
volkstelling om zich te laten inschrijven in Betlehem; na de bevalling 
wikkelde Maria Jezus in doeken en legde hem in een kribbe (voederbak) 
omdat er geen plaats was in een nachtverblijf in Betlehem; een engel die in 
een stralend licht de geboorte van Jezus meedeelt aan herders in het veld 
vergezeld door een groot hemels leger dat God prijst met de woorden: 'Eer aan 
God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft'; 
de opdracht in de tempel met Simeon en Anna en de twaalfjarige Jezus in de 
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tempel. (Vergeleken met de volksverhalen komen in de twee evangelies de 
stal, schapen, kamelen en de os en de ezel niet voor). 

In onze voorstellingen van het Kerstgebeuren zijn de beschrijvingen 
ineengeschoven: eerst het eerste hoofdstuk van Lucas, dan het eerste 
hoofdstuk van Matteüs, vervolgens het eerste gedeelte van het tweede 
hoofdstuk van Lucas (1-52) en de terugkeer naar Nazareth in beide evangelies. 

De geboorteverhalen in Matteüs en Lucas kunnen beschouwd worden als een 
voorwoord tot hun evangelies. Zij weerspiegelen de eerste christelijke 
overtuigingen over de belangrijkheid van Jezus. In Matteüs krijgt Jozef de 
opdracht van de engel om Jezus de naam te geven van Emmanuel, wat 
betekent 'God met ons'. In Lucas zegt de engel Gabriël tegen Maria dat ze haar 
kind Jezus moet noemen. 'Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd'. 

Een centraal thema in beide geboorteverhalen is het Licht dat schijnt in de 
duisternis. Bij Matteüs is het de ster die schijnt aan de nachtelijke hemel en de 
weg wijst waar de drie wijzen Jezus kunnen vinden. Lucas gebruikt het beeld 
van de herders in het veld die door de komst van de engel omgeven worden 
door het stralende licht van de Heer. Iedereen begrijpt de tegenstelling tussen 
licht en donker. Donker staat voor blindheid, nacht, kou, wanhoop, 
verlorenheid, chaos, dood en verlangen naar licht. Licht is het 
tegenovergesteld hiervan. In het licht is men veilig, het geeft warmte en leven. 
Het is een van eerst scheppingsdaden van God: 'Er moet licht komen' 
(Genesis). In Psalm 119 zingen we: 'Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 
een licht op mijn pad'. In de Adventstijd staat het licht voor Gods bevrijdend 
handelen: 'Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij 
die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen' (Jesaja, 9:1). 
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