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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 8 mei 2021. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 22 april 2021 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Op weg naar een andere kerk ...?  

Op 16 november 1965 – drie weken voor beëindiging van het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) kwamen veertig bisschoppen uit 
verschillende landen bij elkaar. Plaats van handeling: de Domitilla-
catacomben buiten Rome. Een bewuste keuze waarmee men uitdrukking gaf 
aan het verlangen naar ‘herbronning’, heroriëntatie, terugkeer naar het élan, 
naar het enthousiasme – maar vooral ook de eenvoud van het allereerste begin. 
Men wilde opnieuw een ‘kerk van de armen zijn’ – een motto dat paus 
Johannes XXIII vier weken voor het begin van het concilie in een 
radiotoespraak deed uitgaan. Een kerk van de armen, dat wil zeggen: een kerk 
die er zich van bewust is dat armen en verdrukten – waar ter wereld ook – 
wezenlijk en volwaardig deel uitmaken van de kerk als ‘volk van God’. Dat 
armoede wezenlijk onrecht is en als zodanig ingaat tegen Gods bedoeling met 
de schepping. En dat de kerk – juist op grond van het evangelie – spreekbuis 
dient te zijn voor hen die worden veroordeeld tot een leven in armoede. Zo 
wilde men kerk zijn. En niet anders. 

De veertig genoemde bisschoppen – onder hen (kent u hem nog?) Helder 
Camara, aartsbisschop van Recife (Brazilië) – pakten dit thema op, maar 
gingen nog een stap verder. Hun samenzijn mondde uit in een gezamenlijke 
belofte, het zogenaamde ‘catacombenverdrag’, waarin men zich persoonlijk 
verplichtte tot een leven ‘in de geest van het evangelie’. Bisschoppelijke 
paleizen (het woord alleen al!) werden ingeruild voor eenvoudige 
onderkomens – soms midden in een sloppenwijk. In kleding, voeding en wijze 
van vervoer wilde men zich niet onderscheiden van gewone mensen om hen 
heen. Ambtsinsignes dienden van eenvoudig materiaal te worden gemaakt – 
en niet van zilver en goud, en het gebruik van eretitels werd afgewezen – als 
zijnde in strijd met ‘de geest van het evangelie’. De kerk, zo stelde men, dient 
niet te denken in termen van macht. Zij is geroepen tot dienstbaarheid. En een 
kerk die niet dient, zo luidde de gemeenschappelijke overtuiging, dient tot 
niets. 

Later zouden zich nog zo’n vijfhonderd bisschoppen aansluiten bij dit prachtig 
initiatief. Desondanks verzandde het, bloedde het langzaam dood. Want al vrij 
snel kwam er verzet vanuit de kerkelijke hiërarchie die grote vragen had bij de 
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radicaliteit van genoemde keuzes – en met name bij de nadrukkelijke keuze 
voor de armen die de kerk, zo vreesde men, wel eens in conflict zou kunnen 
brengen met de machtigen der aarde. De machtigen der aarde met wie velen 
aan de top van de kerkelijke ladder het opvallend goed konden vinden. 
Konden en kunnen. 

Einde verhaal, zou je kunnen denken. Zo leek het inderdaad lange tijd. Totdat 
er, nota bene in Rome zelf, een man tot paus wordt gekozen die de naam 
Franciscus aanneemt. Daarmee verwijzend naar Franciscus van Assisi, de 
‘poverello’, de kleine arme. De heilige die achthonderd jaar geleden in daad 
en in woord – in die volgorde – het evangelie uitdroeg, met in zijn hart een 
bijzonder plekje voor de allerkleinsten en allerarmsten. Franciscus. Een paus 
die eenvoudige en voor iedereen toegankelijke woorden spreekt. Uit het hart 
en tot het hart. Een mens die weinig opheeft met uiterlijk vertoon. Niet te goed 
is om zijn eigen koffers te dragen. En zich verplaatst in een eenvoudige Fiat in 
plaats van de pauselijke limousine. Of om het ‘op z’n bijbels’ te zeggen: op 
een ezel – en niet te paard. Een hoopvol teken. Het doet minstens vermoeden 
dat het anders kan. 

Echt groot ben je, zo luidt de boodschap van het evangelie – echt groot, als je 
het aandurft jezelf klein te maken. Groot ben ik, als ik neerdaal van die troon 
van hoogmoed en eigen gelijk. Als ik alle eigendunk en arrogantie varen laat 
en respectvol voor mijn naaste ‘door de knieën ga’. Voor mijn naaste die is als 
ik. Een kind van God. 

Pastor Ruud Roefs 
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De zin van vasten 

Al sinds de eerste eeuwen bereiden christenen zich tijdens de veertigdagentijd 
voor op Pasen. Vasten is voor ons een tijd van inkeer en verzoening, van een 
hernieuwde aandacht voor elkaar en voor de schepping. Een tijd waarin we 
nadenken over onze relatie met God en wat de boodschap van Jezus voor ons 
in het hier en nu betekent. We besteden meer aandacht aan de medemens in 
nood en werken samen aan een rechtvaardige samenleving. 

Waarom vasten? 
Iedereen kent het begrip ‘vasten’, maar wie doet het nog echt. Misschien is het 
goed om eens na te denken over het vasten zelf: heeft dit zin, wat is het doel 
ervan, hoe kan je zinvol vasten…? Moeten we het vasten maar afschaffen of 
juist nieuw leven in blazen? Geef toe, vasten staat haaks op onze moderne 
genotscultuur. Vooral in deze coronatijd willen we liever niet afzien van wat 
we nog wel mogen of kunnen doen, zoals lekker eten, snoepen, drinken, 
gamen of de hele avond ‘netflixen’. Toch is vasten juist nu zinvol!  

Vasten is voor niemand een leuke hobby. Je lichaam verzet zich en het kost 
zelfoverwinning. Sommigen bekijken het alsof het zou gaan om gezonder te 
leven. Maar vasten heeft niets te maken met diëten: mensen die minder eten 
om gezondheidsredenen doen dat voor hun lichaam, maar vasten heeft een 
geestelijk doel. 

Waar ligt de oorsprong van de veertigdagentijd? 
De oorsprong komt van de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht in 
vasten en gebed. Waarom trok Hij veertig dagen de woestijn in met alleen 
maar water? De reden is duidelijk: voor Hij begon met zijn openbare 
prediking wilde Hij zich volledig richten op God. Hij wilde zich innerlijk 
afstemmen op God en dus alle afleiding, alle andere ‘stemmen’ tot zwijgen 
brengen. Dit was voor Jezus zo belangrijk dat Hij er veertig volle dagen al het 
andere voor opzij schoof. Dit vraagt een zeer grote zelfdiscipline die maar 
weinigen kunnen opbrengen. 

Aswoensdag en Goede Vrijdag 
Zoals gezegd herinnert vasten aan het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus, na 
zijn doop door Johannes de Doper, veertig dagen doorbracht in de woestijn 
zonder eten. Tijdens de vastenperiode worden Aswoensdag en Goede Vrijdag 
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als vastendagen aangeduid. De invulling van deze vastendagen kunnen 
christenen op een eigentijdse manier beleven. Als het maar getuigt van 
oprechte wil tot verandering en inkeer. In onze parochie zullen wij de 
Palmpasentakjes op een symbolische wijze tijdens de Aswoensdagviering 
verbranden. De as gemaakt van palmtakjes herinnert on eraan waar de 
Veertigdagentijd echt om draait. De takken kondigen de Goede Week aan, het 
lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Palmzondag is immers het 
begin van de Goede Week die ons naar Pasen leidt. As is al eeuwenlang een 
symbool van boetedoening en bekering. 

De zin van vasten 
Vasten is een middel om zich te herbronnen, de geest te voeden, de weg naar 
binnen te gaan, de relatie met God te verdiepen. Ons lichaam krijgt normaal 
gezien meer dan genoeg eten. Daarom is het goed om een tijd onze 
lichamelijke honger de mond te snoeren en alle aandacht te geven aan onze 
geestelijke behoeften. Wie vast zegt in feite: ‘Mijn geest is nog belangrijker 
dan het lichamelijke. Mijn lichaam krijgt al méér dan aandacht genoeg’. 

Paus Franciscus: ‘Vasten is een gunstige tijd’ 
De paus ziet de vasten als een ‘gunstige tijd’. Hij vraagt christenen om deze 
tijd niet vruchteloos voorbij te laten gaan! ‘Vragen we God om ons te helpen 
een weg van ware bekering op gang te brengen? Laten we het egoïsme, de op 
onszelf gevestigde blik opgeven en ons richten op het Pasen van Jezus; laten 
wij de naasten worden van de broeders en zusters in moeilijkheden door met 
hen onze geestelijke en materiële goederen te delen.’ ‘Je brood delen met zij 
die honger hebben, de onderdrukte en dakloze mensen beschermen, de 
naakten kleden, en nooit iemand je rug toekeren.’ 

Roman Gruijters 
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Gezinspaaskaars 

Ook dit jaar kunt U een gezinspaaskaars 
bestellen. Deze wordt tijdens de Paaswake tege-
lijk met de grote Paaskaars in de Corneliuskerk 
gewijd en daarna kunt u de kaars mee naar huis 
nemen of ophalen tijdens de openingstijden van 
de kerk. 

• Voor Ewijk bij de pastorie 
op dinsdag of donderdag tussen 10 en 12 uur. 

• Voor Weurt bij de pastorie 
op donderdag tussen 9 en 11 uur. 

• Voor Winssen: Alex Willemsstraat 35. 

De kosten zijn tien Euro. Bestelenveloppen en een voorbeeld van de kaars liggen 
achter in de Corneliuskerk. U kunt de envelop met het geld, naam en 
telefoonnummer inleveren bij het secretariaat, Dorpssingel 2, of telefonisch 
bestellen en het geld overmaken op bankrekening: NL69 RABO 0107 2200 91 
t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII o.v.v. gezins-paaskaars 2021. 

Bestellen kan tot 28 maart. 
 

Coronamaatregelen Wereldkerk blijven van kracht  
voor vieringen van de Goede Week 

De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, 
blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht.  
Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling 
van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt. 

De congregatie deed dit in een nieuwe notitie met betrekking tot de viering 
van de Goede Week 2021. De bisschoppen worden daarin aangemoedigd om 
in gebieden waar gelovigen niet of slechts in beperkte mate de Eucharistie-
viering kunnen bijwonen, ervoor te zorgen dat hun vieringen via sociale en 
andere media te volgen zijn. Er wordt hen ook gevraagd om hulpmiddelen aan 
te bieden voor persoonlijk gebed en gebed in gezinsverband. 
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De Nederlandse bisschoppen moedigen iedereen aan om de Veertigdagen- en 
Paastijd bewust te beleven op de speciale website www.vierpasen.nl met 
daarop handige links en downloads. 

 

Protocol 
Waar de liturgievieringen wel plaatsvinden, wordt de bisschoppen opgedragen 
erover te waken dat het uitreiken van de communie, de vredesgroet en andere 
onderdelen van de liturgie rekening houden met de veiligheidsmaatregelen. 
Dit is in Nederland geregeld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve 
meter’, zie ook www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus/ 

De Chrismamis, de viering in de Goede Week waarin de plaatselijke bisschop 
de heilige oliën wijdt voor de vormsels, de priesterwijding en ziekenzalving 
van de zieken, mag uitzonderlijk uitgesteld worden naar een latere datum. 

De notitie wijst er op, dat de verklaringen van 25 maart 2020 en van 15 
augustus 2020 nog steeds van kracht zijn. Kijk voor de Nederlandse vertaling 
van de notitie van Aswoensdag 17 februari op www.rkliturgie.nl. 

Indien u dit artikel op onze website leest, kunt u eenvoudig de internet 
verwijzingen raadplegen door het klikken op de betreffende links in de tekst. 
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Beste medeparochiaan, 

Het parochieblad "Rondom Johannes" is een belangrijk 
middel om de parochianen van het wel en wee van de 
parochie H. Johannes XXIII in Weurt, Beuningen, Ewijk 
en Winssen op de hoogte te houden. In het blad vindt u 
informatie van bestuur, pastoraat en contactraden. 
Redactie en werkgroepen van de parochie / geloofs-
gemeenschappen verzorgen ook ingezonden stukken. Ook 
treft u een overzicht van de vieringen die in de kerken van 
de parochie gepland zijn in de betreffende periode.  

In de plaatsen Weurt, Ewijk en Winssen is de verspreiding van het blad goed 
geregeld, met inzet van een groot aantal vrijwilligers. In Beuningen heeft de 
verspreiding echter aandacht nodig. Op de termijn denken wij dat er steeds 
meer sprake zal zijn van een parochieblad met een gratis abonnement voor 
geïnteresseerde lezers, met een aantal mogelijkheden van “bezorging”. 

Middels dit schrijven willen wij alle huidige lezers, en in het bijzonder de 
bewoners van het dorp Beuningen en het buitengebied van de gemeente 
Beuningen, vragen om nu al aan te geven of ze geïnteresseerd zijn in een 
dergelijk abonnement. In verband het besparen van milieu en kosten vragen 
wij u nadrukkelijk om daarbij een digitaal abonnement in overweging te 
nemen. 

Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden om het parochieblad in huis te 
krijgen.  

1. In de dorpen Weurt, Ewijk en Winssen wordt het blad door vrijwilligers 
op veel adressen in de brievenbus aan huis bezorgd. Voor het dorp 
Beuningen is dit helaas niet doenbaar. 

2. U kunt een exemplaar vanuit de kerk mee naar huis nemen. Achterin de 
kerken en/of in de Mariakapelletjes ligt een stapeltje van de meest recente 
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uitgave van het parochieblad. Natuurlijk kunt u ook een medeparochiaan 
vragen een exemplaar voor U mee te nemen. 

3. U kunt het blad via de post ontvangen; het parochiesecretariaat kan dit 
voor u regelen. Wij vragen u dan wel de portokosten voor uw rekening te 
nemen. 

4. U kunt het blad via e-mail ontvangen als er een nieuwe editie uitgebracht 
wordt. Aanmelden (en afmelden) kan via de website van de parochie: 
www.johannesxxiii.nl/rondom. Wij vragen u daarbij om uw e-mailadres. 

 

5. U kunt het blad lezen op en/of downloaden vanaf de website van de 
parochie (anoniem): www.johannesxxiii.nl/rondom  

 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een gratis abonnement op het parochieblad dan 
kunt u - indien nodig - contact opnemen met het secretariaat van de parochie 
en daarbij uw voorkeur aangeven. Ook als u niet langer geïnteresseerd bent in 
het parochieblad of als u ervoor kiest de papieren versie in te ruilen voor een 
elektronische versie kunt u dat via het secretariaat kenbaar maken.  

Dorpssingel 2, 6641 BE  Beuningen 
Tel: 024-6771271 
E-mail: info@JohannnesXXIII.nl Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op 
werkdagen tussen 08:30 en 12:30 uur. 
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Oproep vrijwilligers 
of hoe wij ze liever noemen: mede-meugelukmakers! 

Wellicht heeft u er al iets van gelezen of gezien. In september 2021 staat er 
weer een nieuw openluchtvoorstelling in de planning: De Grimas achter de 
Kamerjas. Deze productie is van stichting Musical Productie Maas en Waal, 
een stichting die zich als doel heeft gesteld om buurtcontacten in Maas en 
Waal te bevorderen d.m.v. theater. De nieuwe voorstelling wordt wederom 
een groots en tegelijkertijd intiem theaterspektakel. Echter ditmaal geen 
historisch stuk, maar een (deels) verzonnen verhaal over het leven van Anna 
uit Afferden, over het naleven van je eigen dromen en wat Maas en Waal heeft 
betekent voor het theaterleven en de revue in Amsterdam. 

Maar... zo'n grote en professionele voorstelling kan niet plaatsvinden zonder 
spelers en vrijwilligers. Wij zijn ervan overtuigd dat je als vrijwilliger echt een 
verrijking bent voor ons als werkgroep, maar ook voor de spelers en kinderen 
tijdens het repetitieproces en de voorstellingen. Bij de vorige productie hebben 
ruim 80 vrijwilligers meegeholpen. Wil jij nu ook deel uitmaken van deze 
productie?  

Wij hebben bij allerlei activiteiten hulp nodig. Naast het spelen in de 
voorstelling kun je het zo gek niet verzinnen of je kunt er wel bij 
ondersteunen. We noemen; decor, kostuums, grime, begeleiding kinderen, 
verkeersregelaars, logistiek medewerkers, gastvrouw/heer, EHBO, catering, 
beveiliging etc. Aanmelden kan via; info@musicalmaasenwaal.nl.  

Meer info ook te verkrijgen op: www.musicalmaasenwaal.nl 

Algemene informatie 
Start repetities: begin maart 2021. 
Voorstellingen: 3/4/5 en 10/11/12 sept. 2021. 

Heb je weinig tijd, maar lijkt het je wel leuk om 
op de hoogte te blijven of om op een andere 
manier te helpen? Mail ook gewoon! 

Ervaring is niet verplicht wel enthousiasme! 
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Inzameling voor de voedselbank tijdens de Vastenperiode 

Het coronavirus kreeg het afgelopen jaar veel invloed 
op ons leven en voorlopig zijn we nog niet van dat virus 
verlost. Vooral de meest kwetsbaren in onze 
samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen 
maatregelen te lijden. 

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale 
kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen 

doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, te veel om op te 
noemen. Vanuit de overheid wordt er ook een beroep gedaan op kerken om de 
krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, 
middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De 
vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, 
zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. 

Tijd van inkeer, bezinning en gebed 
Vanwege de coronaperikelen willen we in de komende vastenperiode stil staan 
bij het leed van mensen in nood in onze directe omgeving. De 40 dagentijd, de 
periode voor Pasen, is bovendien van oudsher een tijd van inkeer, bezinning 
en gebed. We worden eigenlijk uitgenodigd om ons te bezinnen op ons 
dagelijks leven en de wereld om ons heen. Onze parochie, in samenwerking 
met de protestantse gemeente, wil in de Veertigdagentijd dan ook extra 
aandacht geven aan de naaste, zoals de eenzame oude buurman, het gezin in 
de bijstand of de thuiszittende ondernemer die geen geld hebben voor een 
warme maaltijd.  

Vasten in de 40 dagentijd 
Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en 
snoep, alcohol, social media, tv kijken, autogebruik. Echter, u kunt ook met 
iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen, een bezoekje brengen 
of bidden voor iemand in uw omgeving. Aan de kerken en haar gelovigen is 
gevraagd door onze bisschop om de kerken open te stellen voor iedereen en 
aan ons allen is gevraagd eten in te zamelen voor de voedselbank. Juist omdat 
onze kerk in Beuningen dagelijks open is, hebben we ook de mogelijkheid 
daartoe. 

Inzameling voedselbank Beuningen-Wijchen 
Vanaf Aswoensdag, 17 februari, kunt u tijdens de reguliere openstelling van 
de kerk (ma t/m za van 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00) lang houdbare 
producten rechts achterin – nabij de koffiehoek – achterlaten. 

De voedselbank Beuningen-Wijchen heeft vooral behoefte aan: lang 
houdbare melk en chocomel; pastasauzen; sausmixen voor bami en nasi; 
groenten en fruit in blik; en vooral ook vegetarische producten. Het liefst 
geen verse groenten of fruit. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank 
Beuningen-Wijchen: www.voedselbankwijchen.nl We hopen dat u mee zult 
doen aan deze vorm van inkeer en bezinning. En we elkaar hierin zullen 
stimuleren. Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, feest van 
een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start 
kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. 

 

   
De Maas en Waalse vlaggen/wimpels zijn nu te koop bij de Jumbo vestigingen 
in Winssen, Druten, Beneden-Leeuwen en Dreumel. Daarnaast zijn ze ook te 
koop in Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen en het museum 
Kasteel Wijchen. De Historische Vereniging Tweestromenland heeft begin 
2020 de vlag voor het land van Maas en Waal gepresenteerd. Deze vlag 
ontworpen door Drutenaar W. Hendriks is nu in diverse vormen en maten 
verkrijgbaar. Waarom de Maas en Waalse vlag? Gewoon omdat wij “trots zijn 
op Maas en Waal”!  

De volgende vlaggen zijn te koop:  
• Vlag 100 x 150 cm – € 29,99 
• Wimpel 25 x 250 cm – € 23,99 
• Bootvlag 20 x 30 cm - € 9,- 
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Inzameling voor de voedselbank tijdens de Vastenperiode 

Het coronavirus kreeg het afgelopen jaar veel invloed 
op ons leven en voorlopig zijn we nog niet van dat virus 
verlost. Vooral de meest kwetsbaren in onze 
samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen 
maatregelen te lijden. 

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale 
kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen 

doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, te veel om op te 
noemen. Vanuit de overheid wordt er ook een beroep gedaan op kerken om de 
krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, 
middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De 
vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, 
zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. 

Tijd van inkeer, bezinning en gebed 
Vanwege de coronaperikelen willen we in de komende vastenperiode stil staan 
bij het leed van mensen in nood in onze directe omgeving. De 40 dagentijd, de 
periode voor Pasen, is bovendien van oudsher een tijd van inkeer, bezinning 
en gebed. We worden eigenlijk uitgenodigd om ons te bezinnen op ons 
dagelijks leven en de wereld om ons heen. Onze parochie, in samenwerking 
met de protestantse gemeente, wil in de Veertigdagentijd dan ook extra 
aandacht geven aan de naaste, zoals de eenzame oude buurman, het gezin in 
de bijstand of de thuiszittende ondernemer die geen geld hebben voor een 
warme maaltijd.  

Vasten in de 40 dagentijd 
Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en 
snoep, alcohol, social media, tv kijken, autogebruik. Echter, u kunt ook met 
iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen, een bezoekje brengen 
of bidden voor iemand in uw omgeving. Aan de kerken en haar gelovigen is 
gevraagd door onze bisschop om de kerken open te stellen voor iedereen en 
aan ons allen is gevraagd eten in te zamelen voor de voedselbank. Juist omdat 
onze kerk in Beuningen dagelijks open is, hebben we ook de mogelijkheid 
daartoe. 

Inzameling voedselbank Beuningen-Wijchen 
Vanaf Aswoensdag, 17 februari, kunt u tijdens de reguliere openstelling van 
de kerk (ma t/m za van 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00) lang houdbare 
producten rechts achterin – nabij de koffiehoek – achterlaten. 

De voedselbank Beuningen-Wijchen heeft vooral behoefte aan: lang 
houdbare melk en chocomel; pastasauzen; sausmixen voor bami en nasi; 
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doen aan deze vorm van inkeer en bezinning. En we elkaar hierin zullen 
stimuleren. Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, feest van 
een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start 
kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. 

 

   
De Maas en Waalse vlaggen/wimpels zijn nu te koop bij de Jumbo vestigingen 
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verkrijgbaar. Waarom de Maas en Waalse vlag? Gewoon omdat wij “trots zijn 
op Maas en Waal”!  

De volgende vlaggen zijn te koop:  
• Vlag 100 x 150 cm – € 29,99 
• Wimpel 25 x 250 cm – € 23,99 
• Bootvlag 20 x 30 cm - € 9,- 
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Op de website www.tweestromenland.nl kunt u digitaal ook nog enkele andere 
modellen bestellen. Als u een vlag koopt ondersteunt u onze vereniging. Maar 
u kunt ook lid te worden van de Historische Vereniging voor € 25,- per jaar. 
Het lidmaatschap geeft recht op: 

• toezending van het tijdschrift (4 x per jaar) en de nieuwsbrief 
• gratis toegang tot het documentatiecentrum 
• korting op excursies 
• korting op boeken uit de Tweestromenlandreeks 
• korting op andere publicaties van de Vereniging 
• 50% korting op toegangsprijs Streekhistorisch Museum Tweestromenland. 

 

Wat te doen bij het regelen van een kerkelijke uitvaartdienst? 

In geval van overlijden willen we u als parochiegemeenschap graag en zo 
goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten 
verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende:  

Neemt u uitsluitend contact op met het parochiesecretariaat*)  
telefoon nr. 024 6771271.  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u of de 
uitvaartonderneming zelf contact opneemt met een van de pastores. 
Dit wordt uitsluitend gedaan door het parochiesecretariaat.  

De eerstverantwoordelijke pastores voor het doen van uitvaarten zijn 
pastoor Ruud Roefs en pastor Roman Gruijters. 

Als beide pastores afwezig mochten zijn of anderszins verhinderd, zal 
(uitsluitend via het secretariaat) een andere voorganger worden benaderd. 

Met vriendelijke groet,  
Parochiebestuur Johannes XXIII  

*) Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 uur en 12.30 uur. Buiten deze tijden wordt u middels het 
antwoordapparaat doorverwezen naar een 06-nummer. 
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Doe mee met gezellige online activiteiten  

Stichting Perspectief organiseert regelmatig online activiteiten voor jong en 
oud. Deelname is gratis. Iedere 1e donderdag van de maand om 19.30 uur is er 
een online spelletjesavond, denk hierbij bijvoorbeeld aan een leuke 
kennisquiz. 4 februari is de eerstvolgende spelletjesavond. Iedere 
3e donderdag van de maand om 19.30 uur wordt er een online bingo 
georganiseerd. Op 18 februari is de eerstvolgende bingo. 

Wekelijks online koffiemomentje: Samen koffiedrinken is gezelliger dan 
alleen. Daarom nodigen we je uit om gezellig samen met ons online een kop 
koffie of thee te komen drinken. Iedere woensdag van 10.30 tot 11.00 uur 
zitten we voor je klaar. Iedereen is welkom om te komen kletsen of vragen te 
stellen aan een van onze collega’s. 

Jeugdactiviteiten online: Voor de jeugd wordt er op maandag, woensdag en 
vrijdag op de Facebook- en Instagrampagina van Jeugd Activiteiten Centrum 
Hotspot een leuke online activiteit geplaatst. Welke activiteiten dit zijn is een 
verrassing. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een leuke tutorial, challenge of 
een recept. Heb je zelf een leuk idee of een vraag? Neem dan contact op met 
onze jongerenwerker Lotte: 06-57562928.  

Tabletproject maak contact op afstand mogelijk: Wil je leren hoe een 
tablet werkt? Het laatste nieuws online volgen, muziek luisteren, online 
activiteiten bijwonen en contact op afstand? Wij hebben (gratis) tablets 
beschikbaar en vrijwilligers die je op weg kunnen helpen. We zoeken ook nog 
nieuwe vrijwilligers die mensen op weg willen helpen. Dus heb je veel geduld 
en kennis met digitale middelen? Neem contact met ons op via 024-6750939. 

Gratis online trainingen: Zin om jezelf bij te scholen? Dit kan via 
www.geldersehanden.nl/elearning-workshops. Een initiatief van alle 
vrijwilligerscentrales in de provincie. Ons vrijwilligers informatie punt is hier 
onderdeel van en plaatst ook regelmatig nieuwe trainingen en workshops. 

Hoe doe ik mee? Meer info over de activiteiten vind je op onze website 
www.stg-perspectief.nl of op onze Facebookpagina: Stichting Perspectief. 
Bellen mag ook: 024-6750939. Gelijk aanmelden? Dat kan via 
activiteiten@stg-perspectief.nl.  
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Kerkbalans 2021 

Van 16 januari tot en met 30 januari 
2021 werd de jaarlijkse actie 
Kerkbalans gehouden. De lopers van 
de actie Kerkbalans hebben de 
enveloppen thuisbezorgd. We willen 
onze dank uitspreken naar alle 
medewerker(ster)s en lopers die zich 
hebben ingespannen om ondanks de 
coronamaatregelen de actie te doen 

slagen. En we danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn 
binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage 
over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om 
dit alsnog te doen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website 
www.johannesxxiii.nl  of via e-mail: info@johannesxxiii.nl . 
 
Opbrengst van de actie Kerkbalans 
 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 november € 80.013 € 5.696 € 72.921 € 4.456 
jan t/m december € 83.403 € 5.696 € 75.811 € 5.892 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
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Overledenen 
 overlijdensdatum leeftijd 
Beuningen 
Mien Bruisten 15-01-2021 91 jaar 
Willemien van Bergen – Laurensen 07-02-2021 61 jaar 
Hannie van den Hoogen – Driessen 23-02-2021 81 jaar 
Joan Jacobs 23-02-2021 86 jaar 

Ewijk 
Gradus van Koolwijk 09-01-2021 95 jaar 

Weurt 
Corry de Bruin-van den Berg 27-02-2021 79 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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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

16:00

Besloten Vormselviering 1
vicaris-generaal Theo Lamers

pastoor Ruud Roefs
diaken Roman Gruijters

19:00

Besloten Vormselviering 2 
vicaris-generaal Theo Lamers

pastoor Ruud Roefs
diaken Roman Gruijters

zo 14 mrt 10:00 pastoor Ruud Roefs LGK 10:00 em. past. Harry van Dooren Marieke v.d. Ven
André Haverkort 

za 20 mrt 19:00 WoCo Cantor-organist
Jan Tel

zo 21 mrt 10:00 WoCo Cantor-organist
Jan Tel 10:00 pastoor Ruud Roefs AK

za 27 mrt 19:30 Geen viering Stabat Mater

zo 28 mrt 10:00 pastoor Ruud Roefs
diaken Roman Gruijters LGK 10:00 Boeteviering

em. past. Harry van Dooren
Marieke v.d. Ven
André Haverkort 10:00 em. past. Jan de Waal AK

do 1 apr Witte Donderdag 19:00 em. past. Jan de Waal LGK 19:00 pastoor Ruud Roefs Marieke v.d. Ven
op viool

15:00 diaken Roman Gruijters 15:00
Kruisweg

em. past. Harry van Dooren
KJ Petrie

De Schola 15:00 Ton Bun AK

19:00 Goede Vrijdagviering
pastoor Ruud Roefs

za 3 apr 21:00 Paaswake
voorganger volgt LGK 21:00 Paaswake

pastoor Ruud Roefs 21:00 Paaswake 
em. past. Jan de Waal AK

zo 4 apr 10:00 pastoor Ruud Roefs LGK 10:00 em. past. Harry van Dooren 10:00 em. past. Jan de Waal OC

ma 5 apr Tweede 
Paaasdag 10:00 pastoor Ruud Roefs Cor Auwerda

za 10 apr 19:00 pastoor Ruud Roefs

zo 11 apr 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 WoCo AK / SCA

za 17 apr 19:00 WoCo De Schola

zo 18 apr 10:00 WoCo
diaken Roman Gruijters LGK 10:00 WoCo Cantor-organist

Jan Tel 10:00 pastoor Ruud Roefs AK

za 24 apr 19:00 pastoor Ruud Roefs LGK

zo 25 apr 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 voorganger volgt AK

za 1 mei 19:00 em. past. Harry van Dooren De Schola

zo 2 mei 10:00 pastoor Ruud Roefs LGK 10:00 em. past. Harry van Dooren 10:00 em. past. Jan de Waal AK

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

za 13 mrt

2e Zondag
van Pasen

vr 2 apr

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

4e zondag
40 dagentijd

3e Zondag
van Pasen

PalmZondag

5e zondag
40-dagentijd

Pasen

5e Zondag
van Pasen
moederdag

4e Zondag
van Pasen

Goede Vrijdag
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Voortgang activiteiten in 2021 parochiebestuur 
in de geloofsgemeenschap Winssen 

Ontruiming kerk 
Op dit moment zijn we nog bezig met de 
ontruiming van de kerk. De stenen doopvont is 
ondertussen verhuisd van de doopkapel in de 
kerk naar het columbarium in de oude toren (zie 
bijgaande foto). Zo is de doopvont weer in de 
kerk waar hij 80 jaar geleden oorspronkelijk 
stond en is beginnend en eindigend leven dicht 
bij elkaar. Er zijn nog 2 voorwerpen die op dit 
moment wachten op verhuizing: De preekstoel 
en het grote kruisbeeld dat vroeger midden de 

kerk hing. De preekstoel gaat waarschijnlijk naar de kerk in Lith bij Oss. De 
kerkbanken worden zoals reeds eerder gemeld verkocht aan geïnteresseerde 
parochianen en als er dan nog banken over zijn daarna aan eventuele andere 
belangstellenden. 

Erfpacht 
Zoals ook al eerder gemeld verkoopt het parochiebestuur het vastgoed in 
Winssen en Ewijk onder erfpachtvoorwaarden. Dat wil zeggen dat de opstal 
(“de stenen”) worden verkocht en de ondergrond eigendom blijft van de 
parochie. Kopers betalen daarvoor jaarlijks een vergoeding voor de 
ondergrond: De canon. Zo houdt de parochie een (kleine) inkomstenbron. Een 
commissie die zich binnen het parochiebestuur inzet voor de zorg voor het 
vastgoed heeft in het afgelopen jaar heel veel tijd gestoken in het opstellen van 
deze erfpachtregels. Regelmatig was hiervoor overleg met het bisdom of 
externe deskundigen noodzakelijk: In deze coronatijd een tijdrovende 
investering. Deze werkzaamheden moesten eerst afgerond worden voordat we 
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met verkoop verder konden. Onze eerste verkoop onder bovengenoemde 
voorwaarden is de pastorie in Winssen. Deze is op dit moment zo goed als 
afgerond. 

Verkoop kerk 
Voor de kerk zijn al verschillende belangstellende wezen kijken, maar toen 
waren de erfpachtregels nog niet opgesteld. Daarnaast moest de kerk nog 
getaxeerd worden door een beëdigd bureau. Nu is dat allemaal afgerond en 
kunnen we verdere stappen zetten. 

Verkoop boerderij 
Voor de boerderij hebben we afgelopen jaar met hulp van een extern 
deskundige basisregels opgesteld waaraan de koper in onze ogen zou moeten 
voldoen.  In zo’n mooie omgeving tussen de fruitbomen moet je bijvoorbeeld 
wel een liefhebber van de natuur zijn met de boomgaard om je heen. En de 
bouwstijl van de boerderij moet wel ongeveer blijven zoals deze 
oorspronkelijk was. 

Wordt vervolgd… 

 
In verband met Corona: geen U.L.T.O. potgrondactie dit jaar! 

“Elk jaar organiseert de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. een potgrondactie in 
Ewijk en Winssen om zo geld in te zamelen voor de vereniging. Leden van 
U.L.T.O. nemen bestellingen voor potgrond op, deur aan deur, en de potgrond 
wordt dan vervolgens later bezorgd. Vanwege de Corona maatregelen kan de 
actie helaas dit jaar niet georganiseerd worden”. 
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Kort - kort - kort 

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

Meester laat grote namen achter zich in Zapp-strijd!!! 
In de Gelderlander van 21 januari jl. de mededeling dat meester Jesper 
Hesseling in de race is voor de Zapp Awards bij de titel “Favoriete Ster 
Online”Meester Jesper zit bij de laatste 10 kandidaten. Meester Jesper legt op 
Tiktok met filmpjes rekenvraagstukken heel simpel uit. Hij doet dat zo goed 
dat hij opgemerkt werd door bekende Nederlanders als Jim Bakkum, Bastiaan 
Ragas en Rolf Sanchez. Het leverde hem al bijna 144.000 volgers op, op 
Tiktok sinds hij vorig jaar april begon. Ook heeft hij een playlist op 
muziekplatform Spotify die Corona Quarantine heet. 

Zand op de band 
Op de voorpagina van de editie Maas & Waal van 4 februari jl. een grote foto 
van directeur Herman van der Linde op een stellage bij zand-win project 
Geertjesgolf in Winssen. Vanaf die stellage zal straks het zand op 2 gesloten 
transportbanden naar Deest vervoerd worden. Aan d waal is een haven 
aangelegd waar het zand op schepen wordt geladen. De komende 12 jaar zal er 
25 miljoen zand uit de bodem gehaald worden voor de betonindustrie. De 
transportband is elektrisch en ontworpen en gebouwd door constructiebedrijf 
Moors uit Bergharen. Transportband Geertjesgolf. Op de volgende pagina 
een grote foto van het tracé van de transportband. De transportband vervoert in 
12 jaar tijd 25 miljoen ton zand uit de Geertjesgolf naar de haven in Deest. Dit 
in plaats van jarenlang duizenden vrachtwagens met zand. Onder de naam 
Geertjesgolf wordt in een gebied van 150 hectare tot een diepte van 30 meter 
afgegraven. 95% van het zand gaat naar de betonindustrie. Uiteindelijk zal er 
een plas over blijven van 30 meter diep. De andere wordt gevuld met grond uit 
de Geertjesgolf die niet verkocht kan worden. Zo ontstaat er een plas-
draslandschap dat dan weer leefgebied kan worden voor bijzondere plant en 
diersoorten. 

Carnaval op school: meester van leeuw naar ijsbeer 
In de krant van 25 januari jl. een foto van meester Menno Jeukens als leeuw 
met een aantal kinderen van de Wegwijzer. Carnaval is dit jaar ook anders als 
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anders. Dit jaar dan wel met sneeuw maar zonder een groot feest met de 
andere kinderen. De kinderen bekogelen meester Menno met sneeuwballen. 
Gehuld in een leeuwenpak verandert hij langzaam in een ijsbeer!!! De meester 
maakt er met z’n klas toch zo nog een feestelijke dag van! Volgend jaar hopen 
ze weer carnaval te vieren met carnavalsvereniging De Dorstvlegels. 

Senioren bouwen samen 5 woningen in dorpshart van Winssen 
In de krant van 23 februari jl. de mededeling dat er midden in het dorp een 
plan ligt om 5 levensloopbestendige woningen te bouwen. 5 Winssenaren 
vormen samen het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) d’Ouwe 
Jongensschool. Alles ligt nog in de ontwerpfase. 

 

Ga tennissen in de coronatijd! 

Bij tennisvereniging De Winsetters is een speciale actie om tijdens deze 
corona-tijden zoveel mogelijk mensen, jong & oud, kennis te laten maken met 
de tennissport. Je leert tennissen in de buitenlucht en je bent even uit de 
dagelijkse sleur. 

Wat krijg je voor € 50? 
Tien kennismakingslessen van één uur onder begeleiding. Daarna kun je nog 
een uur zonder begeleiding, vrij spelen met de andere deelnemers, uiteraard 
conform de dan geldende corona-maatregelen. Hierbij kun je onderlinge 
wedstrijdjes spelen en dus gelijk in de praktijk brengen wat je net geleerd 
hebt. Je krijgt dus 10 x 2 uur sportplezier voor maar € 50,-. 

Daarnaast ben je automatisch voor het kalenderjaar 2021 lid van De 
Winsetters. Daarmee kun je, als de maatregelen dat toestaan, (vanaf 1 mei) vrij 
tennissen, evt. competitie spelen, toernooien spelen en/of nog extra 
tennislessen volgen. 

Zondagochtend om 10.00 uur zijn de kennismakingslessen. 
Kijk voor meer informatie en datums op www.winsetters.nl 
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Herbestemming H. Johannes de Doper kerk en pastorie 

Met deze gezamenlijke brief willen wij u graag op 
de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom 
de herbestemming van de H Johannes de Doper 
kerk en pastorie. Parochie H Johannes XXIII 
Kerksluiting. Inmiddels is bij de meesten van u 
bekend dat de Parochie H Johannes XXIII 
(Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt) het 
voornemen heeft de kerk te Ewijk in juni 2021 aan 
de eredienst te onttrekken. Hierover heeft een 

informatiemiddag voor parochianen en andere belangstellenden 
plaatsgevonden op zaterdag 24 oktober 2020 en er is aandacht aan besteed in 
de Gelderlander. Verdere informatie én een videoverslag van deze 
bijeenkomst treft u aan op de parochiewebsite onder het kopje Ewijk of scan 
de QR-code hierboven. 

Herbestemming 
In deze bijeenkomst werd ook gemeld dat voor een herbestemmingsonderzoek 
voor zowel de kerk in Winssen als in Ewijk reeds contacten waren gelegd 
tussen het Gezinshuis De Meander te Weurt en de parochie. Deze contacten 
zijn verder uitgebouwd en De Meander heeft een concept plan gemaakt voor 
herbestemming van zowel de pastorie als het kerkgebouw in Ewijk. Het 
mogelijk toekomstig gebruik van dit kerkelijk erfgoed in de zorg wordt door 
het kerkbestuur van harte ondersteund. Inmiddels zijn de plannen in een 
vergevorderd stadium en heeft dit project goede slagingskansen. Als parochie 
zijn we bezig met het proces rondom kerksluiting en de toekomst van de 
geloofsgemeenschap Ewijk. Informatie hierover vindt u ook op 
bovengenoemde website. Op de informatiebijeenkomst is aangegeven dat, 
wanneer de plannen verder vorm zouden krijgen, de Meander het voornemen 
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had om in een informatiebijeenkomst toelichting te geven op hun plannen. 
Zoals u zult begrijpen kan een dergelijke informatiebijeenkomst op dit 
moment niet georganiseerd worden. Vandaar dat de Meander hieronder een 
korte toelichting op hun plannen geeft. 

Met vriendelijke groet, 
Het parochiebestuur van de parochie H Johannes XXIII 

 

Driestroomhuis De Meander, Weurt. De Meander 

Driestroomhuis Meander in Weurt is een 
franchise–onderneming van Stichting Driestroom. 
Het gezinshuis biedt kinderen en jongeren tussen 
de 4 en 18 jaar binnen een gezinssfeer, verblijf, 
begeleiding en behandeling. Deze jongeren zijn 
veelal licht verstandelijk beperkt met bijkomende 
problematiek. We geven een indruk van het 
gezinshuis in een video op YouTube, zie de QR-

code hier boven of lees dit artikel op de website van de parochie en klik daar 
op de link. De vraag naar dergelijke zorg is echter groter dan we nu kunnen 
bieden. Daarom zoeken we uitbreidingsmogelijkheden, zowel in aantal (van 
zo’n 8 jongeren naar 12 jongeren onder de 18 jaar), maar ook woonzorg voor 
jongvolwassenen. Onze plannen voor woonzorg in de kerk. De zorg voor 
jongvolwassenen willen we vormgeven in het schip van de kerk door er circa 
15 studio’s te bouwen. Beschermd wonen met 24 uurs zorg en begeleiding. De 
kapel rechts van de hoofdingang zal volledig intact blijven en dagelijks 
toegankelijk zijn voor de inwoners van Ewijk. In het centrale gedeelte van de 
(kruis)kerk voorzien we een maatschappelijk gedeelte met de mogelijkheid 
van een lichte horeca (kopje koffie, thee, etc.) en een plek van ontmoeting, 
met eventueel een dagbesteding voor cliënten onder professionele begeleiding. 
Om de 24/7 woonzorg zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, werken wij 
samen met onze dochter en schoonzoon, die in de plannen op Julianastraat 3 
komen te wonen. Door twee huizen naast elkaar te bewonen is de onderlinge 
waarneming goed te realiseren. Tijdlijnen. Zowel de pastorie als de kerk 
zullen grondig verbouwd moeten worden. De kerk zal aan de buitenkant 
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vrijwel niet veranderen, veranderingen gebeuren in nauw overleg met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente Beuningen en het Gelders 
Genootschap. Als alles meezit hopen we met de verbouwing van de pastorie 
dit najaar te kunnen beginnen. Het traject voor de kerk (bestemmingsplan 
wijziging) is echter langer. We hopen begin 2023 de eerste bewoners hier te 
kunnen gaan huisvesten. Kennismaking. Het liefst zouden we op korte termijn 
een kleine informatiebijeenkomst organiseren om met u allen kennis te maken 
en u bij te praten, maar dat is gezien de huidige maatregelen niet mogelijk. 
Daarom nodigen we u hierbij uit om ons te laten weten of u het op prijs stelt 
als wij persoonlijk met u kennis komen maken door bij u op bezoek te komen. 
Graag horen we dat van u op dit mailadres: info@driestroomhuisdemeander.nl 
We hopen u op deze manier enigszins op de hoogte te hebben gebracht van 
onze plannen, en misschien zien we u binnenkort om verder kennis te maken. 

Met vriendelijke groeten, 
Theo & Petra van de Weetering, 

gezinshuisouders Driestroomhuis De Meander, Weurt 
 

Klepel 

Onlangs heeft de kleine klok in de oude toren zich ontdaan van zijn klepel. 
Niemand wist waar die had gehangen. En ook niemand kon de klok horen 
luiden. Iedereen was ten einde raad. Naar verluid zijn er zes overledenen te 
betreuren geweest rond de feestdagen. Triest dat die niet met klokgelui zijn 
uitgeluid. De koster merkte op dat er van de drie klokken maar twee hun best 
deden om geluid te produceren. De klokken zijn al oud en moeten mogelijk 
met emeritaat. Het is onbekend welke belhamel verantwoordelijk is voor het 
luidruchtig op de grond raken van de klepel (zie foto). Het lijkt erop dat hij 
zonder geluid is afgebroken uit de klok. Enkele lui hebben na inspectie de boel 
gerepareerd, dus gelukkig klinkt de klok nu weer luid en duidelijk. 

 
 
 
 
 
 
Foto: Arno Spin 
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Vloerkleed 

Wie me een beetje kent weet dat ik in mijn leven een moeilijke periode heb 
doorgemaakt. In mijn jongvolwassenheid heb ik menig psychenhuis van 
binnen gezien. Middenin die periode besloot ik dat er een vloerkleed moest 
komen. Geknoopt van smyrna wol. Ome Wim had geprobeerd zoiets van pure 
wol in een stramien te knopen. Dat was mislukt. Uiteindelijk kreeg ik dat 
stramien met die mislukte poging om zelf aan de slag te gaan. Ik knipte de 
zuivere schapenwol van het stramien af en hield zo’n 2 X 1,5 m stramien over. 
Dat moest mijn vloerkleed worden. Maar dan moest er eerst een patroon 
gemaakt komen. Dat zou ik dan zelf wel even tekenen. Uiteindelijk had ik een 
vierkant gedeelte van het stramien daarvoor gebruikt met in het midden een 
yin en yang teken. Strengen wol gekocht en alle knoopbenodigdheden 
gekregen van Ome Wim. Na het nodige snijwerk begon ik in 1990 vol goede 
moed aan mijn vloerkleed. Totdat een kennis, een fervent knoper, me 
opmerkzaam maakte dat ik het dure stramien in zijn volle grootte moest 
gebruiken omdat het te duur was om een stuk ervan uiteindelijk weg te gooien. 
Maar ik was al een eind op scheut. Ik besloot het geknoopte gedeelte te punt 
spiegelen om het middelpunt van het stramien en tekende van daaruit een 
nieuw patroon. Had ik toch nog wat aan mijn schooltijd gehad.  Zo ontstond 
een patroon met twee yin en yangtekens en twee andere effen rode cirkels met 
daar omheen in wit en zwart een passende omgeving. Maar goed, ik knoopte 
vol goede moed verder. Met pijn en moeite zwoegde ik in deeltijd vijf jaren 
bij elkaar om uiteindelijk in 1995 mijn vloerkleed voor de TV op de grond te 
kunnen leggen. Het fantaseren kon beginnen. Het was één kleed; één God. Er 
waren twee yin en yangtekens; twee mensen. Adam en Eva of een gewoon 
echtpaar. Er waren drie kleuren gebruikt; de heilige Drie-eenheid en tenslotte 
waren er vier cirkels waarin de vier evangeliën werden uitgedrukt. Dat was het 
startpunt voor een jarenlang filosoferen over een mogelijke betekenis van mijn 
vloerkleed. De getallensymboliek vasthoudend. Op dit moment is de stand in 
mijn fantasie zo, dat ik er de vier geloofsgemeenschappen van onze parochie 
in zie, waarin er zo dadelijk twee de kerk gesloten hebben en er nog twee over 
blijven. God mag weten waar dat op uitdraait…... 

Theo Coenders 
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Digitalisering 

Regelmatig komt het verzoek op het Ewijkse secretariaat om een 
telefoonnummer of een sitenaam door te geven van onze parochie. In de 
Rondom Johannes vindt men op het colofon voorin het parochieblad de 
gegevens die van belang kunnen zijn in het contact. Vooral de website willen 
we hier daarom nader benoemen omdat men het colofon vaak overslaat: 

www.JohannesXXIII.nl 

Voor de volledigheid geven we hier ook het telefoonnummer van het 
parochiesecretariaat in Beuningen: 024-6771271  

Het is raadzaam het wie / wat / waar? (zijnde het colofon) voorin de kaft van 
het parochieblad te bewaren zodat men het bij de hand heeft als het nodig is. 
De belangrijkste gegevens zijn daar te vinden. 

 

 

‘Stabat Mater’ Concert Beuningen 2021 

Voor de liefhebber: een unieke uitvoering in de Corneliuskerk:  

Concert  Zaterdagavond 27 maart 2021 om 19.30u 
 (bij verlenging avondklok, dan aanvang 19.00u) 
Waar  St. Corneliuskerk, Dorpssingel 1, 6641 BE  Beuningen 
Wie  Het Brabants Barok Consort.  

Programma 
(o.a.) het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi 
Voor het volledige programma en uitgebreide informatie, zie de site van het 
Brabants Barok Consort:  https://www.brabantsbarokconsort.nl 
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Kaarten 
Het is alleen mogelijk kaarten te reserveren op de site van het Brabants Barok 
Consort: https://www.brabantsbarokconsort.nl  De entree is gratis, wel vragen 
wij of u een financiële bijdrage zou willen geven bij de uitgang van de kerk ter 
bestrijding van de kosten van dit concert. 

Corona 
Het organiseren van dit concert is toegestaan binnen de huidig geldende 
coronaregels van het RIVM. We hanteren een maximum van 30 mensen 
publiek met inachtneming van 1,5m afstand in de kerk. 
Mocht onverhoopt de regelgeving dusdanig worden aangescherpt dat dit 
concert geen doorgang kan vinden, dan krijgt u daarvan via de mail een 
bericht. Vandaar dat registratie vooraf op de site de enige mogelijkheid is om 
aanwezig te kunnen zijn bij dit concert. 

Avondklok 
Mocht de avondklok verlengd worden tot en met 27 maart, dan zal de 
aanvangstijd van dit concert met een half uur vervroegd worden. De 
aanvangstijd zal dan 19.00u zijn.  

Programma 
1. Air uit de 3e orkestsuite  Johann Sebastian Bach 
2. Actus tragicus Johann Sebastian Bach 
3. Hymne: “The leaving of Liverpool” Anonymus 
4. Hymne: “Scarbourough Fair” Anonymus 
5. Koraal: Ich will hier bei dir stehen Johann Sebastian Bach 
6. Koraal: Ich bin's, ich sollte büßen Johann Sebastian Bach 
7. Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesi 

Uitvoerenden 
Het Brabants Barok Ensemble bestaande uit: Emy Klomp: Sopraan, Marja 
Appünn: Alt, Rob Meeusen: Viool 1, viola d’amore, luit, Gaby van Hoof: 
Viool 2, Eleanor de Groot: Altviool, Angela Heetvelt: Cello, Axel Wenstedt: 
Orgel, Kinderkoor bestaande uit: Sacha Bindels, Janne Bloemers, Anne 
Broeckx, Marie van Gulik, Annika Hermans, Elise Merkelbach, Jada 
Sambeek, Kaat Valkenburg 
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De engelen uit Winssen. 

Na het uit de eredienst nemen van de kerk van Winssen is de beeldengroep 
van twee engelen die een kroon vasthouden naar Beuningen gebracht. Bij 
aankomst in Beuningen bleek dat een paar stukken van de kroon los waren 
geraakt. De verf van de kroon was in de loop van de tijd behoorlijk verkleurd 
door ouderdom en aangetast door de tijd. Daar de kroon gerepareerd moest 
worden is deze helemaal uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. De losse 
stukken zijn met weer vastgezet en de kroon is weer voorzien van een laagje 
goudverf.  

Om de beeldengroep goed tot zijn recht te laten komen zijn er twee stevig 
consoles gemaakt om de engelen op te zetten. De beeldengroep is nu te zien in 
het voorportaal van de Corneliuskerk in Beuningen aan de linkerkant. Omdat 
de opstelling er echt om vraagt staat er voortaan een groot bloemstuk in het 
midden onder de kroon. 

 
 
 

Pasen 2021Parochie H. Johannes XXIII 31

De engelen uit Winssen. 

Na het uit de eredienst nemen van de kerk van Winssen is de beeldengroep 
van twee engelen die een kroon vasthouden naar Beuningen gebracht. Bij 
aankomst in Beuningen bleek dat een paar stukken van de kroon los waren 
geraakt. De verf van de kroon was in de loop van de tijd behoorlijk verkleurd 
door ouderdom en aangetast door de tijd. Daar de kroon gerepareerd moest 
worden is deze helemaal uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. De losse 
stukken zijn met weer vastgezet en de kroon is weer voorzien van een laagje 
goudverf.  

Om de beeldengroep goed tot zijn recht te laten komen zijn er twee stevig 
consoles gemaakt om de engelen op te zetten. De beeldengroep is nu te zien in 
het voorportaal van de Corneliuskerk in Beuningen aan de linkerkant. Omdat 
de opstelling er echt om vraagt staat er voortaan een groot bloemstuk in het 
midden onder de kroon. 

 
 
 

Stichting Amaidhi  

Beste mensen, al 21 jaar onderhoudt de Parochie Johannes XXIII en vooral de 
Corneliuskerk vriendschappelijk contact met de zwerfkinderen van het 
opvangcentrum Karunalaya, in Chennai, India. 

U als kerkgangers, de kinderen die gevormd worden, pastoor Ruud en voor 
hem pastoor Harry samen met de medewerkers van de Vormselwerkgroep en 
de Parochiële Caritas van de parochie zorgen ervoor dat er jaarlijks 600 arme 
kinderen naar school kunnen. 

Dit zijn zwerfkinderen van Karunalaya, kinderen van dakloze families die op 
de stoep wonen (pavement dwellers) en kinderen van arme vissers in de buurt. 

Van jullie ingezamelde geld koopt Karunalaya 600 schooltassen met een dik 
schrift/notebook, pennen en potloden, geodriehoek, liniaal etc. 

 
Foto: stichting Amaidhi 

Volgens Karunalaya betekent dit project, dat arme kinderen die anders drop-
outs worden vanwege bijv. kinderarbeid, naar school BLIJVEN gaan. Ook is 
het een stimulans voor ouders om hun kinderen ook daadwerkelijk naar school 
te laten gaan. Het schooljaar in India loopt van juni tot april dus anders dan in 
Nederland. Het afgelopen jaar werd getekend door Corona. Dus het vormsel 
kon niet plaatsvinden. Toch is via jullie parochie in totaal € 1858,90 
binnengekomen op de IBAN-rekening van onze vrijwilligersstichting 
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Amaidhi, waarvoor hartelijk dank! Doordat ook twee andere kerken en 
Kringloopwinkel Vraag en Aanbod deze actie steunden, zijn er behalve 
schooltassen, ook 2 paar schooluniformen voor 100 kinderen gekocht en 
ontvingen 50 kinderen schoenen. Karunalaya en wij vanuit Amaidhi zijn jullie 
hier erg dankbaar voor. Het totale bedrag dat hiervoor naar Karunalaya is 
overgemaakt bedroeg € 8160,-. Wilde Ganzen heeft op elke euro die u 
doneerde 50 eurocent gegeven, dus een 50% premie. 

 
Foto: stichting Amaidhi 

Wij, vanuit de Nijmeegse vrijwilligersorganisatie Stichting Amaidhi, staan er 
ook garant voor dat dit bijeen gezamelde bedrag ook voor 100% aan dit doel 
wordt gegeven. (dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen hoort bij onze 
manier van werken, onze – gratis - accountant verricht daar ook controle op.) 
Vanzelfsprekend werd de actie van de Corneliuskerk en Johannes XXIII 
Parochie ook in onze jaarlijkse nieuwsbrief vermeld die in december uitkwam 
en op onze website. 

Pasen 2021Parochie H. Johannes XXIII 33

Amaidhi, waarvoor hartelijk dank! Doordat ook twee andere kerken en 
Kringloopwinkel Vraag en Aanbod deze actie steunden, zijn er behalve 
schooltassen, ook 2 paar schooluniformen voor 100 kinderen gekocht en 
ontvingen 50 kinderen schoenen. Karunalaya en wij vanuit Amaidhi zijn jullie 
hier erg dankbaar voor. Het totale bedrag dat hiervoor naar Karunalaya is 
overgemaakt bedroeg € 8160,-. Wilde Ganzen heeft op elke euro die u 
doneerde 50 eurocent gegeven, dus een 50% premie. 

 
Foto: stichting Amaidhi 

Wij, vanuit de Nijmeegse vrijwilligersorganisatie Stichting Amaidhi, staan er 
ook garant voor dat dit bijeen gezamelde bedrag ook voor 100% aan dit doel 
wordt gegeven. (dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen hoort bij onze 
manier van werken, onze – gratis - accountant verricht daar ook controle op.) 
Vanzelfsprekend werd de actie van de Corneliuskerk en Johannes XXIII 
Parochie ook in onze jaarlijkse nieuwsbrief vermeld die in december uitkwam 
en op onze website. 

 
Foto: stichting Amaidhi 

Op onze website www.amaidhi.nl vindt u meer informatie. 

Met vriendelijke groet, Peter en Dilia Deurloo 
Stichting Amaidhi/Amaidhi Foundation 

 

 

Weurt uit de Zonnebloem, 
naar de Stichting HOUVAST WEURT  

In de laatste jaren zijn er onoverbrugbare 
meningsverschillen ontstaan tussen de landelijke 
en plaatselijke vereniging van de Zonnebloem. 
Kernpunten daarin zijn o.a.: onze organisatie 
wijkt af van wat het landelijk bestuur wil en wij verschillen principieel van 
mening over het AVG-beleid oftewel over het opslaan en / of bewaren van 
allerlei persoonlijke gegevens / data van alle mensen uit Weurt. Wij behoren 
daarom sinds Oudjaar 2020 niet meer tot de Zonnebloem.  

Wij willen echter niet dat we onze Weurtse mensen in de steek laten en 
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daarom zijn we (officieel) gestart met de Stichting HOUVAST WEURT: een 
stichting met aandacht en zorg voor al onze (mede-)bewoners van Weurt in 
alle opzichten, voor mensen met of zonder geestelijke of lichamelijke 
beperkingen, vooral een luisterend oor in verband met eenzaamheid, 
zorgzaamheid, aandacht, minder of juist vreugdevolle gebeurtenissen. Mede 
gericht op sociale activiteiten en leuke dingen. Overigens in samenwerking 
met de Stichting Perspectief. 

Wij willen ruimer en breder zijn met de HOUVAST. We hopen dan ook dat 
alle mensen in Weurt ons helpen en ons melden als er iets bijzonders is in hun 
wijk/buurt/straat. Wij hopen op een nieuw plekje in WEURT met onze 
aandacht voor alle mensen, met ons medeleven voor en met elkaar in onze 
kleine gemeenschap. Samen met U allen. We wensen u en onszelf een goede 
start en een goede toekomst. 

Het bestuur van de Stichting HOUVAST WEURT: 
Ria Giesbertz 024-378 13 83 voorzitter 
Juleke van der Velden 024-645 26 10 secretaris 
Jos van Langen 024-677 30 74 penningmeester. 
en onze twee nieuwe bestuursleden: Miep Sanders en Wilma Visschedijk. 

 

Maria Magdalena: De Eerste Apostel 

Als trouwe volgeling van Jezus heeft Maria Magdalena (Maria uit Magdala) 
nooit over belangstelling te klagen gehad. Juist omdat ze tussen al die 
mannelijke leerlingen van Jezus een vrouw was. Ze komt voor op schilderijen 
van beroemde schilders (o.a. El Greco, Titiaan, Caraveggio) en in publicaties, 
films en gezangen. Op dit moment is er in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht een tentoonstelling aan haar gewijd. Hierin is te zien hoe ze in 
ongeveer 1000 jaar is afgebeeld: variërend van prostituee tot de apostel van 
Jezus.  

In een geschrift door Paus Gregorius I (591) wordt zij weggezet als prostituee 
(later door de Kerk in 1969 herzien). In de film The last temptation of Jezus 
(1988) is ze een prostituee die door Jezus van steniging is gered, in de film 
The Passion of Christ (2004) is ze de lieveling van Jezus, in de recente film 
Maria Magdalene (2018) is ze een feminist. In de musical en film Jezus Christ 
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Maria Magdalena: De Eerste Apostel 

Als trouwe volgeling van Jezus heeft Maria Magdalena (Maria uit Magdala) 
nooit over belangstelling te klagen gehad. Juist omdat ze tussen al die 
mannelijke leerlingen van Jezus een vrouw was. Ze komt voor op schilderijen 
van beroemde schilders (o.a. El Greco, Titiaan, Caraveggio) en in publicaties, 
films en gezangen. Op dit moment is er in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht een tentoonstelling aan haar gewijd. Hierin is te zien hoe ze in 
ongeveer 1000 jaar is afgebeeld: variërend van prostituee tot de apostel van 
Jezus.  

In een geschrift door Paus Gregorius I (591) wordt zij weggezet als prostituee 
(later door de Kerk in 1969 herzien). In de film The last temptation of Jezus 
(1988) is ze een prostituee die door Jezus van steniging is gered, in de film 
The Passion of Christ (2004) is ze de lieveling van Jezus, in de recente film 
Maria Magdalene (2018) is ze een feminist. In de musical en film Jezus Christ 

Superstar (1973) is ze hopeloos verliefd op Jezus ('I don't know how to love 
him'). In de bestseller De Da Vinci Code (2003) is ze getrouwd met Jezus en 
heeft Hij een dochter. In een clip van Lady Gaga (Judas, 2011) wordt ze 
afgebeeld als een lid van een motorbende.  

Veel van deze portretten van haar zijn fantasieën of speculaties. Wat weten we 
echt van haar? Hiervoor zijn we aangewezen op de vier evangelies (in de 
brieven van Paulus en in de Handelingen wordt ze niet genoemd). Haar naam 
komt één keer voor aan het begin van Jezus' verkondiging. Hij wordt hierbij 
vergezeld door zijn twaalf leerlingen en ook enkele vrouwen, waaronder 
Maria Magdalena (Lucas 8:2). Het meest treffen we haar naam aan bij de 
kruisiging, de dood en de opstanding van Jezus. In Marcus, het oudste 
evangelie, dat tijdens dit liturgiejaar centraal staat, zijn Maria met enkele 
andere vrouwen aanwezig als Jezus sterft en kijken zij toe in welke graf Jezus 
wordt gelegd. Deze vrouwen hadden Jezus tijdens Zijn leven ook gevolgd en 
verzorgd (Marcus 15: 40-41).  

Toen de Sabbat voorbij was kocht Maria Magdalena met twee andere vrouwen 
geurige olie om Jezus te balsemen. Op weg naar het graf vroegen ze zich af 
wie de grote steen voor het graf zou wegrollen, maar toen ze aankwamen was 
dit al gebeurd. Bij het binnengaan van het graf zagen ze een in het wit geklede 
jongeman zitten die hen vertelde dat Jezus was opgewekt uit de dood en hen 
vroeg om dat aan Jezus' leerlingen en Petrus te zeggen. De drie vrouwen 
waren zo geschrokken dat ze bij het graf wegvluchtten en 'tegen niemand iets 
zeiden' (Marcus 16: 1-8). Maar op de eerste dag van de week toen Jezus uit de 
dood was opgestaan verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena. Hierop 
ging ze 'het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die 
nu om hem treurden en rouwden' (Marcus 16: 9-10). 

Dit is wat in Marcus te vinden is over Maria Magdalena. Ook in Matteüs 
vinden we dat zij aanwezig was bij de kruisiging, de graflegging (Matt 27: 56, 
61) en bij het lege graf waar een engel meldde dat Jezus was opgestaan uit de 
dood met het verzoek dit te gaan vertellen aan de leerlingen van Jezus (Matt 
28: 1-7). Op het moment dat Maria Magdalena en Maria de moeder van 
Jakobus dit wilden gaan doen, kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. 'Zij 
liepen naar Hem toe, grepen Zijn voeten vast en bewezen Hem eer. (Matt 28: 
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8-10). Lucas meldt dat de vrouwen die Jezus tijdens leven gevolgd hadden, 
aanwezig waren tijdens de kruisiging en noemt de naam van Maria Magdalena 
als een van de vrouwen die het graf bezochten en die aan de apostelen 
vertelden wat er was gebeurd. Bij Johannes staat Maria Magdalena met de 
moeder van Jezus onder het kruis en was zij de eerste die bij het lege graf 
kwam en dat aan Petrus meldde. Ook hier verscheen Jezus het eerst aan Maria 
Magdalena die Hem aanvankelijk niet herkende omdat zij dacht dat Hij de 
tuinman was (Johannes: 19: 25; 20: 1-18). 

Rond deze gegevens uit het Nieuwe Testament zijn veel (middeleeuwse) 
legendes, kunstwerken en fantasieën gecreëerd. Dit komt mede doordat de 
verschillende Maria's samen zijn gebracht tot één figuur (zoals de onbekende 
vrouw die over het hoofd van Jezus kostbare nardusolie uitgoot, de 
overspelige vrouw, de Maria die met kostbare olie de voeten van Jezus zalfde 
en ze afdroogde met haar haren). Ook is gebruik gemaakt van latere duistere 
geschriften die niet tot het NT behoren. Wat vaststaat is dat elk bewijs van een 
intieme relatie tussen Jezus en Maria Magdalena ontbreekt. Zij is één van de 
meest toegewijde leerlingen van Jezus. Zij was de eerste getuige van Jezus' 
verrijzenis uit de dood en de eerste die aan de apostelen de verrijzenis van de 
Heer verkondigde. In dit opzicht is ze de eerste apostel (= verkondiger van het 
evangelie). Het Christendom begon pas met de getuigenis van iemand dat 
Jezus uit de dood was opgestaan. Dat was Maria Magdalena. Bekeken vanuit 
dit standpunt is zij ook degene geweest die het Christendom startte.  

SV 
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