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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 
Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met 
het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de 
website.  

Overige contacten: 
Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl 
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 

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl 
Arno Spin Tel: 06-12632636.Misintenties via het secretariaat in Beuningen 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl 
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 1 april 2023. 

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 16 maart 2023 naar 
redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid 

Lichtpuntjes 

We hebben wel eens rustiger tijden gekend… De ene crisis lijkt op de andere 
te volgen. Klimaatcrisis (het is pompen of verzuipen voor Moeder Aarde), 
stikstofcrisis, energiecrisis… Een toeslagenaffaire die nog altijd niet naar 
behoren is opgelost. Het vertrouwen in onze overheid dat tot een bedenkelijk 
niveau is gedaald. Politieke partijen of bewegingen die al dan niet openlijk uit 
zijn op het ondermijnen van ons democratisch bestel. Sterke mannen (en 
vrouwen) die wereldwijd scoren. En een oorlog, twee uur vliegen hier 
vandaan, die soms angstwekkend dichtbij lijkt te komen. Er is, laten we eerlijk 
zijn, weinig reden tot vrolijkheid. Zonder echter de ogen te sluiten voor de 
realiteit wil ik ze toch ook niet sluiten voor het goede dat er is. Nog altijd. 
Misschien wel aardig om – ook in tijden van kerksluiting en afbouw – eens te 
wijzen op diverse lichtpuntjes in onze eigen parochie. En dat zijn er toch 
meer dan je zou verwachten. Ik kijk alleen maar even naar de maand 
december, van oudsher een drukke maand voor onze parochie. Toegegeven, in 
de eerste week van het nieuwe jaar sloeg bij mij de vermoeidheid toe. Niet zo 
gek na alle drukte en alle deadlines die moesten worden gehaald. Maar ik 
keek wel – en dat is veel belangrijker – met een ontzettend goed gevoel 
terug. 
- Dankbaar ben ik voor de inzet van al onze vrijwilligers – zonder hen 

kunnen we niet zo veel … In die zin zijn we een ‘rijke’ parochie. 
- Ik denk aan het prachtige optreden van ‘zandkunstenaar’ Immanuel Boie 

die we samen met onze protestantse broeders en zusters in de 
Corneliuskerk mochten ontvangen. Een nieuwe wijze van verkondiging 
(want dat is het) die een kleine zeshonderd belangstellenden trok – onder 
wie opvallend veel jonge gezinnen. Blijkbaar een goede formule. We 
denken erover Immanuel volgend jaar opnieuw te vragen, maar dan rond 
Pasen. 

- Ik denk aan ons (oecumenisch) project ‘Samen aan Tafel’ dat ontzettend 
goed loopt, ook nu weer dankzij de hulp van een puike kookploeg. Het 
Koetshuis op Dorpssingel 2 is eenmaal per maand ‘uitverkocht’, voor vele 
gasten is het een vast ankerpunt geworden, een moment waar men naar 
uitkijkt. Niet alleen vanwege de maaltijd, maar ook en vooral vanwege het 
onderlinge contact. 
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- We mogen terugzien op mooie en vooral drukbezochte kerstvieringen in 
onze beide kerken. Mij hebben ze in elk geval goed gedaan. De behoefte 
om samen te komen (al dan niet rond het verhaal van kerstmis) blijkt 
onveranderd groot. 

- Ronduit fantastisch was de opbrengst van de inzameling voor de 
Voedselbank Beuningen-Wijchen. Zeker een veertig-, vijftigtal tassen, 
dozen en kratten, bijeengebracht vanuit onze vier geloofsgemeenschappen 
en de protestantse gemeente. Laten we daar ook nu mee doorgaan: de 
nood is onverminderd hoog! 

- Blij ben ik ook met de contacten met mijn Oekraïense overburen. Stapje 
voor stapje, langzaam maar zeker groeit er iets. Ondanks de taalbarrière 
die voorlopig nog bestaat. Met dank aan de toren van Babel…  

- Op 7 januari vierde de Oekraïense gemeenschap háár kerstfeest 
(Driekoningen). Dit gebeurde in de Corneliuskerk. Uit het hele land was 
men samengekomen, en al verstond ik niets van wat er gezegd en 
gezongen werd, het was een gebeuren dat me diep ontroerde. Aansluitend 
was er een viering in de protestantse kerk waar Nederlandse en 
Oekraïense kinderen samen zongen en muziek maakten. Zo kan het 
blijkbaar ook…  

- Misschien goed om ook nog even vooruit te kijken. En wel naar het 125-
jarig bestaan van de Andreaskerk in Weurt dat dit jaar gevierd wordt. Een 
mooie gelegenheid voor ieder van ons om nog eens extra stil te staan bij 
de vraag wat geloven anno 2023 voor mij betekent. En eventueel: wat 
mijn rol zou kunnen zijn binnen onze parochiegemeenschap. Ideetje ...? 

- En dat enkele weken geleden een stuk van het stucwerk in de Andreaskerk 
losraakte of naar beneden viel was – hoe vervelend en verdrietig ook – 
meteen een goede aanleiding voor het bedenken van een mooi motto voor 
het parochiefeest dat voor 25 juni in Winssen (zie elders in dit 
parochieblad) gepland staat: ‘Kerk in uitvoering’ ! 

- Zo zie je maar: Elk nadeel heb zijn voordeel… 
- Lichtpuntjes genoeg. Als je ze maar zien wilt… 
- Maakt u het rijtje verder af? 
- … 

Met een hartelijke groet, Pastor Ruud Roefs  

Hoe staat het met onze lege kerken? 

In de afgelopen jaren zijn de H. Antonius van Paduakerk in Winssen en de 
Johannes de Doperkerk in Ewijk aan de eredienst onttrokken. Maar wat dan? 
Iedereen ziet de gebouwen nog staan. Het uurwerk geeft keurig en stipt de tijd 
aan en de klokken luiden nog precies zoals jaren geleden. Bij velen van jullie 
zal zo af en toe de vraag opkomen wat er nu met deze gebouwen gebeurt. En 
met de pastorie, de boerderij, de koepel? 

Achter de schermen wordt er 
hard gewerkt om een passende 
nieuwe bestemming te vinden. 
Een nieuwe functie die recht 
doet aan het bijzondere 
karakter van de (veelal) 
monumenten, het verleden en 
bij voorkeur ook bijdraagt aan 
de gemeenschap. Omdat het 
parochiebestuur de lat hoog 
heeft gelegd, het gaat immers 
niet om de hoogste bieder, 
gaat er best een behoorlijke 
tijd overheen. Toch worden er 
aanzienlijke vorderingen 
gemaakt. Graag nemen we 
jullie mee in waar we nu 
staan. 

De H. Antonius van Paduakerk staat al enige tijd te koop. Tenminste het 
gebouw, de ondergrond blijft in eigendom van de parochie en wordt op 
erfpacht uitgegeven. Deze erfpachtconstructie zorgt ervoor dat er via de 
erfpachtcanon structureel inkomsten binnenkomen bij de parochie. Het 
gebouw gaat pas nu actief in de verkoop omdat er sinds de sluiting gesprekken 
zijn gevoerd met een aantal serieuze kandidaten die directe binding met de 
regio hebben. Helaas zijn deze kandidaten, om verschillende redenen, niet tot 
aankoop overgegaan. Het parochiebestuur heeft daarom een makelaar die 
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gespecialiseerd is in religieus vastgoed opdracht gegeven om het gebouw te 
verkopen. Deze makelaar heeft contacten met mogelijk geïnteresseerden uit 
heel het land. Het bestuur heeft de makelaar verschillende randvoorwaarden 
meegeven die er voor moeten zorgen dat er een passende nieuwe bestemming 
komt...  

Op een drietal zaterdagen hebben de Winssense parochianen d.m.v. 
inschrijving de kans gehad om een kerkbank uit de H. Antonius van 
Paduakerk te bemachtigen. Voor 30 euro per bank konden zij zich eigenaar 
noemen van een complete kerkbank inclusief knielbankje en kussentjes. Op 
deze manier zijn er 43 banken van eigenaar gewisseld. De opbrengst wordt 
geherinvesteerd in de Winssense kerk. De komende tijd wordt er een 
alarminstallatie geïnstalleerd in en rond de kapel om vandalisme tegen te gaan. 
Gezien de ervaringen van de afgelopen tijd is dit helaas noodzakelijk. 

Daarnaast heeft er in de afgelopen tijd een schenking plaatsgevonden van de 
parochie aan ontmoetingscentrum De Paulus. Dit betreft een aantal 
kroonluchters en een bank uit de kerk. De bank heeft al een prominente plaats 
gekregen in de hal van De Paulus (zie foto) en de kroonluchters zullen dat bij 
passende activiteiten in de grote zaal krijgen. Zo is o.a. op deze manier weer 
een stukje kerk voor de Winssense gemeenschap terug te zien.  

 
 Foto’s: parochiebestuur 

De pastorie in Ewijk is recent van eigenaar gewisseld. De parochie blijft 
eigenaar van de ondergrond maar de opstal (de voormalige pastorie) is vorige 
maand eigendom geworden van De Meander. Het kerkgebouw en voormalige 
kosterswoning worden op een later moment overgedragen. Hier zijn al 
afspraken over gemaakt. Op dit moment wordt er volop verbouwd aan de 
pastorie. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe bewoners. 
Installaties worden vernieuwd, achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en 
er wordt geïsoleerd. 

Omdat de pastorie een rijksmonument is moet dit aan veel voorwaarden 
voldoen. Het meeste werk gebeurt aan de binnenkant. Ook aan de buitenkant 
zal er het een en ander veranderen. De nieuwe eigenaren brengen een stuk 
oude historie terug. Op het dak worden de schoorstenen en de dakkapel boven 
de voordeur, die in het verleden zijn verwijderd, weer in oude luister hersteld. 
Zie tekening hieronder. Het is mooi dat de nieuwe eigenaren zo zorgvuldig 
met dit gebouw omgaan. Op korte termijn zal er gewerkt gaan worden aan de 
plannen voor de kerk en voormalige kosterswoning.  

Met enige regelmaat willen we jullie meenemen over de toekomst van het 
vastgoed. Niet alleen de kerken maar ook bijvoorbeeld over de muziekkiosk 
en de boerderij.  

 
Het parochiebestuur 
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Bij het overlijden van emeritus paus Benedictus (1927- 2022) 

“Een eminent geleerde en getuige van Christus.” 

Broeders en zusters,  

Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van onze emeritus paus 
uitermate kwetsbaar was. Vandaag, op de laatste dag van het jaar, is hij 
gestorven. Het is veel te vroeg om te kunnen oordelen over de betekenis van 
deze theoloog en paus voor het leven van de Kerk. Graag deel ik met u mijn 
gedachten over de gestorven emeritus paus. Alles voorlopig en 
fragmentarisch. Joseph Ratzinger was een intelligent mens en had een rijke 
kerkelijke loopbaan. Hij werd priester, docent, professor, bisschop en 
medewerker van de curie in Rome. Als prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer was hij een van de meest naaste adviseurs van paus Johannes 
Paulus II. In 2005 mocht hij deze paus opvolgen. Dat was zeker geen 

gemakkelijke opdracht, juist ook 
omdat de overleden paus in katholiek 
kring groot aanzien genoot. 

Erudiet geleerde 
Joseph Ratzinger was een bekwame 
theoloog. Tijdens het Tweede 
Vaticaanse Concilie (1962- 1965) 
was hij een belangrijk adviseur van 
de bisschoppen. Hij steunde de 
vernieuwingen van het Concilie. 
Maar de snelle ontkerkelijking in het 

westen sinds de zestiger jaren maakte hem verontrust. Hij werd theologisch 
voorzichtig; anderen zullen zeggen behoudend. Maar hij bleef de 
vernieuwingen van het concilie ondersteunen. 

Als paus heeft hij het belang van de christelijke wortels van de westerse 
cultuur benadrukt. In de lijn van het concilie bleef hij zich inzetten voor de 
oecumene en de interreligieuze dialoog. Ik noem de ontmoeting met religieuze 
leiders uit de gehele wereld in Assisi. Overigens een project dat zijn 
voorganger was begonnen. Bekend is ook zijn dialoog met de ongelovige 

filosoof en socioloog Jürgen Habermas. Hij riep katholieken op de dialoog 
met de huidige cultuur niet te mijden. 

Met de encycliek Caritas in Veritate (2009) actualiseerde hij het katholieke 
denken over de rechtvaardige samenleving. Als theoloog, kardinaal en paus 
heeft hij talloze studies geschreven. Veel aandacht kregen de boeken over de 
persoon van Christus. Juist ook in de protestantse wereld hebben deze boeken 
veel positieve reacties opgeroepen. Voor paus Benedictus stond de vraag 
centraal hoe de Kerk op een aansprekende wijze over Gods openbaring in 
Christus kan spreken in een tijd van ontkerkelijking en secularisatie. 

Liturgie als feest van de verzoening 
Paus Benedictus heeft veel nagedacht en geschreven over de liturgie. Zijn 
benadering is principieel heilshistorisch en dus nauw verweven met het geloof 
en de liturgie van Israël als het volk van Gods eerste liefde. De eredienst van 
de Tempel in Jeruzalem is in het vernieuwde verbond naar Christus 
overgegaan. Hij heeft met zijn levensoffer op het kruis verzoening 
gerealiseerd. Met de opstanding van de gekruisigde Christus wordt de nieuwe 
tempel opgericht. Door het doopsel worden de gelovigen in de Kerk als het 
lichaam van Christus ingelijfd. Iedere Eucharistie wordt het liefdesoffer van 
de Heer tegenwoordig gesteld. Iedere Eucharistie vormt daarmee het feest van 
de verzoening waarin Christus de gelovigen laat delen. Daar gaat het om als 
wij spreken over de actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie. Paus 
Benedictus maakte zich zorgen dat deze noties bij een deel van het kerkvolk 
verloren waren gegaan. 

Persoonlijke herinneringen 
Paus Benedictus benoemde mij in 2008 tot bisschop van Groningen-
Leeuwarden. Ik heb hem enkele keren mogen ontmoeten. Tijdens een 
bedevaart met jongeren uit het bisdom van het Noorden was hij zichtbaar blij 
met deze jonge mensen als de toekomst van de Kerk. Als kardinaal mocht ik 
hem in Rome ook eens spreken. Hij kwam over als een vriendelijk mens die 
zacht sprak. Hij liep in een eenvoudige priestertoog en viel op door zijn grote 
geleerdheid. Ingewikkelde theologische kwesties kon hij helder verwoorden. 
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Seksueel misbruik en aftreden 
Over zijn opstelling rond het seksueel misbruik binnen onze Kerk worden er 
nog steeds vragen gesteld. Het belang van de goede naam van de Kerk was 
lange tijd belangrijker dan de solidariteit met de slachtoffers. Dat gold helaas 
voor de meeste bisschoppen, ook in Nederland. Het lijkt dat ook paus 
Benedictus te laat de knop heeft omgezet en te laat koos om recht te doen aan 
de slachtoffers. In 2013 was duidelijk dat zijn gezondheid kwetsbaar was 
geworden. Volkomen onverwacht trad hij terug uit zijn ambt. Hij maakte dat 
bekend tijdens een toespraak in het Latijn. De schandalen rond de Vatileaks 
kunnen daarbij een rol hebben gespeeld. Maar andere waarnemers wijzen op 
de Wereldjongerendagen die in de zomer van 2013 in Brazilië werden 
gehouden. De paus zag dat zijn gezondheid deze vermoeiende reis niet meer 
toeliet. Wij gedenken paus Benedictus in dankbaarheid. Deze opvolger van 
Petrus wilde dienaar zijn van de dienaren Gods en een getuige van Gods 
onvoorwaardelijke liefde in Jezus Christus. Wij bidden dat hij nu is 
thuisgekomen bij zijn Heer de hij altijd heeft willen dienen. 

Mgr. dr. Gerard de Korte, 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 

 

Vooraankondiging - Parochiefeest zondag 25 juni 2023 

Een datum om alvast in uw agenda te noteren: zondag 25 juni 2023. Voor die 
dag staat een grote (en hopelijk grootse) openluchtviering gepland voor alle 
parochianen – en verder ieder ander die komen wil. 

Het thema van de viering: ‘Kerk in uitvoering’.  

Deze viering vindt plaats in en rondom de muziekkoepel in Winssen en begint 
om 10.00 uur. Het is de bedoeling dat alle parochiekoren acte de présence 
geven – samenzang staat hierbij voorop. Voorgangers zullen zijn: pastoor 
Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters en emeritus pastor Jan de Waal. Na 
afloop van de viering worden koffie, thee en een versnapering gepresenteerd. 

Van 13.00 tot 16.00 uur wordt er – speciaal voor de vrijwilligers van onze 
parochie (samen met eventuele partner en thuiswonende gezinsleden) – een 
feest georganiseerd in de boomgaard bij de kerk in Winssen. We verklappen 

nog niets, maar onze vrijwilligers (of ze nu oud of jong zijn) staat, na een 
soep- en broodmaaltijd, een leuk en gevarieerd programma te wachten! Goed 
om zo als volledige parochie samen te komen en elkaar beter te leren kennen. 
We hopen vanzelfsprekend op een grote opkomst! 

We houden u op de hoogte! 
Met een hartelijke groet, 
Bestuur parochie H. Johannes XXIII 

 

Marcus. Woorden van toen voor mensen van nu. 

Rond het jaar 70 schrijft Marcus ‘zijn’ evangelie. Tien tot dertig jaar later 
volgen zijn collega’s Matteüs, Lucas en Johannes. In de loop der tijd is het 
Marcus-evangelie wat ondergesneeuwd geraakt. En dat is jammer – en zeker 
niet terecht. Het is weliswaar beknopt, het kent niet de gepolijste taal van de 
drie andere evangelisten, maar bij nauwkeuriger lezing ontpopt Marcus zich 
als een rasverteller. Het Marcus-evangelie blijkt ook nog eens een spannend 
verhaal te zijn, een ‘detective’ uit het jaar 70. Met een boodschap, ook nog 
voor mensen van nu. 

Data: 17 april – 1 mei – 15 mei – 30 mei – 12 juni 
Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur 
Locatie: parochiecentrum – Dorpssingel 2 – Beuningen (Koetshuis) 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
De avonden worden ingeleid en verzorgd door pastor Ruud Roefs. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

U kunt zich aanmelden op het parochiesecretariaat: 
Tel. 024 677 1271 of mail: secretariaat@johannesxxiii.nl 

Van harte welkom! 
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Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België 

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse 
bedevaart met extra zorg naar het Belgische 
bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van 
een priester. Er is goede medische begeleiding 
aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, 
zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims 
deelnemen.  
De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2023 heeft de 
opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende 
pelgrims) en Eersel. 
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, 
DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke 
zegen met het H. Sacrament, gezellige 
ontspanningsavonden, kruisweg, en 

Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid het 
heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de 
zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in 
de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, 
heeft kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot 
zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en 
terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een 
ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor 
vrijwilligers van het zorgteam te betalen. Reissom vanaf € 320,- p.p. 

Voor meer inlichtingen  
pelgrimssecretariaat, dhr. H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-
83255111, website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of website 
http://nbcpromaria.weebly.com/  Opgave tot zes weken voor de bedevaart. 

 
  

GENERATIE17 – een project rond sociale spiritualiteit 

In maart 2023 zullen opnieuw twee groepen in  Beuningen starten van het 
project Generatie17, kortweg G17. Dit is een project rond sociale spiritualiteit. 
Het onderzoekt vragen als: hoe sta ik in de wereld? wie vertrouw ik?  wat 
hoop ik? waar houd ik van? wat zijn mijn waarden? wat leer ik van 
knooppunten in mijn levensloop? aan welk gedrag wordt dit zichtbaar?  
Het G17-project wil een platform zijn voor mensen, die samen stil willen 
staan bij hun levensbeschouwing of spiritualiteit en de doorwerking daarvan in 
hun dagelijks leven. Een van de groepen wordt begeleid door André Haverkort 
(gepensioneerd huisarts) en de andere door Marike de Valk (gepensioneerd 
theologe en therapeute). Elke groep komt ongeveer 5 keer bij elkaar. Voor 
beide groepen kunnen mensen zich aanmelden. Hieronder een korte 
omschrijving. 

De groep ‘’Bezielen en bezield worden’’ 
De achterliggende gedachte voor deze groep is dat we bezieling ervaren zodra 
we echt contact maken met onszelf, een ander, de samenleving of datgene, wat 
voor ons de bron is waar we onze voeding uit halen (muziek, natuur, 
spiritualiteit etc.) In deze groep gaan we daarom deze vier gebieden 
verkennen. Welk gebied zoeken we – bewust of onbewust – het meest op voor 
onze bezieling? En aan welk gebied zijn we – misschien noodgedwongen door 
bv Corona – de afgelopen periode weinig toegekomen? En hoe maken we dat 
contact eigenlijk? Deze groep wordt begeleid door Marike de Valk. 

De groep ‘’Levensverhalen en levensbeschouwing’’ 
Tijdens de bijeenkomsten van deze groep komen vragen aan de orde als: in 
welk gezin ben je geboren? Was er sprake van een bepaalde 
levensbeschouwing of juist niet? Behoorden ouders tot een kerk of 
levensbeschouwelijk genootschap? Wat was de rol van levensbeschouwing bij 
schoolkeuzes? Hoe heeft je levensbeschouwing zich ontwikkeld?  
Deze groep wordt begeleid door André Haverkort. 

Praktisch 
Per groep is er plaats voor 5 deelnemers. Volwassenen van alle leeftijden met 
interesse in deze thema’s zijn welkom, ongeacht religieuze of niet-religieuze 
achtergrond.  
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De groep van André Haverkort vindt plaats bij hem thuis. Die van Marike de 
Valk in de pastorie van de katholieke kerk in Beuningen. Vanwege de huur 
van de ruimte wordt in de groep van Marike een bijdrage van € 5 gevraagd. 
Koffie en thee is hierbij inbegrepen. Data van samenkomst worden in overleg 
vastgesteld. Voor meer informatie en/of aanmelding stuurt u een e-mail naar:  
Marike de Valk  marike@mv-gestalttherapie.nl 
André Haverkort andrehaverkort10@gmail.com 

Vermeld aub bij aanmelding uw telefoonnummer, dan nemen wij contact met 
u op. 

 
Actie Kerkbalans 2023 Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele 
land vragen plaatselijke parochies hun leden om een financiële bijdrage over 
te maken. Doet u dit jaar ook weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij 
de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. 
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. 

Heeft u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch 
een bijdrage geven, dan kunt u een envelop 
meenemen uit de kerk of kapel of contact opnemen 
met het secretariaat.  
U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via 
de bank naar R.K. Par. H. Johannes XXIII o.v.v. 
‘Kerkbalans 2023’ of de envelop afgeven bij het 
secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen. 

 
Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen bankrekeningnummer: 
Beuningen NL 87 RABO 0107208903 
Ewijk  NL 31 RABO 0114902399 
Weurt  NL 14 RABO 0119 410877 
Winssen NL 66 RABO 0158005368 

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via 
e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl. 

Opbrengst van de actie Kerkbalans 

Kerkbijdragen 2022 2021 
Januari t/m december € 70.158 € 72.864 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2022 en hopen dat u ons in 2023 
ook weer steunt. Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 

 

Dopeling 

Beuningen 

Anne Blokland 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd 

Beuningen 

Nellie Peters – Janssen 14-12-2022 87 jaar 

Weurt 

Annie Bindels - Daanen 18-12-2022 81 jaar 
 
 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

zo 5 feb 5e zondag
door het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs Cantor organist Jan Tel 10:00 em.past. Jan de Waal Andreaskoor

zo 12 feb 6e zondag
door het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs De Schola &

Liturgisch Gemengd Koor 10:00 WoCo Our Choice

zo 19 feb 7e zondag
door het jaar 10:00 WoCo

diaken Roman Gruijters 10:00 pastoor Ruud Roefs Samenzang /
Andreaskoor

15:30
Seniorenviering,

pastores Ruud Roefs
& Roman Gruijters

Marieke v/d Ven

19:00
Oec. Aswoensdagviering,

pastores v/d parochie
en Ds. Sonneveld

Liturgisch Gemengd Koor

zo 26 feb 1e zondag
40 dagentijd 10:00 em.past. Ton van Balveren Samenzang 10:00 pastoor Ruud Roefs Andreaskoor

za 4 mrt 19:00 pastoor Ruud Roefs Komore 11:00 Gerardusviering
em.past. Jan de Waal Andreaskoor

zo 5 mrt 10:00 pastoor Ruud Roefs André Haverkort & 
Marieke v/d Ven 10:00 em.past. Jan de Waal Samenzang /

Andreaskoor

za 11 mrt 19:00 pastoor Ruud Roefs

zo 12 mrt 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 WoCo
diaken Roman Gruijters Our Choice

za 18 mrt 19:30 Mattheus Passie
Bach Passie Consort

zo 19 mrt 10:00 WoCo
leden werkgroep 10:00 pastoor Ruud Roefs NAG

wo 22 mrt Seniorenviering 15:30 Marieke v/d Ven

za 25 mrt 19:00 em.past. Ton van Balveren
collecte t.b.v. Amaidhi Samenzang

zo 26 mrt 10:00 Em.past. Ton van Balveren
collecte t.b.v. Amaidhi Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em.past. Jan de Waal Andreaskoor

za 1 apr 19:00 Palmpasen / Palmwijding
pastoor Ruud Roefs Cantor organist Jan Tel

zo 2 apr 10:00

Voorstelviering Communicanten, 
Palmwijding, 

pastores Ruud Roefs
& Roman Gruijters

Stuiterballen 10:00 em.past. Jan de Waal Andreaskoor

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

Vanwege de hoge energiekosten vervallen van december t/m februari 2023 de vieringen in de Corneliuskerk op zaterdagavond m.u.v. 24 december (Kerstavond) en 21 december (oudjaar)
       Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

Beuningen: zondag 26 februari & 26 maart
Weurt: zondag 5 februari, 19 februari, 4 maart, 19 maart en 2 april

4e zondag
40 dagentijd

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

Palmpasen

3e zondag
40 dagentijd

2e zondag
40 dagentijd

Aswoensdag

5e zondag
40 dagentijd

wo 22 feb



Februari 2023 Parochie H. Johannes XXIII18 Februari 2023Parochie H. Johannes XXIII 19

 

Kort kort kort 

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

Onderons 
In de Gelderlander van 13 december jl. een grote foto van leden van de 
Koninklijke fanfare U.L.T.O. die druk aan het repeteren zijn voor het 
kerstconcert wat op 18 december in de kerk van Ewijk gehouden wordt. 

Optreden in het Cultuurkerkje 
In de krant van 16 december jl. de mededeling dat er op 18 december om 
11.00 uur in het Cultuurkerkje een muzikaal optreden komt van zangeres 
Carla Cobussen en pianist Nico Adriaens. Beide vormen ze een muzikaal duo 
dat regelmatig optredens verzorgt in zorgcentra, Bijna Thuis Huizen, 
crematoria en kerken. 

Woningbouw Winssen-Zuid en Wijchen West krijgt impuls - Miljoenen 
euro’s extra van het Rijk voor huizen.  
In de krant van 17 december jl. de mededeling dat zowel de gemeente 
Wijchen als Beuningen van het Rijk miljoenen ontvangen voor de 
woningbouwprojecten. In Winssen Zuid worden 345 nieuwe woningen 
gebouwd. Hoeveel geld Beuningen krijgt is nog niet bekend. Het wachten is 
nog op de officiële goedkeuring vanuit het Rijk. 

Bergschuur in dorpsboomgaard laat op zich wachten  
In de Gelderlander van dinsdag 27 december jl. de mededeling dat de bouw 
van de nieuwe bergschuur in ’t Groene Hart al 10 maanden wacht op een 
bijdrage uit het fonds van zandwinning Geertjesgolf. De boerderij aan de 
Notaris Stephanus Roesstraat wordt gebruikt voor het opbergen van de spullen 
die in de boomgaard worden gebruikt maar staat al enige tijd te koop. Er is 
wel een plan voor de schuur maar deze kan pas concreet worden als duidelijk 
is hoeveel geld er is. De aanvraag werd half december afgewezen door de 

gemeente omdat er geen voorwaarden zijn opgesteld waarop beoordeeld wordt 
of een plan een bijdrage kan krijgen uit het potje waar de zandwinner van het 
project Geertjesgolf jaarlijks een bedrag stort. Als de voorwaarden zijn 
opgesteld wordt de aanvraag voor een bijdrage uit het fonds opnieuw 
beoordeeld. Volgens de gemeente zijn de voorwaarden in januari gereed en 
worden deze in de gemeenteraad van februari behandeld. 

Finaleronde nekt Meester Jesper in “De Slimste Mens” 
In de krant van 6 januari jl. de mededeling dat de deelname van Meester 
Jesper tot aan de finaleronde van De Slimste Mens voorspoedig verliep. Na de 
puzzelronde had hij meer secondes dan zijn tegenstanders. Deze verdween als 
sneeuw voor de zon toen hij vragen kreeg over wat hij wist van de griffioen. 
Hij vond het wel superleuk om mee te doen en had graag nog een paar 
afleveringen willen blijven, Toch levert zijn korte deelname veel positieve 
reacties op. Hij zou het nog heel leuk vinden om nog een keer mee te willen 
doen om revanche te kunnen nemen maar daarvoor moet hij wel uitgenodigd 
worden! 

Kwijnende Kermissen - De vergrijzing was op de kermis te zien.  
In de Gelderlander van 16 januari jl. de vraag of het Winssense dorp het 
zoveelste dorp zal zijn waar de kermis verdwijnt? Nee want er is na jaren van 
stilte weer hoop omdat zowel ondernemers als inwoners werken aan een plan 
om zelf een kermis te organiseren. Sinds 2017 is er wel een wielerwedstrijd, 
de Kermiskoers maar het was meer koers dan kermis. Daar willen ze nu 
verandering in gaan brengen, de eerste contacten met exploitanten zijn al 
gelegd. 
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Zondag 18 december 2022 Kerstconcert ULTO i.s.m. Vision 

De afgelopen jaren moesten we de kerstconcerten door de pandemie missen. 
En dat we de concerten gemist hadden, bleek overduidelijk. Het concert op 18 
december trok ongekend veel belangstellenden. 

Overvolle banken in de Ewijkse kerk. Extra stoelen zorgden ervoor dat er voor 
iedereen een zitplaats was. En het was lekker warm in de kerk! De aanwezigen 
werden getrakteerd op een geweldig kerstconcert!! Een vooral afwisselend en 
verrassend concert. Zowel Vision als ULTO lieten zich muzikaal van hun 
beste kant zien. Van Halleluja en O holy night door Vision naar een 
kerstmedley en een swingende versie van Wish you a merry Christmas door 
ULTO.  

Daarnaast imponeerde de veelzijdige dirigent van Vision J. Rahaket op viool. 
Ook de samenzang ontbrak niet. De aanwezigen gleden langzaam maar zeker 
in een warme kerstsfeer. Hopelijk mogen we nog jaren genieten van deze 
bijzondere samenwerking.  

Een muziekliefhebber  
  

Rust 

“Wachten is gewoon rust” zei ik ooit tegen een naast me staande mopperaar 
achterin de rij in de kantine van het bedrijf waar ik toen werkte.  
“Ik vind het gewoon tijdverspilling!” beet hij me toe en daarmee was de toon 
gezet. 

Vaak denk ik aan dit voorval terug en dan met name als ik (te) druk doende 
ben of juist tot rust kom na gedane arbeid. Rust is voor mij essentieel, maar ik 
geloof dat we in onze 24-uurseconomie 24/7 te weinig toekomen aan onze 
rust. Rust, reinheid en regelmaat zijn allang niet meer de pijlers van het leven. 
Hoewel? Ik ben erachter gekomen dat het voor mij noodzakelijk is ze toch te 
hanteren. En ik voel me er goed bij, hoe flexibel ik daarbij ook ben. 
Corona heeft ons slechts eventjes gedwongen pas op de plaats te maken, maar 
niemand zag dat voordeel. De files waren even weg bij de twee Lockdowns, 
maar ze verschenen rap weer toen de toestand was genormaliseerd. Niemand 
voelde de weldadige rust waaraan men had kunnen toegeven. Natuurlijk 
maakte Corona slachtoffers en draaide de economie slechter, maar we hebben 
de kans gemist eens goed over onze situatie na te denken. We rolden naadloos 
over in de volgende crisis, die door de oorlog in de Oekraïne werd ingeluid. 
En daar zitten we nu, met alle gevolgen van dien.   
We kennen allemaal het scheppingsverhaal waarin God de aarde (en eigenlijk 
ook het hele universum) schiep in zes dagen tijd. Dat moet je natuurlijk niet 
letterlijk nemen, want we moeten ook enige ruimte laten voor de evolutie. En 
daar gaat wat meer tijd overheen. Maar die discussie ga ik hier even uit de 
weg. De zevende dag, daar gaat het hier om; God rustte. En passant meldde hij 
ons dat wij die zevende dag ook moesten koesteren en Hem indachtig die dag 
rust nemen. Dat is goed voor de mens. We lijken het echter te zijn vergeten, 
temeer daar we andere zaken aan ons hoofd hebben. 
Graag wil ik hier een lans breken voor die (christelijke) zondagsrust. We 
kunnen weliswaar niet de hele dag in bed blijven liggen of niets doende op de 
bank plaatsnemen, maar van het ene jachtige moment naar het andere blijven 
hollen is volgens mij ook geen optie. Doe gewoon doordeweeks de 
boodschappen en sluit de winkels op zondag. Misschien ben ik te laat met 
zo’n opmerking, maar ik geloof stellig dat het goed is bewust je momenten 
van rust te kiezen. Met reinheid en regelmaat. 

Theo Coenders 
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Zanderling of toch ook zendeling? 

17 december 2022 in de Corneliuskerk in Beuningen. De Belgische Immanuel 
Boie is niet alleen een, (zichzelf zanderling noemende), zandkunstenaar, maar 
ook leerkracht muzikale vorming in het Buitengewoon Lager Onderwijs. 

Hij kwam naar de Corneliuskerk in Beuningen met zijn vrouw, die het 
kerstverhaal vertelde, terwijl haar man dit uitbeeldde. Ook Lucien Borkes, 
pionier in het Vlaams christelijk basisonderwijs, hoorde bij de voorstelling. 
Hij maakte gedichten ter gelegenheid van zijn 40-jarige trouwdag en verrijkte 
de bundel met afbeeldingen, gemaakt door Immanual Boie. 

Het optreden van deze drie 
mensen in de H. 
Corneliuskerk was echt de 
moeite waard. Het begon 
al met het warme gevoel 
dat ontstond doordat de 
kerk zo goed als vol was. 
Omdat zandkunst steeds 
beweegt en je de 
afbeeldingen ziet ontstaan 
en weer verdwijnen, was 
de aandacht groot en de 
kerk muisstil. We hebben 
de zandkunst met veel 
bewondering ervaren en 
werden verrast doordat het 

kerstverhaal in deze vorm tot leven werd gebracht. Immanuel Boie bleek niet 
alleen een zanderling, maar ook een beetje een zendeling te zijn. 

Riet & Herman. 

Uitnodiging - Matthäuspassion in de Corneliuskerk  

Op zaterdag 18 maart 2023 zal om 19.30 uur in de Corneliuskerk te 
Beuningen de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach te beluisteren 
zijn. Nooit eerder klonk dit bijzondere werk van Bach in Beuningen!  

‘O Haupt voll Blut und Wunden…’, hoe zou dat geklonken hebben in de tijd 
van Bach? Het Bach Passie Consort en zeer talentvolle solisten staan borg 
voor een prachtige uitvoering op authentieke barokinstrumenten onder leiding 
van de inspirerende dirigent Marcel Dohmen.  

De beide orkesten en de drie koren zijn ongeveer even groot als in de tijd van 
Bach, die in 1736 zelf dit werk dirigeerde. Omdat de orkesten en koren toen 
wat kleiner waren dan nu doorgaans het geval is, kan het Bach Passie Consort 
dit werk uitvoeren in de Corneliuskerk in Beuningen. Dat maakt dat u dicht bij 
de uitvoerenden zit en zo de passie heel intens zult beleven. 

In deze intieme bezetting klinkt in maart het dramatische verhaal van de 
tijdloze Matthäuspassion. Het werk is gebaseerd op het evangelie volgens 
Matteüs. De aria ‘Erbarme dich’ ontroert als je deze voor het eerst hoort, maar 
ook nog steeds als je haar uit het hoofd mee kunt zingen. En telkens weer 
worden luisteraars geraakt door het schreeuwen van het volk in ‘Lass ihn 
kreuzigen!’. De aria’s, gezongen door zeer talentvolle jonge professionele 
zangers, versterken het drama en vertolken de emoties van discipelen, 
omstanders en gelovigen met prachtige teksten en hemels mooie muziek. Er is 
voor iedereen volop te genieten. Voor de gelovige, voor de ongelovige, voor 
de muziekliefhebber, voor jong en oud. 

Op vertoon van uw toegangsbewijs tot één van de uitvoeringen heeft u 
bovendien gratis toegang tot de avondvullende presentatie over de Matthäus-
passion door Jan van Ramshorst (www.muziekmonumenten.nl) op 10 maart 
2023 in Gemert! Kaarten voor de Matthäuspassion zijn voor slechts 30 euro te 
bestellen op de site: https://bach-mattheus.nl 

Van harte welkom! Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten! 
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Bijzondere passieviering 
“Door de Stille Week” met Kamerkoor Muzimare  

In de middag van Palmzondag, zondag 2 april om 16.00 uur, wordt in de 
Corneliuskerk in Beuningen een bijzondere passieviering gehouden. Tijdens 
deze viering wordt door Kamerkoor Muzimare en de aanwezige luisteraars 
een passieverhaal verteld in hedendaagse teksten en symbolen, koormuziek en 
samenzang. Dit alles in samenwerking met de parochie van de Heilige 
Johannes XXIII. Het verhaal opent met het feest van Palmpasen en de vrolijke 
klanken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar die vrolijke sfeer slaat 
snel om na de viering van zijn laatste Avondmaal. Er breekt een tijd aan van 
duisternis en rouw als we samen de dagen van lijden en sterven herdenken, als 
we naast een moeder staan die huilt om het verlies van haar kind, als men een 
leeg graf aantreft. We sluiten de viering af met uitkijken naar het Licht van de 
Opstanding met Pasen.  

De teksten en symbolen worden verteld en gepresenteerd door pastoor Ruud 
Roefs en andere medewerkers uit de parochie. De koorzang met onder andere 
muziek uit “The Crucifixion” van William Lloyd Webber en het “Stabat 
Mater” van Karl Jenkins wordt verzorgd door Kamerkoor Muzimare. 
Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor samenzang. Zo wordt een 
oud verhaal niet alleen aanhoord, maar ook op intense en indringende wijze tot 
een verhaal van nu en van ons allemaal. Van harte aanbevolen voor iedereen 
die in deze tijd van het jaar wil stilstaan bij het passieverhaal en voor ieder die 
zich wil bezinnen op het thema lijden en sterven, duisternis en licht. U bent 
van harte welkom om samen met ons dit verhaal te beleven en “Door de Stille 
Week” te gaan. De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt 
bijzonder op prijs gesteld. Vanaf ± 15.30 uur is er voor ieder die wil 
gelegenheid om samen met het koor de samenzangliederen door te nemen, 
zodat u ten volle mee kunt doen. Het geheel wordt begeleid door organist 
Tommy van Doorn en staat onder leiding van Sophia Brink. 

 
 
 
 

Schooltassen actie Amaidhi 

Een warm bad, zo ervaren wij steeds ons contact met de jongeren die het 
vormsel doen en de mensen die hen begeleiden. Al meer dan twintig jaar 
steunen zij en u als parochianen ons tassenproject voor straatkinderen in 
Chennai, India. 

Het lijkt zo simpel: een schooltas met schriften, pennen en andere 
leermaterialen. Maar zo’n schoolrugzak maakt een wereld van verschil. Het 
verschil tussen wel of niet naar school gaan. Die tassen koopt onze Indiase 
partner Karunalaya met het geld dat de vormelingen verzamelen. En het geld 
dat de collectanten bij u als kerkbezoekers ophalen. Ook nu er niet ieder jaar 
meer een vormsel wordt gevierd in de Johannes XXIII-parochie krijgen we, 
als stichting Amaidhi, ieder jaar een bijdrage voor dit mooie project. Tijdens 
de vastenactie besteedt de parochie aandacht aan het schooltassenproject. En 
in het weekend van 25 en 26 maart is de opbrengst van de collectes voor dit 
doel bestemd. We zijn daar ontzettend blij mee en dankbaar voor.  

Zo’n tas komt op de rug te hangen van straatkinderen, kinderen die met hun 
ouders aan de kant van de weg wonen, kinderen van straatarme vissers. Soms 
is er wat extra geld beschikbaar om ook schooluniformen te kopen. Kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s komen af op de uitdeling van de tassen. Het is een echt 
feestje. En het helpt. Die tas motiveert de kinderen naar school te (blijven) 
gaan.  

Het afgelopen jaar werd er door de vormelingen € 676,- bijeengebracht. 
Daarnaast kwam er € 675,- via de collectes binnen en gaf ook de Parochiële 
Caritas een fantastische bijdrage van €1000,- En op iedere ingezamelde euro 
gaf Wilde Ganzen een premie van 50 cent over het hele door Amaidhi 
ingezamelde bedrag € 3.443,- zodat € 5.164, - kon worden overgemaakt. Ook 
dit jaar loopt die 50%-actie. 

Geef een kind een kans op een toekomst. Meer over dit project is te vinden op 
www.amaidhi.nl 
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Herinneringen 

Wedstrijdschaatsen, dat fenomeen ontdekte ik toen we voor het eerst een 
tweedehands zwart-wit televisie kregen. Ineens waren pa en ma heel fanatiek 
fan van de All Round wedstrijden. Broertje en ik begrepen daar de lol niet 
van, ineens moesten we stil zijn als het op de tv kwam. Op zaterdagochtend 
ging de tv aan om de eerste twee afstanden te zien en op de zondag de 
anderen. In de krant van die zaterdag stond een schema waarin de rondetijden 
genoteerd konden worden. Pa en ma gingen met het schema op de bank voor 
de tv zitten om nauwgezet alle rondetijden in te vullen. Geen tijd mocht 
vergeten worden.  Broertje en ik vonden het in het begin wel leuk te kijken 
maar het duurde best lang en zoals meestal met kinderen wilden we gewoon 

spelen. Vooral op de 
zondag als die 
vijftien kilometer 
werd gereden was dat 
stil zijn zo moeilijk. 
Het was altijd fijn als 
er een dweilpauze 
was. We vonden  

dat ze maar vreemde 
schaatsen aan 
hadden, van die 
schoenen met een 
lang recht ijzer er 
onder, bleken dus 

noren te zijn. Beetje vreemde naam, zouden de Noren die uitgevonden 
hebben? Oei, die vraag mocht ik niet stellen tijdens een wedstrijd. Als Ard 
Schenk en Kees Verkerk op de baan waren werden ze fel aangemoedigd alsof 
pa en ma zelf langs de ijsbaan stonden. Dat begrepen broertje en ik echt niet. 
Ze reden toch allemaal van dezelfde rondjes op het ijs en wij moesten toch stil 
zijn? Tegenwoordig zijn de rondetijden een stuk sneller en rijden ze op 
klapschaatsen en niet meer op de ouderwetse noren.   

Diana Fuchten 

 

Andreaskerk 125 jaar  

In de uitgave van Rondom Johannes van december werd aangekondigd dat de 
Andreaskerk binnenkort 125 jaar bestaat. Een werkgroep is bezig om allerlei 
activiteiten te plannen om dit jubileum op te luisteren. De eerste activiteit zou 
een feestelijk concert van de fanfare Na Arbeid Gezelligheid zijn dat gepland 
stond voor 29 januari.  

Helaas: Op de scheiding van 2022 en 2023 werden we in de Andreaskerk 
verrast door pleisterwerk dat van grote hoogte naar beneden viel. Direct zijn 
maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen en zijn de diensten in de 
kerk vervallen. Inmiddels is een steiger geplaatst in de kerk en is de veiligheid 
voor bezoekers weer gewaarborgd. De geplande vieringen gaan vanaf 22 
januari weer door, ondanks de wellicht storende aanwezigheid van de steigers. 

De uitstraling van de kerk is door de aanwezigheid van de steiger op dit 
moment echter zodanig dat het geplande concert op 29 januari geen doorgang 
kon vinden. Dit zal worden doorgeschoven naar een latere datum. Belangrijk 
is nu om het pleisterwerk door deskundigen te laten restaureren en de 
Andreaskerk weer in zijn oude glorie te herstellen. Over het doorgaan van de 
overige geplande activiteiten vindt binnen de werkgroep nog overleg plaats en 
zal o.a. afhangen van de vorderingen van de restauratie. Voor mededelingen 
hierover verwijzen we naar de gebruikelijke media.  

De Contactraad 
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Opgave Carnavalsoptocht Weurt 2023 

Op zaterdag 18 februari 2023 zal de jaarlijkse 
carnavalsoptocht weer door Weurt trekken.  
De optocht wordt gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Opgave tot dinsdag 04 februari 2023 via de website van 
het Nuchter kalf: 
https://www.hetnuchterekalf.nl/de-optocht  
Voor vragen neem gerust contact op met Erwin Looman, 
telefoon: 06- 265 155 85 

 

In memoriam Arlène Bus 

Donderdag 12 januari ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat onze 
voorzitter, koorlid en fluitiste van Our Choice, Arlène Bus, is overleden. We 
kunnen het nog amper bevatten. Tot aan de kerstvakantie heeft Arlène nog 
mee gerepeteerd, hoewel ze zich al langere tijd niet fit voelde. In het nieuwe 
jaar kregen wij het bericht dat Arlène ongeneeslijk ziek was en hard achteruit 
ging. Het is nog moeilijk voor te stellen dat ze er niet meer is. 

Arlène betekende zeer veel voor ons koor! 
Ze was meer dan 10 jaar lid en naast het 
zingen en fluiten was zij van grote waarde 
op muzikaal gebied. Tijdens de corona 
periode heeft Arlène het ‘corona koor’ 
geleid waardoor de vieringen in de kerk toch 
muzikaal ondersteund konden worden. Dit 
typeerde Arlène, je kon altijd een beroep op 
haar doen en creatief als ze was, kwam ze 
altijd met een oplossing. 

We verliezen in Arlène een heel mooi mens.  
Foto: Our Choice 

Overlijden pater Joop Reurs, Marist 

Op woensdag 11 januari 2023 
bereikte ons het droevige nieuws 
dat pater Joop Reurs, Marist, in 
het Zeeuwse Hulst is overleden. 
In de periode van 1992 - 2003 
was hij als pastoor verbonden aan 
onze voormalige Weurtse 
parochie H. Andreas. In die jaren 
heeft hij leiding gegeven aan het 
pastoraat en het parochiebestuur. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn 
familie en zijn mede-Maristen. 

Contactraad H. Andreas Weurt 
 
 
 
 
 
 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank 

Tijdens de vieringen op Kerstavond en op 1e en 2e Kerstdag, en tijdens de 
openstellingsmiddagen, werden de kerkgangers en bezoekers van de Weurtse 
Andreaskerk in de gelegenheid gesteld de Voedselbank Wijchen & Beuningen 
te ondersteunen met gaven voor de allerarmsten onder ons. Het resultaat was 
overweldigend, niet alleen in goederen maar ook in geld!  

De Voedselbank Wijchen & Beuningen heeft hiermee een aantal gezinnen 
binnen onze gemeenschap hartverwarmende Kerstdagen kunnen bezorgen. 
Mede namens de voedselbank zijn wij u allen enorm veel dank verschuldigd. 

De contactraad H. Andreas Weurt. 
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Het glanzende gezicht van Mozes 

Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte kreeg 
Mozes van God op de berg Sinaï de verzekering dat 
Hij de Israëlieten als zijn volk beschouwde, 
‘kostbaarder dan andere volken’ (Exod. 19:5). Maar 
dan moest dat wel Gods woorden ter harte nemen en 
zich aan het afgesproken verbond houden. 
Eenstemmig verklaarde het volk na deze 
bekendmaking: ‘Alles wat de Heer gezegd heeft zullen 
we doen’ (Exod. 24: 3). Hierop gaf God aan Mozes de 
twee stenen platen van het verbond, ‘beschreven door 
Gods vinger’ (Exod. 31: 18). Toen het volk merkte dat 
Mozes te lang op de berg verbleef, schond het volk het 

verbond door een gouden kalf te maken en het te aanbidden. God liet hierop 
aan Mozes weten dat Hij de Israëlieten zou straffen vanwege hun afvalligheid. 
Bij het zien van de aanbidding van het gouden kalf, smeet Mozes woedend de 
platen aan de voet van de berg stuk. Hij beklom opnieuw de berg en probeerde 
God mild te stemmen door te vragen of Hij zijn eigen volk in het ongeluk 
wilde storten. ‘Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil 
waarmee Hij gedreigd had’ (Exod. 32: 14). Hij vernieuwde opnieuw het 
verbond en gaf Mozes de opdracht twee nieuwe stenen platen uit te hakken. 
God daalde op de berg Sinaï in een wolk neer en ging bij Mozes staan ‘en riep 
de naam HEER uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: ‘DE HEER! DE 
HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ 
(Exod. 34:5-6). Opnieuw sloot God met Mozes en de Israëlieten een verbond. 
Veertig dagen en nachten bleef Mozes bij de Heer, zonder te eten of te 
drinken. En de Heer schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de 
platen’ (Exod. 34: 27-28).  

Toen Mozes de Sinaï afdaalde met de twee platen van het verbond, wist hij 
‘niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken’. Toen de 
Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden ze niet naar hem toe te 
gaan. Mozes droeg hen op ‘zich te houden aan alles wat de Heer hem op de 
Sinaï had gezegd.’ Hierna bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds 
wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met Hem te spreken, deed hij de 

doek af. Maar als Mozes de Israëlieten toesprak, zagen zij hoe zijn gezicht 
glansde (Exod. 13: 29-38). 

In dit verhaal uit Exodus bevindt Mozes zich in de directe nabijheid van God. 
Dit heeft als gevolg dat de glorie van God zich weerspiegelt in het gezicht van 
Mozes. Een teken van Gods genade en mededogen voor de Israëlieten, 
ondanks hun afvalligheid door het aanbidden van het gouden kalf. Voor de 
Israëlieten zelf is de glans op het gezicht van Mozes niet te verdragen. Mozes 
zelf is zich in eerste instantie niet bewust van de glans op zijn gezicht. Pas als 
Mozes zijn gezicht met een doek heeft bedekt, hebben ze geen angst meer. 
Mozes is door de goddelijke afstraling de aardse vertegenwoordiger van God 
geworden. Hij is de schakel tussen hemel en aarde. Voor de Israëlieten is God 
een stralend wezen dat zich laat zien als een oogverblindende schittering.  

Opvallend in het Sinaï-verhaal is de wijze waarop God en Mozes met elkaar 
communiceren. God spreekt tot Mozes ‘zoals iemand spreekt met een vriend’ 
(Exod. 33: 11). Ook Mozes’ openhartigheid is opvallend. Hij durft op de Sinaï 
aan God te vragen: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’. God antwoordde: ‘Ik zal 
in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER 
uitroepen: ‘Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben 
barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn … Maar Mijn gezicht zul je niet 
kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven’ (Exod.33: 19-
20). Driemaal heeft God Zijn naam aan Mozes bekend gemaakt. De eerste 
keer in het vuur van een brandende doornstruik als Hij zich aan Mozes bekend 
maakt met de woorden: ‘Ik ben die er zijn zal’ (Exod. 3: 14). En tweemaal op 
de berg Sinaï. Niemand heeft zo dicht bij God gestaan als Mozes.  

PS. Soms wordt Mozes afgebeeld met hoorns op zijn hoofd. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is het beeld van Michelangelo in de kerk van San Pietro in 
Rome. Deze afbeelding berust op een foutieve vertaling van de Hebreeuwse 
bijbel door Hiëronymus (de Vulgaat). De Hebreeuwse taal kent geen klinkers. 
Het woord ‘krn’ (= karan) werd door hem vertaald als ‘een hoorn dragen’, 
terwijl het ‘stralen’ moest zijn. Toegepast op het Nederlands zou ‘bd’ kunnen 
betekenen: bed, bad, bod, of bid. Wat het juiste woord moet zijn, hangt af van 
de context waarin het staat.  

Afbeelding: Michelangelo: Mozes (1513-1515) SV 
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Gezinspaaskaars 2023 

Ook dit jaar kunt u weer een gezinspaaskaars bestellen. Deze wordt tijdens de 
Paaswake tegelijk met de grote Paaskaars in de Corneliuskerk gewijd. Na de 
viering kunt u de kaars mee naar huis nemen of deze ophalen tijdens de 
openingstijden van de kerk.  

U kunt de kaars ook ophalen: 

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

In Winssen Alex Willemsstraat 35. 

Er zijn verschillende manieren om de kaars te bestellen: 
• Door een envelop met het geld, naam en telefoonnummer in te leveren 

bij het secretariaat, Dorpssingel 2 Beuningen. 
• Telefonisch (024-677121) of via e-mail (secretariaat@johannesxxiii.nl ), 

het geld kunt u dan overmaken op bankrekening: NL69 RABO 0107 
2200 91 t.n.v. Par. H. Johannes XXIII o.v.v. gezinspaaskaars 2023 

De kosten bedragen tien Euro. Bestellen kan van 18 februari tot 2 april. 

Bestelenveloppen en een voorbeeld van de kaars liggen achter in de 
Corneliuskerk. 
 


