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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.  
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal 

(Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team 
onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het 
kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame 
mensen onder zijn gehoor. 

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede 
harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede 
daardoor hun geloof zullen versterken. 
Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid 
enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. 
Johannes XXIII zullen wennen. 

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige 
assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten. 
Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd: 

‘Jan mit ’t Roakeliezer’ 
 

DE PASSION MET OUR CHOICE 
Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt! 
Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij 
andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te 
zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden 
van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed 
ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het 
geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. 
Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de 
zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en 
de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel 
zin in.Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen: 

 Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt 
 Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen 
 Woensdagavond 1april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost 

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion. 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 

Parochie H. Johannes XXIII
Winssen                    Ewijk                    Beuningen                    Weurt
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2 Tel 024-6771271

6641 BE Beuningen
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Pastorieën:
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
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Charles Perlo
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 24 oktober 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 12 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

Hentje Duits

Hij kwam vroeger bij ons thuis langs de deur.
Een stoere man vol levensvreugde en fleur.
Een grote pet scheef op zijn ruige krullenkop.
Daaronder zijn met rimpels verweerde kop.

Om zijn lijf droeg hij een groot geruit boezeroen,
er onder een wijde flodderbroek donkergroen.
Aan twee bruine riemen hing zijn trekharmonica.
Zijn vingers riedelden op de toetsen een mazurka.

Een korte duffel om zijn schouders maakten hem wat stoer.
Vooral als hij tijdens zijn spel zong als een troubadour.
En als hij daarbij een grimas trok en zijn snor liet krullen,
konden wij van zijn deuntjes wekelijks smullen.

Dat was de man met de trekharmonica omhangen,
die enthousiast speelde om en paar duitjes te vangen.
En als wij als kind hem dan een paar centjes gingen geven,
dan mochten wij op de toetsen een paar toontjes spelen.

Dat was de trekharmonicaspeler, een man met plezier.
Hij hield van vrolijkheid en maakte graag wat vertier.
Helaas behoort dat nu al lang tot het verleden.
Toch ‘zie’ ik hem nog vaak op de trekharmonica spelen.

Jan mit ‘t Roakeliezer
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

Zaterdag voor Hemelvaart was ’t eindelijk zo ver en ik mocht met moeder 
mee naar de stad. We gingen met de bus. Bij de bushalte bij café Hanneke 
stapte we op en net na de Hezelpoort, in de stad, zei moeder tegen mij: “Kom 
junske we ziên d’r en we motte d’r nou uut.”  Toen we in de Hezelstraat 
kwamen, was het al gauw, winkel in winkel uit, totdat we bijkant alle winkels 
waar ze communiepakjes verkochten, hadden bezocht. Maar overal vond 
moeder het net iets te duur. Tenslotte gingen we toch weer naar de winkel 
terug, waar we de eerste keer naar binnen waren gegaan. Moeder zei: “Hier is 
’t toch wel degelijker en goêdkôper.” Na heel lang pingelen kocht ze voor mij 
’n mooi pakje: een korte broek met ‘gallegen’, ’n jasje, ’n sporthemdje en een 
echte stropdas. Die stropdas kon je met een drukknoopje onder de klepjes van 
de kraag vast drukken. Ik kreeg er ook nog een paar geblokte sportkousen bij, 
met een pluimpje aan de kant, welke precies onder de knie heen en weer 
bengelde. En tot slot een mooi klein petje. Het stond me prachtig! Maar, 
moeder kocht ’t pakje een maatje groter, op de groei. “Junske”, zei ze tegen 
mij, ”dan hedde d’r volgend joar ok nog wá oan ès ge d’r zûnig op bint.” Toen 
we alles hadden gekocht, kreeg ik er van de winkelier ook nog een prachtig 
lefzakdoekje bij. Daarna gingen we naar de schoenwinkel aan de overkant. 
Daar kocht moeder ook nog een  paar prachtige zwarte hoge schoenen met 
veters. Maar die schoenen kocht ze ook op de groei. Ik zei nog: “Moe, kiek 
’ns, ik kan de punten van de neus helemoal plat douwen,” maar ze schudde 
heftig van nee en zei resoluut: “Binde gek jong, ès we thuus zien dan duun we 
veur ien de neuzen van de schoênen ’n prupke watten en dan ziede d’r niks 
van.” Op woensdagmiddag vóór Hemelvaart mocht ik naar de kapper en die 
knipte me zoals toen de mode was: ‘koal mit ’n kuufke’. Vader zei meteen 
toen ik geknipt thuis kwam: “Ge ziet er mooi uut kerl, ge zult uns zièn hoe ’n 
schön mènneke ge mit de èrste communie bint.” ---Word Vervolgd--- 
 

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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Weurt

DE TREKHARMONICASPELER
Er kwam vroeger in ons dorpje Weurt altijd een straatmuzikant met zijn 

trekharmonica langs de deur. Hij was afkomstig uit Nijmegen. Iedereen kende 
hem als Hentje Duits. Een vriendelijke man die elke week op zijn fiets 
aankwam en zijn trekharmonica in een linnen zak op de rug had. Hij speelde 
dan van deur tot deur zijn mazurka’s, walsen en zo meer. Daarbij zong hij, wat 
eigenlijk meer een soort brommen was, met de klanken van de trekharmonica 
mee. Een vrolijke grimas sierde zijn besnorde en verweerde prachtige kop. Bij 
iedereen was hij welkom. Hent was tevreden als hij na zijn serenade een centje 
of soms wel een dikke boterham voor zijn optreden ontving. Daarbij was hij 
ook een echte kindervriend, want als de kinderen hem wat mochten geven, 
mochten ze steevast even op de toetsen drukken tot er enige klanken uit de 
trekzak kwamen. Daarna stapte hij grinnikend naar het volgende adres en daar 
speelde hij meestal weer het zelfde repertoire af. 
Natuurlijk is een kopie van de foto met de muzikant in 
volle glorie hierbij afgedrukt. 
Velen van u zullen Hentje Duits in onderstaand gedicht 
nog wel herkennen.

Beste parochianen, 
De afgelopen periode zijn wij via allerlei wegen op weg geweest. We zijn op 
vakantie gegaan of niet, maar toch van huis naar een winkel, van huis naar een 
buurvrouw en we zijn ook weer thuis gekomen. Een weg is iets heel 
natuurlijks en voor ons westerlingen is het ook heel natuurlijk dat die wegen 
er goed uit zien. Als er een keer een opstopping is of een afsluiting die niet
goed is aangegeven dan worden wij kwaad. Echter er zijn ook delen in de 
wereld waar een zandpad ook een weg is. 

Jezus heeft het echter over een andere weg, Hij is de weg, de waarheid en het 
leven. Dit zegt Hij in het Johannes evangelie. De weg dat wil zeggen, Hij is de 
route waar langs wij als zijn volgelingen mogen gaan naar de manier van 
leven zoals zijn vader het heeft doorgegeven. De vader die zich geopenbaard 
heeft in het brandend braambos. Hij heeft  toen het Joodse volk op weg  gezet 
naar de bevrijding. 

Hoeveel mensen zijn er de afgelopen periode niet op weg gegaan naar bevrijd 
gebied? Hoeveel mensen zijn er op die weg haat tegen gekomen, 
moordpartijen en verkrachtingen? Zijn wij dan geen mensen van de weg om 
onze deuren te openen? Hebben wij alleen maar onze neuzen richting het 
einddoel wat alleen voor ons is? Zal dan niet de vraag bij het einddoel zijn: 
waar was jij toen er geklopt werd om eten? Waar was jij toen er geklopt werd 
om veiligheid? Waar was jij toen er geklopt werd om warmte? Dit zijn zaken 
die onze patroon van de parochie Paus Johannes XXIII hoog in zijn vaandel 
had staan. 

Het evangelie is niet alleen maar voor mensen die in de kerk staan. Het 
evangelie is niet alleen maar voor mensen die naar de kerk gaan. Nee, het is 
een boodschap voor de hele wereld. Als wij, als mensen die een onderdeel zijn 
van het volk van Jezus  en van het volk Gods, ons dat evangelie niet aan laten 
leunen dan moeten wij de keuze maken en zeggen: “ wij gaan daar niet meer 
mee door.” Echter het einddoel van onze weg, van mensen die wel durven 
geloven in  Jezus van Nazareth, zal een goede weg zijn. Een goed einddoel. 
Een einddoel waaraan wij mogelijk hebben mee geholpen om het op te 
bouwen. Dat Koninkrijk van vrede en gerechtigheid waar leven is voor alle 
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Beste mensen, 
 

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

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

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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KOMORE JUBILEUMSCONCERT
Het Beuningse koor KoMore, welbekend in de Corneliusparochie, bestaat 

35 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert de zanggroep een tweetal 
jubileumconcerten. Deze worden gehouden in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen op donderdag 8 en op vrijdag 9 oktober 2015.

De concerten zullen de sfeer van het ‘Koor met een beetje More’ over het 
voetlicht brengen. KoMore heeft de afgelopen jaren haar repertoire uitgebreid 
met eigentijdse profane liederen. Ter gelegenheid van het jubileumconcert 
worden er een aantal nieuwe nummers gepresenteerd.

De aanvang van het optreden is 20.00, de entree is gratis en voor een 
goede zitplaats is het van belang tijdig aanwezig te zijn, de deuren zullen al 
geruime tijd van tevoren open zijn.

©Ger Loeffen
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mensen. Mensen ga op weg, blijf niet stilstaan maar kijk wel om je heen  wat 
je op de weg tegen komt , wie je op de weg tegen komt. Neem een uitgestoken 
hand van iemand die vraagt aan, want wie weet ben jij zelf de volgende keer 
de hand die vraagt. 

Het gaat u goed. 
Jan de Waal, pastor. 

CURSUSSEN: “VALLEN VERLEDEN TIJD”

Evenals voorgaande jaren zullen er ook het komende jaar, voor senioren, 
cursussen valpreventie worden gegeven in Winssen en Beuningen. Deze 
cursussen worden financieel ondersteund door de Provincie Gelderland en 
worden gegeven door gediplomeerde fysiotherapeuten in samenwerking met 
een ergotherapeut. In 10 lessen van 1½ uur, leert u hoe u voorkomt dat u valt 
en mocht het u toch overkomen, hoe u het veiligst valt.

Voor mensen die eerder de cursus gevolgd hebben, zijn er 
herhalingscursussen bestaande uit 5 lessen van één uur, waarin de 
valtechnieken worden herhaald en waar ook het hindernisparcours onderdeel 
van zal uitmaken.

In dit najaar, vanaf 18 november, worden beide cursussen in Winssen gegeven 
en in het voorjaar van 2016, in Beuningen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met:
• Fysiotherapie de Hofstede Beuningen – tel. 024 - 675 1804
• De Fysioo fysiotherapie Beuningen – tel. 024 - 675 01 37
• Fysio- en manuele therapie B.G. Uijterlinde Winssen– tel. 0487 - 52 40 24
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Horizontaal 1 Het eerste sacrament; 4 voor Thomas lijkt Jezus niet dichtbij; 9
ritueel van dienstbaarheid; 10 was Jeremia niet, maar Judas wel en Jezus in 
zekere zin ook; 12 officiële taal van de Kerk; 14 stijl die volgt op de barok; 15
Latijn voor ‘Jezus Koning’; 17 ander woord voor begraafplaats; 18 voedsel 
dat voldoet aan de joodse eisen; 20 hoofd van een oosterse kerk; 23 Griekse 
onderwereld; 25 zoon van Lamech en Adah; 26 ‘De goddelijke …’ van Dante; 
27 belangrijke Griekse havenstad die Paulus aandeed op zijn zendingsreizen; 
28 de vader van Ramses II.
Verticaal 2 Abt van Cluny 3 met dit gebed zit de vissport in de lift; 4
Kruisweg; 5 veelgebruikt symbool voor de evangelist Lucas; 6 de zevende 
plaag; 7 zo wordt St. Sebastiaan meestal afgebeeld; 8 periode van negen dagen 
waarin men op een bijzondere wijze tot God bidt; 11 werd ten hemel 
opgenomen door vurige paarden in een wervelwind; 13 Abraham, Isaäk en 
Jakob; 16 het Hemelse Jeruzalem; 17 veelgebruikt opschrift op grafzerken; 19
woestijnvader; 21 Berg van de gedaanteverandering van de Heer 22 werd 
geofferd in plaats van Isaäk; 24 hij profeteerde dat Nineve in veertig dagen 
zou worden weggevaagd; 25 hiermee liep Jeremia rond door Juda.

Horizontaal 1 Het eerste sacrament; 4 voor Thomas lijkt Jezus niet dichtbij; 9
ritueel van dienstbaarheid; 10 was Jeremia niet, maar Judas wel en Jezus in 
zekere zin ook; 12 officiële taal van de Kerk; 14 stijl die volgt op de barok; 15
Latijn voor ‘Jezus Koning’; 17 ander woord voor begraafplaats; 18 voedsel 
dat voldoet aan de joodse eisen; 20 hoofd van een oosterse kerk; 23 Griekse 
onderwereld; 25 zoon van Lamech en Adah; 26 ‘De goddelijke …’ van Dante; 
27 belangrijke Griekse havenstad die Paulus aandeed op zijn zendingsreizen; 
28 de vader van Ramses II.
Verticaal 2 Abt van Cluny 3 met dit gebed zit de vissport in de lift; 4
Kruisweg; 5 veelgebruikt symbool voor de evangelist Lucas; 6 de zevende 
plaag; 7 zo wordt St. Sebastiaan meestal afgebeeld; 8 periode van negen dagen 
waarin men op een bijzondere wijze tot God bidt; 11 werd ten hemel 
opgenomen door vurige paarden in een wervelwind; 13 Abraham, Isaäk en 
Jakob; 16 het Hemelse Jeruzalem; 17 veelgebruikt opschrift op grafzerken; 19
woestijnvader; 21 Berg van de gedaanteverandering van de Heer 22 werd 
geofferd in plaats van Isaäk; 24 hij profeteerde dat Nineve in veertig dagen 
zou worden weggevaagd; 25 hiermee liep Jeremia rond door Juda.

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2015 
Geef hoop aan de christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke 
Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen het 
zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

Katholieken in een islamitisch land
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een 
respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische 
land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij 
aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het 
analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet
In Pakistan geldt de Sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de 
blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende 
opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en 
in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder 
deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet 
vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. 

Positie van vrouwen en meisjes 
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke 
rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld 
tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude 
stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol 
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RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN 
Van 13 t/m 19 september is de collecteweek voor het Prinses 

Beatrix Spierfonds in de Gemeente Beuningen. Het is de grootste 
jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in Nederland. Ruim 
30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Naast het gebruik van de collectebus, zet het 
fonds ook minder traditionele middelen in tijdens de collecte. Zo gaan er 
vijftig collectanten op pad met een pinapparaat en is er ook een mogelijkheid 
om digitaal te collecteren. Hiermee geeft het fonds een praktische oplossing 
voor de Nederlander die geen kleingeld op zak heeft. En kijkt het fonds naar 
toekomstgerichte kansen voor de collecte.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomstenbronnen van het fonds. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij 
u in de buurt.

Joey is 7 jaar oud en heeft de progressieve spierziekte SMA 
en daardoor een onzekere levensverwachting. Om een 
medicijn te vinden is wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Dat kost veel geld. Met uw bijdrage brengen we een 
medicijn voor Joey een stukje dichterbij.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn 

dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect op 
de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, lopen, plassen, 
fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam 
en daarmee ook het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij 
de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn 
voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede 
weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van 
voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.’ (Deut. 10,17~19 NBV, 2004). 
Jezus onderstreept dit nogmaals is zijn predikingen. 

‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend…, want 
ik had honger en jullie gaven mij te eten…, ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij op. … Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan.’ (Mat. 25,34~40 NBV, 2004). Christelijk leven vraagt ons te doen 
wat Christus deed, en daarmee ook wat God doet. ‘Zorg voor vreemdelingen, 
zoals Ik ook voor jullie heb gezorgd toen jullie vreemdeling waren!’

Tot slot lezen we in het korte boek Ruth het verhaal over een vrouwelijke 
vreemdeling. Het verhaal begint met een Hebreeuws echtpaar met twee zonen 
dat van Juda naar Moab vertrekt. Daar trouwen de beide zonen een 
Moabitische vrouw, Ruth is één van die vrouwen. Dan sterven zowel de vader 
als de zonen en vertrekt de moeder met haar schoondochters terug naar Juda. 
Ze maant haar schoondochters aan om naar hun families en goden terug te 
keren, omdat ze vindt dat haar lot te bitter voor hen is en God zich tegen haar 
heeft gekeerd. De ene schoondochter vertrekt, maar Ruth blijft zelfverzekerd 
bij haar schoonmoeder, zeggende: ‘Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, 
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal 
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: 
Alleen de dood zal mij van u scheiden!’ (Ruth. 1,16-17 NBV 2004). 
Uiteindelijk zal Ruth in Juda trouwen en haar zoon zal de grootvader van 
koning David zijn en daarmee ook voorouder van Jezus. Een vrouw die als 
vreemdeling in een vreemd land komt en daar cultuur en religie overstijgt uit 
liefde. Die vrouw is een stammoeder van Christus!

We lezen dus meerdere malen in de Bijbel dat we zorg moeten dragen voor 
vreemdelingen die tot ons komen om hulp, ook als dit ons slecht uitkomt of 
ons beangstigt.  We moeten ons dan ook niet  verschuilen achter economisch 
en juridisch gestechel en regelgeving. Niet de wet, maar de mens staat 
centraal.

N.V.
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N.V.
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maar soms is het vluchten of het vreemdeling zijn de kern van het verhaal. Zo 
lezen we in het einde van Genesis dat Jakob en zijn familie naar Egypte 
vluchten omdat er een grote hongersnood is in Kanaän. Dankzij zijn zoon 
Jozef, die daar een hoge positie heeft verworven, worden ze gastvrij 
opgevangen en overleeft de eerste generatie van het volk Israël (Gen. 46-50). 
Echter deze positieve houding tegenover de Israëlieten is van korte duur. In 
Exodus 1, 8-10 lezen we: ‘Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de 
macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: “De Israëlieten zijn 
te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat 
dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich 
aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land 
wegtrekken!” (NBV, 2004). Daarom werden ze tot slaven gemaakt en tot 
harde arbeid verplicht, maar het volk bleef groeien hoe zwaar de arbeid ook 
werd gemaakt. ‘Toen gaf de Farao aan heel zijn volk het bevel om alle 
Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien.’ (Ex. 1,22 NBV, 

2004). We zien hier de angst die groeit 
bij een autochtone bevolking en haar 
leiders wanneer een groep 
oorspronkelijke vluchtelingen een 
groter aandeel en een grotere invloed 
krijgt. De oplossingen van de Farao 
zouden we nu barbaars noemen. 
Slavernij en kindermoord verachten 
we, maar doen we in het Nederlands 
asielbeleid niet iets soortgelijks? Ja, 

natuurlijk mag je hier komen schuilen als je werkelijk gevlucht bent voor een 
verschrikkelijke oorlog, maar je mag niets speciaals verwachten: alleen bed, 
bad en brood. Beperkt tot het AZC, afgesloten van de bevolking. Worden 
vluchtelingen niet tot ‘slaaf’, tot ‘gevangene’ gemaakt, gescheiden van familie 
die elders wordt opgevangen? En worden gevluchte kinderen niet ‘gedood’ 
door ze wel jarenlang op te vangen, maar hun een goede educatie en 
leefomgeving, en daarmee een vruchtdragende toekomst te onthouden?

Later in de woestijn herinnert God het volk Israël hun eigen leed en hoe ze 
zich tot vreemdelingen moeten verhouden: ‘Want de HEER, uw God, is de 
hoogste god en Heer. … Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt 
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HUWELIJKEN & JUBILATA

Op 13 augustus 2015 heeft in de Corneliuskerk te Beuningen het 50-jarig 
huwelijksjubileum plaatsgevonden van Albert en Mien Aalbers-Peters.

Op 21 augustus 2015 heeft in de Corneliuskerk te Beuningen het huwelijk 
plaatsgevonden van Niels Linders en Martina Schmidt.

IN MEMORIAM

Winssen
Geen

Ewijk
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* 23-2-1962 te Nijmegen + 23-7-2015 te Nijmegen

Truus Spin-Janssen
* 31-7-1920 te Millingen a/d Rijn + 16-8-2015 te Beuningen

Beuningen
Frans van der Wielen
* 12-5-1926 te Beuningen + 9-7-2015 te Groesbeek

Cor Broekman-Beijer
* 9-4-1934 te Maurik + 20-7-2015 te Beuningen

Henk van den Dobbelsteen
* 26-4-1936 te Ewijk + 22-7-2015 te Beuningen

Nellie Peters
* 31-8-1923 te Beuningen + 28-7-2015 te Beuningen

Mien Lelivelt-Arnts
* 28-9-1926 te Millingen a/d Rijn + 8-8-2015 te Ewijk
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2004). We zien hier de angst die groeit 
bij een autochtone bevolking en haar 
leiders wanneer een groep 
oorspronkelijke vluchtelingen een 
groter aandeel en een grotere invloed 
krijgt. De oplossingen van de Farao 
zouden we nu barbaars noemen. 
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we, maar doen we in het Nederlands 
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natuurlijk mag je hier komen schuilen als je werkelijk gevlucht bent voor een 
verschrikkelijke oorlog, maar je mag niets speciaals verwachten: alleen bed, 
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door ze wel jarenlang op te vangen, maar hun een goede educatie en 
leefomgeving, en daarmee een vruchtdragende toekomst te onthouden?
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©Jim Padgett
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Beuningen

VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
Het afgelopen jaar zijn we op televisie meerdere malen geconfronteerd met 
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En het lijkt de laatste maanden steeds heftiger te worden. Eilandjes als 
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Noord-Afrika en Turkije, kunnen de toestroom van vluchtelingen nauwelijks 
nog aan en schreeuwen om hulp van hun eigen overheden en verzoeken de EU 
en haar leden om hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen.

De grote vraag is dan hoe de EU dan haar verantwoordelijkheid moet 
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met een Syrisch gezin dat de bloedige burgeroorlog is ontvlucht en niets meer 
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vluchtelingen en hun alles te geven wat men nodig heeft, zonder daarbij stil te 
staan bij wat realistisch is en wat de impact is op de bevolking. Zoals altijd 
hebben alle posities wel iets van waarheid in zich.

Hoe zit het echter met ons, christenen? Wat verwacht God van ons? Wat 
zegt de Bijbel over vreemdelingen en vluchtelingen? De Bijbel staat vol met 
reis- en vluchtverhalen. Vaak is het slechts een detail in het grote verhaal, 

Manuela van Ojik
* 23-9-1990 te Ede + 19-8-2015 te Nijmegen

Weurt
Coby Cuijten-Arends
* 8-6-1947 te Nijmegen + 17-7-2015 te Beek Ubbergen

Henk Jansen
* 4-4-1934 te Wijchen + 16-8-2015 te Weurt

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: PAROCHIEAVOND
Op maandag 19 oktober zal er in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen 
een parochieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond zal er terug worden 
geblikt op wat er sinds de start van onze nieuwe parochie gerealiseerd is. Ook 
wordt er vooruitgeblikt naar de toekomst. Het parochiebestuur wil dat graag in 
dialoog met alle geïnteresseerde parochianen doen. Dit alles onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Om 20.00uur ontvangst met koffie; aanvang 
avond om 20.15. Meer informatie volgt!
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

 
HUWELIJKEN 
Op 30 mei 2015 heeft in de Andreaskerk te Weurt het huwelijk 
plaatsgevonden van Robin Gerrits en Silvia Swartjes. 
 

Op 10 juli 2015 heeft in de Andreaskerk te Weurt het huwelijk plaatsgevonden 
van Dirk Jacobs en Marieke Sanders. 

 
IN MEMORIAM 
 

Winssen 
Mien Tromp 
*  24-11-1928 te Winssen +  18-6-2015 te Druten 
 

Martien van Haalen 
*  26-3-1967 te Ewijk  +  18-6-2015 te Winssen 
 

Ewijk 
Doortje Peters-Verbiesen  
*  17-9-1931 te Wijchen +  15-5-2015 te Nijmegen 
 

Anna Bosch-Janssen 
*  28-12-1921 te Ewijk  +  7-6-2015 te Beuningen 
 

Beuningen 
Riet Arts-Jansen 
*  2-9-1936 te Nijmegen +  13-6-2015 te Wijchen 
 

Nelly Swartjes-van As 
*  17-8-1930 te Beuningen +  20-6-2015 te Nijmegen 
 

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
 

Weurt 
Geen  
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Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

De letters P.C.I. staan voor: Parochiële Caritatieve Instelling. Deze is 
voortgekomen uit het oude armenbestuur van de Corneliusparochie. Het is een 
instelling die al eeuwen bestaat met als doel om mensen die aankloppen om 
hulp te ondersteunen. De P.C.I.-Beuningen werkt nauw samen met de 
Protestantse Diaconie en is in 2015 nog steeds erg actief. 

Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit: René Carpaij als voorzitter, 
Gerard Wientjes als penningmeester en tot voor kort Theo Hoes als secretaris. 
Theo Hoes heeft zich jarenlang ingezet voor de P.C.I. en heeft per 1 januari 
zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn vele 
werk. 

Gelukkig hebben we Victor van den Hurk bereid gevonden om zijn 
taak als secretaris over te nemen. Ik wens hem veel succes toe met zijn werk. 
Dit jaar zijn er gesprekken met de caritatieve instellingen uit de andere 
geloofsgemeenschappen om uiteindelijk te fuseren tot één Parochiële 
Caritatieve Instelling, maar daar nemen we nog even de tijd voor. 

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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Winssen 
 
 
 
 
 
 

 
Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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katholieken en protestanten. Een strijd waaruit Nederland is voortgekomen
zoals het er nu uitziet. Een plek voor katholieken, protestanten en wat er 
verder nog aan overtuigingen rondloopt. Die verworven vrijheid laten we ons 
niet afnemen. Ook niet door Rashid.

Toch leidt C.P. ons op een mooie manier door de mogelijke gedachtegang 
van Rashid. Onze integratiepogingen willen zijn geloof doen verwateren, hem 
compromissen laten sluiten en oneerlijk doen zijn. Ik kan en wil in dit kort 
tijdsbestek niet C.P.’s gehele duidelijke betoog samenvatten, maar ik wil wel 
een oproep aan de lezer doen om te reageren, omdat ik vind dat we in ieder 
geval de dialoog met Rashid moeten voeren.

Theo Coenders

20e ‘WAELWICK BRIDGEDRIVE’ IN EWIJK
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert de stichting ‘Vrienden van 

Waelwick’ voor de 20e maal een bridgedrive die gehouden wordt in het 
verpleeghuis Waelwick te Ewijk. De leiding is in handen van Herman v.d 
Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun 
rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 
12.45 en van 14.00 tot 16.30 waarna de prijzen uitgereikt kunnen worden In 
de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.

Voor elke groep is er een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt 
uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 28 oktober a.s. liefst per email bij 
fransgrisel@upcmail.nl
of tel: 0487-844779. Let op: de inschrijving stopt zodra het maximum van 72 
paren bereikt is.
Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €35 per paar gestort te worden op 
bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van 
Waelwick’.
Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de 
activiteiten t.b.v. de bewoners van het verpleeghuis.

Winssen

OPEN MONUMENTENDAG: 13 SEPTEMBER
‘Kunst en Ambacht’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

Erg mooi komen ‘Kunst en Ambacht’ samen  in onze kerk, toegewijd aan Sint 
Antonius van Padua. We vinden onze kerk heel gewoon, maar toch is zij heel 
bijzonder. De kerk is in 1939 in gebruik genomen en bestaat nu dus ruim 75 
jaar. Een mooie reden om de ambachten en de kunst te bekijken, die door onze 
voorouders aan deze kerk besteed zijn. Uniek is de bouwstijl: neoromaans 
volgens de Delftse school; daarnaast een schitterend orgel (1840) uit de voor-
vorige kerk, prachtige gebrandschilderde vensters (1960) en mooi bewaard 
gebleven neogotische kunstwerken uit de afgebroken Winssense kerken, zoals 
preekstoel, doopvont, kruiswegstaties en religieuze gewaden. Kortom veel 
kunst na noeste arbeid. Ook zijn er unieke videobeelden uit 1984 en later.

Bijzondere videoclips in kerk Winssen: Bij de voorbereiding van Open 
Monumentendag 2015 stuitten we bij toeval op een doos met zeldzame 
videobanden uit 1984, opgenomen door Bart Peters. Door Ton Overdijk kon 
een kwalitatief goede oude videorecorder worden opgespoord en aangekocht, 
zodat de oude bandopnames met nauwelijks kwaliteitsverlies gedigitaliseerd 
konden worden. Dit heeft geresulteerd in vele uren prachtige oude opnames en 
mooie herinneringen. Een fractie hiervan gaan we laten zien tijdens de Open 
Monumentendag op 13 september 2015. In het kader van Kunst en Ambacht in 
Winssen hebben we videoclips gemaakt van de muziek in de kerk uitgaande van 
de videobeelden die door Bart Peters, Ton Overdijk en Winssen in Beeld zijn 
opgenomen. Er zijn beelden van concerten in de kerk onder meer van VitaNova 
en de kinderkoren Juventus Cantus en DoReMi. Bijzonder leuk zijn de opnamen 
van Juventus Cantus in 1984 door Bart Peters en een bijna identieke opname in 
1999 door Ton Overdijk: dezelfde personen, hetzelfde lied, alleen 15 jaar later. 
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VOORBEREIDINGEN VOOR START VAN EETPUNT EWIJK
Een groep vrijwilligsters zet zich in samenwerking met St. Perspectief de hele 
zomervakantie al in voor het starten van een eetpunt in Ewijk. Op woensdag 
7 oktober a.s. wordt het Eetpunt feestelijk geopend met een driegangenmenu.
Het Eetpunt, ook wel open eettafel genoemd, zal wekelijks op woensdag
plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 in MFA ’t Hart. Dit Eetpunt is toegankelijk 
voor alle inwoners uit de gemeente Beuningen. De kosten bedragen €7,50. De 
vrijwilligers koken uitsluitend met verse producten.
Meer informatie? Bel dan met St. Perspectief, tel. 024-6750939.

RASHID
Zo noemt C.P. (waarom niet de volledige naam noemen?) een fictieve 

moslim in een mooi en lang artikel “Rashids dilemma” in de vorige Rondom 
Johannes. Hij probeert een lans te breken voor de moslim die in Nederland 
niet kan aarden omdat wij Nederlanders democratie en persoonlijke vrijheid 
hoog in het vaandel hebben staan, terwijl die voor de moslim van 
ondergeschikt belang zijn. Hij heeft meer met het ‘Woord van God’ in de 
Koran en de Sharia, de islamitische wet. Kerk en Staat vallen daarin samen. 
Jammer voor Rashid, maar ik voel er toch echt niets voor om onze zorgvuldig 
opgebouwde wetgeving radicaal om te gooien naar zijn wensen. Bovendien 
vind ik onze scheiding van Kerk en Staat een prima systeem.

C.P. laat vervolgens zien hoe de katholieken vanaf rond 
1850 (in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld) 
een soortgelijke worsteling doormaakten middels hun rituelen 
en gedragingen als de moslims heden ten dage hier in 
Nederland. De katholieken deden over dat proces meer dan 
honderd jaar, maar daar kan Rashid niet op wachten. De 
vergelijking gaat echter mank. Nederland kent vanuit de 
oorsprong geen islamitische cultuur. Het christelijke geloof is rond 700 door 
Willibrordus hier gebracht. Geen oorsprong wellicht, maar toch al heel lang 
geleden zijn wij gekerstend. Zonder al te veel geloofsgeschiedenisles te willen 
geven, startte de Reformatie in 1517 met het op de kerk van Wittenberg 
spijkeren van 95 stellingen tegen, jawel, de katholieke kerk. Of je het ermee 
eens bent of niet, het luidde een roerige periode van strijd in tussen 

©Messiah Lutheran

Zo zijn er meer opnamen over 
de kerk, het werk van de 
kerkhofploeg, het hout-
snijwerk bij de restauratie in 
1984 van het orgel door 
Gradje Soetekouw (hout-
snijder en beeldhouwer uit 
Beneden-Leeuwen), de 
restauratie van het orgel bij 
de orgelbouwer in 
Heythuysen, Popkoor Vision 
en selecties van vieringen in 
de kerk door de jaren heen. 
Verder zijn er rondleidingen 
over de architectuur en 
toegepaste kunst in de kerk. 

Boven: Juventus Cantus 1984 / onder: 1999. Foto’s: Bart Peters

Het programma in de kerk van Winssen op Open MonumentenDag 13 
september:

• 10.00: Eucharistieviering
• 11.00: koffie (na de viering)
• Vanaf 11.30: rondleidingen 
• 11.30 – 17.00: kerk geopend voor bezoekers. Doorlopend worden 

videobeelden vertoond over de kerk en diverse activiteiten, in en rond 
de kerk.
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Het Eetpunt, ook wel open eettafel genoemd, zal wekelijks op woensdag
plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 in MFA ’t Hart. Dit Eetpunt is toegankelijk 
voor alle inwoners uit de gemeente Beuningen. De kosten bedragen €7,50. De 
vrijwilligers koken uitsluitend met verse producten.
Meer informatie? Bel dan met St. Perspectief, tel. 024-6750939.

RASHID
Zo noemt C.P. (waarom niet de volledige naam noemen?) een fictieve 

moslim in een mooi en lang artikel “Rashids dilemma” in de vorige Rondom 
Johannes. Hij probeert een lans te breken voor de moslim die in Nederland 
niet kan aarden omdat wij Nederlanders democratie en persoonlijke vrijheid 
hoog in het vaandel hebben staan, terwijl die voor de moslim van 
ondergeschikt belang zijn. Hij heeft meer met het ‘Woord van God’ in de 
Koran en de Sharia, de islamitische wet. Kerk en Staat vallen daarin samen. 
Jammer voor Rashid, maar ik voel er toch echt niets voor om onze zorgvuldig 
opgebouwde wetgeving radicaal om te gooien naar zijn wensen. Bovendien 
vind ik onze scheiding van Kerk en Staat een prima systeem.

C.P. laat vervolgens zien hoe de katholieken vanaf rond 
1850 (in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld) 
een soortgelijke worsteling doormaakten middels hun rituelen 
en gedragingen als de moslims heden ten dage hier in 
Nederland. De katholieken deden over dat proces meer dan 
honderd jaar, maar daar kan Rashid niet op wachten. De 
vergelijking gaat echter mank. Nederland kent vanuit de 
oorsprong geen islamitische cultuur. Het christelijke geloof is rond 700 door 
Willibrordus hier gebracht. Geen oorsprong wellicht, maar toch al heel lang 
geleden zijn wij gekerstend. Zonder al te veel geloofsgeschiedenisles te willen 
geven, startte de Reformatie in 1517 met het op de kerk van Wittenberg 
spijkeren van 95 stellingen tegen, jawel, de katholieke kerk. Of je het ermee 
eens bent of niet, het luidde een roerige periode van strijd in tussen 
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Zo zijn er meer opnamen over 
de kerk, het werk van de 
kerkhofploeg, het hout-
snijwerk bij de restauratie in 
1984 van het orgel door 
Gradje Soetekouw (hout-
snijder en beeldhouwer uit 
Beneden-Leeuwen), de 
restauratie van het orgel bij 
de orgelbouwer in 
Heythuysen, Popkoor Vision 
en selecties van vieringen in 
de kerk door de jaren heen. 
Verder zijn er rondleidingen 
over de architectuur en 
toegepaste kunst in de kerk. 

Boven: Juventus Cantus 1984 / onder: 1999. Foto’s: Bart Peters

Het programma in de kerk van Winssen op Open MonumentenDag 13 
september:

• 10.00: Eucharistieviering
• 11.00: koffie (na de viering)
• Vanaf 11.30: rondleidingen 
• 11.30 – 17.00: kerk geopend voor bezoekers. Doorlopend worden 

videobeelden vertoond over de kerk en diverse activiteiten, in en rond 
de kerk.
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Het was een onvergetelijke, Ewijkse dag! Iedereen die op welke manier dan 
ook heeft bijgedragen: bedankt namens het team en de vrijwilligers van de 
twee goede doelen!

Nancy Cuijpers-Degen

BETER LEREN SLAPEN?
Op 10 september 2015 start Indigo in MFA ’t Hart, Den Elst 17 Ewijk een 

cursus voor mensen met slaapproblemen, die beter willen leren slapen. 
Een enkele keer slecht slapen is niet erg. Maar wie een aantal weken 
regelmatig 's nachts slecht slaapt, wordt overdag oververmoeid, krijgt 
concentratieproblemen en wordt prikkelbaar. Slaapproblemen kunnen het 
gevolg zijn van spanningen en problemen. Soms echter blijft het 
slaapprobleem bestaan, nadat de spanningen zijn verdwenen. In deze cursus 
krijgen de deelnemers meer zicht op hun slaapprobleem en handreikingen 
voor een betere nachtrust.

Er zijn zes bijeenkomsten op donderdag van 15.00-17.00. De data zijn 10,
17 en 24 september en 1, 15 en 22 oktober. De kosten zijn €40 (incl. boek).
Heeft u belangstelling voor de cursus dan kunt u zich aanmelden bij Stg 
Perspectief  T. 024-6750939 of per e-mail info@stg-perspectief.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met Indigo T. 026-3124483 of per email 
info@indigogelderland.nl

MARIAKAPEL IN EWIJK
De warme zomer gaat zoetjes aan over in een mooie rustige herfst. Bijna 
oktobermaand  alweer, de rozenkransmaand en tevens Mariamaand. Vanaf 
mei dit jaar is er achter in onze kerk een Mariakapel, de hele dag geopend. 
Voor ieder die er graag binnenloopt, een momentje rust, een kaarsje opsteekt . 
Een ogenblik alleen, even bij  jezelf. Even bij Maria die er voor ons is. Een 
vrijwilligster zorgt elke dag voor het openen en sluiten.  Iedereen is hier 
welkom.
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welkom.

OPEN DAG DE PAULUS
Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen bestaat 40 jaar en viert deze 

mijlpaal tegelijk met de Paulus Open Dag 2015. De open dag is op zondag 
20 september van 11.00 - 17.00. De Paulus is er voor alle Winssenaren, die 
boodschap wil het ontmoetingscentrum zoveel mogelijk uitdragen. “Er is heel 
veel mogelijk in De Paulus, dat blijkt op de open dag wel. Een groot deel van 
de verenigingen die lid zijn van De Paulus, is 20 september aanwezig en 
presenteert zichzelf. Het scala aan leden is breed, van de toneelvereniging tot 
de badmintonclub, en van het Paulusgilde tot de carnavalsvereniging, allemaal 
zijn ze actief in De Paulus.”

Tijdens de open dag krijgen bezoekers een indruk van wat er zoal in het 
dorpshuis gebeurt, welke verenigingen er te vinden zijn en waar die zich mee 
bezig houden. Het bestuur besteedt tegelijkertijd aandacht aan het veertigjarig 
bestaan van het ontmoetingscentrum. Het zoekt nog foto’s uit de rijke historie 
van De Paulus om een eventuele presentatie van te maken. Graag ook weer de 
oproep aan de baktalenten uit Winssen om een lekkere taart of cake te 
verzorgen bij de koffie die dag. Men kan zich hiervoor opgeven in de Paulus 
en krijgt dan een taartdoos mee naar huis waarin hun smakelijke creatie 
20 september aangeleverd kan worden. Meer informatie over De Paulus is te 
vinden op www.depauluswinssen.nl.

JEUGDHONK WINSSEN: RECTIFICATIE EN AANVULLING
In het vorige nummer werd melding gemaakt van de verhuizing van het 

Jeugdhonk Winssen naar de Paulus. Helaas heeft de tekst tot verwarring geleid. 
We ontvingen de volgende uitleg vanuit de Paulus betreffende de verhuizing van 
het Jeugdhonk: 

De Paulus staat positief tegenover een verhuizing van Jeugdhonk naar de
Paulus dit niet alleen uit financieel oogpunt, maar juist maatschappelijk gezien:
hoe meer er in de Paulus te doen is des te beter. Zowel jongeren als ouderen zijn 
van harte welkom; de Paulus is er voor iedereen. Wat betreft de verhuizing van 
het Jeugdhonk naar de Paulus moeten er echter wel intern wat verhuizingen 
plaatsvinden binnen de Paulus. Hiervoor heeft de Paulus met goedkeuring van de 
gemeente een architect in de armen genomen om een Masterplan te ontwikkelen 
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relikwieën en antieke voorwerpen werden belangeloos ter beschikking gesteld. 
Hartverwarmend!

De uitzending begon met een zeer gedegen voorbereide parade. Ewijk 
mocht zich presenteren en deed dit op bijzonder originele wijze. Verenigingen 
schitterden in de kleding en sfeer van vroeger naast de versie van nu; de jury 
w as verrast en zeer enthousiast. Elke deelnemer was specifiek, bijzonder en 
onmisbaar. Als een ketting: door alle schakels met elkaar verbonden. De 
burgemeester en de heer van Doddendael gaven onmiddellijk een formeel 
tintje aan de parade. Trots op hun dorp van toen, gezien in hun dorp van nu. 
Op een haar na de maximale score werd toegekend aan de Ewijkse parade, 
luid applaus van het 
ruim 900 koppen 
tellende publiek!

Er gebeurde nog 
veel meer, te veel 
om op te noemen. 
Na afloop werd er 
op zijn Ewijks nog 
een mooi feestje 
gebouwd. Er is 
ergens door een 
Beuningse gezegd 
dat Ewijk saai was. 
Ofwel is ze niet op 
de juiste momenten op de juiste plek geweest, ofwel heeft ze bedoeld dat 
Ewijk SAAI is: gekenmerkt door Saamhorigheid, Aanpakken, Altijd in voor 
een feestje en voor Iedereen! We zullen haar nog proberen te mailen of… 
zoals het nieuwe Ewijkse Appen wordt genoemd: te Leppen! (geïntroduceerd 
door toch wel stiekem de ster van de show: Jacques Hoes).

De goede doelen ‘Het Ewijk Festijn’ en ‘Zwembad de Tuimelaar’ zijn 
inmiddels verblijd met elk de helft van het bedrag dat is verdiend op deze dag, 
in totaal ruim 1700 euro! Geniet allen nog na op omroepgelderland.nl met 
zoekterm: zomer in Gelderland, uitzending gemist.

©Wim Piels
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waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle wensen van betrokkene 
partijen.

Als het Masterplan door alle partijen wordt gedragen kan het verder worden 
uitgewerkt en zal hieraan een financieel kostenplaatje komen te hangen. Dit 
financiële plaatje zal door de gemeente goedgekeurd moeten worden om het 
vervolgens tot uitvoering te brengen. Kortom een spannende en nog onzekere 
situatie waar op dit moment nog geen duidelijkheid is of het Jeugdhonk naar de 
Paulus zal komen.

Door de sluiting van Overmars is met urgentie de huidige Kapsalon binnen de 
Paulus inmiddels opgeknapt om hier per september de KBO met het inloophuis 
onder te brengen ook stichting Perspectief zal de salon in gebruik gaan nemen 
voor hun activiteiten.

€503,91 voor de Maag Lever Darm Stichting
De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft 
in Winssen €503,90 opgeleverd. Zonder de bijdrage 
en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk. 
De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet. Mocht u de 
collectant gemist hebben dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 ten 
name van Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort. Iedereen nogmaals 
dank!

Mientje Teuwsen - Coördinatrice Winssen voor collecte MLD stichting
MIVA: MIssie Verkeersmiddelen Actie

Het laatste weekend van augustus is het altijd MIVA-weekend. Tijdens dat 
weekend wordt er gecollecteerd voor deze MIVA. Helaas kwamen de folders 
te laat voor het vorige parochieblad. Met opzet is er in de kerken van Winssen 
en Ewijk in het weekend van 29-30 augustus niets hierover gezegd. Toch 
willen we deze actie onder uw aandacht brengen. De folder vertelt er alles 
over. Kan de MIVA op uw steun rekenen? Op de folder vindt u ook een 
“MIVA-zomerpuzzel”, waarmee u prijzen kunt vinden, als u die voor 21 
september opstuurt. Deze folder is alleen ingesloten in de boekjes voor de 
geloofsgemeenschappen van Winssen en Ewijk. (Deze folders liggen wel 
achter in de kerk in Beuningen en Weurt)
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Ewijk

EWIJK STRIJDT OP TV GELDERLAND VOOR DE TITEL 
‘MOOISTE DORP VAN GELDERLAND’!
Er is gebeden, gestreden en gevierd;

Niet alleen in 1607, toen de protestanten de katholieken uit hun kerk 
verjoegen in Ewijk. De kerk waarvan nu nog alleen de prachtige, markante 
toren het dorp siert. Maar ook recentelijk, op vrijdag 21 augustus jl. klonk het 
Latijns gebed over Ewijks grondgebied. Pastoor Visschedijk was in 
eeuwenoude kleding te zien en te horen in een prachtig gebouwd decor waarin 
zowel de oude toren als de kelder van Slot Doddendael was verwerkt. De 
kelder, waar in het diepste geheim de katholieke mis werd voortgezet. Of het 
een fabel is of een feit, daar zijn we nog steeds niet over uit. Maar op deze 
vrijdag werd een geheime verbindingsgang gebruikt tussen de beide 
gebouwen, gemaskeerd door een prachtig oerwoud van planten. Een sterk 
staaltje acteertalent kwam eraan te pas en met resultaat. Ewijk gooide hoge 
ogen met dit onderdeel van de wedstrijd.

Het team van tien geselecteerde Ewijkenaren, te herkennen aan de 
feloranje shirts, had de dag voorbereid. Een legioen aan vrijwillig(st)ers stond 
klaar om daar waar nodig de handen uit de mouwen te steken. Een bouwteam 
ging aan de slag in de prachtige werkplaats van de Blauwe Pomp en op 
afstand werden in Nijmegen (door een Ewijkenaar) de houten kruisjes 
gezaagd. Een dameselftal, gewapend met naald en draad stond te trappelen in 
het geïmproviseerde naaiatelier aan de Pater van Boxtelweg. Wegen werden 
afgezet, de omroepwagen informeerde boeren, burgers en buitenlui voor het 
op handen zijnde spektakel. En niet te vergeten: honderden mensen hebben 
zich blauwe duimen gestemd via de App op hun telefoon. De Ewijkse acteurs 
bereidden zich voor. Accessoires als kaarsen en rozenkransen, prachtige 

Tijdens mijn verblijf op het eiland Borneo heb ik mogen ‘profiteren’ van 
deze collectes. Alles bij elkaar mocht ik 4400 gulden ontvangen van de MIVA, 
twee keer 200 gulden voor een motor, en twee keer voor een auto (een 
Landrover en een Mitsubishi L300). Ik moest telkens wel wat bijleggen, maar 
met deze voertuigen mocht ik en kon ik vele mensen bereiken.

Ook in deze tijden is vervoer in de Derde Wereld of in
Ontwikkelingslanden nog steeds hard nodig. (Wat zou het leven hier bij ons 
zijn zonder vervoersmiddelen?) Gooi daarom deze folder niet meteen weg, 
lees die folder, en neem actie. Kunnen mensen op uw steun rekenen? Bij 
voorbaat dank. Pastor Bertus Visschedijk.

STOELENGYM WINSSEN
We merken allemaal bij het ouder worden dat het bewegen wat moeilijker gaat 
en daardoor minder actief zijn. Dat is nu juist de beste motivatie om zich aan 
te sluiten bij deze groep dames. We zijn op een verantwoorde en gezonde
maar vooral veilige manier bezig om onder de zeer goede leiding van de heer 
Spaans weer wat soepeler te gaan bewegen en ons bewust worden van wat we 
allemaal nog wel kunnen. We hebben zo allemaal onze beperkingen en velen 
van ons lopen al met een rollator dus dat is geen reden om het niet eens te 
komen proberen (de eerste 2 lessen zijn gratis). Wanneer u dit leest zijn we net 
weer begonnen en we zien onze groep graag iets groter worden. Verder is het 
altijd gezellig en 1x per maand wordt er na de les koffie gedronken en 
verjaardagen worden gevierd met een extra drankje. Tot ziens in de Paulus op
maandag van 14.30 tot 15.30. Miep Leerentveld (tel 06 22164699)

KORT-KORT-KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:
Boomgaard rond kerk Winssen lijkt gered. In de krant van 8 juli jl. de 
mededeling dat de historische boomgaard rond de kerk in Winssen gered lijkt. 
Er hebben zich 18 vrijwilligers aangemeld voor het onderhoud van de 
bongerd. De boomgaard is een dorpsboomgaard die al te zien is op een kaart 
uit 1908! De tuin is nu ernstig in verval. De bomen staan op omvallen en 
hebben dringend onderhoud nodig. De parochie H. Johannes XXIII, de 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

geloofsgemeenschap Ewijk. 
- Is voornamelijk samengesteld uit  “oude” bestuursleden van de parochie 

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

 Pastor Bertus Visschedijk 
 Antoon Fleuren 
 Ingrid van As 
 Arno Spin (voorbehoud) 
 Toon Reuvers  

- Belangrijkste taken: 
 Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en 

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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oud bijna 28 jaar. Terwijl zij met haar oude moeder te bed lag, schijnt de 
moordenaar met een tot nog toe onbekend doel in het huis zijn gekomen, en de 
dochter, genoegzaam naakt, de vlucht te hebben genomen, waarop zij 
waarschijnlijk door de onverlaat achterhaald, en op een afstand van bijna 200 
passen vermoord is en als zodanig daar gevonden. De moordenaar moet haar 
enige messteken aan de hals en andere plaatsen hebben toegebracht, en 
schijnt zij aan bloedverlies bezweken te zijn”.

Het oude woonhuis van Knilles Theunissen brandde af in de voormiddag 
van 01-01-1949. Het Stikgat is in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
gedempt. Aan de zijde van genoemd huis 
was het Stikgat vanaf de kant meteen héél 
diep. Eind jaren veertig tot begin jaren 
vijftig was het visrecht van het Stikgat 
verhuurd aan mijn vader Jo Wattenberg
en Jan Stevens de schoenmaker. Het 
tweetal zorgde toen voor een houten boot 
om het vissen in het Stikgat aangenamer 
te maken. En Jan Stevens had ook een 
naam bedacht voor de roeiboot, namelijk 
ARDINA. De vrouw van Jan werd 
aangesproken als Ardje en mijn moeder met Dien.

Het regenwater moest regelmatig uit de roeiboot geschept worden en dat 
baantje had men aan mij (Bart) overgelaten. De roeiboot lag meestal aan de 
overzijde van het Stikgat aan het weiland van Thé Schreven uit de 
Deijnschestraat.

In augustus 1952 was ik, inmiddels veertien jaar oud, het regenwater weer 
uit de roeiboot aan het scheppen en zag daar plotseling een lijk gedeeltelijk 
boven water liggen. De rijkspolitieman Jan Roelofs werd hiervan in kennis 
gesteld en was zo ter plaatse. Hij nam plaats in de roeiboot en ik zorgde er 
voor dat Jan het lijk naar de kant kon halen. Het bleek een vrouw uit Winssen 
te zijn die al enkele dagen was vermist. Zij was 58 jaar oud.
Bart Wattenberg JOzn. E-mailaadres:bertwattenberg@gmail.com

©Tark Milans
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gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben samen de 
schouders eronder gezet. Op 25 juni hielden zij een avond om vrijwilligers te 
werven. Er hebben zich 18 mensen aangemeld om in de boomgaard te gaan 
werken. Michel Witjes van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is 
hoogstamfruitdeskundige en is erg enthousiast over zoveel belangstelling.
Vrijwilligers willen van vervallen dorpsboomgaard een bloeiend park 
maken - al het fruit voor het dorp - Een picknickpark dat ook nog fruit 
opbrengt. Dat is het idee van een Winssense groep vrijwilligers. In de krant 
van 17 juli jl. een mooie grote foto van Michel Witjes van de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland die uitleg geeft in de boomgaard aan Bertus 
Visschedijk, Joep Gerrits, Jeanine van Ree en Jan Willem Nicolaassen. Vanaf 
september mogen deze aanstaande vrijwilligers zelf aan de slag. Zij hebben 
een vierdaagse cursus ‘fruitbomen snoeien’ gevolgd. Het doel is een bloeiende 
opgeruimde boomgaard. Het zou ook leuk zijn als er een jaarlijkse picknick 
gehouden kan worden. De boomgaard is twee hectare groot en er staan meer 
dan honderd appel, peren en pruimenbomen.
Bruisten mag eindelijk verhuizen - In de krant van 20 mei jl. de mededeling 
dat het Winssense bedrijf Tuin & Groenvoorziening Bruisten na 34 jaar de 
Geerstraat gaat verlaten. Hij gaat een nieuw bedrijf bouwen aan de 
Deijnschestraat. De onderneming zit al lange tijd veel te krap in haar jasje. Op 
de huidige plek kon hij niet uitbreiden vanwege de Beatrixmolen. Aan de 
Deijnschestraat komt alles op één terrein.
Mensen – Worldskills - Twintigste plek voor Joris Grim. In de krant van 
18 augustus jl. de mededeling dat Joris Grim uit de Notaris Stephanus 
Roesstraat als twintigste is geëindigd in de categorie Restaurant Service. Hij 
heeft in augustus deel genomen aan de WordSkills 2015 in Sao Paulo en is 
Nederlands beroepen kampioen Restaurant Service. Hij werkt bij Slot 
Doddendael in Ewijk. 
Laatste bewoners Overmars verhuisd - In de Gelderlander van vrijdag 28 
augustus jl. een foto van de laatste bewoners die Huize Overmars in Winssen 
verlaten. De laatste 7 bewoners zijn verhuisd naar hun nieuwe woonplek. Na 
het vertrek van deze ouderen is Overmars leeg en sluit Zorggroep Maas en 
Waal de deur. Alle bewoners zijn ondergebracht in een ander zorgcentrum en
mochten zelf kiezen waarheen ze wilden verhuizen. De bewoners die als 
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HUIS-AAN-HUIS COLLECTE IN WINSSEN 
De geloofsgemeenschap Antonius van Padua (voorheen Parochie Antonius 

van Padua) in Winssen heeft een traditie om eind september (na de vakantie en 
de kermis) een huis-aan-huis collecte te houden voor projecten in 
ontwikkelingslanden waar mensen uit Winssen aan meewerken. Een groep 
vrijwillig(st)rs (zelateurs en zelatrices) zet zich hiervoor in door enveloppen, 
met daarin een brief met beschrijvingen van deze projecten, rond te brengen 
bij de inwoners van Winssen , en deze na een weekje weer op te halen. Deze 
huis-aan-huis collecte is ongeveer 70 jaar geleden begonnen door 
An Lamers-Tromp, die heel actief was met kindsheidoptochten, 
missienaaikring en missiegezinsbijdrage. Dit alles is in de loop der jaren 
steeds minder geworden, maar deze ‘huis-aan-huis collecte’ en het 
‘Parochieel Missiecentrum Winssen’ bestaan nog steeds.

In de afgelopen jaren heeft het Missiecentrum veel projecten kunnen 
steunen: de kraamkliniek van Zr. Igniosa op Timor Indonesië, melaatsen en 
lichamelijke gehandicapten in West Borneo Indonesië, noodziekenhuis voor 
slachtoffers van aardbeving in Pakistan (Judith Aalbers), onderwijs-
ontwikkeling in Ethiopië (Karen Baars), jeugdzorg in Roemenie (Eugenia 
Grisel), ontwikkelingswerk in Ghana (Juliette de Vaan), en nog andere 
projecten. Van velen zijn leuke en dankbare reacties binnen gekomen. 
Iedereen heeft inzage in de ‘financiële boeken’

Mocht u geen envelop krijgen en toch iets wil bijdragen, dan kan dat op 
bankrekening 1580-07905 ten name van Parochieel Missiecentrum Winssen.
Bij voorbaat hartelijk dank. Pastor Bertus Visschedijk

OUD WINSSEN: VERDRONKEN IN HET STIKGAT.
Het Stikgat, dat al in 1885 in Winssen zo werd aangeduid, was buitendijks 

gelegen bij het oude woonhuis van de familie Cornelis (Knilles) Theunissen 
(18-12-1890)-Maria Joh. Janssen Wijchen (25-03-1895). Voor de huidige 
generatie: dat huis stond buitendijks tegen de dijk tegenover de noodschuur 
aan de Waalbandijk in Winssen. Op die plek zou héél vroeger de vermoorde 
Hernrica Otten hebben gewoond. De krant “De Gelderlander” van zaterdag 
14-01-1843 meldde (hier in het kort weergegeven) het volgende:
“ In de nacht van dinsdag op woensdag j.l. is in het dorp Winsen, gemeente 
Ewijk, een moord gepleegd aan ene jonge dochter, met name Henrica Otten,

laatste vertrokken, hebben alle andere bewoners zien vertrekken. De 
vertrekdag zelf is voor veel bewoners emotioneel.

Trots op mijn streek - In de september uitgave van Landleven een interview 
met Marie-José Mol uit Winssen die in "trots op mijn streek" de lezers de 
mooiste plekjes van haar “achtertuin” laat zien. Marie-José: “Als ik bezoekers 
mijn streek wil laten zien, is dat niet samen te vatten met een bezoek aan een 
gebouw of bezienswaardigheid. We liggen tussen de rivieren Maas en Waal en 
daardoor is het hier prachtig groen. Het landschap is weids, maar de dijken 
langs de rivier zorgen toch voor hoogteverschillen. Het landschap meandert in 
alle richtingen mee met de rivier. Het is hier ook nog echt landelijk en fijn 
rustig." Haar bewondering voor de streek waarin wij wonen komt ook tot 
uitdrukking in de aquarellen van haar hand.

© Marie-José Mol
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 12 sep. 19.00 Jan Volkers 19.00 Pastoor Harry 

van Dooren
SZ

Zo. 13 sep. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 19 sep. 19.00 WoCo       
Diaken Donkers

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 20 sep. 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

Zat. 26 sep. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

ZS

Zo. 27 sep 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 3 okt. 19.00 Pastor Lambert 
Arts

SZ

Zo. 4 okt. 10.00 Alle pastores Gezam. 
Koren

Zat. 10 okt. 19.00 ? Dames 19.00 Pastor                
Jo Straver

SZ

Zo. 11 okt. 10.00 ? -- 10.00 Pastor                
Jo Straver

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

?

Vr 16 okt Weurt: H. Gerardus 
Majella

19.00 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 17 okt. 19.00 ? LGK 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 18 okt. 10.00 ? Heren 10.00 WoCo
Diaken Donkers

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Zat. 24 okt. 19.00 ? Dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ

Zo. 25 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk?

-- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 31 okt. 19.00 B.Visschedijk
Allerheiligen

LGK 19.00 Onbekend Komore

Zo. 1 nov. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

SSC
LGK

10.00 Onbekend Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

GK

Ma 2 nov. Allerzielen 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 19.00 Pastor Jan de 
Waal

GK

Pastor Visschedijk is op vakantie van 5 t/m 27 oktober. De vieringen van 10/11, 17/18 en 24/25 oktober in Winssen & Ewijk worden waargenomen door Jan Volkers of Diaken Jan v/d 
Akker of zijn WoCo diensten 

24e Zondag v/h 
Jaar

(zondag: 
Monumentendag)
25e Zondag v/h 

Jaar
zondag: Patroons-
feest Beuningen

26e Zondag v/h 
Jaar

27e Zondag v/h 
Jaarzondag: 

Patroons-feest Joh. 
XXIII

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

28e Zondag v/h 
Jaar

Wereldmissiedag

30e Zondag v/h 
Jaar

Allerheiligen
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HUIS-AAN-HUIS COLLECTE IN WINSSEN 
De geloofsgemeenschap Antonius van Padua (voorheen Parochie Antonius 

van Padua) in Winssen heeft een traditie om eind september (na de vakantie en 
de kermis) een huis-aan-huis collecte te houden voor projecten in 
ontwikkelingslanden waar mensen uit Winssen aan meewerken. Een groep 
vrijwillig(st)rs (zelateurs en zelatrices) zet zich hiervoor in door enveloppen, 
met daarin een brief met beschrijvingen van deze projecten, rond te brengen 
bij de inwoners van Winssen , en deze na een weekje weer op te halen. Deze 
huis-aan-huis collecte is ongeveer 70 jaar geleden begonnen door 
An Lamers-Tromp, die heel actief was met kindsheidoptochten, 
missienaaikring en missiegezinsbijdrage. Dit alles is in de loop der jaren 
steeds minder geworden, maar deze ‘huis-aan-huis collecte’ en het 
‘Parochieel Missiecentrum Winssen’ bestaan nog steeds.

In de afgelopen jaren heeft het Missiecentrum veel projecten kunnen 
steunen: de kraamkliniek van Zr. Igniosa op Timor Indonesië, melaatsen en 
lichamelijke gehandicapten in West Borneo Indonesië, noodziekenhuis voor 
slachtoffers van aardbeving in Pakistan (Judith Aalbers), onderwijs-
ontwikkeling in Ethiopië (Karen Baars), jeugdzorg in Roemenie (Eugenia 
Grisel), ontwikkelingswerk in Ghana (Juliette de Vaan), en nog andere 
projecten. Van velen zijn leuke en dankbare reacties binnen gekomen. 
Iedereen heeft inzage in de ‘financiële boeken’

Mocht u geen envelop krijgen en toch iets wil bijdragen, dan kan dat op 
bankrekening 1580-07905 ten name van Parochieel Missiecentrum Winssen.
Bij voorbaat hartelijk dank. Pastor Bertus Visschedijk

OUD WINSSEN: VERDRONKEN IN HET STIKGAT.
Het Stikgat, dat al in 1885 in Winssen zo werd aangeduid, was buitendijks 

gelegen bij het oude woonhuis van de familie Cornelis (Knilles) Theunissen 
(18-12-1890)-Maria Joh. Janssen Wijchen (25-03-1895). Voor de huidige 
generatie: dat huis stond buitendijks tegen de dijk tegenover de noodschuur 
aan de Waalbandijk in Winssen. Op die plek zou héél vroeger de vermoorde 
Hernrica Otten hebben gewoond. De krant “De Gelderlander” van zaterdag 
14-01-1843 meldde (hier in het kort weergegeven) het volgende:
“ In de nacht van dinsdag op woensdag j.l. is in het dorp Winsen, gemeente 
Ewijk, een moord gepleegd aan ene jonge dochter, met name Henrica Otten,

laatste vertrokken, hebben alle andere bewoners zien vertrekken. De 
vertrekdag zelf is voor veel bewoners emotioneel.

Trots op mijn streek - In de september uitgave van Landleven een interview 
met Marie-José Mol uit Winssen die in "trots op mijn streek" de lezers de 
mooiste plekjes van haar “achtertuin” laat zien. Marie-José: “Als ik bezoekers 
mijn streek wil laten zien, is dat niet samen te vatten met een bezoek aan een 
gebouw of bezienswaardigheid. We liggen tussen de rivieren Maas en Waal en 
daardoor is het hier prachtig groen. Het landschap is weids, maar de dijken 
langs de rivier zorgen toch voor hoogteverschillen. Het landschap meandert in 
alle richtingen mee met de rivier. Het is hier ook nog echt landelijk en fijn 
rustig." Haar bewondering voor de streek waarin wij wonen komt ook tot 
uitdrukking in de aquarellen van haar hand.

© Marie-José Mol
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oud bijna 28 jaar. Terwijl zij met haar oude moeder te bed lag, schijnt de 
moordenaar met een tot nog toe onbekend doel in het huis zijn gekomen, en de 
dochter, genoegzaam naakt, de vlucht te hebben genomen, waarop zij 
waarschijnlijk door de onverlaat achterhaald, en op een afstand van bijna 200 
passen vermoord is en als zodanig daar gevonden. De moordenaar moet haar 
enige messteken aan de hals en andere plaatsen hebben toegebracht, en 
schijnt zij aan bloedverlies bezweken te zijn”.

Het oude woonhuis van Knilles Theunissen brandde af in de voormiddag 
van 01-01-1949. Het Stikgat is in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
gedempt. Aan de zijde van genoemd huis 
was het Stikgat vanaf de kant meteen héél 
diep. Eind jaren veertig tot begin jaren 
vijftig was het visrecht van het Stikgat 
verhuurd aan mijn vader Jo Wattenberg
en Jan Stevens de schoenmaker. Het 
tweetal zorgde toen voor een houten boot 
om het vissen in het Stikgat aangenamer 
te maken. En Jan Stevens had ook een 
naam bedacht voor de roeiboot, namelijk 
ARDINA. De vrouw van Jan werd 
aangesproken als Ardje en mijn moeder met Dien.

Het regenwater moest regelmatig uit de roeiboot geschept worden en dat 
baantje had men aan mij (Bart) overgelaten. De roeiboot lag meestal aan de 
overzijde van het Stikgat aan het weiland van Thé Schreven uit de 
Deijnschestraat.

In augustus 1952 was ik, inmiddels veertien jaar oud, het regenwater weer 
uit de roeiboot aan het scheppen en zag daar plotseling een lijk gedeeltelijk 
boven water liggen. De rijkspolitieman Jan Roelofs werd hiervan in kennis 
gesteld en was zo ter plaatse. Hij nam plaats in de roeiboot en ik zorgde er 
voor dat Jan het lijk naar de kant kon halen. Het bleek een vrouw uit Winssen 
te zijn die al enkele dagen was vermist. Zij was 58 jaar oud.
Bart Wattenberg JOzn. E-mailaadres:bertwattenberg@gmail.com

©Tark Milans
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gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben samen de 
schouders eronder gezet. Op 25 juni hielden zij een avond om vrijwilligers te 
werven. Er hebben zich 18 mensen aangemeld om in de boomgaard te gaan 
werken. Michel Witjes van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is 
hoogstamfruitdeskundige en is erg enthousiast over zoveel belangstelling.
Vrijwilligers willen van vervallen dorpsboomgaard een bloeiend park 
maken - al het fruit voor het dorp - Een picknickpark dat ook nog fruit 
opbrengt. Dat is het idee van een Winssense groep vrijwilligers. In de krant 
van 17 juli jl. een mooie grote foto van Michel Witjes van de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland die uitleg geeft in de boomgaard aan Bertus 
Visschedijk, Joep Gerrits, Jeanine van Ree en Jan Willem Nicolaassen. Vanaf 
september mogen deze aanstaande vrijwilligers zelf aan de slag. Zij hebben 
een vierdaagse cursus ‘fruitbomen snoeien’ gevolgd. Het doel is een bloeiende 
opgeruimde boomgaard. Het zou ook leuk zijn als er een jaarlijkse picknick 
gehouden kan worden. De boomgaard is twee hectare groot en er staan meer 
dan honderd appel, peren en pruimenbomen.
Bruisten mag eindelijk verhuizen - In de krant van 20 mei jl. de mededeling 
dat het Winssense bedrijf Tuin & Groenvoorziening Bruisten na 34 jaar de 
Geerstraat gaat verlaten. Hij gaat een nieuw bedrijf bouwen aan de 
Deijnschestraat. De onderneming zit al lange tijd veel te krap in haar jasje. Op 
de huidige plek kon hij niet uitbreiden vanwege de Beatrixmolen. Aan de 
Deijnschestraat komt alles op één terrein.
Mensen – Worldskills - Twintigste plek voor Joris Grim. In de krant van 
18 augustus jl. de mededeling dat Joris Grim uit de Notaris Stephanus 
Roesstraat als twintigste is geëindigd in de categorie Restaurant Service. Hij 
heeft in augustus deel genomen aan de WordSkills 2015 in Sao Paulo en is 
Nederlands beroepen kampioen Restaurant Service. Hij werkt bij Slot 
Doddendael in Ewijk. 
Laatste bewoners Overmars verhuisd - In de Gelderlander van vrijdag 28 
augustus jl. een foto van de laatste bewoners die Huize Overmars in Winssen 
verlaten. De laatste 7 bewoners zijn verhuisd naar hun nieuwe woonplek. Na 
het vertrek van deze ouderen is Overmars leeg en sluit Zorggroep Maas en 
Waal de deur. Alle bewoners zijn ondergebracht in een ander zorgcentrum en
mochten zelf kiezen waarheen ze wilden verhuizen. De bewoners die als 
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Deijnschestraat.

In augustus 1952 was ik, inmiddels veertien jaar oud, het regenwater weer 
uit de roeiboot aan het scheppen en zag daar plotseling een lijk gedeeltelijk 
boven water liggen. De rijkspolitieman Jan Roelofs werd hiervan in kennis 
gesteld en was zo ter plaatse. Hij nam plaats in de roeiboot en ik zorgde er 
voor dat Jan het lijk naar de kant kon halen. Het bleek een vrouw uit Winssen 
te zijn die al enkele dagen was vermist. Zij was 58 jaar oud.
Bart Wattenberg JOzn. E-mailaadres:bertwattenberg@gmail.com

©Tark Milans
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Ewijk

EWIJK STRIJDT OP TV GELDERLAND VOOR DE TITEL 
‘MOOISTE DORP VAN GELDERLAND’!
Er is gebeden, gestreden en gevierd;

Niet alleen in 1607, toen de protestanten de katholieken uit hun kerk 
verjoegen in Ewijk. De kerk waarvan nu nog alleen de prachtige, markante 
toren het dorp siert. Maar ook recentelijk, op vrijdag 21 augustus jl. klonk het 
Latijns gebed over Ewijks grondgebied. Pastoor Visschedijk was in 
eeuwenoude kleding te zien en te horen in een prachtig gebouwd decor waarin 
zowel de oude toren als de kelder van Slot Doddendael was verwerkt. De 
kelder, waar in het diepste geheim de katholieke mis werd voortgezet. Of het 
een fabel is of een feit, daar zijn we nog steeds niet over uit. Maar op deze 
vrijdag werd een geheime verbindingsgang gebruikt tussen de beide 
gebouwen, gemaskeerd door een prachtig oerwoud van planten. Een sterk 
staaltje acteertalent kwam eraan te pas en met resultaat. Ewijk gooide hoge 
ogen met dit onderdeel van de wedstrijd.

Het team van tien geselecteerde Ewijkenaren, te herkennen aan de 
feloranje shirts, had de dag voorbereid. Een legioen aan vrijwillig(st)ers stond 
klaar om daar waar nodig de handen uit de mouwen te steken. Een bouwteam 
ging aan de slag in de prachtige werkplaats van de Blauwe Pomp en op 
afstand werden in Nijmegen (door een Ewijkenaar) de houten kruisjes 
gezaagd. Een dameselftal, gewapend met naald en draad stond te trappelen in 
het geïmproviseerde naaiatelier aan de Pater van Boxtelweg. Wegen werden 
afgezet, de omroepwagen informeerde boeren, burgers en buitenlui voor het 
op handen zijnde spektakel. En niet te vergeten: honderden mensen hebben 
zich blauwe duimen gestemd via de App op hun telefoon. De Ewijkse acteurs 
bereidden zich voor. Accessoires als kaarsen en rozenkransen, prachtige 

Tijdens mijn verblijf op het eiland Borneo heb ik mogen ‘profiteren’ van 
deze collectes. Alles bij elkaar mocht ik 4400 gulden ontvangen van de MIVA, 
twee keer 200 gulden voor een motor, en twee keer voor een auto (een 
Landrover en een Mitsubishi L300). Ik moest telkens wel wat bijleggen, maar 
met deze voertuigen mocht ik en kon ik vele mensen bereiken.

Ook in deze tijden is vervoer in de Derde Wereld of in
Ontwikkelingslanden nog steeds hard nodig. (Wat zou het leven hier bij ons 
zijn zonder vervoersmiddelen?) Gooi daarom deze folder niet meteen weg, 
lees die folder, en neem actie. Kunnen mensen op uw steun rekenen? Bij 
voorbaat dank. Pastor Bertus Visschedijk.

STOELENGYM WINSSEN
We merken allemaal bij het ouder worden dat het bewegen wat moeilijker gaat 
en daardoor minder actief zijn. Dat is nu juist de beste motivatie om zich aan 
te sluiten bij deze groep dames. We zijn op een verantwoorde en gezonde
maar vooral veilige manier bezig om onder de zeer goede leiding van de heer 
Spaans weer wat soepeler te gaan bewegen en ons bewust worden van wat we 
allemaal nog wel kunnen. We hebben zo allemaal onze beperkingen en velen 
van ons lopen al met een rollator dus dat is geen reden om het niet eens te 
komen proberen (de eerste 2 lessen zijn gratis). Wanneer u dit leest zijn we net 
weer begonnen en we zien onze groep graag iets groter worden. Verder is het 
altijd gezellig en 1x per maand wordt er na de les koffie gedronken en 
verjaardagen worden gevierd met een extra drankje. Tot ziens in de Paulus op
maandag van 14.30 tot 15.30. Miep Leerentveld (tel 06 22164699)

KORT-KORT-KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:
Boomgaard rond kerk Winssen lijkt gered. In de krant van 8 juli jl. de 
mededeling dat de historische boomgaard rond de kerk in Winssen gered lijkt. 
Er hebben zich 18 vrijwilligers aangemeld voor het onderhoud van de 
bongerd. De boomgaard is een dorpsboomgaard die al te zien is op een kaart 
uit 1908! De tuin is nu ernstig in verval. De bomen staan op omvallen en 
hebben dringend onderhoud nodig. De parochie H. Johannes XXIII, de 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

geloofsgemeenschap Ewijk. 
- Is voornamelijk samengesteld uit  “oude” bestuursleden van de parochie 

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

 Pastor Bertus Visschedijk 
 Antoon Fleuren 
 Ingrid van As 
 Arno Spin (voorbehoud) 
 Toon Reuvers  

- Belangrijkste taken: 
 Eerste aanspreekpunt voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en 

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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katholieken en protestanten. Een strijd waaruit Nederland is voortgekomen
zoals het er nu uitziet. Een plek voor katholieken, protestanten en wat er 
verder nog aan overtuigingen rondloopt. Die verworven vrijheid laten we ons 
niet afnemen. Ook niet door Rashid.

Toch leidt C.P. ons op een mooie manier door de mogelijke gedachtegang 
van Rashid. Onze integratiepogingen willen zijn geloof doen verwateren, hem 
compromissen laten sluiten en oneerlijk doen zijn. Ik kan en wil in dit kort 
tijdsbestek niet C.P.’s gehele duidelijke betoog samenvatten, maar ik wil wel 
een oproep aan de lezer doen om te reageren, omdat ik vind dat we in ieder 
geval de dialoog met Rashid moeten voeren.

Theo Coenders

20e ‘WAELWICK BRIDGEDRIVE’ IN EWIJK
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert de stichting ‘Vrienden van 

Waelwick’ voor de 20e maal een bridgedrive die gehouden wordt in het 
verpleeghuis Waelwick te Ewijk. De leiding is in handen van Herman v.d 
Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun 
rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 
12.45 en van 14.00 tot 16.30 waarna de prijzen uitgereikt kunnen worden In 
de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.

Voor elke groep is er een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt 
uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 28 oktober a.s. liefst per email bij 
fransgrisel@upcmail.nl
of tel: 0487-844779. Let op: de inschrijving stopt zodra het maximum van 72 
paren bereikt is.
Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €35 per paar gestort te worden op 
bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van 
Waelwick’.
Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de 
activiteiten t.b.v. de bewoners van het verpleeghuis.

Winssen

OPEN MONUMENTENDAG: 13 SEPTEMBER
‘Kunst en Ambacht’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

Erg mooi komen ‘Kunst en Ambacht’ samen  in onze kerk, toegewijd aan Sint 
Antonius van Padua. We vinden onze kerk heel gewoon, maar toch is zij heel 
bijzonder. De kerk is in 1939 in gebruik genomen en bestaat nu dus ruim 75 
jaar. Een mooie reden om de ambachten en de kunst te bekijken, die door onze 
voorouders aan deze kerk besteed zijn. Uniek is de bouwstijl: neoromaans 
volgens de Delftse school; daarnaast een schitterend orgel (1840) uit de voor-
vorige kerk, prachtige gebrandschilderde vensters (1960) en mooi bewaard 
gebleven neogotische kunstwerken uit de afgebroken Winssense kerken, zoals 
preekstoel, doopvont, kruiswegstaties en religieuze gewaden. Kortom veel 
kunst na noeste arbeid. Ook zijn er unieke videobeelden uit 1984 en later.

Bijzondere videoclips in kerk Winssen: Bij de voorbereiding van Open 
Monumentendag 2015 stuitten we bij toeval op een doos met zeldzame 
videobanden uit 1984, opgenomen door Bart Peters. Door Ton Overdijk kon 
een kwalitatief goede oude videorecorder worden opgespoord en aangekocht, 
zodat de oude bandopnames met nauwelijks kwaliteitsverlies gedigitaliseerd 
konden worden. Dit heeft geresulteerd in vele uren prachtige oude opnames en 
mooie herinneringen. Een fractie hiervan gaan we laten zien tijdens de Open 
Monumentendag op 13 september 2015. In het kader van Kunst en Ambacht in 
Winssen hebben we videoclips gemaakt van de muziek in de kerk uitgaande van 
de videobeelden die door Bart Peters, Ton Overdijk en Winssen in Beeld zijn 
opgenomen. Er zijn beelden van concerten in de kerk onder meer van VitaNova 
en de kinderkoren Juventus Cantus en DoReMi. Bijzonder leuk zijn de opnamen 
van Juventus Cantus in 1984 door Bart Peters en een bijna identieke opname in 
1999 door Ton Overdijk: dezelfde personen, hetzelfde lied, alleen 15 jaar later. 
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relikwieën en antieke voorwerpen werden belangeloos ter beschikking gesteld. 
Hartverwarmend!

De uitzending begon met een zeer gedegen voorbereide parade. Ewijk 
mocht zich presenteren en deed dit op bijzonder originele wijze. Verenigingen 
schitterden in de kleding en sfeer van vroeger naast de versie van nu; de jury 
w as verrast en zeer enthousiast. Elke deelnemer was specifiek, bijzonder en 
onmisbaar. Als een ketting: door alle schakels met elkaar verbonden. De 
burgemeester en de heer van Doddendael gaven onmiddellijk een formeel 
tintje aan de parade. Trots op hun dorp van toen, gezien in hun dorp van nu. 
Op een haar na de maximale score werd toegekend aan de Ewijkse parade, 
luid applaus van het 
ruim 900 koppen 
tellende publiek!

Er gebeurde nog 
veel meer, te veel 
om op te noemen. 
Na afloop werd er 
op zijn Ewijks nog 
een mooi feestje 
gebouwd. Er is 
ergens door een 
Beuningse gezegd 
dat Ewijk saai was. 
Ofwel is ze niet op 
de juiste momenten op de juiste plek geweest, ofwel heeft ze bedoeld dat 
Ewijk SAAI is: gekenmerkt door Saamhorigheid, Aanpakken, Altijd in voor 
een feestje en voor Iedereen! We zullen haar nog proberen te mailen of… 
zoals het nieuwe Ewijkse Appen wordt genoemd: te Leppen! (geïntroduceerd 
door toch wel stiekem de ster van de show: Jacques Hoes).

De goede doelen ‘Het Ewijk Festijn’ en ‘Zwembad de Tuimelaar’ zijn 
inmiddels verblijd met elk de helft van het bedrag dat is verdiend op deze dag, 
in totaal ruim 1700 euro! Geniet allen nog na op omroepgelderland.nl met 
zoekterm: zomer in Gelderland, uitzending gemist.

©Wim Piels
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waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle wensen van betrokkene 
partijen.

Als het Masterplan door alle partijen wordt gedragen kan het verder worden 
uitgewerkt en zal hieraan een financieel kostenplaatje komen te hangen. Dit 
financiële plaatje zal door de gemeente goedgekeurd moeten worden om het 
vervolgens tot uitvoering te brengen. Kortom een spannende en nog onzekere 
situatie waar op dit moment nog geen duidelijkheid is of het Jeugdhonk naar de 
Paulus zal komen.

Door de sluiting van Overmars is met urgentie de huidige Kapsalon binnen de 
Paulus inmiddels opgeknapt om hier per september de KBO met het inloophuis 
onder te brengen ook stichting Perspectief zal de salon in gebruik gaan nemen 
voor hun activiteiten.

€503,91 voor de Maag Lever Darm Stichting
De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft 
in Winssen €503,90 opgeleverd. Zonder de bijdrage 
en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk. 
De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet. Mocht u de 
collectant gemist hebben dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 ten 
name van Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort. Iedereen nogmaals 
dank!

Mientje Teuwsen - Coördinatrice Winssen voor collecte MLD stichting
MIVA: MIssie Verkeersmiddelen Actie

Het laatste weekend van augustus is het altijd MIVA-weekend. Tijdens dat 
weekend wordt er gecollecteerd voor deze MIVA. Helaas kwamen de folders 
te laat voor het vorige parochieblad. Met opzet is er in de kerken van Winssen 
en Ewijk in het weekend van 29-30 augustus niets hierover gezegd. Toch 
willen we deze actie onder uw aandacht brengen. De folder vertelt er alles 
over. Kan de MIVA op uw steun rekenen? Op de folder vindt u ook een 
“MIVA-zomerpuzzel”, waarmee u prijzen kunt vinden, als u die voor 21 
september opstuurt. Deze folder is alleen ingesloten in de boekjes voor de 
geloofsgemeenschappen van Winssen en Ewijk. (Deze folders liggen wel 
achter in de kerk in Beuningen en Weurt)
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Het was een onvergetelijke, Ewijkse dag! Iedereen die op welke manier dan 
ook heeft bijgedragen: bedankt namens het team en de vrijwilligers van de 
twee goede doelen!

Nancy Cuijpers-Degen

BETER LEREN SLAPEN?
Op 10 september 2015 start Indigo in MFA ’t Hart, Den Elst 17 Ewijk een 

cursus voor mensen met slaapproblemen, die beter willen leren slapen. 
Een enkele keer slecht slapen is niet erg. Maar wie een aantal weken 
regelmatig 's nachts slecht slaapt, wordt overdag oververmoeid, krijgt 
concentratieproblemen en wordt prikkelbaar. Slaapproblemen kunnen het 
gevolg zijn van spanningen en problemen. Soms echter blijft het 
slaapprobleem bestaan, nadat de spanningen zijn verdwenen. In deze cursus 
krijgen de deelnemers meer zicht op hun slaapprobleem en handreikingen 
voor een betere nachtrust.

Er zijn zes bijeenkomsten op donderdag van 15.00-17.00. De data zijn 10,
17 en 24 september en 1, 15 en 22 oktober. De kosten zijn €40 (incl. boek).
Heeft u belangstelling voor de cursus dan kunt u zich aanmelden bij Stg 
Perspectief  T. 024-6750939 of per e-mail info@stg-perspectief.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met Indigo T. 026-3124483 of per email 
info@indigogelderland.nl

MARIAKAPEL IN EWIJK
De warme zomer gaat zoetjes aan over in een mooie rustige herfst. Bijna 
oktobermaand  alweer, de rozenkransmaand en tevens Mariamaand. Vanaf 
mei dit jaar is er achter in onze kerk een Mariakapel, de hele dag geopend. 
Voor ieder die er graag binnenloopt, een momentje rust, een kaarsje opsteekt . 
Een ogenblik alleen, even bij  jezelf. Even bij Maria die er voor ons is. Een 
vrijwilligster zorgt elke dag voor het openen en sluiten.  Iedereen is hier 
welkom.
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welkom.

OPEN DAG DE PAULUS
Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen bestaat 40 jaar en viert deze 

mijlpaal tegelijk met de Paulus Open Dag 2015. De open dag is op zondag 
20 september van 11.00 - 17.00. De Paulus is er voor alle Winssenaren, die 
boodschap wil het ontmoetingscentrum zoveel mogelijk uitdragen. “Er is heel 
veel mogelijk in De Paulus, dat blijkt op de open dag wel. Een groot deel van 
de verenigingen die lid zijn van De Paulus, is 20 september aanwezig en 
presenteert zichzelf. Het scala aan leden is breed, van de toneelvereniging tot 
de badmintonclub, en van het Paulusgilde tot de carnavalsvereniging, allemaal 
zijn ze actief in De Paulus.”

Tijdens de open dag krijgen bezoekers een indruk van wat er zoal in het 
dorpshuis gebeurt, welke verenigingen er te vinden zijn en waar die zich mee 
bezig houden. Het bestuur besteedt tegelijkertijd aandacht aan het veertigjarig 
bestaan van het ontmoetingscentrum. Het zoekt nog foto’s uit de rijke historie 
van De Paulus om een eventuele presentatie van te maken. Graag ook weer de 
oproep aan de baktalenten uit Winssen om een lekkere taart of cake te 
verzorgen bij de koffie die dag. Men kan zich hiervoor opgeven in de Paulus 
en krijgt dan een taartdoos mee naar huis waarin hun smakelijke creatie 
20 september aangeleverd kan worden. Meer informatie over De Paulus is te 
vinden op www.depauluswinssen.nl.

JEUGDHONK WINSSEN: RECTIFICATIE EN AANVULLING
In het vorige nummer werd melding gemaakt van de verhuizing van het 

Jeugdhonk Winssen naar de Paulus. Helaas heeft de tekst tot verwarring geleid. 
We ontvingen de volgende uitleg vanuit de Paulus betreffende de verhuizing van 
het Jeugdhonk: 

De Paulus staat positief tegenover een verhuizing van Jeugdhonk naar de
Paulus dit niet alleen uit financieel oogpunt, maar juist maatschappelijk gezien:
hoe meer er in de Paulus te doen is des te beter. Zowel jongeren als ouderen zijn 
van harte welkom; de Paulus is er voor iedereen. Wat betreft de verhuizing van 
het Jeugdhonk naar de Paulus moeten er echter wel intern wat verhuizingen 
plaatsvinden binnen de Paulus. Hiervoor heeft de Paulus met goedkeuring van de 
gemeente een architect in de armen genomen om een Masterplan te ontwikkelen 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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katholieken en protestanten. Een strijd waaruit Nederland is voortgekomen
zoals het er nu uitziet. Een plek voor katholieken, protestanten en wat er 
verder nog aan overtuigingen rondloopt. Die verworven vrijheid laten we ons 
niet afnemen. Ook niet door Rashid.

Toch leidt C.P. ons op een mooie manier door de mogelijke gedachtegang 
van Rashid. Onze integratiepogingen willen zijn geloof doen verwateren, hem 
compromissen laten sluiten en oneerlijk doen zijn. Ik kan en wil in dit kort 
tijdsbestek niet C.P.’s gehele duidelijke betoog samenvatten, maar ik wil wel 
een oproep aan de lezer doen om te reageren, omdat ik vind dat we in ieder 
geval de dialoog met Rashid moeten voeren.

Theo Coenders

20e ‘WAELWICK BRIDGEDRIVE’ IN EWIJK
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert de stichting ‘Vrienden van 

Waelwick’ voor de 20e maal een bridgedrive die gehouden wordt in het 
verpleeghuis Waelwick te Ewijk. De leiding is in handen van Herman v.d 
Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun 
rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 
12.45 en van 14.00 tot 16.30 waarna de prijzen uitgereikt kunnen worden In 
de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.

Voor elke groep is er een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt 
uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 28 oktober a.s. liefst per email bij 
fransgrisel@upcmail.nl
of tel: 0487-844779. Let op: de inschrijving stopt zodra het maximum van 72 
paren bereikt is.
Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €35 per paar gestort te worden op 
bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van 
Waelwick’.
Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de 
activiteiten t.b.v. de bewoners van het verpleeghuis.

Winssen

OPEN MONUMENTENDAG: 13 SEPTEMBER
‘Kunst en Ambacht’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

Erg mooi komen ‘Kunst en Ambacht’ samen  in onze kerk, toegewijd aan Sint 
Antonius van Padua. We vinden onze kerk heel gewoon, maar toch is zij heel 
bijzonder. De kerk is in 1939 in gebruik genomen en bestaat nu dus ruim 75 
jaar. Een mooie reden om de ambachten en de kunst te bekijken, die door onze 
voorouders aan deze kerk besteed zijn. Uniek is de bouwstijl: neoromaans 
volgens de Delftse school; daarnaast een schitterend orgel (1840) uit de voor-
vorige kerk, prachtige gebrandschilderde vensters (1960) en mooi bewaard 
gebleven neogotische kunstwerken uit de afgebroken Winssense kerken, zoals 
preekstoel, doopvont, kruiswegstaties en religieuze gewaden. Kortom veel 
kunst na noeste arbeid. Ook zijn er unieke videobeelden uit 1984 en later.

Bijzondere videoclips in kerk Winssen: Bij de voorbereiding van Open 
Monumentendag 2015 stuitten we bij toeval op een doos met zeldzame 
videobanden uit 1984, opgenomen door Bart Peters. Door Ton Overdijk kon 
een kwalitatief goede oude videorecorder worden opgespoord en aangekocht, 
zodat de oude bandopnames met nauwelijks kwaliteitsverlies gedigitaliseerd 
konden worden. Dit heeft geresulteerd in vele uren prachtige oude opnames en 
mooie herinneringen. Een fractie hiervan gaan we laten zien tijdens de Open 
Monumentendag op 13 september 2015. In het kader van Kunst en Ambacht in 
Winssen hebben we videoclips gemaakt van de muziek in de kerk uitgaande van 
de videobeelden die door Bart Peters, Ton Overdijk en Winssen in Beeld zijn 
opgenomen. Er zijn beelden van concerten in de kerk onder meer van VitaNova 
en de kinderkoren Juventus Cantus en DoReMi. Bijzonder leuk zijn de opnamen 
van Juventus Cantus in 1984 door Bart Peters en een bijna identieke opname in 
1999 door Ton Overdijk: dezelfde personen, hetzelfde lied, alleen 15 jaar later. 
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VOORBEREIDINGEN VOOR START VAN EETPUNT EWIJK
Een groep vrijwilligsters zet zich in samenwerking met St. Perspectief de hele 
zomervakantie al in voor het starten van een eetpunt in Ewijk. Op woensdag 
7 oktober a.s. wordt het Eetpunt feestelijk geopend met een driegangenmenu.
Het Eetpunt, ook wel open eettafel genoemd, zal wekelijks op woensdag
plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 in MFA ’t Hart. Dit Eetpunt is toegankelijk 
voor alle inwoners uit de gemeente Beuningen. De kosten bedragen €7,50. De 
vrijwilligers koken uitsluitend met verse producten.
Meer informatie? Bel dan met St. Perspectief, tel. 024-6750939.

RASHID
Zo noemt C.P. (waarom niet de volledige naam noemen?) een fictieve 

moslim in een mooi en lang artikel “Rashids dilemma” in de vorige Rondom 
Johannes. Hij probeert een lans te breken voor de moslim die in Nederland 
niet kan aarden omdat wij Nederlanders democratie en persoonlijke vrijheid 
hoog in het vaandel hebben staan, terwijl die voor de moslim van 
ondergeschikt belang zijn. Hij heeft meer met het ‘Woord van God’ in de 
Koran en de Sharia, de islamitische wet. Kerk en Staat vallen daarin samen. 
Jammer voor Rashid, maar ik voel er toch echt niets voor om onze zorgvuldig 
opgebouwde wetgeving radicaal om te gooien naar zijn wensen. Bovendien 
vind ik onze scheiding van Kerk en Staat een prima systeem.

C.P. laat vervolgens zien hoe de katholieken vanaf rond 
1850 (in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld) 
een soortgelijke worsteling doormaakten middels hun rituelen 
en gedragingen als de moslims heden ten dage hier in 
Nederland. De katholieken deden over dat proces meer dan 
honderd jaar, maar daar kan Rashid niet op wachten. De 
vergelijking gaat echter mank. Nederland kent vanuit de 
oorsprong geen islamitische cultuur. Het christelijke geloof is rond 700 door 
Willibrordus hier gebracht. Geen oorsprong wellicht, maar toch al heel lang 
geleden zijn wij gekerstend. Zonder al te veel geloofsgeschiedenisles te willen 
geven, startte de Reformatie in 1517 met het op de kerk van Wittenberg 
spijkeren van 95 stellingen tegen, jawel, de katholieke kerk. Of je het ermee 
eens bent of niet, het luidde een roerige periode van strijd in tussen 

©Messiah Lutheran

Zo zijn er meer opnamen over 
de kerk, het werk van de 
kerkhofploeg, het hout-
snijwerk bij de restauratie in 
1984 van het orgel door 
Gradje Soetekouw (hout-
snijder en beeldhouwer uit 
Beneden-Leeuwen), de 
restauratie van het orgel bij 
de orgelbouwer in 
Heythuysen, Popkoor Vision 
en selecties van vieringen in 
de kerk door de jaren heen. 
Verder zijn er rondleidingen 
over de architectuur en 
toegepaste kunst in de kerk. 

Boven: Juventus Cantus 1984 / onder: 1999. Foto’s: Bart Peters

Het programma in de kerk van Winssen op Open MonumentenDag 13 
september:

• 10.00: Eucharistieviering
• 11.00: koffie (na de viering)
• Vanaf 11.30: rondleidingen 
• 11.30 – 17.00: kerk geopend voor bezoekers. Doorlopend worden 
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Koran en de Sharia, de islamitische wet. Kerk en Staat vallen daarin samen. 
Jammer voor Rashid, maar ik voel er toch echt niets voor om onze zorgvuldig 
opgebouwde wetgeving radicaal om te gooien naar zijn wensen. Bovendien 
vind ik onze scheiding van Kerk en Staat een prima systeem.

C.P. laat vervolgens zien hoe de katholieken vanaf rond 
1850 (in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld) 
een soortgelijke worsteling doormaakten middels hun rituelen 
en gedragingen als de moslims heden ten dage hier in 
Nederland. De katholieken deden over dat proces meer dan 
honderd jaar, maar daar kan Rashid niet op wachten. De 
vergelijking gaat echter mank. Nederland kent vanuit de 
oorsprong geen islamitische cultuur. Het christelijke geloof is rond 700 door 
Willibrordus hier gebracht. Geen oorsprong wellicht, maar toch al heel lang 
geleden zijn wij gekerstend. Zonder al te veel geloofsgeschiedenisles te willen 
geven, startte de Reformatie in 1517 met het op de kerk van Wittenberg 
spijkeren van 95 stellingen tegen, jawel, de katholieke kerk. Of je het ermee 
eens bent of niet, het luidde een roerige periode van strijd in tussen 
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VOORBEREIDINGEN VOOR START VAN EETPUNT EWIJK
Een groep vrijwilligsters zet zich in samenwerking met St. Perspectief de hele 
zomervakantie al in voor het starten van een eetpunt in Ewijk. Op woensdag 
7 oktober a.s. wordt het Eetpunt feestelijk geopend met een driegangenmenu.
Het Eetpunt, ook wel open eettafel genoemd, zal wekelijks op woensdag
plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 in MFA ’t Hart. Dit Eetpunt is toegankelijk 
voor alle inwoners uit de gemeente Beuningen. De kosten bedragen €7,50. De 
vrijwilligers koken uitsluitend met verse producten.
Meer informatie? Bel dan met St. Perspectief, tel. 024-6750939.
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Zo zijn er meer opnamen over 
de kerk, het werk van de 
kerkhofploeg, het hout-
snijwerk bij de restauratie in 
1984 van het orgel door 
Gradje Soetekouw (hout-
snijder en beeldhouwer uit 
Beneden-Leeuwen), de 
restauratie van het orgel bij 
de orgelbouwer in 
Heythuysen, Popkoor Vision 
en selecties van vieringen in 
de kerk door de jaren heen. 
Verder zijn er rondleidingen 
over de architectuur en 
toegepaste kunst in de kerk. 

Boven: Juventus Cantus 1984 / onder: 1999. Foto’s: Bart Peters

Het programma in de kerk van Winssen op Open MonumentenDag 13 
september:

• 10.00: Eucharistieviering
• 11.00: koffie (na de viering)
• Vanaf 11.30: rondleidingen 
• 11.30 – 17.00: kerk geopend voor bezoekers. Doorlopend worden 

videobeelden vertoond over de kerk en diverse activiteiten, in en rond 
de kerk.
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Winssen 
 
 
 
 
 
 

 
Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

Een zalig, voorspoedig, zinvol, gelukkig, maar vooral gezond 2015 
wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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katholieken en protestanten. Een strijd waaruit Nederland is voortgekomen
zoals het er nu uitziet. Een plek voor katholieken, protestanten en wat er 
verder nog aan overtuigingen rondloopt. Die verworven vrijheid laten we ons 
niet afnemen. Ook niet door Rashid.

Toch leidt C.P. ons op een mooie manier door de mogelijke gedachtegang 
van Rashid. Onze integratiepogingen willen zijn geloof doen verwateren, hem 
compromissen laten sluiten en oneerlijk doen zijn. Ik kan en wil in dit kort 
tijdsbestek niet C.P.’s gehele duidelijke betoog samenvatten, maar ik wil wel 
een oproep aan de lezer doen om te reageren, omdat ik vind dat we in ieder 
geval de dialoog met Rashid moeten voeren.

Theo Coenders

20e ‘WAELWICK BRIDGEDRIVE’ IN EWIJK
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert de stichting ‘Vrienden van 

Waelwick’ voor de 20e maal een bridgedrive die gehouden wordt in het 
verpleeghuis Waelwick te Ewijk. De leiding is in handen van Herman v.d 
Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun 
rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 
12.45 en van 14.00 tot 16.30 waarna de prijzen uitgereikt kunnen worden In 
de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.

Voor elke groep is er een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt 
uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 28 oktober a.s. liefst per email bij 
fransgrisel@upcmail.nl
of tel: 0487-844779. Let op: de inschrijving stopt zodra het maximum van 72 
paren bereikt is.
Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €35 per paar gestort te worden op 
bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van 
Waelwick’.
Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de 
activiteiten t.b.v. de bewoners van het verpleeghuis.

Winssen

OPEN MONUMENTENDAG: 13 SEPTEMBER
‘Kunst en Ambacht’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

Erg mooi komen ‘Kunst en Ambacht’ samen  in onze kerk, toegewijd aan Sint 
Antonius van Padua. We vinden onze kerk heel gewoon, maar toch is zij heel 
bijzonder. De kerk is in 1939 in gebruik genomen en bestaat nu dus ruim 75 
jaar. Een mooie reden om de ambachten en de kunst te bekijken, die door onze 
voorouders aan deze kerk besteed zijn. Uniek is de bouwstijl: neoromaans 
volgens de Delftse school; daarnaast een schitterend orgel (1840) uit de voor-
vorige kerk, prachtige gebrandschilderde vensters (1960) en mooi bewaard 
gebleven neogotische kunstwerken uit de afgebroken Winssense kerken, zoals 
preekstoel, doopvont, kruiswegstaties en religieuze gewaden. Kortom veel 
kunst na noeste arbeid. Ook zijn er unieke videobeelden uit 1984 en later.

Bijzondere videoclips in kerk Winssen: Bij de voorbereiding van Open 
Monumentendag 2015 stuitten we bij toeval op een doos met zeldzame 
videobanden uit 1984, opgenomen door Bart Peters. Door Ton Overdijk kon 
een kwalitatief goede oude videorecorder worden opgespoord en aangekocht, 
zodat de oude bandopnames met nauwelijks kwaliteitsverlies gedigitaliseerd 
konden worden. Dit heeft geresulteerd in vele uren prachtige oude opnames en 
mooie herinneringen. Een fractie hiervan gaan we laten zien tijdens de Open 
Monumentendag op 13 september 2015. In het kader van Kunst en Ambacht in 
Winssen hebben we videoclips gemaakt van de muziek in de kerk uitgaande van 
de videobeelden die door Bart Peters, Ton Overdijk en Winssen in Beeld zijn 
opgenomen. Er zijn beelden van concerten in de kerk onder meer van VitaNova 
en de kinderkoren Juventus Cantus en DoReMi. Bijzonder leuk zijn de opnamen 
van Juventus Cantus in 1984 door Bart Peters en een bijna identieke opname in 
1999 door Ton Overdijk: dezelfde personen, hetzelfde lied, alleen 15 jaar later. 

Winssen

OPEN MONUMENTENDAG: 13 SEPTEMBER
‘Kunst en Ambacht’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

Erg mooi komen ‘Kunst en Ambacht’ samen  in onze kerk, toegewijd aan Sint 
Antonius van Padua. We vinden onze kerk heel gewoon, maar toch is zij heel 
bijzonder. De kerk is in 1939 in gebruik genomen en bestaat nu dus ruim 75 
jaar. Een mooie reden om de ambachten en de kunst te bekijken, die door onze 
voorouders aan deze kerk besteed zijn. Uniek is de bouwstijl: neoromaans 
volgens de Delftse school; daarnaast een schitterend orgel (1840) uit de voor-
vorige kerk, prachtige gebrandschilderde vensters (1960) en mooi bewaard 
gebleven neogotische kunstwerken uit de afgebroken Winssense kerken, zoals 
preekstoel, doopvont, kruiswegstaties en religieuze gewaden. Kortom veel 
kunst na noeste arbeid. Ook zijn er unieke videobeelden uit 1984 en later.

Bijzondere videoclips in kerk Winssen: Bij de voorbereiding van Open 
Monumentendag 2015 stuitten we bij toeval op een doos met zeldzame 
videobanden uit 1984, opgenomen door Bart Peters. Door Ton Overdijk kon 
een kwalitatief goede oude videorecorder worden opgespoord en aangekocht, 
zodat de oude bandopnames met nauwelijks kwaliteitsverlies gedigitaliseerd 
konden worden. Dit heeft geresulteerd in vele uren prachtige oude opnames en 
mooie herinneringen. Een fractie hiervan gaan we laten zien tijdens de Open 
Monumentendag op 13 september 2015. In het kader van Kunst en Ambacht in 
Winssen hebben we videoclips gemaakt van de muziek in de kerk uitgaande van 
de videobeelden die door Bart Peters, Ton Overdijk en Winssen in Beeld zijn 
opgenomen. Er zijn beelden van concerten in de kerk onder meer van VitaNova 
en de kinderkoren Juventus Cantus en DoReMi. Bijzonder leuk zijn de opnamen 
van Juventus Cantus in 1984 door Bart Peters en een bijna identieke opname in 
1999 door Ton Overdijk: dezelfde personen, hetzelfde lied, alleen 15 jaar later. 

September 2015Parochie H. Johannes XXIII 25September 2015 Parochie H. Johannes XXIII8

Beuningen

VOETSTUK VOOR DE BIJBEL
Het afgelopen jaar zijn we op televisie meerdere malen geconfronteerd met 

volgepropte bootjes op de Middellandse Zee waarvan vele de kust uiteindelijk 
niet halen. We zien overvolle primitieve opvangkampen bij de grens met Syrië 
en een flinke stijging van het aantal aanvragen bij asielcentra in heel Europa. 
En het lijkt de laatste maanden steeds heftiger te worden. Eilandjes als 
Lampedusa of Kos, die relatief makkelijk te bereiken zijn vanaf de kusten van 
Noord-Afrika en Turkije, kunnen de toestroom van vluchtelingen nauwelijks 
nog aan en schreeuwen om hulp van hun eigen overheden en verzoeken de EU 
en haar leden om hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen.

De grote vraag is dan hoe de EU dan haar verantwoordelijkheid moet 
nemen, of in ons meer specifieke geval: wat kan en moet Nederland doen? En 
daar zijn de meningen sterk over verdeeld en het publieke debat raakt daarbij 
vaak oververhit. Politici zoals Geert Wilders beweren de mening van ‘dé 
hardwerkende Nederlanders’ te verwoorden als ze zeggen dat we hier geen 
‘buitenlandse gelukzoekers’ willen hebben die onze kostbare banen en geld 
komen grijpen. Geld dat juist gebruikt zou moeten worden voor ‘onze’ armen, 
werklozen en de tekorten in de zorg. Tegenstanders gaan hierop in door te 
stellen dat de situatie van een Nederlander in armoede niet te vergelijken is 
met een Syrisch gezin dat de bloedige burgeroorlog is ontvlucht en niets meer 
bezit dan de gedragen kleding en wat spulletjes die men nog kon meenemen. 
Maar misschien is het naïef om grenzen volledig open te willen stellen voor 
vluchtelingen en hun alles te geven wat men nodig heeft, zonder daarbij stil te 
staan bij wat realistisch is en wat de impact is op de bevolking. Zoals altijd 
hebben alle posities wel iets van waarheid in zich.

Hoe zit het echter met ons, christenen? Wat verwacht God van ons? Wat 
zegt de Bijbel over vreemdelingen en vluchtelingen? De Bijbel staat vol met 
reis- en vluchtverhalen. Vaak is het slechts een detail in het grote verhaal, 

Manuela van Ojik
* 23-9-1990 te Ede + 19-8-2015 te Nijmegen

Weurt
Coby Cuijten-Arends
* 8-6-1947 te Nijmegen + 17-7-2015 te Beek Ubbergen

Henk Jansen
* 4-4-1934 te Wijchen + 16-8-2015 te Weurt

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: PAROCHIEAVOND
Op maandag 19 oktober zal er in de Serre-zaal van de Vrijboom te Beuningen 
een parochieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond zal er terug worden 
geblikt op wat er sinds de start van onze nieuwe parochie gerealiseerd is. Ook 
wordt er vooruitgeblikt naar de toekomst. Het parochiebestuur wil dat graag in 
dialoog met alle geïnteresseerde parochianen doen. Dit alles onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Om 20.00uur ontvangst met koffie; aanvang 
avond om 20.15. Meer informatie volgt!
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DOPELINGEN 
Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Jayden Meeuwsen Geen Desley Phoelich Geen 
  Sara Huisman  

 
HUWELIJKEN 
Op 30 mei 2015 heeft in de Andreaskerk te Weurt het huwelijk 
plaatsgevonden van Robin Gerrits en Silvia Swartjes. 
 

Op 10 juli 2015 heeft in de Andreaskerk te Weurt het huwelijk plaatsgevonden 
van Dirk Jacobs en Marieke Sanders. 

 
IN MEMORIAM 
 

Winssen 
Mien Tromp 
*  24-11-1928 te Winssen +  18-6-2015 te Druten 
 

Martien van Haalen 
*  26-3-1967 te Ewijk  +  18-6-2015 te Winssen 
 

Ewijk 
Doortje Peters-Verbiesen  
*  17-9-1931 te Wijchen +  15-5-2015 te Nijmegen 
 

Anna Bosch-Janssen 
*  28-12-1921 te Ewijk  +  7-6-2015 te Beuningen 
 

Beuningen 
Riet Arts-Jansen 
*  2-9-1936 te Nijmegen +  13-6-2015 te Wijchen 
 

Nelly Swartjes-van As 
*  17-8-1930 te Beuningen +  20-6-2015 te Nijmegen 
 

Ger Jansen 
*  21-12-1945 te Nijmegen +  23-6-2015 te Nijmegen 
 

Weurt 
Geen  
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

De letters P.C.I. staan voor: Parochiële Caritatieve Instelling. Deze is 
voortgekomen uit het oude armenbestuur van de Corneliusparochie. Het is een 
instelling die al eeuwen bestaat met als doel om mensen die aankloppen om 
hulp te ondersteunen. De P.C.I.-Beuningen werkt nauw samen met de 
Protestantse Diaconie en is in 2015 nog steeds erg actief. 

Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit: René Carpaij als voorzitter, 
Gerard Wientjes als penningmeester en tot voor kort Theo Hoes als secretaris. 
Theo Hoes heeft zich jarenlang ingezet voor de P.C.I. en heeft per 1 januari 
zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn vele 
werk. 

Gelukkig hebben we Victor van den Hurk bereid gevonden om zijn 
taak als secretaris over te nemen. Ik wens hem veel succes toe met zijn werk. 
Dit jaar zijn er gesprekken met de caritatieve instellingen uit de andere 
geloofsgemeenschappen om uiteindelijk te fuseren tot één Parochiële 
Caritatieve Instelling, maar daar nemen we nog even de tijd voor. 

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN 
Van 13 t/m 19 september is de collecteweek voor het Prinses 

Beatrix Spierfonds in de Gemeente Beuningen. Het is de grootste 
jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in Nederland. Ruim 
30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Naast het gebruik van de collectebus, zet het 
fonds ook minder traditionele middelen in tijdens de collecte. Zo gaan er 
vijftig collectanten op pad met een pinapparaat en is er ook een mogelijkheid 
om digitaal te collecteren. Hiermee geeft het fonds een praktische oplossing 
voor de Nederlander die geen kleingeld op zak heeft. En kijkt het fonds naar 
toekomstgerichte kansen voor de collecte.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomstenbronnen van het fonds. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij 
u in de buurt.

Joey is 7 jaar oud en heeft de progressieve spierziekte SMA 
en daardoor een onzekere levensverwachting. Om een 
medicijn te vinden is wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Dat kost veel geld. Met uw bijdrage brengen we een 
medicijn voor Joey een stukje dichterbij.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn 

dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect op 
de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, lopen, plassen, 
fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam 
en daarmee ook het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij 
de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn 
voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede 
weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van 
voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.’ (Deut. 10,17~19 NBV, 2004). 
Jezus onderstreept dit nogmaals is zijn predikingen. 

‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend…, want 
ik had honger en jullie gaven mij te eten…, ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij op. … Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan.’ (Mat. 25,34~40 NBV, 2004). Christelijk leven vraagt ons te doen 
wat Christus deed, en daarmee ook wat God doet. ‘Zorg voor vreemdelingen, 
zoals Ik ook voor jullie heb gezorgd toen jullie vreemdeling waren!’

Tot slot lezen we in het korte boek Ruth het verhaal over een vrouwelijke 
vreemdeling. Het verhaal begint met een Hebreeuws echtpaar met twee zonen 
dat van Juda naar Moab vertrekt. Daar trouwen de beide zonen een 
Moabitische vrouw, Ruth is één van die vrouwen. Dan sterven zowel de vader 
als de zonen en vertrekt de moeder met haar schoondochters terug naar Juda. 
Ze maant haar schoondochters aan om naar hun families en goden terug te 
keren, omdat ze vindt dat haar lot te bitter voor hen is en God zich tegen haar 
heeft gekeerd. De ene schoondochter vertrekt, maar Ruth blijft zelfverzekerd 
bij haar schoonmoeder, zeggende: ‘Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, 
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal 
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: 
Alleen de dood zal mij van u scheiden!’ (Ruth. 1,16-17 NBV 2004). 
Uiteindelijk zal Ruth in Juda trouwen en haar zoon zal de grootvader van 
koning David zijn en daarmee ook voorouder van Jezus. Een vrouw die als 
vreemdeling in een vreemd land komt en daar cultuur en religie overstijgt uit 
liefde. Die vrouw is een stammoeder van Christus!

We lezen dus meerdere malen in de Bijbel dat we zorg moeten dragen voor 
vreemdelingen die tot ons komen om hulp, ook als dit ons slecht uitkomt of 
ons beangstigt.  We moeten ons dan ook niet  verschuilen achter economisch 
en juridisch gestechel en regelgeving. Niet de wet, maar de mens staat 
centraal.

N.V.
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maar soms is het vluchten of het vreemdeling zijn de kern van het verhaal. Zo 
lezen we in het einde van Genesis dat Jakob en zijn familie naar Egypte 
vluchten omdat er een grote hongersnood is in Kanaän. Dankzij zijn zoon 
Jozef, die daar een hoge positie heeft verworven, worden ze gastvrij 
opgevangen en overleeft de eerste generatie van het volk Israël (Gen. 46-50). 
Echter deze positieve houding tegenover de Israëlieten is van korte duur. In 
Exodus 1, 8-10 lezen we: ‘Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de 
macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: “De Israëlieten zijn 
te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat 
dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich 
aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land 
wegtrekken!” (NBV, 2004). Daarom werden ze tot slaven gemaakt en tot 
harde arbeid verplicht, maar het volk bleef groeien hoe zwaar de arbeid ook 
werd gemaakt. ‘Toen gaf de Farao aan heel zijn volk het bevel om alle 
Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien.’ (Ex. 1,22 NBV, 

2004). We zien hier de angst die groeit 
bij een autochtone bevolking en haar 
leiders wanneer een groep 
oorspronkelijke vluchtelingen een 
groter aandeel en een grotere invloed 
krijgt. De oplossingen van de Farao 
zouden we nu barbaars noemen. 
Slavernij en kindermoord verachten 
we, maar doen we in het Nederlands 
asielbeleid niet iets soortgelijks? Ja, 

natuurlijk mag je hier komen schuilen als je werkelijk gevlucht bent voor een 
verschrikkelijke oorlog, maar je mag niets speciaals verwachten: alleen bed, 
bad en brood. Beperkt tot het AZC, afgesloten van de bevolking. Worden 
vluchtelingen niet tot ‘slaaf’, tot ‘gevangene’ gemaakt, gescheiden van familie 
die elders wordt opgevangen? En worden gevluchte kinderen niet ‘gedood’ 
door ze wel jarenlang op te vangen, maar hun een goede educatie en 
leefomgeving, en daarmee een vruchtdragende toekomst te onthouden?

Later in de woestijn herinnert God het volk Israël hun eigen leed en hoe ze 
zich tot vreemdelingen moeten verhouden: ‘Want de HEER, uw God, is de 
hoogste god en Heer. … Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt 

©Jim Padgett

HUWELIJKEN & JUBILATA

Op 13 augustus 2015 heeft in de Corneliuskerk te Beuningen het 50-jarig 
huwelijksjubileum plaatsgevonden van Albert en Mien Aalbers-Peters.

Op 21 augustus 2015 heeft in de Corneliuskerk te Beuningen het huwelijk 
plaatsgevonden van Niels Linders en Martina Schmidt.

IN MEMORIAM

Winssen
Geen

Ewijk
Mart Koopmans
* 23-2-1962 te Nijmegen + 23-7-2015 te Nijmegen

Truus Spin-Janssen
* 31-7-1920 te Millingen a/d Rijn + 16-8-2015 te Beuningen

Beuningen
Frans van der Wielen
* 12-5-1926 te Beuningen + 9-7-2015 te Groesbeek

Cor Broekman-Beijer
* 9-4-1934 te Maurik + 20-7-2015 te Beuningen

Henk van den Dobbelsteen
* 26-4-1936 te Ewijk + 22-7-2015 te Beuningen

Nellie Peters
* 31-8-1923 te Beuningen + 28-7-2015 te Beuningen

Mien Lelivelt-Arnts
* 28-9-1926 te Millingen a/d Rijn + 8-8-2015 te Ewijk
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RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN 
Van 13 t/m 19 september is de collecteweek voor het Prinses 

Beatrix Spierfonds in de Gemeente Beuningen. Het is de grootste 
jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in Nederland. Ruim 
30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Naast het gebruik van de collectebus, zet het 
fonds ook minder traditionele middelen in tijdens de collecte. Zo gaan er 
vijftig collectanten op pad met een pinapparaat en is er ook een mogelijkheid 
om digitaal te collecteren. Hiermee geeft het fonds een praktische oplossing 
voor de Nederlander die geen kleingeld op zak heeft. En kijkt het fonds naar 
toekomstgerichte kansen voor de collecte.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomstenbronnen van het fonds. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij 
u in de buurt.

Joey is 7 jaar oud en heeft de progressieve spierziekte SMA 
en daardoor een onzekere levensverwachting. Om een 
medicijn te vinden is wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Dat kost veel geld. Met uw bijdrage brengen we een 
medicijn voor Joey een stukje dichterbij.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn 

dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect op 
de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, lopen, plassen, 
fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam 
en daarmee ook het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij 
de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn 
voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede 
weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van 
voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.’ (Deut. 10,17~19 NBV, 2004). 
Jezus onderstreept dit nogmaals is zijn predikingen. 

‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend…, want 
ik had honger en jullie gaven mij te eten…, ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij op. … Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan.’ (Mat. 25,34~40 NBV, 2004). Christelijk leven vraagt ons te doen 
wat Christus deed, en daarmee ook wat God doet. ‘Zorg voor vreemdelingen, 
zoals Ik ook voor jullie heb gezorgd toen jullie vreemdeling waren!’

Tot slot lezen we in het korte boek Ruth het verhaal over een vrouwelijke 
vreemdeling. Het verhaal begint met een Hebreeuws echtpaar met twee zonen 
dat van Juda naar Moab vertrekt. Daar trouwen de beide zonen een 
Moabitische vrouw, Ruth is één van die vrouwen. Dan sterven zowel de vader 
als de zonen en vertrekt de moeder met haar schoondochters terug naar Juda. 
Ze maant haar schoondochters aan om naar hun families en goden terug te 
keren, omdat ze vindt dat haar lot te bitter voor hen is en God zich tegen haar 
heeft gekeerd. De ene schoondochter vertrekt, maar Ruth blijft zelfverzekerd 
bij haar schoonmoeder, zeggende: ‘Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, 
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal 
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: 
Alleen de dood zal mij van u scheiden!’ (Ruth. 1,16-17 NBV 2004). 
Uiteindelijk zal Ruth in Juda trouwen en haar zoon zal de grootvader van 
koning David zijn en daarmee ook voorouder van Jezus. Een vrouw die als 
vreemdeling in een vreemd land komt en daar cultuur en religie overstijgt uit 
liefde. Die vrouw is een stammoeder van Christus!

We lezen dus meerdere malen in de Bijbel dat we zorg moeten dragen voor 
vreemdelingen die tot ons komen om hulp, ook als dit ons slecht uitkomt of 
ons beangstigt.  We moeten ons dan ook niet  verschuilen achter economisch 
en juridisch gestechel en regelgeving. Niet de wet, maar de mens staat 
centraal.

N.V.
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Horizontaal 1 Het eerste sacrament; 4 voor Thomas lijkt Jezus niet dichtbij; 9
ritueel van dienstbaarheid; 10 was Jeremia niet, maar Judas wel en Jezus in 
zekere zin ook; 12 officiële taal van de Kerk; 14 stijl die volgt op de barok; 15
Latijn voor ‘Jezus Koning’; 17 ander woord voor begraafplaats; 18 voedsel 
dat voldoet aan de joodse eisen; 20 hoofd van een oosterse kerk; 23 Griekse 
onderwereld; 25 zoon van Lamech en Adah; 26 ‘De goddelijke …’ van Dante; 
27 belangrijke Griekse havenstad die Paulus aandeed op zijn zendingsreizen; 
28 de vader van Ramses II.
Verticaal 2 Abt van Cluny 3 met dit gebed zit de vissport in de lift; 4
Kruisweg; 5 veelgebruikt symbool voor de evangelist Lucas; 6 de zevende 
plaag; 7 zo wordt St. Sebastiaan meestal afgebeeld; 8 periode van negen dagen 
waarin men op een bijzondere wijze tot God bidt; 11 werd ten hemel 
opgenomen door vurige paarden in een wervelwind; 13 Abraham, Isaäk en 
Jakob; 16 het Hemelse Jeruzalem; 17 veelgebruikt opschrift op grafzerken; 19
woestijnvader; 21 Berg van de gedaanteverandering van de Heer 22 werd 
geofferd in plaats van Isaäk; 24 hij profeteerde dat Nineve in veertig dagen 
zou worden weggevaagd; 25 hiermee liep Jeremia rond door Juda.

Horizontaal 1 Het eerste sacrament; 4 voor Thomas lijkt Jezus niet dichtbij; 9
ritueel van dienstbaarheid; 10 was Jeremia niet, maar Judas wel en Jezus in 
zekere zin ook; 12 officiële taal van de Kerk; 14 stijl die volgt op de barok; 15
Latijn voor ‘Jezus Koning’; 17 ander woord voor begraafplaats; 18 voedsel 
dat voldoet aan de joodse eisen; 20 hoofd van een oosterse kerk; 23 Griekse 
onderwereld; 25 zoon van Lamech en Adah; 26 ‘De goddelijke …’ van Dante; 
27 belangrijke Griekse havenstad die Paulus aandeed op zijn zendingsreizen; 
28 de vader van Ramses II.
Verticaal 2 Abt van Cluny 3 met dit gebed zit de vissport in de lift; 4
Kruisweg; 5 veelgebruikt symbool voor de evangelist Lucas; 6 de zevende 
plaag; 7 zo wordt St. Sebastiaan meestal afgebeeld; 8 periode van negen dagen 
waarin men op een bijzondere wijze tot God bidt; 11 werd ten hemel 
opgenomen door vurige paarden in een wervelwind; 13 Abraham, Isaäk en 
Jakob; 16 het Hemelse Jeruzalem; 17 veelgebruikt opschrift op grafzerken; 19
woestijnvader; 21 Berg van de gedaanteverandering van de Heer 22 werd 
geofferd in plaats van Isaäk; 24 hij profeteerde dat Nineve in veertig dagen 
zou worden weggevaagd; 25 hiermee liep Jeremia rond door Juda.

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2015 
Geef hoop aan de christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke 
Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen het 
zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

Katholieken in een islamitisch land
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een 
respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische 
land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij 
aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het 
analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet
In Pakistan geldt de Sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de 
blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende 
opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en 
in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder 
deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet 
vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. 

Positie van vrouwen en meisjes 
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke 
rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld 
tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude 
stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol 
in de samenleving toe.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan 
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in 
Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van 
vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.
Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw 
bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl 
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KOMORE JUBILEUMSCONCERT
Het Beuningse koor KoMore, welbekend in de Corneliusparochie, bestaat 

35 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert de zanggroep een tweetal 
jubileumconcerten. Deze worden gehouden in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen op donderdag 8 en op vrijdag 9 oktober 2015.

De concerten zullen de sfeer van het ‘Koor met een beetje More’ over het 
voetlicht brengen. KoMore heeft de afgelopen jaren haar repertoire uitgebreid 
met eigentijdse profane liederen. Ter gelegenheid van het jubileumconcert 
worden er een aantal nieuwe nummers gepresenteerd.

De aanvang van het optreden is 20.00, de entree is gratis en voor een 
goede zitplaats is het van belang tijdig aanwezig te zijn, de deuren zullen al 
geruime tijd van tevoren open zijn.
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mensen. Mensen ga op weg, blijf niet stilstaan maar kijk wel om je heen  wat 
je op de weg tegen komt , wie je op de weg tegen komt. Neem een uitgestoken 
hand van iemand die vraagt aan, want wie weet ben jij zelf de volgende keer 
de hand die vraagt. 

Het gaat u goed. 
Jan de Waal, pastor. 

CURSUSSEN: “VALLEN VERLEDEN TIJD”

Evenals voorgaande jaren zullen er ook het komende jaar, voor senioren, 
cursussen valpreventie worden gegeven in Winssen en Beuningen. Deze 
cursussen worden financieel ondersteund door de Provincie Gelderland en 
worden gegeven door gediplomeerde fysiotherapeuten in samenwerking met 
een ergotherapeut. In 10 lessen van 1½ uur, leert u hoe u voorkomt dat u valt 
en mocht het u toch overkomen, hoe u het veiligst valt.

Voor mensen die eerder de cursus gevolgd hebben, zijn er 
herhalingscursussen bestaande uit 5 lessen van één uur, waarin de 
valtechnieken worden herhaald en waar ook het hindernisparcours onderdeel 
van zal uitmaken.

In dit najaar, vanaf 18 november, worden beide cursussen in Winssen gegeven 
en in het voorjaar van 2016, in Beuningen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met:
• Fysiotherapie de Hofstede Beuningen – tel. 024 - 675 1804
• De Fysioo fysiotherapie Beuningen – tel. 024 - 675 01 37
• Fysio- en manuele therapie B.G. Uijterlinde Winssen– tel. 0487 - 52 40 24
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Weurt

DE TREKHARMONICASPELER
Er kwam vroeger in ons dorpje Weurt altijd een straatmuzikant met zijn 

trekharmonica langs de deur. Hij was afkomstig uit Nijmegen. Iedereen kende 
hem als Hentje Duits. Een vriendelijke man die elke week op zijn fiets 
aankwam en zijn trekharmonica in een linnen zak op de rug had. Hij speelde 
dan van deur tot deur zijn mazurka’s, walsen en zo meer. Daarbij zong hij, wat 
eigenlijk meer een soort brommen was, met de klanken van de trekharmonica 
mee. Een vrolijke grimas sierde zijn besnorde en verweerde prachtige kop. Bij 
iedereen was hij welkom. Hent was tevreden als hij na zijn serenade een centje 
of soms wel een dikke boterham voor zijn optreden ontving. Daarbij was hij 
ook een echte kindervriend, want als de kinderen hem wat mochten geven, 
mochten ze steevast even op de toetsen drukken tot er enige klanken uit de 
trekzak kwamen. Daarna stapte hij grinnikend naar het volgende adres en daar 
speelde hij meestal weer het zelfde repertoire af. 
Natuurlijk is een kopie van de foto met de muzikant in 
volle glorie hierbij afgedrukt. 
Velen van u zullen Hentje Duits in onderstaand gedicht 
nog wel herkennen.

Beste parochianen, 
De afgelopen periode zijn wij via allerlei wegen op weg geweest. We zijn op 
vakantie gegaan of niet, maar toch van huis naar een winkel, van huis naar een 
buurvrouw en we zijn ook weer thuis gekomen. Een weg is iets heel 
natuurlijks en voor ons westerlingen is het ook heel natuurlijk dat die wegen 
er goed uit zien. Als er een keer een opstopping is of een afsluiting die niet
goed is aangegeven dan worden wij kwaad. Echter er zijn ook delen in de 
wereld waar een zandpad ook een weg is. 

Jezus heeft het echter over een andere weg, Hij is de weg, de waarheid en het 
leven. Dit zegt Hij in het Johannes evangelie. De weg dat wil zeggen, Hij is de 
route waar langs wij als zijn volgelingen mogen gaan naar de manier van 
leven zoals zijn vader het heeft doorgegeven. De vader die zich geopenbaard 
heeft in het brandend braambos. Hij heeft  toen het Joodse volk op weg  gezet 
naar de bevrijding. 

Hoeveel mensen zijn er de afgelopen periode niet op weg gegaan naar bevrijd 
gebied? Hoeveel mensen zijn er op die weg haat tegen gekomen, 
moordpartijen en verkrachtingen? Zijn wij dan geen mensen van de weg om 
onze deuren te openen? Hebben wij alleen maar onze neuzen richting het 
einddoel wat alleen voor ons is? Zal dan niet de vraag bij het einddoel zijn: 
waar was jij toen er geklopt werd om eten? Waar was jij toen er geklopt werd 
om veiligheid? Waar was jij toen er geklopt werd om warmte? Dit zijn zaken 
die onze patroon van de parochie Paus Johannes XXIII hoog in zijn vaandel 
had staan. 

Het evangelie is niet alleen maar voor mensen die in de kerk staan. Het 
evangelie is niet alleen maar voor mensen die naar de kerk gaan. Nee, het is 
een boodschap voor de hele wereld. Als wij, als mensen die een onderdeel zijn 
van het volk van Jezus  en van het volk Gods, ons dat evangelie niet aan laten 
leunen dan moeten wij de keuze maken en zeggen: “ wij gaan daar niet meer 
mee door.” Echter het einddoel van onze weg, van mensen die wel durven 
geloven in  Jezus van Nazareth, zal een goede weg zijn. Een goed einddoel. 
Een einddoel waaraan wij mogelijk hebben mee geholpen om het op te 
bouwen. Dat Koninkrijk van vrede en gerechtigheid waar leven is voor alle 
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Beste mensen, 
 

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

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

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2 Tel 024-6771271

6641 BE Beuningen
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Pastorieën:
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Redactieleden “Rondom Johannes”

Beuningen Ewijk
Nicky Voet Theo Coenders
Kees-Jan Petri Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven

Trudy Teunissen
Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 24 oktober 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 12 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

Hentje Duits

Hij kwam vroeger bij ons thuis langs de deur.
Een stoere man vol levensvreugde en fleur.
Een grote pet scheef op zijn ruige krullenkop.
Daaronder zijn met rimpels verweerde kop.

Om zijn lijf droeg hij een groot geruit boezeroen,
er onder een wijde flodderbroek donkergroen.
Aan twee bruine riemen hing zijn trekharmonica.
Zijn vingers riedelden op de toetsen een mazurka.

Een korte duffel om zijn schouders maakten hem wat stoer.
Vooral als hij tijdens zijn spel zong als een troubadour.
En als hij daarbij een grimas trok en zijn snor liet krullen,
konden wij van zijn deuntjes wekelijks smullen.

Dat was de man met de trekharmonica omhangen,
die enthousiast speelde om en paar duitjes te vangen.
En als wij als kind hem dan een paar centjes gingen geven,
dan mochten wij op de toetsen een paar toontjes spelen.

Dat was de trekharmonicaspeler, een man met plezier.
Hij hield van vrolijkheid en maakte graag wat vertier.
Helaas behoort dat nu al lang tot het verleden.
Toch ‘zie’ ik hem nog vaak op de trekharmonica spelen.

Jan mit ‘t Roakeliezer

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 24 oktober 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 12 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

 

Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

Zaterdag voor Hemelvaart was ’t eindelijk zo ver en ik mocht met moeder 
mee naar de stad. We gingen met de bus. Bij de bushalte bij café Hanneke 
stapte we op en net na de Hezelpoort, in de stad, zei moeder tegen mij: “Kom 
junske we ziên d’r en we motte d’r nou uut.”  Toen we in de Hezelstraat 
kwamen, was het al gauw, winkel in winkel uit, totdat we bijkant alle winkels 
waar ze communiepakjes verkochten, hadden bezocht. Maar overal vond 
moeder het net iets te duur. Tenslotte gingen we toch weer naar de winkel 
terug, waar we de eerste keer naar binnen waren gegaan. Moeder zei: “Hier is 
’t toch wel degelijker en goêdkôper.” Na heel lang pingelen kocht ze voor mij 
’n mooi pakje: een korte broek met ‘gallegen’, ’n jasje, ’n sporthemdje en een 
echte stropdas. Die stropdas kon je met een drukknoopje onder de klepjes van 
de kraag vast drukken. Ik kreeg er ook nog een paar geblokte sportkousen bij, 
met een pluimpje aan de kant, welke precies onder de knie heen en weer 
bengelde. En tot slot een mooi klein petje. Het stond me prachtig! Maar, 
moeder kocht ’t pakje een maatje groter, op de groei. “Junske”, zei ze tegen 
mij, ”dan hedde d’r volgend joar ok nog wá oan ès ge d’r zûnig op bint.” Toen 
we alles hadden gekocht, kreeg ik er van de winkelier ook nog een prachtig 
lefzakdoekje bij. Daarna gingen we naar de schoenwinkel aan de overkant. 
Daar kocht moeder ook nog een  paar prachtige zwarte hoge schoenen met 
veters. Maar die schoenen kocht ze ook op de groei. Ik zei nog: “Moe, kiek 
’ns, ik kan de punten van de neus helemoal plat douwen,” maar ze schudde 
heftig van nee en zei resoluut: “Binde gek jong, ès we thuus zien dan duun we 
veur ien de neuzen van de schoênen ’n prupke watten en dan ziede d’r niks 
van.” Op woensdagmiddag vóór Hemelvaart mocht ik naar de kapper en die 
knipte me zoals toen de mode was: ‘koal mit ’n kuufke’. Vader zei meteen 
toen ik geknipt thuis kwam: “Ge ziet er mooi uut kerl, ge zult uns zièn hoe ’n 
schön mènneke ge mit de èrste communie bint.” ---Word Vervolgd--- 
 

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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