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zuidkant van de Duivelskolk. Er werd ook wel eens een vlot gebouwd waar 
mee echte waaghalzen door de sloten peddelden. Natuurlijk werd er door hen 
ook meestal van een ouwe klomp een prachtige zeilboot gemaakt waarmee ze 
vaak dagen zoet waren. Met pijl en boog schieten, of met de katapult, was ook 
een favoriet spel voor de jongens. 

Er waren ook verschillende spelen, welke samen door de meisjes en 
jongens werden beoefend. Zoals land veroveren, ook wel pingooien genoemd. 
En natuurlijk hinkelen. Op de verharde straten werd een groot hinkelhok 
getekend met een stok, of een stuk gips van een kapot beeld, en het spel of 
gesteggel kon beginnen. Dit ging dan gewoonlijk over wie er net niet of net 
wel op een lijn van het hok sprong, want dan was je af. Verstoppertje spelen, 
voetje van de grond, buslopen en tikkertje stonden ook hoog aangeschreven, 
vooral bij de jeugd uit de hogere klassen. 

En als vanzelfsprekend was er elk jaar, bij het einde van het schooljaar 
op 1 april, voor de schoolverlaters de heugelijke dag dat ze de plechtige 
H. Communie deden. Daarna waren ze scholier af en gingen de meeste aan het 
werk als dienstbode, thuis bij pa op de boerderij, als leerling te werk bij de 
smid, de timmerman, schilder, of op de steenfabriek. Slechts een enkeling 
studeerde nog verder. Ja, zo was het in de dertiger jaren.
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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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Tijdens deze viering stellen de communicanten zich voor aan de 
geloofsgemeenschap. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren 
dat er 8 jongens en meisjes in juni de Eerste Heilige Communie zullen 
ontvangen.

Werkgroep Communie
Pastor Jan de Waal, Krystel Smits, Marleen Verduijn en Femke Goorsenberg

HERINNERING AAN ONZE JEUGD

Op een mooie voorjaarsdag was het rustig in de Koningstraat. De 
hoofdstraat van het dorp Weurt, die in het jaar 1936 werd omgedoopt tot 
Pastoor van der Marckstraat. Om half vier hoorde je de schoolbellen in de hal 
van de meisjes- en van de jongensschool door de stille straat klingelen en 
veranderde de serene rust in het dorp in korte tijd tot een druk en rumoerig 
wereldje. Door de open ramen klonken de kinderstemmen, die luid op 
zangerige toon het wees gegroet baden. Enkele minuten later holden de 
kinderen schreeuwend en juichend over het schoolplein, want de Paasvakantie 
was begonnen.

Het vrolijke onbezorgde spel van hoepelen, piktollen, bokspringen en 
zo meer, kon beginnen. Met een dikke rondumme boterham met boter en 
suiker op de vuist, zag je de jeugd vaak druk kwekkend naar hun vriendjes en 
vriendinnetjes trekken. 

Knikkeren in het knikkerpotje, ook wel stukerputje genoemd, was een 
geliefde bezigheid. Je zag ze dan met grote en kleine knikkerzakken lopen vol 
met kleiknikkers voor de knikkerpotjes en natuurlijk de glazen knikkers. Erg 
gewilde glazen knikkers waren de stuiters en de kattenogen. De kreten: 
”Hoges, lages, rijkes, uut en onuut!”, waren dan alom te horen. Op mooie 
dagen werden er ook vaak tenten gebouwd. Meestal konden daar de meisjes 
vaak de hele dag mee bezig zijn, want als de tent stond, werd er moedertje 
gespeeld, met de pop met vlechten in het haar, de poppenwagen en natuurlijk 
het serviesje. De meisjes hielden zich ook bezig met ballen en 
touwtjespringen,

De jongens waren zeer actief met stekelbaarsjes vangen in de sloten, 
vissen in de baggergaten achter de dijk, of het Grindgat en achter aan de 
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werkgroep. Bij de vergaderingen bij haar thuis stond de koffie met koek klaar. 
Zij had het voor elkaar. Afspraken met haar, daar kon je van op aan. 
Zorgvuldig in de contacten met de collectanten, met oog voor de problemen 
die zich soms aandienden. Altijd beschikbaar bij de voorbereidingen en 
eveneens gastvrouw op de pastorie bij het inleveren van de collecteopbrengst. 
Ook was zij contactpersoon vanuit Weurt in de nieuwe parochiële werkgroep 
Kerkbalans H. Johannes XXIII, waarin gezamenlijk overleg plaatsvond.
We zullen Hannie missen, een bescheiden vrouw met grote inbreng en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn haar dank verschuldigd voor al het 
werk dat zij jarenlang voor de Weurtse geloofsgemeenschap heeft verricht.
Wij wensen tevens haar man Rien van Hemmen, zijn gezin en familie heel 
veel sterkte om dit intense verlies te dragen. We hopen dat de goede en mooie 
herinneringen aan haar troost mogen bieden. 

Werkgroep Kerkbalans Weurt

KENNISMAKINGSVIERING COMMUNICANTEN WEURT: 19 MAART
In januari zijn 3 meisjes en 5 jongens uit Weurt gestart met de

voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
We zijn begonnen met een rondleiding door de St Andreaskerk te

Weurt. Pastor Jan heeft de aanstaande communicanten uitleg gegeven over
alles wat er te zien is in de kerk. Onder andere hebben de communicanten een
kijkje in het tabernakel, een kijkje op het altaar en de klim naar het orgel
mogen beleven.

De eerste bijeenkomst samen met Pastor Jan en de
communiewerkgroep hebben we het gehad over het Doopsel; wat houdt dit in
en hoe gaat dit in zijn werk. Samen hebben we een verhaal uit het werkboek
gelezen. Ook hebben de communicanten gewerkt aan een onderdeel wat terug
zal komen tijdens de communieviering. Dit moet nog even een verrassing 
blijven! Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de communicanten hard 
gewerkt aan enkele knutselwerkjes, deze zullen we gebruiken tijdens de 
kennismakingsviering.

Ondertussen heeft de communiewerkgroep samen met enkele ouders
de kennismakingsviering in elkaar gezet; mooie teksten en liedjes zijn
uitgekozen om tijdens de kennismakingsviering op zaterdag 19 maart om
19.00 uur ten gehore te brengen aan de aanwezigen in de kerk.
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DE ZEVEN KRUISWOORDEN ALS VOORBEREIDING OP HET PAASFEEST

Het einde van de vastentijd komt al in zicht. De paaseieren en paashazen 
liggen uitnodigend in de winkels en krantenadvertenties herinneren ons er aan 
dat tijdens de paasdagen ook dit jaar weer veel winkels extra openingstijden 
kennen. 

Pasen is het belangrijkste feest van het jaar in de Katholieke kerk. Het is het 
feest dat draait om de kern van ons geloof en dat onlosmakelijk is verbonden 
met de vastentijd. De vastentijd is een periode van bezinning op het komende 
Paasfeest. We bereiden ons voor op de herdenking van de dood en de 
verrijzenis van de mensenzoon Jezus Christus. Die dood en de verrijzenis zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de herdenking van het levenseinde 
van Jezus en van Zijn opstanding; van het begin van Zijn nieuwe leven. Het is 
dan ook juist daarom dat dit nieuwe leven, dat nieuwe begin (dat paasfeest) in 
het christendom wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in 
de lente, aan het begin van een nieuwe groeiperiode.

In de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament spreekt Jezus op Zijn kruis 
zeven zinnen. Deze zinnen worden de zeven kruiswoorden genoemd. De 
zeven kruiswoorden vormen een inwijdingsweg: zeven is geen toeval, want 
het is het getal van de leidende inspiratie uit de geestelijke wereld.(1)

In het verleden zijn deze zinnen veelvuldig gebruikt als thema’s voor klassieke 
muzikale meesterwerken.
Deze zeven kruiswoorden zijn: (2)

1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen: (Lucas 23, 34)
2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn: (Lucas 23,

43)
3. Dat is uw zoon. en Dat is je moeder. (Johannes 9, 26-27)
4. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?):(Mattheüs 27, 46;

Marcus, 15, 34 en Psalm 22, 2)
5. Ik heb dorst:  (Johannes 19,28)
6. Het is volbracht: (Johannes 19,30)
7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest: (Lucas, 23,46 en Psalm 31,6)
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Weurt

PAASVIERING MET OUR CHOICE IN WEURT
Zondag 27 maart om half tien verzorgen het koor en de liturgiegroep de 
eucharistieviering. Graag wil ik u onze slottekst al laten lezen en u verder 
uitnodigen om samen met ons op weg te gaan tijdens deze paasviering.

Soms ben je een toeschouwer.
Laat je op je afkomen wat er gebeurt…gebeurd is.
Een moeilijk verhaal over een bijzondere man, met een heel bijzondere afloop.
Vanuit de verte probeer je het te volgen.
Maar als je echt iets van Pasen wilt zien, als je echt wilt voelen en ervaren, 
dan moet je in beweging komen, dan moet je gaan.
Als je die bijzondere man, die Zoon van God is, echt wilt ontmoeten,
dan moet je in de benen.
Dan moet je opstaan, dan moet je gaan.
Niet eindeloos ver….niet naar de plaats waar Hij uiteindelijk zal wonen.
Hij komt je al tegemoet, Hij is al in je buurt.

Namens our Choice van harte welkom!
Virginia Bartels

IN MEMORIAM HANNIE VAN HEMMEN-SANDERS
Onbegrijpelijk en vol ongeloof vernamen wij het plotselinge overlijden van 
Hannie. Wij, de werkgroep Kerkbalans, hadden onlangs nog een vergadering 
gehad over de op handen zijnde jaarlijkse actie. Gastvrij, zoals immer, had zij 
ons ontvangen. We hebben elkaar nog het beste gewenst voor het nieuwe jaar. 
Niets dat op de dramatische gang van zaken wees die daarna snel zou volgen.
Op Hannie kon je rekenen. Vele jaren al was zij lid van de werkgroep 
Kerkbalans. Een bijzonder prettige gastvrouw en waardevol lid van de 
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Niet alleen in de muziek, maar ook op andere manieren werden de zeven 
kruiswoorden gebruikt als inspiratiebron. De dichter Nicolaas Beets (1814 -
1903) nam de 'zeven kruiswoorden' van Jezus als uitgangspunt voor een lang 
gedicht. Het werd in veel schoolboekjes voor de hoogste klassen 
overgenomen. Misschien kan dit oude werkje voor U ook U nu nog bruikbaar 
zijn als gebedje (meditatie) bij de voorbereiding op het Paasfeest door het –
enkele malen – aandachtig door te lezen. 

Als men Jezus' heilge handen
aan d'onheilige kruispaal sloeg,
Was het heerlijk te aanschouwen
hoe Hij smaad en smart verdroeg;
Bij het klinken van de hamer, 
die Hem hand en voet deed bloên,
Bad Hij: "Vader, o vergeef 't hun, 
die niet weten wat zij doen !"

Als de nevens Hem gekruiste
aan Zijn onschuld hulde deed,
Vond hij Hem, hoe afgemarteld, 
nog tot liefde en troost gereed;
Ja, die bede vond genade: 
"Heer, gedenk hierna aan mij !"
"Heden zult gij," sprak de Heiland,
" 't paradijs zien aan Mijn zij."

Als de Heiland aan het kruishout
tussen aarde en hemel hing,
Zag Hij nog Zijn lieve Moeder
en Zijn liefste volgeling;
"Vrouwe," sprak Hij, "zie uw zone !" 
daar Hij 't oog op dezen sloeg;
Toen tot dezen: "Zie uw Moeder !" 
't Was voor haar en hem genoeg.

Als de duisternis de heuvel
met een dikke mist omtoog,
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met een dikke mist omtoog,
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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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Die de mond der spotters snoerde 
en hun hart met schrik bewoog, -
Toen, in 't uiterst der benauwdheid, 
met een schrikkelijk geluid,
Riep de Heer het: "Eli, Eli, 
Lama Sabachtani !" uit.

Als des Heilands eind genaakte, 
en het scheidend levenslicht
Nog de laatste flikk'ring spreidde
voor zijn half geblust gezicht,
Sprak Hij voor de vijfde male, 
uitte Zijn verschroeide borst
De eerste klachte tot Zijn beulen
in het deerniswaard: "Mij dorst."

Toen was 't ogenblik op handen, 
Dat een eind maakte aan Zijn lot;
't Ogenblik dat aarde en hemel 
zou verzoenen ons met God;
Als de profetie vervuld was, 
En het vlekloos Lam geslacht:
Jezus riep met grote stemme: 
't mensenreddend: " ‘t Is volbracht !"

Nog één woord klinkt van Zijn  lippen, 
eer Zijn hoofd ter neder zijgt:
Eer zijn afgesolde boezem 
van de bange doodssnik hijgt;
"Vader," roept Hij, "in Uw handen 
geef ik over Mijne geest !"
Daarop stierf Hij; smart en lijden, 
dood en doodsangst was geweest.

Jan van den Akker, diaken

(1) De 7 Kruiswoorden: Hans Stolp lezing d.d. 9 november Esoterisch bijbel 
lezen deel III 1e dag.
(2) Bron: Nieuwe Bijbelvertaling
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zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 
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HABEMUS EPISCOPUM: GERARD DE KORTE
Zaterdagmorgen 5 maart werd bekend gemaakt dat Gerard de Korte de 

opvolger is van Bisschop Antonius Hurkmans als bisschop van Den Bosch. 
Diezelfde dag presenteerde de nieuwe bisschop zichzelf in Den Bosch en 
stelde zich voor, eerst via zijn ‘levensloop’ en daarna ‘zijn program / visie’ als 
bisschop van Den Bosch:

Zijn levensloop: Hij is de jongste van drie kinderen, geboren in 1955 
in Vianen; zijn vader had samen met zijn broers een middelgroot 
aannemersbedrijf; hij groeide op in de nadagen van het Rijke Roomse Leven 
en was een religieus gevoelige jongen; van 1974 tot 1980 studeerde hij 
geschiedenis en slaagde als historicus; hij hield zich vooral bezig met vragen 
als ‘wat is de zin van mijn leven’, ‘het probleem van het kwaad in de 
geschiedenis’ en ‘het lijden onder de mensen’; al die tijd werkte ook als 
vrijwilliger in de parochie van Vianen; in 1980 begon hij aan de 
theologiestudie en in 1987 priester gewijd door kardinaal Simonis; 
achtereenvolgens kapelaan in de kathedraal, staflid en later ook rector van het 
Ariënsconvict in Utrecht (groot seminarie); in 1999 deken van Salland; in 
2001 hulpbisschop en vicaris-generaal van Utrecht en in 2008 bisschop van 
Leeuwarden-Groningen, het bisdom met de minste katholieken (ongeveer 
100.000); binnen de bisschoppenconferentie was zijn ‘portefeuille’: ‘kerk en 
samenleving’, ‘kerk en ouderen’, en ‘kerk en vrouw’; na zeven en een half jaar 
in het noorden van Nederland volgde op 5 Maart 2016 zijn benoeming tot 
bisschop van Den Bosch, het bisdom met de meeste katholieken (ongeveer een 
miljoen). 

Zijn program/visie: ik zal proberen veel mensen in het bisdom te 
ontmoeten, zodat ik niet enkel afhankelijk ben van verhalen. Het verschil 
tussen Leeuwarden-Groningen en Den Bosch ligt vooral in het aantal 
katholieken maar de onderliggende problemen zijn gelijk: minder mensen, 
minder middelen, krimpen dus (maar ik wil geen ‘krimpmanager’ zijn), 
onzekerheid, sprakeloosheid, Bijbels analfa-betisme. Maatregelen zullen soms 
pijnlijk zijn. Als bisschop ben ik allereerst leraar van het geloof, herder en 
bruggenbouwer: “liever een kerk die vuil is van de straat dan ziek doordat zij 
teveel binnen is gebleven”. Ik zal me inzetten voor de oecumene, 
samenwerking met onze protestantse broeders en zusters, want onze 
overeenkomsten zijn toch groter dan onze verschillen. Ook zoek ik de dialoog 
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VOORBEREIDINGEN EERSTE COMMUNIE ZIJN BEGONNEN
In januari zijn de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie weer 

begonnen. Welgeteld 35 kinderen nemen dit jaar in Beuningen voor het eerst 
deel aan dit sacrament. De viering van de Eerste H. Communie zal in één 
grote groep plaatsvinden, en wel op 17 april om 10.00 uur. Aangezien het 
een drukke viering zal worden, raden wij aan om hier rekening mee te houden. 
Voor de ouders en broers/zussen van communicanten worden plaatsen 
gereserveerd.

Ondertussen hebben de kinderen al op vier zaterdagochtenden verdeeld in 
twee groepen verhalen over Jezus mogen horen, geleerd waar het om gaat bij 
de communie, liedjes gezongen met de Sing-In en geleerd wat dopen en 
bidden is. Ze hebben een levensbloem gemaakt voor de voorstelviering waarin 
hun naam centraal stond. Ook zijn er bezoeken geweest aan de kerk waar 
verteld is over de interessante dingen die daar te vinden zijn. Wie zijn nu die 
heiligenbeelden aan de pilaren, waar hangen al die mooie gewaden, hoe ziet 
zo’n kelk er nu van dichtbij uit? De kinderen beklommen ook de toren, 
helemaal tot de klokken.

Het thema dit jaar is ‘Zorg voor elkaar’. Leidraad hierbij is het 
evangelieverhaal van de barmhartige Samaritaan. Een verhaal dat gaat over de 
vraag wie onze naaste is en hoe wij voor elkaar kunnen en zouden moeten 
zorgen. Met de kinderen wordt gesproken over vragen als: wie zorgen er 
allemaal voor jou? Jullie ouders, andere familieleden, buren en de juf? En 
voor wie zorgen jullie zelf? Een huisdier, een klein broertje of zusje, een 
vriendje van school of een tegenstander met voetbal die lelijk gevallen is?

Zeker in Nederland is er sprake van een groeiende individualisatie  en een 
daarmee samenhangende groei van eenzaamheid. Daarnaast worden we 
geconfronteerd met oorlogen aan de grenzen van Europa en de 
vluchtelingenstroom die zij veroorzaken. Daarom blijft de vraag die Jezus ons 
stelt in zijn parabel van de barmhartige Samaritaan actueel. Volgen wij de 
twee priesters die in rappe pas met oogkleppen op in een boog om de voor 
dood achtergelaten man in een greppel lopen, omdat we het nu eenmaal zo 
druk hebben, onze kleren niet vuil willen maken of ervan overtuigd zijn dat 
het zijn eigen schuld is? Of zouden we als de Samaritaan moeten zijn, die ook 
al is hij een ideologische vijand van het Joodse volk, medelijden heeft met de 
man? Hij geeft hem zo veel zorg als hij kan en als de Samaritaan door moet op
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met andere gelovigen. Mijn bisschopsmotto is: “in vertrouwen op Christus, 
in welwillende openheid met mensen in het bisdom, moet dit kunnen 
lukken”.
Binnenkort verschijnt zijn boek: “GEROEPEN TOT HOOP”
De installatie als bisschop van Den Bosch is op zaterdag 14 Mei 2016.

HULP GEVRAAGD
Ter versterking van de redactie van “Rondom Johannes” zijn we op zoek naar 
enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de totstandkoming van dit blad. 
We zijn met name op zoek naar mensen die met “Word” de binnengekomen 
teksten klaar maken voor de drukker. Zelf teksten schrijven mag, maar hoeft 
niet als je dat liever aan anderen overlaat! Je hoeft ook geen “computer-
specialist” te zijn, overweg kunnen met de computer en met “Word” kunnen 
werken is voldoende. Ook mensen die voor algemene redactionele 
werkzaamheden de redactie willen komen versterken zijn welkom, maar
vooral “tekstverwerkingsvaardigheid” is zeer welkom. Ons blad komt 7 keer 
per jaar uit en de werkzaamheden beperken zich naast het bijwonen van de 
vergadering, tot één á twee avonden per uitgave. Reacties graag via e-mail 
redactie@johannesXXIII.nl

25 JARIG PRIESTERFEEST JAN DE WAAL 
Op 11 mei 2016 is het 25 jaar geleden dat Jan de Waal tot priester gewijd 
werd. Een jubileum voor Jan waar ook de Geloofsgemeenschap van de H. 
Andreas bij stil wil staan. 
Na zijn wijding heeft Jan allerlei functies bekleed. Voordat hij definitief 
aangesteld werd in Weurt heeft hij enige tijd op proefbasis taken verricht 
binnen de toenmalige Parochie van de H. Andreas. Dit beviel van weerskanten 
zo goed dat hij op 13 januari 2008 officieel geïnstalleerd werd als pastoor in 
Weurt. 
Als geloofsgemeenschap willen we dit 25-jarig priesterfeest vieren op zondag 
8 mei 2016. Uiteraard gebeurt dit in de vorm van een plechtige 
eucharistieviering in de H. Andreas kerk. Deze viering begint om 10.30 uur en 
wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor en Our Choice. 
Na afloop van deze viering is een receptie gepland in café  ’t Centrum, waarbij 
iedereen in de gelegenheid is om Jan met dit jubileum te feliciteren. Deze 
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hun niets meer. De hoop nog ooit een Nieuw Land te vinden verdween, als een 
vuur dat langzaam uitdooft omdat niemand de vlammen meer voedsel geeft. 

En de kinderen? Die kenden de oude verhalen niet meer. Want vader 
noch moeder, grootvader noch grootmoeder hadden de oude traditie aan hen 
doorgegeven. Zij wisten niet beter, of het was altijd zo geweest als nu. Dat 
hun volk eens in rijkdom leefde was hun onbekend. Dat hun voorouders 
beloofd hadden een Nieuw Land te gaan zoeken was hun nooit verteld. Geen 
kinderstem zong nog de oude liederen. Als ze zongen was dat niet langer 
welluidend en blij, maar haastig, toonloos en vervuld van een onbestemde 
droefheid en angst. Droefheid, omdat er niets was waarop ze konden hopen. 
Angst, om te sterven in dit Karige Land, waar de brede, grijze stroom het 
verstrijken van hun leven begeleidde. C.P.

PALMPASEN OPTOCHT
Beuningen, Op zondag 20 maart is het Palmpasen. ‘Het Verhalenuurtje’ 
organiseert hiervoor op 20 maart om 9.30 uur een Palmpasenbijeenkomst in de 
pastorie van de Corneliuskerk, Dorpssingel 2, te 
Beuningen. Heb je zin om mee te doen, maak dan 
zelf een Palmpasenstok en kom naar de pastorie.
Wat heb je nodig voor een Palmpasenstok:
● Voor het kruis zijn twee stokken/latten nodig van 
ca. 75cm en 50 cm lang. Je kunt het kruis verven of 
omwikkelen met geel en groen crêpepapier.
● een broodhaan voor boven op de stok. 
● palmtakjes
● 2 sinaasappelen of mandarijnen
● 12 pinda’s ● 30 rozijnen ● paaseitjes

In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van deze 
spullen. Wil je hieraan meedoen? Geef je dan op via het volgende e-mail: 
verhalenuurtje@gmail.com. ‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een 
bijeenkomst voor alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. 
Wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen met Ans Wiezer 
(6775882) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com.
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Een brede, grijze, rivier begrensde het gebied. Aan de overzijde van de stroom 
strekte zich een boomloze vlakte uit, met donkere heuvels aan de horizon. Het 
water van de rivier was troebel, maar geschikt om te drinken en om akkers te 
bevloeien. Ze besloten voorlopig hier te blijven, grond om te ploegen en in te 
zaaien, en intussen te leven van de jacht op de schuwe herten die zich hier en 
daar lieten zien.

En zo gebeurde het. De grond werd omgeploegd, het zaad gezaaid, de 
herten gejaagd. Ze hadden niet veel te eten, maar voldoende om geen honger 
te lijden. Ze noemden hun plek: het Karige Land, en ze bleven er wonen in de 
jaren die volgden. Maar in de maand als de zon het laagst aan de hemel stond, 
vierde het volk feest. Ze noemden dat: Het Feest van de Herinnering. Dan 
dachten ze terug aan het land dat ze achter hadden moeten laten, hun land van 
overvloed. Dan aten ze samen de smakeloze, droge korsten van nu, en dachten 
aan het zachte, heerlijk geurende brood van vroeger. Ze dronken hun troebel 
water, en stelden zich voor dat het fonkelende wijn was. Ze vertelden 
verhalen, en zongen Blijde Liederen over hun Oude Land: over de blauwe 
hemel, het sappige jonge gras, het kristalheldere water van de beekjes. 
Liederen van hoop. Want ze zeiden tegen elkaar: volgend jaar, volgend jaar 
trekken we weg uit dit Karige Land, en gaan weer op zoek. Op zoek naar een 
land even rijk, even vruchtbaar als ons oude vaderland. En de kinderen, die dat 
land nooit gekend hadden, luisterden naar de verhalen van hun ouders en 
grootouders. Ze leerden de oude liederen mee te zingen, en stelden zich voor 
hoe mooi het vroeger was geweest. En ze geloofden, net als de grote mensen, 
dat het ooit weer zo zou zijn. 

De jaren verstreken, seizoenen wisselden elkaar af, maar de mensen 
trokken niet weg. Ze bleven waar ze waren. Waarom het onbekende tegemoet
gaan, zeiden de meesten, als je híér genoeg hebt om van rond te komen? 
Mensen die de herinnering aan het Oude Land levend wilden houden vond 
men een beetje achterlijk. Ze waren niet meer van deze tijd. Wat koop je voor 
al die onzin, zeiden ze smalend. Zie eerst maar dat je goed voor jezelf zorgt op 
déze plek. Steeds meer verstomden de Blijde Liederen. En de verhalen over de 
vroegere rijkdom aan geuren, smaken en kleuren werden niet langer verteld. 
Hier en daar vierde men nog wel het Feest van de Herinnering. Maar eigenlijk 
wisten de mensen niet meer waarom. En de woorden van de liederen zeiden 
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receptie duurt van ca 12.00 uur tot ca 14.30 uur. Deze receptie is niet 
uitsluitend voor parochianen uit Weurt maar voor iedereen die Jan kent of hem 
wil leren kennen en hem wil feliciteren met dit jubileum. 
Na afloop van de receptie zal voor genodigden nog een buffet geserveerd 
worden in ’t Centrum.

De eigenlijke dag, 11 mei zal in privékring gevierd worden met familie en 
enkele genodigden. 

De Contactgroep 

MOEDERDAG …… 8 MEI 2016
Een dag voor alle moeders, en dag voor alle vrouwen, die hun leven, 

hun werken, voor anderen beleven, door te zorgen, door te troosten, door 
warmte te geven, liefde en genegenheid: een moeder voor haar 
kinderen…….

Maar ook de juf, die al zoveel jaren bemoedert. die dame die zo leuk 
op de kinderen past. die verpleegster die aait over de bol van patiënten. die 
buurvrouw die zo goed kan luisteren. die vrouw die al zolang haar ouders 
verzorgt. die religieuze werkend in de ontwikkelingslanden. die…………en 
zo kun je wel doorgaan.

MOEDERDAG, een dag voor al deze vrouwen, al hebben ze, wat de 
natuur betreft, op deze naam geen recht, maar door hun leven hebben ze die 
erenaam “moeder” dubbel en dwars verdient.

Ligt aan Moederdag nu waarschijnlijk de commercie ten grondslag, de 
Meimaand als MARIA-maand kent een veel langere traditie. Stil en 
onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten soms, vind je 
Maria toch overal terug, in kerken, in huiskamers, oud of modern van vorm. 
En menig kaarsje wordt bij haar opgestoken. Waarom? Wellicht heeft Maria 
als moeder ons toch heel wat te zeggen. Hoe Maria geleefd heeft, daarover 
lezen we weinig in het evangelie. Gelukkig hebben we haar eigen woorden, 
waarmee ze voldoende getypeerd wordt. Deze woorden hebben ons nog 
voldoende te zeggen (een vrije vertaling van het Magnificat, dat Maria 
uitsprak bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth):
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Beuningen

HET KARIGE LAND
Een fabel over de waarde van tradities - voor kinderen ter gelegenheid 
van hun Vormsel.

Er was eens, lang geleden, een mensenvolk. Geen groot volk, maar 
toch vormden ze samen een aanzienlijk aantal. Het volk leefde gelukkig, want 
het land waarin het woonde was prachtig: schaduwrijke bossen waren er, en 
vruchtbare akkers waar het graan voorspoedig opgroeide. In groene weiden 
graasde het vee. Fruitbomen gaven een rijkdom aan de heerlijkste vruchten. 
Uit wijngaarden kwamen elke herfst sappige druiven waarvan een koninklijke, 
purperen wijn werd gemaakt. Heldere stromen, met vis in overvloed, 
doorsneden de heuvels. Overal sprankelden bronnen uit de grond en schonken 
wandelaars een koele dronk.

Maar op zekere dag verdroogden de bronnen, de rivieren werden 
modderige sloten, akkers en weiden verdorden en de bomen verloren hun 
bladeren. Niemand, ook de meest wijze mannen en vrouwen wisten wat deze 
ramp had veroorzaakt. Het vee vermagerde. Het volk leed gebrek. Oude 
mensen werden ziek, en kinderen huilden 's avonds stilletjes in hun bed omdat 
de honger in hun buikjes knaagde. Het was duidelijk: in dit land konden de 
mensen niet blijven wonen. Ze moesten weg, op zoek naar een streek waar ze 
voedsel konden vinden, anders zouden ze allen omkomen.

En zo gebeurde het. Met de overgebleven etenswaren goed ingepakt 
trokken de mensen weg uit hun land en begonnen aan de zoektocht naar een 
nieuwe plek om te wonen. Lang duurde hun trek, over woeste bergen en door 
een uitgestrekte woestijn. Tenslotte kwamen ze, aan het eind van hun
krachten, levend op hun laatste rantsoen brood, en de waterzakken leeg tot op 
de bodem, in een verlaten streek waar wat taai gras groeide voor hun dieren, 
en ze bessen van de struiken konden plukken om hun ergste honger te stillen. 
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Magnifiek is God. Wat is God toch grandioos. Hij betekent werkelijk alles 
voor mij. Ik ben helemaal opgetogen, omdat Hij naar mij heeft opgekeken. 
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders, een doodgewoon meisje, dat graag voor 
anderen klaar staat. Maar voortaan zal iedereen zeggen dat ik het heel erg 
getroffen heb. Hij is inderdaad groot en machtig, en Hij heeft zijn naam 
waargemaakt door mij te kiezen voor zo iets geweldigs. Zo doet Hij met ons. 
Alle mensen, die naar Hem opzien, hebben dat steeds ondervonden. Maar wie 
zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan, zal bedrogen uitkomen. De 
machtigen laat Hij vallen, maar de kleinen helpt Hij vooruit. Aan ons, die 
van alles mankeren, geeft Hij wat we maar nodig hebben, maar degenen 
die zich al van alles voorzien, stuurt Hij met lege handen weg. Zo heeft 
Hij het altijd gedaan met de mensen, vanaf Abraham en zijn volk, tot nu 
toe, en Hij zal het blijven doen tot in eeuwigheid.

VASTENACTIE 2016:
Voldoende eten voor families in KATAKWI, in het noordoosten van 
Oeganda

Vroeger lag er heel veel nadruk op vastentijd en het ‘snoeptrommeltje’…, 
maar sinds kort willen we in de vastentijd denken aan mensen die het niet zo 
goed hebben als wij, en we willen hen steunen met een bijdrage van uit onze 
welvaart. “Even minderen…..voor een ander”.
Paul van Vliet, een bekende cabaretier, zegt als ambassadeur van UNICEF in 
een reclamespot het volgende:
Als kinderen niet meer vragen: “Wat of wanneer eten we vandaag?”, maar 
“Eten we vandaag?”, is het dan niet tijd om een helpende hand uit te 
steken?” 
Bij feestjes en bijeenkomsten is het heel gewoon om eens te zeggen; “Ik geef 
nu een rondje!!”, want we weten wel zeker dat anderen daarna ook een rondje 
geven, en dan zijn we weer ‘quitte’. Is het mogelijk om te zeggen: “Ik geef 
een rondje voor de vastenactie!!” En de kans op een rondje terug van de 
vastenactie is 100% nihil. 
De geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en Winssen nemen deel aan de 
landelijke actie: het project in Katakwi Oeganda. Vastenactiezakjes, met uw
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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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bijdrage kunt U zelf opsturen of kunt u deponeren in de collecteboxen in de 
kerken of in de brievenbus van de pastorieën. Mensen in KATAKWI zijn u 
allen hiervoor dankbaar,…want ze willen ook graag eten!!! 

De geloofsgemeenschap Beuningen  vraagt  een bijdrage in hun vastenactie  
voor project Almaidi in India

Werken en Zorgen
Behoefte aan ontspanning hebben we allemaal. Dat 
geldt zeker voor mensen die de zorg voor een naaste 
hebben n.l. “De Mantelzorger” Vaak hebben die 
mantelzorgers ook nog een baan en kinderen. Veel 
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze 
voor een ander zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat 
het ook altijd vanzelf gaat. Daarom organiseren wij 
weer de cursus “Zorg voor Jezelf” 

Beter in balans, meer energie, minder stress. Wil je dit leren op een leuke en 
ontspannende manier? Lekker wandelen en ontspannen in de natuur, mét 
aandacht voor je ademhaling. Met verrassende oefeningen en vooral ook met 
plezier. Je krijgt handige “tools” mee om thuis voort te zetten waardoor jij 
“goed in je vel” blijft zitten! 

Doe mee en voel je goed!
De cursus is bedoeld voor (werkende) mantelzorgers uit de gemeente 
Beuningen en bestaat uit 5 bijeenkomsten  van 1,5 uur.  U ontmoet andere 
mantelzorgers, gaat met elkaar in gesprek en actief in beweging.  De cursus 
wordt deskundig begeleid en besteedt vooral aandacht aan het versterken van 
eigen vaardigheden en talenten. De beweegoefeningen zijn eenvoudig, 
iedereen kan meedoen. De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen 
(minimaal 8 cursisten).
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 maart en vervolgens op 5 april, 12 
april, 19 april en 26 april van 19.30 tot 21.00u. Enkele weken na afloop van de 
cursus is er nog een terugkombijeenkomst. De datum van die bijeenkomst 
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uit grootmoedertijd bezit en die wel uit wil lenen voor die dag kan ook contact 
op nemen met telefoonnummer 0487-521707.

Voor de braderie zijn wij nog op zoek naar kraamhouders. Wilt u uw 
overtollige spullen verkopen of wilt u uw hobby ook met anderen delen, huur 
dan een kraam voor € 30,-. Inlichtingen bij Doret Degen, email 
doretdegen@hotmail.com of vul het digitaal deelnameformulier in op onze 
website www.ewijkfestijn.nl

 
ROMMELMARKT “VRIENDEN VAN WAELWICK”

De Stichting Vrienden van Waelwick organiseren op 19 en 20 maart 
a.s. een rommelmarkt in het verpleeghuis Waelwick in Ewijk. Bent u op zoek 
naar een koopje, kom dan naar onze rommelmarkt. Er is een verkoop van 
tweedehands kleding/goederen, boeken, servies, curiosa, platen en CD’s, 
computers, lampen, speelgoed, enz. Tussen 10 en 15 uur kunt u gezellig 
rondsnuffelen langs verschillende kramen. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de bewoners van Waelwick zoals: Bingo’s, uitstapjes en 
huifkartochten, gezellige middagen met muziek. Voor deze rommelmarkt zijn 
we op zoek naar vrijwilligers om in en af te ruimen, graag melden bij   A. Spin 
06-12632636
Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur. Entree is € 1.50 p.p.

Tevens laten de Vrienden van Waelwick weten dat zij de Kerstmarkt 
die in het verpleeghuis Waelwick werd georganiseerd over genomen te 
hebben, de datum wordt nog bekend gemaakt.
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EWIJK FESTIJN – 5 JUNI

Foto: Ingrid Van Dijk-Kamoen

Het bestuur van Stichting Ewijk Festijn is al weer druk bezig met het 
organiseren van het Ewijk Festijn en is nog op zoek naar deelnemers voor 5 
juni. Liefhebbers en verzamelaars van oude vrachtwagens, personenauto’s, 
brom- en motorfietsen, tractoren en stationaire motoren kunnen 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur hun hart weer ophalen in Ewijk, waar de oldtimershow, 
folkloristische optocht en een grote braderie wordt gehouden als onderdeel 
van het Ewijk Festijn.

Eigenaren van een oldtimer vrachtwagen, personenauto, brom- of 
motorfiets, John Deere tractor of stationaire motor die willen deelnemen aan 
deze show kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij  J. Willems tel: 0487-
521707, inschrijven via e-mail jpmwillems@hetnet.nl of via de website 
www.ewijkfestijn.nl Afsluitdatum voor inschrijving is 15 mei. De ruimte op 
het evenemententerrein is beperkt dus vol=vol. 

Na het grote succes van voorgaande jaren trekt er die dag (bij goed 
weer) om 12.30 en 15.30 uur weer een folkloristische optocht rond waaraan 
onder meer oude voertuigen zoals bakfietsen, handkarren, bakkerskar, paard 
en wagens, kinderwagens enz. enz. deelnemen. Figuranten, voor het overgrote 
deel afkomstig uit Ewijk, zorgen voor een compleet nostalgisch plaatje door in 
passende kledij aan de optocht deel te nemen.

Wie in het bezit is van een oud voertuig (zonder motor) en mee wil 
doen aan deze optocht kan hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij Joop 
Willems tel; 0487-521707 of via email jpmwillems@hetnet.nl. Wie kleding 
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wordt gepland  in onderling overleg met docent en de cursisten. De kosten 
voor deelname aan de cursus zijn € 20,00 
Vooraf aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk en kan door te bellen met 
Perspectief: 024-6750939 en vragen naar Ans Jansen. Mailen kan ook 
ansjansen@stg-perspectief.nl 

TONEELVERENIGING PLANKENKOORTS GAAT OP REIS
Een heerlijk avondje lachen met Plankenkoorts

Wij bieden u een korte vakantie, even lekker weg uit de sores van alledag,  en 
nemen u graag mee op onze Expo-Cruise op 1, 2 & 3 april.
Iedereen is aan vakantie toe. Even lekker uit de dagelijkse sleur, gewoon even 
weg van alles en iedereen. Maar wat als je asociale buren hetzelfde vakantie 
adres blijken te hebben als jijzelf? 
Dit overkomt mevrouw Brandaris als zij probeert te ontsnappen aan haar 
asociale (maar o zo gezellige) buren, de familie Slekke. Ze belanden met zijn 
allen op een cruise schip, waar met name de familie Slekke, zich helemaal 
onderdompelt in alle luxe die aan boord te vinden is. Ze laten zich helemaal 
gaan. Door hun unieke persoonlijkheden en hun eigen manier van beleven 
zorgen zij voor komische taferelen en misverstanden. Als ze dan ook nog hun 
sjieke buren op het schip tegenkomen zijn de rapen gaar.

Het stuk is doorspekt met herkenbare liedjes uit heden en verleden en staat 
garant voor een ontspannen avondje uit. Dus als u zin hebt in een avondje 
ongecompliceerde humor, kom dan het 1e weekend van april inschepen in 
ontmoetingscentrum Paulus te Winssen.

Speeldata: 1,2 & 3 april
Tijdstip: 1 en 2 april 20.00 uur & 3 april: 14.00 uur 
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 7 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com
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EWIJK FESTIJN – 5 JUNI

Foto: Ingrid Van Dijk-Kamoen

Het bestuur van Stichting Ewijk Festijn is al weer druk bezig met het 
organiseren van het Ewijk Festijn en is nog op zoek naar deelnemers voor 5 
juni. Liefhebbers en verzamelaars van oude vrachtwagens, personenauto’s, 
brom- en motorfietsen, tractoren en stationaire motoren kunnen 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur hun hart weer ophalen in Ewijk, waar de oldtimershow, 
folkloristische optocht en een grote braderie wordt gehouden als onderdeel 
van het Ewijk Festijn.

Eigenaren van een oldtimer vrachtwagen, personenauto, brom- of 
motorfiets, John Deere tractor of stationaire motor die willen deelnemen aan 
deze show kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij  J. Willems tel: 0487-
521707, inschrijven via e-mail jpmwillems@hetnet.nl of via de website 
www.ewijkfestijn.nl Afsluitdatum voor inschrijving is 15 mei. De ruimte op 
het evenemententerrein is beperkt dus vol=vol. 

Na het grote succes van voorgaande jaren trekt er die dag (bij goed 
weer) om 12.30 en 15.30 uur weer een folkloristische optocht rond waaraan 
onder meer oude voertuigen zoals bakfietsen, handkarren, bakkerskar, paard 
en wagens, kinderwagens enz. enz. deelnemen. Figuranten, voor het overgrote 
deel afkomstig uit Ewijk, zorgen voor een compleet nostalgisch plaatje door in 
passende kledij aan de optocht deel te nemen.

Wie in het bezit is van een oud voertuig (zonder motor) en mee wil 
doen aan deze optocht kan hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij Joop 
Willems tel; 0487-521707 of via email jpmwillems@hetnet.nl. Wie kleding 
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PAUS FRANCISCUS
Op 13 maart 2013 klonk vanaf de St. Pieter het “Habemus Papem”. Voor 
kardinaal Jorge Bergoglio was dat het startsein om als Paus Franciscus door 
het leven te gaan. Als Jezuïet was hij dus ‘Franciscaan’ geworden. De 
originele Franciscus predikte o.a. de soberheid gezien zijn kleine onderkomen 
in Assisi. Mogelijk draait hij zich nog om in zijn graf bij het zien van het 
groteske bouwwerk dat over zijn originele stulpje is heen gebouwd. Maar 
goed, onze nieuwe paus maakte daarmee meteen een statement. Hij wilde een 
gewone man zijn voor de gewone man en was wars van uiterlijk vertoon.

In het eerste jaar heeft hij zich georiënteerd op zijn nieuwe functie 
voordat hij zich richtte op de wereldleiders. Hij profileerde zich daarmee en 
uitspraken als:

Iedere christen is een missionaris in zoverre hij het getuigenis draagt van Gods 
liefde. Wees missionarissen van Gods tederheid!

God geeft het leven. Laten we menselijk leven respecteren en liefhebben. 
Vooral kwetsbaar leven in de buik van een moeder.

zijn tekenend voor zijn intentie om de dialoog aan te gaan. Hij is wel zo slim 
om een opening te creëren zonder daarbij van zijn standpunt af te wijken. Hier 
ligt de onder vuur liggende abortuskwestie er duimendik bovenop zonder deze 
expliciet te benoemen. Onze Paus propageert tederheid, ook in precaire 
situaties en omstandigheden. Hij gaat altijd voor de dialoog.

Ook als hij na dat eerste jaar de wereldleiders opzoekt. Hij bezoekt 
Poetin, Merkel (nog in 2013) en Obama (2015), maar natuurlijk ook de 
geestelijke leiders; grootmoefti Rahmi Yaran in Istanbul (2014) en in januari 
de Iraanse president Rouhani. En dat allemaal om de dialoog te 
bewerkstelligen. Als klap op de vuurpijl bezocht hij onlangs de Russisch 
Orthodoxe patriarch Kirill om ook een oecumenische zet te doen na een 1000 
jarige breuk.
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BEDEVAART WITTEM
Op zaterdag 28 mei 2016 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 76ste 
keer op bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem. Het thema 
voor de komende bedevaart is: BARMHARTIGHEID. Een dag van gebed en 
ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de 
H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak 
van deze heilige kloosterling die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in 
Italië is overleden. 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee, weer van harte welkom!
Je kunt je aanmelden bij:
• Jopie de Waal-Engelen,  tel: 024-6771384
• Door Willems-Engelen,  tel: 024-6773546
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 29 april. Prijs: volwassene € 19,50 
jongeren t/m 15 jaar € 10,00

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
geen Roel Thomassen

Lana van Wijk
Sophie van Eeuwijk

Beuningen Weurt
geen Wiesje van Hemmen

IN MEMORIAM

Winssen
Sjaak Smits
* 23-2-1939 te Nijmegen † 21-2-2016 te Groesbeek

Ewijk
Geen
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Beuningen
Betsie Litjes-van de Sand
* 4-3-1924 te Beuningen † 30-1-2016 te Beuningen

Tonnie de Krijger
* 21-10-1923 te Puiflijk † 31-1-2016 te Nijmegen

Dora Kouwenberg-van Brandenburg
* 5-4-1923 te Elst † 31-1-2016 te Wijchen

Arnold Peters
* 25-2-1934 te Bergharen † 18-2-2016 te Beuningen

Truus van Dinther-van Leuken
* 25-10-1927 te Lithoijen † 2-3-2016 te Nijmegen

Paulina Wams-van Steen
* 14-05-1938 te Druten † 07-03-2016 te Nijmegen

Weurt
Hanny van Hemmen-Sanders
* 7-2-1950 te Nijmegen † 20-1-2016 te Nijmegen

Riet Engelen-Hendriks
* 31-1-1930 nb † 18-2-2016 te Weurt

Jan van Haren
* 27-3-1929 te Weurt † 23-2-2016 te Weurt

Renate Akkermans
* 9-10-1950 te Fijnaart en Heijningen † 26-2-2016 te Nijmegen
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Ewijk

HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS EWIJK 4 MEI 2016

Op woensdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 
2e wereldoorlog in Ewijk plaats. De herdenking wordt gevierd op het 
kerkplein en begint om 14.30 uur. Evenals voorgaande jaren verwachten wij 
een ruime belangstelling, waarbij voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo 
weinig mogelijk mensen moeten staan. Sprekers bij deze herdenking zijn 
achtereenvolgens burgemeester van Eert van de gemeente, pastor Visschedijk 
en pastor Jan de Waal alsmede Henk Sweering hoofd van de basisschool De 
Reuzepas uit Ewijk.  De kinderen van de basisschool zullen zorgdragen voor 
een toepasselijk gedicht.

Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. Verder zal  Leo van Beuningen van ULTO met zijn trompet the Last 
Post alsmede de Reveille verzorgen.

De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers. Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat
gedeeltelijk afgesloten, zonder dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande 
verkeer. Na afloop wordt de aanwezigen een kop koffie, thee of fris achter in 
de kerk aangeboden. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Werkgroep 4 mei viering Ewijk.

Henk Groenen, Grad van Hulst, Theo Mevis, Theo Roelofs, Toon Reuvers
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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 

 

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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Ewijkse Johannes (Hannes) Broeder ging die zondagmiddag per roeiboot op 
de overstroomde uiterwaarden op zoek naar drijvend hout. Bij hem in de boot 
was zijn zoon en Hanne en Jan Klaassen. Het verlaat bij de dam was in 
werking en daar in de buurt dreef hout. Hannes Broeder is daarbij met zijn 
roeiboot te kort bij het verlaat gekomen en kwam daarbij in de zeer sterke 
stroming terecht. De roeiboot was niet meer te houden en werd naar het 
verlaat gezogen. Omdat de ruimte tussen het water en de balken van het 
verlaat gering was raakten de kinderen Klaassen in paniek en sprongen uit de 
boot. Hannes Broeder en zijn zoon konden zich redden door zich vast te 
grijpen aan de balken van het verlaat. De roeiboot gleed er onderdoor en dreef 
in de sterke stroming richting Winssen.
Op maandag werd het verdronken meisje gevonden. Haar overlijden werd in 
het gemeentehuis te Ewijk gedaan door Ewijkenaar Gradus Broeder (14-03-
1897) uit Ewijk. Een dag later werd de jongen gevonden. Aangifte van zijn 
overlijden werd in het gemeentehuis gedaan door Piet Smits (08-07-1861) uit 
Ewijk. Personalia van het meisje: Johanna (Hanne) Wilh. Klaassen geboren 
te Weurt op 27-02-1902. Personalia van de jongen: Johannes (Jan) Adr. 
Klaassen geboren te Weurt op 31-08-1903.
Begin vorige eeuw verhuisde Wim Klaassen van Weurt naar Ewijk. Tot 1925 
woonde hij als tuinder in het boerderijtje met teeltgrond aan de Kweldam (nu 
Ir. v. Stuiverbergweg 11). Dat onroerend goed werd in 1925 van Klaassen 
gekocht door het pas getrouwde echtpaar Henricus Verploegen-Hermina 
Wijnen. Nu woont in dat huis onder andere Jo Verploegen een zoon van het 
echtpaar. Wim Klaassen was in 1925 verhuisd naar de Waalbandijk waar de 
hofstede van het echtpaar Grad Noij-Cato Willems (zuster van Kobus uit de 
Leegstraat) was aangekocht. Noij verhuisde met zijn gezin naar Winssen en 
vestigde zich in de Verlengde Geerstraat. De naaste buur van Klaassen aan de 
dijk in Ewijk werd in 1925 Kobus Bosch.
Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres bertwattenberg@gmail.com
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Winssen

MARIA-KAPEL IN DE KERK VAN WINSSEN
Zondag 1 Mei 2016 zal de nieuwe Maria-kapel in de kerk van Winssen 
geopend - ingezegend worden. De Antonius-kapel zal worden omgevormd tot 
Maria-kapel. Antonius zal er zeker blijven, want Antonius is niet weg te 
denken uit de geloofsgemeenschap van Winssen. Alleen zal Antonius een 
“toontje lager zingen”, en Maria zal meer op de voorgrond gaan treden. Met 
de inrichting van deze Maria-kapel zijn we nu druk bezig, zodat alles op tijd 
klaar komt. Deze Maria-kapel zal dan steeds overdag open zijn, van ‘s
morgens tot ‘s avonds, zodat iedereen die dat wil een bezoekje aan Maria kan 
brengen. Over openingstijden en andere relevante zaken worden meegedeeld 
in het volgende parochieblad.

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
In september 2015 is de jaarlijkse Huis aan Huis collecte gehouden voor 
Winssenaren “in den vreemde”. Wat verlaat, de resultaten van deze collecte:

Opbrengst: Onkosten:
● via zelatricen: € 1613,71 ● enveloppen/Papier € 32,67
● via pastorie:    €     21,15 ● kosten bank             € 20,70
● via giften        € 120,00 ● administratie           € 60,00        
● via bank          €    225,00 ● kleine attenties        € 17,90
Totalen € 1979,86           € 131,27
Netto opbrengst € 1848,59
Nog op de bank €   251,59
Dus totaal: € 2100,18 in kas.

Uitgaven:
a) Alverno Melaatsencentrum Singkawang Borneo € 500.00
b) Sabatu Pontianak gehandicapte kinderen Borneo € 500.00
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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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die willen bewegen maar voor wie het gewone voetbal te snel en te hard is. 
Het spel wordt gespeeld in team van 7 spelers zonder een keeper. Harry 
Wattenberg van de KBO weet niet of er in Winssen al direct beschikken over 
veertien voetballers. Mensen kunnen zich voor deze sport aanmelden.

Onder ons - Cursus om breuken bij vallen te voorkomen. In de 
Gelderlander van zaterdag 27 februari een mooie foto van een 8 tal cursisten 
die onder leiding van Jaantje Uijterlinde de cursus Vallen Verleden Tijd met 
goed gevolg hebben afgerond. In deze cursus leer je voorkomen dat je valt en 
mocht je dat toch overkomen hoe je dan het veiligst kunt vallen. Proficiat!

OUD WINSSEN - VERDRINKINGSGEVALLEN
Op zondagmiddag 31-10-1916 brachten een meisje en een jongen uit Ewijk 
een bezoek aan kennissen die op de baggermolen woonden liggende in de 
rivier de Waal onder Winssen nabij Deest. Het was al donker geworden toen 
zij weer terug naar Ewijk wilden gaan. Om de baggermolen te verlaten 
moesten de twee gebruik maken van een lange loopplank om de oever te 
bereiken. Halverwege de plank verloor het meisje haar evenwicht en raakte te 
water. De jongen deed een poging om haar te redden en viel daarbij ook in het 
water. Zij waren de zwemkunst niet meester en verdwenen onder water. Door 
de heersende duisternis bleven pogingen om de twee te redden zonder 
resultaat. 
Maandagmorgen 01-11-1916 werd het lijk van het meisje uit de rivier onder 
Deest opgehaald en enige uren later dat van de jongen eveneens onder Deest.
Het meisje betrof: Helena v.d. Heuvel * te Druten op 31-12-1895 en wonende 
te Ewijk. Zij was een dochter van J.H. v.d. Heuvel en Elisabeth Geertruida 
v.d. Boogaard. De vader van het meisje was in 1900 overleden en toen is haar 
moeder hertrouwd met de Ewijkenaar de weduwnaar Johannes Alders (02-
05-1856) die in de Koningstraat in Ewijk woonde. Na de huwelijkssluiting in 
1901 in Druten is dit paar in Ewijk gaan wonen. 
De jongen betrof: Wilhelmus (Willem) Alders * te Ewijk op 10-02-1894 in de 
Koningstraat, zoon van genoemde Johannes Alders en van de in Beuningen 
geboren Petronella Barthel († 06-04-1901).
                        Verdronken in de overgelopen uiterwaarden te Ewijk.
Op zondag 28-12-1919 tegen vier uur in de middag kwamen twee kinderen 
van de Ewijkse tuinder Wim Klaassen door verdrinking om het leven. De 
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c) Hanukkah School Ghana € 300.00
d) Moederkliniek Timor Timur Indonesië € 500.00
e) Project El Futuro in Columbia Zuid Amerika € 300.00

De volgende brieven/dankbetuigingen kregen we binnen:
(bij a en b): onder grote dankzegging heeft Alverno in Singkawang West 
Borneo een bedrag mogen ontvangen van 500 euro, welk inmiddels is 
overgemaakt naar het melaatsencentrum. Ook het centrum SABATU voor 
fysiek gehandicapte kinderen en jongvolwassenen heeft eenzelfde bedrag 
mogen ontvangen van 500 euro, wat deze keer speciaal gebruikt gaat worden 
voor de aankoop van een nieuwe rolstoel voor Leo, een van onze eerste 
patiënten bij wie, dank zij een goede medicatie, het proces van progressieve 
spierdystrofie wat vertraagd kan worden. Ook kunnen we Leo helpen met een 
klein maandelijks bedragje (meestal in de vorm van rijst, olie, suiker e.d.) 
zodat niet alles ten laste komt van zijn moeder die oud is en al drie zonen heeft 
verloren met dezelfde spierziekte.
(bij c): vanaf November 2013 zijn “we” hier druk bezig met de bouw en 
inrichting van de “Hanukkah School” in Ghana, en school voor kinderen met 
een beperking. De bouw was in fasen, afhankelijk van giften overal vandaan, 
ook uit Winssen. Er staat nu een prachtig gebouw en er zijn heel veel 
aanmeldingen binnen. Er zijn prachtige ontwikkelingen voor deze kinderen en 
voor hen die hen begeleiden. Ikzelf zit nu in Nederland, maar mijn hart ligt bij 
die kinderen. Ik hoop er nog vaak heen te gaan, maar ik blijf me inzetten voor 
deze Hanukkah School vanuit Nederland. Misschien nieuwsgierig geworden? 
Kijk even naar www.facebook.com/HanukkahProductionlijn. Bedankt en lieve 
groet, Juliette de Valk.
(bij d): De moederkliniek in Timor Timur in Indonesië is een project dat we 
blijven steunen. Het was het levenswerk van Zuster Igniosa Tromp. De gehele 
kliniek is een paar jaar geleden compleet afgebrand maar er komt weer nieuwe 
kliniek te voorschijn met allerlei giften. We hebben nog steeds contact met de 
Zusters van de orde van Zuster Igniosa.  Ze zijn Winssen heel dankbaar.
(bij e): Het project El Futuro is voor kansarme kinderen in Columbia (waar 
33% van de bevolking onder de armoedegrens leeft), zodat ze kansen krijgen 
op de arbeidsmarkt en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Project El 
Futuro is een ‘guesthouse’ gestart en de netto winst wordt geïnvesteerd in 
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onderwijs voor deze kansarme kinderen. In de toekomst is het de bedoeling 
dat het project zichzelf gaat bedruipen, zodat El Futuro niet meer afhankelijk 
is van giften. Om dit guesthouse te starten is een groot startkapitaal nodig en 
dus zijn giften en donaties heel welkom, zo ook de gift van de Huis-aan-huis 
collecte in Winssen. Namens Tom, Mini en Brigit Megens hartelijk dank.

Beste Winssenaren, iedereen, zelatrices, zelateurs, gulle gevers, organisatoren, 
etc, etc, hartelijk dank voor alles. Mogen we in de toekomst, straks in 
september 2016, weer op u rekenen, zodat we Winssenaren kunnen helpen, die 
werken of gewerkt hebben in ontwikkelingslanden, met een bijdrage van onze 
welvaart. Hoewel we het hier soms in onze welvaart ook wel moeilijk hebben, 
is het niet te vergelijken met de levensstandaard van mensen in 
ontwikkelingslanden/Derde Wereld. Het Parochieel Missiecentrum Winssen 
heeft een banknummer waar u het gehele jaar op kunt storten voor dit doel: 
NL49RABO0158007905 (ten name van Parochieel Missiecentrum Winssen). 
Alle giften en donaties zullen uitsluitend bestemd voor dit doel. Namens het 
Parochieel Missiecentrum Winssen: Willy de Waal en Pastor Bertus 
Visschedijk.

KONINGSDAG 2016 IN 
WINSSEN
Op woensdag 27 april a.s. zal er 
naast het bekende programma 
van de versierde fietsenoptocht 
en ballonnenwedstrijd, een 
geweldige zeepkistenrace op het 
programma staan. Vraag aan 
papa en mama om alvast hout, 

wielen en een stuur apart te houden zodat je met een mooie zelfgemaakte 
zeepkist aan de start kan verschijnen! Je kunt je nu al opgeven bij Bart de 
Waal 06-12789358
Inschrijven kan tot 20 april
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“Anima Mundi” komt nergens in Beuningen”. Het kunstenaars-
echtpaar Huub en Adelheid Kortekaas hebben aan de gemeente laten weten 
dat mocht het kunstwerk ooit nog worden gebouwd het niet in de gemeente 
Beuningen zal zijn. In de krant van 27 januari jl. de mededeling dat Huub en 
Adelheid Kortekaas klaar zijn met de gemeente nu hun grote kunstwerk niet 
op de dijk geplaatst mag komen. De Stichting Anima Mundi heeft het plan 
voor het kunstwerk vorige week ingetrokken nadat een meerderheid tijdens de 
commissie vergadering tegen was. In de raad van 26 januari had de definitieve 
stemming moeten plaatsvinden over het plan. 

Wonen in Overmars “wel eng”. Met 12 man wonen in het verlaten 
Zorgcentrum Overmars. Goedkoop maar soms beangstigend. In de 
Gelderlander van 11 februari jl. een grote foto van huize Overmars en een van 
de verlaten gangen. Ook een foto van Bert van Nispen die sinds een paar 
weken in Overmars woont.
Een van de tijdelijke bewoners geeft aan dat de leegte in het oh zo grote 
gebouw bij sommige bewoners angstig is. Ze voelen zich niet altijd even 
veilig in het Zorgcentrum. Er zijn pas mensen met verkeerde bedoelingen in 
het huis geweest. Om dat voor de toekomst te voorkomen heet Camelot de 
beheerder van anti kraakpanden een waarschuwingsbrief opgehangen bij de 
verschillende ingangen. Er hangen ook camera’s bij het gebouw.

De Mol - “Zelfs mijn omgeving vond mij verdacht”. In de krant van 
15 februari jl. een foto van Rop Verheijen uit de Molenstraat te Winssen. . De 
Gelderlander heeft iedere week een gesprek met de afvaller van “Wie is de 
Mol?” zaterdag 13 februari was dat Rop Verheijen. Rop kan zich achteraf wel 
voor zijn hoofd slaan. Hij heeft een vraag in de executietest ingevuld met 
zichzelf als de Mol. En dat is hij dus niet. Hij denkt zelf dat hij er nog wel in 
gezeten had als hij deze vraag goed had beantwoord. Zelfs de omgeving van 
Rop vond hem onwijs verdacht. Maar zegt Rop hij is zelf al van nature vrij 
onhandig en hij kwam vrij verdacht over. Hij heeft daar zelf dankbaar gebruik 
van gemaakt want in het begin speel je kandidaten weg door je zelf verdacht te 
maken!

Ook Winssen begint met “lopend voetbal”. In de krant van 19 
februari jl. de mededeling dat de Winssense voetbalvereniging Roda ’28 en de 
ouderenbond KBO dit jaar met walking football gaan starten. Deze sport komt 
uit Engeland en je mag hierbij niet rennen. De sport is geschikt voor mensen 
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KORT – KORT – KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Veel Winssenaren zijn blij dat aanblik van de dijk niet 
verandert.“ Niet tegen Huub Kortekaas, wel tegen het kunstwerk”. Het 
kunstwerk Anima Mundi komt niet langs de dijk in Winssen. De meeste 
inwoners zijn opgelucht. In de Gelderlander van 14 januari jl. 2 foto’s, de 1e 
geeft een impressie van Anima Mundi weer en de 2e geeft een blik op de 
Waalbanddijk waar Anima Mundi gepland was. Tegenstanders hebben 900 
handtekeningen verzameld tegen de komst van dit kunstwerk en daarom zal 
een meerderheid van de gemeenteraad tegen de komst van het kunstwerk 
stemmen, zo werd duidelijk in de commissie Ruimte. Dit nieuws heeft voor 
opluchting in het dorp gezorgd omdat het niet past op die plek. Niemand heeft 
iets tegen Huub en Adelheid Kortekaas. Het is leuk dat ze een cadeau aan de 
gemeente willen geven maar dan moet je het wel willen ontvangen. Het is te 
groot voor deze plek. Stichting stelt zich ook de vraag of “Anima Mundi” er 
nog wel moet komen. Op dezelfde pagina de mededeling dat als de 
gemeenteraad akkoord zal gaan het nog maar de vraag is of het er ook komt. 
Want als de inwoners zo negatief reageren moet je het daar dan nog wel willen 
hebben zegt de voorzitter van de Stichting Anima Mundi. Hij is wel van 
mening dat het democratisch proces niet goed verlopen is.

Twitter - Jochem van Gelder. In de krant van 15 januari een kleine 
foto van Jochem van Gelder. Hij twittert dat het voor het niet alleen voor 
Winssen een gemiste kans is dat Anima Mundi er niet komt maar ook voor 
Maas en Waal.

Tijdelijke “bewakers” voor Overmars. In de Gelderlander van 
donderdag 21 januari jl. de mededeling dat het voormalige Zorgcentrum 
Overmars 6 bewoners heeft. Woonzorg Nederland had nog geen nieuwe 
bestemming. Om krakers te voorkomen heeft zij Camelot ingeschakeld. Deze 
beheerder van anti kraakpanden ging op zoek naar kraakwachten voor 
Overmars. Deze 6 mensen mogen er blijven wonen totdat er een nieuwe 
bestemming is voor het pand. Zij hebben een bruikleencontract met Camelot. 
Het contract kan op ieder moment opgezegd worden. Wat er uiteindelijk met 
het pand gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Ze willen het pand wel 
laten staan want sloop vinden ze zonde.
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11e editie Molenfeesten Winssen
Van vrijdag 2 t/m zondag 4 september 2016 worden voor de 
elfde keer de Molenfeesten gehouden bij de Beatrixmolen in 
Winssen. Een weekend vol vermaak voor jong en oud op een 
prachtige locatie bij de Beatrixmolen, Molenstraat 37M in 
Winssen. U wordt getrakteerd op een verrassend, gevarieerd 
programma vol muziek, entertainment, een hapje, een 
drankje en vooral veel gezelligheid.

Activiteitenprogramma van de Molenfeesten:
Vrijdag 2 september: We starten de feesten met een gezellige middag voor 
alle 50-plussers; een wijn-, bier- en hapjesproeverij staan op het programma 
met entertainment van enkele “tunnekesproaters”. Vrijdagavond is er, gezien 
het succes van de vorige edities, “Het Tentfeest” voor jongeren vanaf 14 jaar. 
Zaterdag 3 september: De middag is gereserveerd voor alle kinderen met 
allerlei leuke activiteiten rondom de molen. ‘s Avonds volgt de bekende 
Winssense Avond, met medewerking van de band Dreamcast. 
Zondag 4 september: Zondagochtend verwacht Pastor Visschedijk iedereen 
om 10.30 uur weer in de tent voor de Heilige Mis, waarna vanaf 11.30 uur de 
creativiteitsmarkt rondom de molen  gehouden wordt. Aansluitend volgt het 
gezellige matinee met live-muziek van Dreamcast. Kortom, een uniek 
Winssens festijn. Zet 2 t/m 4 september in uw agenda!

Deelname creativiteitsmarkt:
Voor meer informatie met betrekking tot deelname aan de markt, vragen wij u 
contact op te nemen met Monique Maillé (tel. 523370) of Beppie Verploegen 
(tel. 523579), of via e-mail: markt@MolenfeestenWinssen.nl.
Organisatie van de Molenfeesten kan nog wat hulp gebruiken: De 
Molenfeesten Winssen worden mogelijk gemaakt door een team van 
enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk moet er aardig wat werk verzet worden 
(opbouwen tent, aankleding tent, podium, hulp tijdens de diverse activiteiten 
etc.) en daarvoor is iedere hulp welkom. Iedereen die tijdens de Molenfeesten 
mee wil helpen, wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden via 
info@MolenfeestenWinssen.nl. Meer informatie over het hele weekend vindt 
u op onze website: www.MolenfeestenWinssen.nl .
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KORT – KORT – KORT
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen:

Veel Winssenaren zijn blij dat aanblik van de dijk niet 
verandert.“ Niet tegen Huub Kortekaas, wel tegen het kunstwerk”. Het 
kunstwerk Anima Mundi komt niet langs de dijk in Winssen. De meeste 
inwoners zijn opgelucht. In de Gelderlander van 14 januari jl. 2 foto’s, de 1e 
geeft een impressie van Anima Mundi weer en de 2e geeft een blik op de 
Waalbanddijk waar Anima Mundi gepland was. Tegenstanders hebben 900 
handtekeningen verzameld tegen de komst van dit kunstwerk en daarom zal 
een meerderheid van de gemeenteraad tegen de komst van het kunstwerk 
stemmen, zo werd duidelijk in de commissie Ruimte. Dit nieuws heeft voor 
opluchting in het dorp gezorgd omdat het niet past op die plek. Niemand heeft 
iets tegen Huub en Adelheid Kortekaas. Het is leuk dat ze een cadeau aan de 
gemeente willen geven maar dan moet je het wel willen ontvangen. Het is te 
groot voor deze plek. Stichting stelt zich ook de vraag of “Anima Mundi” er 
nog wel moet komen. Op dezelfde pagina de mededeling dat als de 
gemeenteraad akkoord zal gaan het nog maar de vraag is of het er ook komt. 
Want als de inwoners zo negatief reageren moet je het daar dan nog wel willen 
hebben zegt de voorzitter van de Stichting Anima Mundi. Hij is wel van 
mening dat het democratisch proces niet goed verlopen is.

Twitter - Jochem van Gelder. In de krant van 15 januari een kleine 
foto van Jochem van Gelder. Hij twittert dat het voor het niet alleen voor 
Winssen een gemiste kans is dat Anima Mundi er niet komt maar ook voor 
Maas en Waal.

Tijdelijke “bewakers” voor Overmars. In de Gelderlander van 
donderdag 21 januari jl. de mededeling dat het voormalige Zorgcentrum 
Overmars 6 bewoners heeft. Woonzorg Nederland had nog geen nieuwe 
bestemming. Om krakers te voorkomen heeft zij Camelot ingeschakeld. Deze 
beheerder van anti kraakpanden ging op zoek naar kraakwachten voor 
Overmars. Deze 6 mensen mogen er blijven wonen totdat er een nieuwe 
bestemming is voor het pand. Zij hebben een bruikleencontract met Camelot. 
Het contract kan op ieder moment opgezegd worden. Wat er uiteindelijk met 
het pand gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Ze willen het pand wel 
laten staan want sloop vinden ze zonde.
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11e editie Molenfeesten Winssen
Van vrijdag 2 t/m zondag 4 september 2016 worden voor de 
elfde keer de Molenfeesten gehouden bij de Beatrixmolen in 
Winssen. Een weekend vol vermaak voor jong en oud op een 
prachtige locatie bij de Beatrixmolen, Molenstraat 37M in 
Winssen. U wordt getrakteerd op een verrassend, gevarieerd 
programma vol muziek, entertainment, een hapje, een 
drankje en vooral veel gezelligheid.

Activiteitenprogramma van de Molenfeesten:
Vrijdag 2 september: We starten de feesten met een gezellige middag voor 
alle 50-plussers; een wijn-, bier- en hapjesproeverij staan op het programma 
met entertainment van enkele “tunnekesproaters”. Vrijdagavond is er, gezien 
het succes van de vorige edities, “Het Tentfeest” voor jongeren vanaf 14 jaar. 
Zaterdag 3 september: De middag is gereserveerd voor alle kinderen met 
allerlei leuke activiteiten rondom de molen. ‘s Avonds volgt de bekende 
Winssense Avond, met medewerking van de band Dreamcast. 
Zondag 4 september: Zondagochtend verwacht Pastor Visschedijk iedereen 
om 10.30 uur weer in de tent voor de Heilige Mis, waarna vanaf 11.30 uur de 
creativiteitsmarkt rondom de molen  gehouden wordt. Aansluitend volgt het 
gezellige matinee met live-muziek van Dreamcast. Kortom, een uniek 
Winssens festijn. Zet 2 t/m 4 september in uw agenda!

Deelname creativiteitsmarkt:
Voor meer informatie met betrekking tot deelname aan de markt, vragen wij u 
contact op te nemen met Monique Maillé (tel. 523370) of Beppie Verploegen 
(tel. 523579), of via e-mail: markt@MolenfeestenWinssen.nl.
Organisatie van de Molenfeesten kan nog wat hulp gebruiken: De 
Molenfeesten Winssen worden mogelijk gemaakt door een team van 
enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk moet er aardig wat werk verzet worden 
(opbouwen tent, aankleding tent, podium, hulp tijdens de diverse activiteiten 
etc.) en daarvoor is iedere hulp welkom. Iedereen die tijdens de Molenfeesten 
mee wil helpen, wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden via 
info@MolenfeestenWinssen.nl. Meer informatie over het hele weekend vindt 
u op onze website: www.MolenfeestenWinssen.nl .
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onderwijs voor deze kansarme kinderen. In de toekomst is het de bedoeling 
dat het project zichzelf gaat bedruipen, zodat El Futuro niet meer afhankelijk 
is van giften. Om dit guesthouse te starten is een groot startkapitaal nodig en 
dus zijn giften en donaties heel welkom, zo ook de gift van de Huis-aan-huis 
collecte in Winssen. Namens Tom, Mini en Brigit Megens hartelijk dank.

Beste Winssenaren, iedereen, zelatrices, zelateurs, gulle gevers, organisatoren, 
etc, etc, hartelijk dank voor alles. Mogen we in de toekomst, straks in 
september 2016, weer op u rekenen, zodat we Winssenaren kunnen helpen, die 
werken of gewerkt hebben in ontwikkelingslanden, met een bijdrage van onze 
welvaart. Hoewel we het hier soms in onze welvaart ook wel moeilijk hebben, 
is het niet te vergelijken met de levensstandaard van mensen in 
ontwikkelingslanden/Derde Wereld. Het Parochieel Missiecentrum Winssen 
heeft een banknummer waar u het gehele jaar op kunt storten voor dit doel: 
NL49RABO0158007905 (ten name van Parochieel Missiecentrum Winssen). 
Alle giften en donaties zullen uitsluitend bestemd voor dit doel. Namens het 
Parochieel Missiecentrum Winssen: Willy de Waal en Pastor Bertus 
Visschedijk.

KONINGSDAG 2016 IN 
WINSSEN
Op woensdag 27 april a.s. zal er 
naast het bekende programma 
van de versierde fietsenoptocht 
en ballonnenwedstrijd, een 
geweldige zeepkistenrace op het 
programma staan. Vraag aan 
papa en mama om alvast hout, 

wielen en een stuur apart te houden zodat je met een mooie zelfgemaakte 
zeepkist aan de start kan verschijnen! Je kunt je nu al opgeven bij Bart de 
Waal 06-12789358
Inschrijven kan tot 20 april
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“Anima Mundi” komt nergens in Beuningen”. Het kunstenaars-
echtpaar Huub en Adelheid Kortekaas hebben aan de gemeente laten weten 
dat mocht het kunstwerk ooit nog worden gebouwd het niet in de gemeente 
Beuningen zal zijn. In de krant van 27 januari jl. de mededeling dat Huub en 
Adelheid Kortekaas klaar zijn met de gemeente nu hun grote kunstwerk niet 
op de dijk geplaatst mag komen. De Stichting Anima Mundi heeft het plan 
voor het kunstwerk vorige week ingetrokken nadat een meerderheid tijdens de 
commissie vergadering tegen was. In de raad van 26 januari had de definitieve 
stemming moeten plaatsvinden over het plan. 

Wonen in Overmars “wel eng”. Met 12 man wonen in het verlaten 
Zorgcentrum Overmars. Goedkoop maar soms beangstigend. In de 
Gelderlander van 11 februari jl. een grote foto van huize Overmars en een van 
de verlaten gangen. Ook een foto van Bert van Nispen die sinds een paar 
weken in Overmars woont.
Een van de tijdelijke bewoners geeft aan dat de leegte in het oh zo grote 
gebouw bij sommige bewoners angstig is. Ze voelen zich niet altijd even 
veilig in het Zorgcentrum. Er zijn pas mensen met verkeerde bedoelingen in 
het huis geweest. Om dat voor de toekomst te voorkomen heet Camelot de 
beheerder van anti kraakpanden een waarschuwingsbrief opgehangen bij de 
verschillende ingangen. Er hangen ook camera’s bij het gebouw.

De Mol - “Zelfs mijn omgeving vond mij verdacht”. In de krant van 
15 februari jl. een foto van Rop Verheijen uit de Molenstraat te Winssen. . De 
Gelderlander heeft iedere week een gesprek met de afvaller van “Wie is de 
Mol?” zaterdag 13 februari was dat Rop Verheijen. Rop kan zich achteraf wel 
voor zijn hoofd slaan. Hij heeft een vraag in de executietest ingevuld met 
zichzelf als de Mol. En dat is hij dus niet. Hij denkt zelf dat hij er nog wel in 
gezeten had als hij deze vraag goed had beantwoord. Zelfs de omgeving van 
Rop vond hem onwijs verdacht. Maar zegt Rop hij is zelf al van nature vrij 
onhandig en hij kwam vrij verdacht over. Hij heeft daar zelf dankbaar gebruik 
van gemaakt want in het begin speel je kandidaten weg door je zelf verdacht te 
maken!

Ook Winssen begint met “lopend voetbal”. In de krant van 19 
februari jl. de mededeling dat de Winssense voetbalvereniging Roda ’28 en de 
ouderenbond KBO dit jaar met walking football gaan starten. Deze sport komt 
uit Engeland en je mag hierbij niet rennen. De sport is geschikt voor mensen 
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Ook Winssen begint met “lopend voetbal”. In de krant van 19 
februari jl. de mededeling dat de Winssense voetbalvereniging Roda ’28 en de 
ouderenbond KBO dit jaar met walking football gaan starten. Deze sport komt 
uit Engeland en je mag hierbij niet rennen. De sport is geschikt voor mensen 



die willen bewegen maar voor wie het gewone voetbal te snel en te hard is. 
Het spel wordt gespeeld in team van 7 spelers zonder een keeper. Harry 
Wattenberg van de KBO weet niet of er in Winssen al direct beschikken over 
veertien voetballers. Mensen kunnen zich voor deze sport aanmelden.

Onder ons - Cursus om breuken bij vallen te voorkomen. In de 
Gelderlander van zaterdag 27 februari een mooie foto van een 8 tal cursisten 
die onder leiding van Jaantje Uijterlinde de cursus Vallen Verleden Tijd met 
goed gevolg hebben afgerond. In deze cursus leer je voorkomen dat je valt en 
mocht je dat toch overkomen hoe je dan het veiligst kunt vallen. Proficiat!

OUD WINSSEN - VERDRINKINGSGEVALLEN
Op zondagmiddag 31-10-1916 brachten een meisje en een jongen uit Ewijk 
een bezoek aan kennissen die op de baggermolen woonden liggende in de 
rivier de Waal onder Winssen nabij Deest. Het was al donker geworden toen 
zij weer terug naar Ewijk wilden gaan. Om de baggermolen te verlaten 
moesten de twee gebruik maken van een lange loopplank om de oever te 
bereiken. Halverwege de plank verloor het meisje haar evenwicht en raakte te 
water. De jongen deed een poging om haar te redden en viel daarbij ook in het 
water. Zij waren de zwemkunst niet meester en verdwenen onder water. Door 
de heersende duisternis bleven pogingen om de twee te redden zonder 
resultaat. 
Maandagmorgen 01-11-1916 werd het lijk van het meisje uit de rivier onder 
Deest opgehaald en enige uren later dat van de jongen eveneens onder Deest.
Het meisje betrof: Helena v.d. Heuvel * te Druten op 31-12-1895 en wonende 
te Ewijk. Zij was een dochter van J.H. v.d. Heuvel en Elisabeth Geertruida 
v.d. Boogaard. De vader van het meisje was in 1900 overleden en toen is haar 
moeder hertrouwd met de Ewijkenaar de weduwnaar Johannes Alders (02-
05-1856) die in de Koningstraat in Ewijk woonde. Na de huwelijkssluiting in 
1901 in Druten is dit paar in Ewijk gaan wonen. 
De jongen betrof: Wilhelmus (Willem) Alders * te Ewijk op 10-02-1894 in de 
Koningstraat, zoon van genoemde Johannes Alders en van de in Beuningen 
geboren Petronella Barthel († 06-04-1901).
                        Verdronken in de overgelopen uiterwaarden te Ewijk.
Op zondag 28-12-1919 tegen vier uur in de middag kwamen twee kinderen 
van de Ewijkse tuinder Wim Klaassen door verdrinking om het leven. De 
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c) Hanukkah School Ghana € 300.00
d) Moederkliniek Timor Timur Indonesië € 500.00
e) Project El Futuro in Columbia Zuid Amerika € 300.00

De volgende brieven/dankbetuigingen kregen we binnen:
(bij a en b): onder grote dankzegging heeft Alverno in Singkawang West 
Borneo een bedrag mogen ontvangen van 500 euro, welk inmiddels is 
overgemaakt naar het melaatsencentrum. Ook het centrum SABATU voor 
fysiek gehandicapte kinderen en jongvolwassenen heeft eenzelfde bedrag 
mogen ontvangen van 500 euro, wat deze keer speciaal gebruikt gaat worden 
voor de aankoop van een nieuwe rolstoel voor Leo, een van onze eerste 
patiënten bij wie, dank zij een goede medicatie, het proces van progressieve 
spierdystrofie wat vertraagd kan worden. Ook kunnen we Leo helpen met een 
klein maandelijks bedragje (meestal in de vorm van rijst, olie, suiker e.d.) 
zodat niet alles ten laste komt van zijn moeder die oud is en al drie zonen heeft 
verloren met dezelfde spierziekte.
(bij c): vanaf November 2013 zijn “we” hier druk bezig met de bouw en 
inrichting van de “Hanukkah School” in Ghana, en school voor kinderen met 
een beperking. De bouw was in fasen, afhankelijk van giften overal vandaan, 
ook uit Winssen. Er staat nu een prachtig gebouw en er zijn heel veel 
aanmeldingen binnen. Er zijn prachtige ontwikkelingen voor deze kinderen en 
voor hen die hen begeleiden. Ikzelf zit nu in Nederland, maar mijn hart ligt bij 
die kinderen. Ik hoop er nog vaak heen te gaan, maar ik blijf me inzetten voor 
deze Hanukkah School vanuit Nederland. Misschien nieuwsgierig geworden? 
Kijk even naar www.facebook.com/HanukkahProductionlijn. Bedankt en lieve 
groet, Juliette de Valk.
(bij d): De moederkliniek in Timor Timur in Indonesië is een project dat we 
blijven steunen. Het was het levenswerk van Zuster Igniosa Tromp. De gehele 
kliniek is een paar jaar geleden compleet afgebrand maar er komt weer nieuwe 
kliniek te voorschijn met allerlei giften. We hebben nog steeds contact met de 
Zusters van de orde van Zuster Igniosa.  Ze zijn Winssen heel dankbaar.
(bij e): Het project El Futuro is voor kansarme kinderen in Columbia (waar 
33% van de bevolking onder de armoedegrens leeft), zodat ze kansen krijgen 
op de arbeidsmarkt en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Project El 
Futuro is een ‘guesthouse’ gestart en de netto winst wordt geïnvesteerd in 
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Ewijkse Johannes (Hannes) Broeder ging die zondagmiddag per roeiboot op 
de overstroomde uiterwaarden op zoek naar drijvend hout. Bij hem in de boot 
was zijn zoon en Hanne en Jan Klaassen. Het verlaat bij de dam was in 
werking en daar in de buurt dreef hout. Hannes Broeder is daarbij met zijn 
roeiboot te kort bij het verlaat gekomen en kwam daarbij in de zeer sterke 
stroming terecht. De roeiboot was niet meer te houden en werd naar het 
verlaat gezogen. Omdat de ruimte tussen het water en de balken van het 
verlaat gering was raakten de kinderen Klaassen in paniek en sprongen uit de 
boot. Hannes Broeder en zijn zoon konden zich redden door zich vast te 
grijpen aan de balken van het verlaat. De roeiboot gleed er onderdoor en dreef 
in de sterke stroming richting Winssen.
Op maandag werd het verdronken meisje gevonden. Haar overlijden werd in 
het gemeentehuis te Ewijk gedaan door Ewijkenaar Gradus Broeder (14-03-
1897) uit Ewijk. Een dag later werd de jongen gevonden. Aangifte van zijn 
overlijden werd in het gemeentehuis gedaan door Piet Smits (08-07-1861) uit 
Ewijk. Personalia van het meisje: Johanna (Hanne) Wilh. Klaassen geboren 
te Weurt op 27-02-1902. Personalia van de jongen: Johannes (Jan) Adr. 
Klaassen geboren te Weurt op 31-08-1903.
Begin vorige eeuw verhuisde Wim Klaassen van Weurt naar Ewijk. Tot 1925 
woonde hij als tuinder in het boerderijtje met teeltgrond aan de Kweldam (nu 
Ir. v. Stuiverbergweg 11). Dat onroerend goed werd in 1925 van Klaassen 
gekocht door het pas getrouwde echtpaar Henricus Verploegen-Hermina 
Wijnen. Nu woont in dat huis onder andere Jo Verploegen een zoon van het 
echtpaar. Wim Klaassen was in 1925 verhuisd naar de Waalbandijk waar de 
hofstede van het echtpaar Grad Noij-Cato Willems (zuster van Kobus uit de 
Leegstraat) was aangekocht. Noij verhuisde met zijn gezin naar Winssen en 
vestigde zich in de Verlengde Geerstraat. De naaste buur van Klaassen aan de 
dijk in Ewijk werd in 1925 Kobus Bosch.
Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres bertwattenberg@gmail.com
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Winssen

MARIA-KAPEL IN DE KERK VAN WINSSEN
Zondag 1 Mei 2016 zal de nieuwe Maria-kapel in de kerk van Winssen 
geopend - ingezegend worden. De Antonius-kapel zal worden omgevormd tot 
Maria-kapel. Antonius zal er zeker blijven, want Antonius is niet weg te 
denken uit de geloofsgemeenschap van Winssen. Alleen zal Antonius een 
“toontje lager zingen”, en Maria zal meer op de voorgrond gaan treden. Met 
de inrichting van deze Maria-kapel zijn we nu druk bezig, zodat alles op tijd 
klaar komt. Deze Maria-kapel zal dan steeds overdag open zijn, van ‘s
morgens tot ‘s avonds, zodat iedereen die dat wil een bezoekje aan Maria kan 
brengen. Over openingstijden en andere relevante zaken worden meegedeeld 
in het volgende parochieblad.

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
In september 2015 is de jaarlijkse Huis aan Huis collecte gehouden voor 
Winssenaren “in den vreemde”. Wat verlaat, de resultaten van deze collecte:

Opbrengst: Onkosten:
● via zelatricen: € 1613,71 ● enveloppen/Papier € 32,67
● via pastorie:    €     21,15 ● kosten bank             € 20,70
● via giften        € 120,00 ● administratie           € 60,00        
● via bank          €    225,00 ● kleine attenties        € 17,90
Totalen € 1979,86           € 131,27
Netto opbrengst € 1848,59
Nog op de bank €   251,59
Dus totaal: € 2100,18 in kas.

Uitgaven:
a) Alverno Melaatsencentrum Singkawang Borneo € 500.00
b) Sabatu Pontianak gehandicapte kinderen Borneo € 500.00
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Maria-kapel. Antonius zal er zeker blijven, want Antonius is niet weg te 
denken uit de geloofsgemeenschap van Winssen. Alleen zal Antonius een 
“toontje lager zingen”, en Maria zal meer op de voorgrond gaan treden. Met 
de inrichting van deze Maria-kapel zijn we nu druk bezig, zodat alles op tijd 
klaar komt. Deze Maria-kapel zal dan steeds overdag open zijn, van ‘s
morgens tot ‘s avonds, zodat iedereen die dat wil een bezoekje aan Maria kan 
brengen. Over openingstijden en andere relevante zaken worden meegedeeld 
in het volgende parochieblad.

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
In september 2015 is de jaarlijkse Huis aan Huis collecte gehouden voor 
Winssenaren “in den vreemde”. Wat verlaat, de resultaten van deze collecte:

Opbrengst: Onkosten:
● via zelatricen: € 1613,71 ● enveloppen/Papier € 32,67
● via pastorie:    €     21,15 ● kosten bank             € 20,70
● via giften        € 120,00 ● administratie           € 60,00        
● via bank          €    225,00 ● kleine attenties        € 17,90
Totalen € 1979,86           € 131,27
Netto opbrengst € 1848,59
Nog op de bank €   251,59
Dus totaal: € 2100,18 in kas.
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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 

 
 
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 

 
 
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 

 
 
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 



Beuningen
Betsie Litjes-van de Sand
* 4-3-1924 te Beuningen † 30-1-2016 te Beuningen

Tonnie de Krijger
* 21-10-1923 te Puiflijk † 31-1-2016 te Nijmegen

Dora Kouwenberg-van Brandenburg
* 5-4-1923 te Elst † 31-1-2016 te Wijchen

Arnold Peters
* 25-2-1934 te Bergharen † 18-2-2016 te Beuningen

Truus van Dinther-van Leuken
* 25-10-1927 te Lithoijen † 2-3-2016 te Nijmegen

Paulina Wams-van Steen
* 14-05-1938 te Druten † 07-03-2016 te Nijmegen

Weurt
Hanny van Hemmen-Sanders
* 7-2-1950 te Nijmegen † 20-1-2016 te Nijmegen

Riet Engelen-Hendriks
* 31-1-1930 nb † 18-2-2016 te Weurt

Jan van Haren
* 27-3-1929 te Weurt † 23-2-2016 te Weurt

Renate Akkermans
* 9-10-1950 te Fijnaart en Heijningen † 26-2-2016 te Nijmegen
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Ewijk

HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS EWIJK 4 MEI 2016

Op woensdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 
2e wereldoorlog in Ewijk plaats. De herdenking wordt gevierd op het 
kerkplein en begint om 14.30 uur. Evenals voorgaande jaren verwachten wij 
een ruime belangstelling, waarbij voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo 
weinig mogelijk mensen moeten staan. Sprekers bij deze herdenking zijn 
achtereenvolgens burgemeester van Eert van de gemeente, pastor Visschedijk 
en pastor Jan de Waal alsmede Henk Sweering hoofd van de basisschool De 
Reuzepas uit Ewijk.  De kinderen van de basisschool zullen zorgdragen voor 
een toepasselijk gedicht.

Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. Verder zal  Leo van Beuningen van ULTO met zijn trompet the Last 
Post alsmede de Reveille verzorgen.

De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers. Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat
gedeeltelijk afgesloten, zonder dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande 
verkeer. Na afloop wordt de aanwezigen een kop koffie, thee of fris achter in 
de kerk aangeboden. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Werkgroep 4 mei viering Ewijk.

Henk Groenen, Grad van Hulst, Theo Mevis, Theo Roelofs, Toon Reuvers
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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 

 

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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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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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 

PAUS FRANCISCUS
Op 13 maart 2013 klonk vanaf de St. Pieter het “Habemus Papem”. Voor 
kardinaal Jorge Bergoglio was dat het startsein om als Paus Franciscus door 
het leven te gaan. Als Jezuïet was hij dus ‘Franciscaan’ geworden. De 
originele Franciscus predikte o.a. de soberheid gezien zijn kleine onderkomen 
in Assisi. Mogelijk draait hij zich nog om in zijn graf bij het zien van het 
groteske bouwwerk dat over zijn originele stulpje is heen gebouwd. Maar 
goed, onze nieuwe paus maakte daarmee meteen een statement. Hij wilde een 
gewone man zijn voor de gewone man en was wars van uiterlijk vertoon.

In het eerste jaar heeft hij zich georiënteerd op zijn nieuwe functie 
voordat hij zich richtte op de wereldleiders. Hij profileerde zich daarmee en 
uitspraken als:

Iedere christen is een missionaris in zoverre hij het getuigenis draagt van Gods 
liefde. Wees missionarissen van Gods tederheid!

God geeft het leven. Laten we menselijk leven respecteren en liefhebben. 
Vooral kwetsbaar leven in de buik van een moeder.

zijn tekenend voor zijn intentie om de dialoog aan te gaan. Hij is wel zo slim 
om een opening te creëren zonder daarbij van zijn standpunt af te wijken. Hier 
ligt de onder vuur liggende abortuskwestie er duimendik bovenop zonder deze 
expliciet te benoemen. Onze Paus propageert tederheid, ook in precaire 
situaties en omstandigheden. Hij gaat altijd voor de dialoog.

Ook als hij na dat eerste jaar de wereldleiders opzoekt. Hij bezoekt 
Poetin, Merkel (nog in 2013) en Obama (2015), maar natuurlijk ook de 
geestelijke leiders; grootmoefti Rahmi Yaran in Istanbul (2014) en in januari 
de Iraanse president Rouhani. En dat allemaal om de dialoog te 
bewerkstelligen. Als klap op de vuurpijl bezocht hij onlangs de Russisch 
Orthodoxe patriarch Kirill om ook een oecumenische zet te doen na een 1000 
jarige breuk.

Ik ben niet op de hoogte van alle ins en outs van deze gesprekken en 
er is natuurlijk veel meer te vertellen over deze Paus, maar hij is voorlopig een 
man naar mijn hart.

Theo Coenders
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BEDEVAART WITTEM
Op zaterdag 28 mei 2016 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 76ste 
keer op bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem. Het thema 
voor de komende bedevaart is: BARMHARTIGHEID. Een dag van gebed en 
ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de 
H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak 
van deze heilige kloosterling die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in 
Italië is overleden. 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee, weer van harte welkom!
Je kunt je aanmelden bij:
• Jopie de Waal-Engelen,  tel: 024-6771384
• Door Willems-Engelen,  tel: 024-6773546
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 29 april. Prijs: volwassene € 19,50 
jongeren t/m 15 jaar € 10,00

DOPELINGEN

Winssen Ewijk
geen Roel Thomassen

Lana van Wijk
Sophie van Eeuwijk

Beuningen Weurt
geen Wiesje van Hemmen

IN MEMORIAM

Winssen
Sjaak Smits
* 23-2-1939 te Nijmegen † 21-2-2016 te Groesbeek

Ewijk
Geen
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EWIJK FESTIJN – 5 JUNI

Foto: Ingrid Van Dijk-Kamoen

Het bestuur van Stichting Ewijk Festijn is al weer druk bezig met het 
organiseren van het Ewijk Festijn en is nog op zoek naar deelnemers voor 5 
juni. Liefhebbers en verzamelaars van oude vrachtwagens, personenauto’s, 
brom- en motorfietsen, tractoren en stationaire motoren kunnen 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur hun hart weer ophalen in Ewijk, waar de oldtimershow, 
folkloristische optocht en een grote braderie wordt gehouden als onderdeel 
van het Ewijk Festijn.

Eigenaren van een oldtimer vrachtwagen, personenauto, brom- of 
motorfiets, John Deere tractor of stationaire motor die willen deelnemen aan 
deze show kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij  J. Willems tel: 0487-
521707, inschrijven via e-mail jpmwillems@hetnet.nl of via de website 
www.ewijkfestijn.nl Afsluitdatum voor inschrijving is 15 mei. De ruimte op 
het evenemententerrein is beperkt dus vol=vol. 

Na het grote succes van voorgaande jaren trekt er die dag (bij goed 
weer) om 12.30 en 15.30 uur weer een folkloristische optocht rond waaraan 
onder meer oude voertuigen zoals bakfietsen, handkarren, bakkerskar, paard 
en wagens, kinderwagens enz. enz. deelnemen. Figuranten, voor het overgrote 
deel afkomstig uit Ewijk, zorgen voor een compleet nostalgisch plaatje door in 
passende kledij aan de optocht deel te nemen.

Wie in het bezit is van een oud voertuig (zonder motor) en mee wil 
doen aan deze optocht kan hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij Joop 
Willems tel; 0487-521707 of via email jpmwillems@hetnet.nl. Wie kleding 
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wordt gepland  in onderling overleg met docent en de cursisten. De kosten 
voor deelname aan de cursus zijn € 20,00 
Vooraf aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk en kan door te bellen met 
Perspectief: 024-6750939 en vragen naar Ans Jansen. Mailen kan ook 
ansjansen@stg-perspectief.nl 

TONEELVERENIGING PLANKENKOORTS GAAT OP REIS
Een heerlijk avondje lachen met Plankenkoorts

Wij bieden u een korte vakantie, even lekker weg uit de sores van alledag,  en 
nemen u graag mee op onze Expo-Cruise op 1, 2 & 3 april.
Iedereen is aan vakantie toe. Even lekker uit de dagelijkse sleur, gewoon even 
weg van alles en iedereen. Maar wat als je asociale buren hetzelfde vakantie 
adres blijken te hebben als jijzelf? 
Dit overkomt mevrouw Brandaris als zij probeert te ontsnappen aan haar 
asociale (maar o zo gezellige) buren, de familie Slekke. Ze belanden met zijn 
allen op een cruise schip, waar met name de familie Slekke, zich helemaal 
onderdompelt in alle luxe die aan boord te vinden is. Ze laten zich helemaal 
gaan. Door hun unieke persoonlijkheden en hun eigen manier van beleven 
zorgen zij voor komische taferelen en misverstanden. Als ze dan ook nog hun 
sjieke buren op het schip tegenkomen zijn de rapen gaar.

Het stuk is doorspekt met herkenbare liedjes uit heden en verleden en staat 
garant voor een ontspannen avondje uit. Dus als u zin hebt in een avondje 
ongecompliceerde humor, kom dan het 1e weekend van april inschepen in 
ontmoetingscentrum Paulus te Winssen.

Speeldata: 1,2 & 3 april
Tijdstip: 1 en 2 april 20.00 uur & 3 april: 14.00 uur 
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 7 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com
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Wij bieden u een korte vakantie, even lekker weg uit de sores van alledag,  en 
nemen u graag mee op onze Expo-Cruise op 1, 2 & 3 april.
Iedereen is aan vakantie toe. Even lekker uit de dagelijkse sleur, gewoon even 
weg van alles en iedereen. Maar wat als je asociale buren hetzelfde vakantie 
adres blijken te hebben als jijzelf? 
Dit overkomt mevrouw Brandaris als zij probeert te ontsnappen aan haar 
asociale (maar o zo gezellige) buren, de familie Slekke. Ze belanden met zijn 
allen op een cruise schip, waar met name de familie Slekke, zich helemaal 
onderdompelt in alle luxe die aan boord te vinden is. Ze laten zich helemaal 
gaan. Door hun unieke persoonlijkheden en hun eigen manier van beleven 
zorgen zij voor komische taferelen en misverstanden. Als ze dan ook nog hun 
sjieke buren op het schip tegenkomen zijn de rapen gaar.

Het stuk is doorspekt met herkenbare liedjes uit heden en verleden en staat 
garant voor een ontspannen avondje uit. Dus als u zin hebt in een avondje 
ongecompliceerde humor, kom dan het 1e weekend van april inschepen in 
ontmoetingscentrum Paulus te Winssen.

Speeldata: 1,2 & 3 april
Tijdstip: 1 en 2 april 20.00 uur & 3 april: 14.00 uur 
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 7 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com
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EWIJK FESTIJN – 5 JUNI

Foto: Ingrid Van Dijk-Kamoen

Het bestuur van Stichting Ewijk Festijn is al weer druk bezig met het 
organiseren van het Ewijk Festijn en is nog op zoek naar deelnemers voor 5 
juni. Liefhebbers en verzamelaars van oude vrachtwagens, personenauto’s, 
brom- en motorfietsen, tractoren en stationaire motoren kunnen 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur hun hart weer ophalen in Ewijk, waar de oldtimershow, 
folkloristische optocht en een grote braderie wordt gehouden als onderdeel 
van het Ewijk Festijn.

Eigenaren van een oldtimer vrachtwagen, personenauto, brom- of 
motorfiets, John Deere tractor of stationaire motor die willen deelnemen aan 
deze show kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij  J. Willems tel: 0487-
521707, inschrijven via e-mail jpmwillems@hetnet.nl of via de website 
www.ewijkfestijn.nl Afsluitdatum voor inschrijving is 15 mei. De ruimte op 
het evenemententerrein is beperkt dus vol=vol. 

Na het grote succes van voorgaande jaren trekt er die dag (bij goed 
weer) om 12.30 en 15.30 uur weer een folkloristische optocht rond waaraan 
onder meer oude voertuigen zoals bakfietsen, handkarren, bakkerskar, paard 
en wagens, kinderwagens enz. enz. deelnemen. Figuranten, voor het overgrote 
deel afkomstig uit Ewijk, zorgen voor een compleet nostalgisch plaatje door in 
passende kledij aan de optocht deel te nemen.

Wie in het bezit is van een oud voertuig (zonder motor) en mee wil 
doen aan deze optocht kan hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij Joop 
Willems tel; 0487-521707 of via email jpmwillems@hetnet.nl. Wie kleding 
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bijdrage kunt U zelf opsturen of kunt u deponeren in de collecteboxen in de 
kerken of in de brievenbus van de pastorieën. Mensen in KATAKWI zijn u 
allen hiervoor dankbaar,…want ze willen ook graag eten!!! 

De geloofsgemeenschap Beuningen  vraagt  een bijdrage in hun vastenactie  
voor project Almaidi in India

Werken en Zorgen
Behoefte aan ontspanning hebben we allemaal. Dat 
geldt zeker voor mensen die de zorg voor een naaste 
hebben n.l. “De Mantelzorger” Vaak hebben die 
mantelzorgers ook nog een baan en kinderen. Veel 
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze 
voor een ander zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat 
het ook altijd vanzelf gaat. Daarom organiseren wij 
weer de cursus “Zorg voor Jezelf” 

Beter in balans, meer energie, minder stress. Wil je dit leren op een leuke en 
ontspannende manier? Lekker wandelen en ontspannen in de natuur, mét 
aandacht voor je ademhaling. Met verrassende oefeningen en vooral ook met 
plezier. Je krijgt handige “tools” mee om thuis voort te zetten waardoor jij 
“goed in je vel” blijft zitten! 

Doe mee en voel je goed!
De cursus is bedoeld voor (werkende) mantelzorgers uit de gemeente 
Beuningen en bestaat uit 5 bijeenkomsten  van 1,5 uur.  U ontmoet andere 
mantelzorgers, gaat met elkaar in gesprek en actief in beweging.  De cursus 
wordt deskundig begeleid en besteedt vooral aandacht aan het versterken van 
eigen vaardigheden en talenten. De beweegoefeningen zijn eenvoudig, 
iedereen kan meedoen. De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen 
(minimaal 8 cursisten).
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 maart en vervolgens op 5 april, 12 
april, 19 april en 26 april van 19.30 tot 21.00u. Enkele weken na afloop van de 
cursus is er nog een terugkombijeenkomst. De datum van die bijeenkomst 
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uit grootmoedertijd bezit en die wel uit wil lenen voor die dag kan ook contact 
op nemen met telefoonnummer 0487-521707.

Voor de braderie zijn wij nog op zoek naar kraamhouders. Wilt u uw 
overtollige spullen verkopen of wilt u uw hobby ook met anderen delen, huur 
dan een kraam voor € 30,-. Inlichtingen bij Doret Degen, email 
doretdegen@hotmail.com of vul het digitaal deelnameformulier in op onze 
website www.ewijkfestijn.nl

 
ROMMELMARKT “VRIENDEN VAN WAELWICK”

De Stichting Vrienden van Waelwick organiseren op 19 en 20 maart 
a.s. een rommelmarkt in het verpleeghuis Waelwick in Ewijk. Bent u op zoek 
naar een koopje, kom dan naar onze rommelmarkt. Er is een verkoop van 
tweedehands kleding/goederen, boeken, servies, curiosa, platen en CD’s, 
computers, lampen, speelgoed, enz. Tussen 10 en 15 uur kunt u gezellig 
rondsnuffelen langs verschillende kramen. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de bewoners van Waelwick zoals: Bingo’s, uitstapjes en 
huifkartochten, gezellige middagen met muziek. Voor deze rommelmarkt zijn 
we op zoek naar vrijwilligers om in en af te ruimen, graag melden bij   A. Spin 
06-12632636
Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur. Entree is € 1.50 p.p.

Tevens laten de Vrienden van Waelwick weten dat zij de Kerstmarkt 
die in het verpleeghuis Waelwick werd georganiseerd over genomen te 
hebben, de datum wordt nog bekend gemaakt.
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Beuningen

HET KARIGE LAND
Een fabel over de waarde van tradities - voor kinderen ter gelegenheid 
van hun Vormsel.

Er was eens, lang geleden, een mensenvolk. Geen groot volk, maar 
toch vormden ze samen een aanzienlijk aantal. Het volk leefde gelukkig, want 
het land waarin het woonde was prachtig: schaduwrijke bossen waren er, en 
vruchtbare akkers waar het graan voorspoedig opgroeide. In groene weiden 
graasde het vee. Fruitbomen gaven een rijkdom aan de heerlijkste vruchten. 
Uit wijngaarden kwamen elke herfst sappige druiven waarvan een koninklijke, 
purperen wijn werd gemaakt. Heldere stromen, met vis in overvloed, 
doorsneden de heuvels. Overal sprankelden bronnen uit de grond en schonken 
wandelaars een koele dronk.

Maar op zekere dag verdroogden de bronnen, de rivieren werden 
modderige sloten, akkers en weiden verdorden en de bomen verloren hun 
bladeren. Niemand, ook de meest wijze mannen en vrouwen wisten wat deze 
ramp had veroorzaakt. Het vee vermagerde. Het volk leed gebrek. Oude 
mensen werden ziek, en kinderen huilden 's avonds stilletjes in hun bed omdat 
de honger in hun buikjes knaagde. Het was duidelijk: in dit land konden de 
mensen niet blijven wonen. Ze moesten weg, op zoek naar een streek waar ze 
voedsel konden vinden, anders zouden ze allen omkomen.

En zo gebeurde het. Met de overgebleven etenswaren goed ingepakt 
trokken de mensen weg uit hun land en begonnen aan de zoektocht naar een 
nieuwe plek om te wonen. Lang duurde hun trek, over woeste bergen en door 
een uitgestrekte woestijn. Tenslotte kwamen ze, aan het eind van hun
krachten, levend op hun laatste rantsoen brood, en de waterzakken leeg tot op 
de bodem, in een verlaten streek waar wat taai gras groeide voor hun dieren, 
en ze bessen van de struiken konden plukken om hun ergste honger te stillen. 
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Magnifiek is God. Wat is God toch grandioos. Hij betekent werkelijk alles 
voor mij. Ik ben helemaal opgetogen, omdat Hij naar mij heeft opgekeken. 
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders, een doodgewoon meisje, dat graag voor 
anderen klaar staat. Maar voortaan zal iedereen zeggen dat ik het heel erg 
getroffen heb. Hij is inderdaad groot en machtig, en Hij heeft zijn naam 
waargemaakt door mij te kiezen voor zo iets geweldigs. Zo doet Hij met ons. 
Alle mensen, die naar Hem opzien, hebben dat steeds ondervonden. Maar wie 
zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan, zal bedrogen uitkomen. De 
machtigen laat Hij vallen, maar de kleinen helpt Hij vooruit. Aan ons, die 
van alles mankeren, geeft Hij wat we maar nodig hebben, maar degenen 
die zich al van alles voorzien, stuurt Hij met lege handen weg. Zo heeft 
Hij het altijd gedaan met de mensen, vanaf Abraham en zijn volk, tot nu 
toe, en Hij zal het blijven doen tot in eeuwigheid.

VASTENACTIE 2016:
Voldoende eten voor families in KATAKWI, in het noordoosten van 
Oeganda

Vroeger lag er heel veel nadruk op vastentijd en het ‘snoeptrommeltje’…, 
maar sinds kort willen we in de vastentijd denken aan mensen die het niet zo 
goed hebben als wij, en we willen hen steunen met een bijdrage van uit onze 
welvaart. “Even minderen…..voor een ander”.
Paul van Vliet, een bekende cabaretier, zegt als ambassadeur van UNICEF in 
een reclamespot het volgende:
Als kinderen niet meer vragen: “Wat of wanneer eten we vandaag?”, maar 
“Eten we vandaag?”, is het dan niet tijd om een helpende hand uit te 
steken?” 
Bij feestjes en bijeenkomsten is het heel gewoon om eens te zeggen; “Ik geef 
nu een rondje!!”, want we weten wel zeker dat anderen daarna ook een rondje 
geven, en dan zijn we weer ‘quitte’. Is het mogelijk om te zeggen: “Ik geef 
een rondje voor de vastenactie!!” En de kans op een rondje terug van de 
vastenactie is 100% nihil. 
De geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en Winssen nemen deel aan de 
landelijke actie: het project in Katakwi Oeganda. Vastenactiezakjes, met uw
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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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Een brede, grijze, rivier begrensde het gebied. Aan de overzijde van de stroom 
strekte zich een boomloze vlakte uit, met donkere heuvels aan de horizon. Het 
water van de rivier was troebel, maar geschikt om te drinken en om akkers te 
bevloeien. Ze besloten voorlopig hier te blijven, grond om te ploegen en in te 
zaaien, en intussen te leven van de jacht op de schuwe herten die zich hier en 
daar lieten zien.

En zo gebeurde het. De grond werd omgeploegd, het zaad gezaaid, de 
herten gejaagd. Ze hadden niet veel te eten, maar voldoende om geen honger 
te lijden. Ze noemden hun plek: het Karige Land, en ze bleven er wonen in de 
jaren die volgden. Maar in de maand als de zon het laagst aan de hemel stond, 
vierde het volk feest. Ze noemden dat: Het Feest van de Herinnering. Dan 
dachten ze terug aan het land dat ze achter hadden moeten laten, hun land van 
overvloed. Dan aten ze samen de smakeloze, droge korsten van nu, en dachten 
aan het zachte, heerlijk geurende brood van vroeger. Ze dronken hun troebel 
water, en stelden zich voor dat het fonkelende wijn was. Ze vertelden 
verhalen, en zongen Blijde Liederen over hun Oude Land: over de blauwe 
hemel, het sappige jonge gras, het kristalheldere water van de beekjes. 
Liederen van hoop. Want ze zeiden tegen elkaar: volgend jaar, volgend jaar 
trekken we weg uit dit Karige Land, en gaan weer op zoek. Op zoek naar een 
land even rijk, even vruchtbaar als ons oude vaderland. En de kinderen, die dat 
land nooit gekend hadden, luisterden naar de verhalen van hun ouders en 
grootouders. Ze leerden de oude liederen mee te zingen, en stelden zich voor 
hoe mooi het vroeger was geweest. En ze geloofden, net als de grote mensen, 
dat het ooit weer zo zou zijn. 

De jaren verstreken, seizoenen wisselden elkaar af, maar de mensen 
trokken niet weg. Ze bleven waar ze waren. Waarom het onbekende tegemoet
gaan, zeiden de meesten, als je híér genoeg hebt om van rond te komen? 
Mensen die de herinnering aan het Oude Land levend wilden houden vond 
men een beetje achterlijk. Ze waren niet meer van deze tijd. Wat koop je voor 
al die onzin, zeiden ze smalend. Zie eerst maar dat je goed voor jezelf zorgt op 
déze plek. Steeds meer verstomden de Blijde Liederen. En de verhalen over de 
vroegere rijkdom aan geuren, smaken en kleuren werden niet langer verteld. 
Hier en daar vierde men nog wel het Feest van de Herinnering. Maar eigenlijk 
wisten de mensen niet meer waarom. En de woorden van de liederen zeiden 
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receptie duurt van ca 12.00 uur tot ca 14.30 uur. Deze receptie is niet 
uitsluitend voor parochianen uit Weurt maar voor iedereen die Jan kent of hem 
wil leren kennen en hem wil feliciteren met dit jubileum. 
Na afloop van de receptie zal voor genodigden nog een buffet geserveerd 
worden in ’t Centrum.

De eigenlijke dag, 11 mei zal in privékring gevierd worden met familie en 
enkele genodigden. 

De Contactgroep 

MOEDERDAG …… 8 MEI 2016
Een dag voor alle moeders, en dag voor alle vrouwen, die hun leven, 

hun werken, voor anderen beleven, door te zorgen, door te troosten, door 
warmte te geven, liefde en genegenheid: een moeder voor haar 
kinderen…….

Maar ook de juf, die al zoveel jaren bemoedert. die dame die zo leuk 
op de kinderen past. die verpleegster die aait over de bol van patiënten. die 
buurvrouw die zo goed kan luisteren. die vrouw die al zolang haar ouders 
verzorgt. die religieuze werkend in de ontwikkelingslanden. die…………en 
zo kun je wel doorgaan.

MOEDERDAG, een dag voor al deze vrouwen, al hebben ze, wat de 
natuur betreft, op deze naam geen recht, maar door hun leven hebben ze die 
erenaam “moeder” dubbel en dwars verdient.

Ligt aan Moederdag nu waarschijnlijk de commercie ten grondslag, de 
Meimaand als MARIA-maand kent een veel langere traditie. Stil en 
onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten soms, vind je 
Maria toch overal terug, in kerken, in huiskamers, oud of modern van vorm. 
En menig kaarsje wordt bij haar opgestoken. Waarom? Wellicht heeft Maria 
als moeder ons toch heel wat te zeggen. Hoe Maria geleefd heeft, daarover 
lezen we weinig in het evangelie. Gelukkig hebben we haar eigen woorden, 
waarmee ze voldoende getypeerd wordt. Deze woorden hebben ons nog 
voldoende te zeggen (een vrije vertaling van het Magnificat, dat Maria 
uitsprak bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth):
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met andere gelovigen. Mijn bisschopsmotto is: “in vertrouwen op Christus, 
in welwillende openheid met mensen in het bisdom, moet dit kunnen 
lukken”.
Binnenkort verschijnt zijn boek: “GEROEPEN TOT HOOP”
De installatie als bisschop van Den Bosch is op zaterdag 14 Mei 2016.

HULP GEVRAAGD
Ter versterking van de redactie van “Rondom Johannes” zijn we op zoek naar 
enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de totstandkoming van dit blad. 
We zijn met name op zoek naar mensen die met “Word” de binnengekomen 
teksten klaar maken voor de drukker. Zelf teksten schrijven mag, maar hoeft 
niet als je dat liever aan anderen overlaat! Je hoeft ook geen “computer-
specialist” te zijn, overweg kunnen met de computer en met “Word” kunnen 
werken is voldoende. Ook mensen die voor algemene redactionele 
werkzaamheden de redactie willen komen versterken zijn welkom, maar
vooral “tekstverwerkingsvaardigheid” is zeer welkom. Ons blad komt 7 keer 
per jaar uit en de werkzaamheden beperken zich naast het bijwonen van de 
vergadering, tot één á twee avonden per uitgave. Reacties graag via e-mail 
redactie@johannesXXIII.nl

25 JARIG PRIESTERFEEST JAN DE WAAL 
Op 11 mei 2016 is het 25 jaar geleden dat Jan de Waal tot priester gewijd 
werd. Een jubileum voor Jan waar ook de Geloofsgemeenschap van de H. 
Andreas bij stil wil staan. 
Na zijn wijding heeft Jan allerlei functies bekleed. Voordat hij definitief 
aangesteld werd in Weurt heeft hij enige tijd op proefbasis taken verricht 
binnen de toenmalige Parochie van de H. Andreas. Dit beviel van weerskanten 
zo goed dat hij op 13 januari 2008 officieel geïnstalleerd werd als pastoor in 
Weurt. 
Als geloofsgemeenschap willen we dit 25-jarig priesterfeest vieren op zondag 
8 mei 2016. Uiteraard gebeurt dit in de vorm van een plechtige 
eucharistieviering in de H. Andreas kerk. Deze viering begint om 10.30 uur en 
wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor en Our Choice. 
Na afloop van deze viering is een receptie gepland in café  ’t Centrum, waarbij 
iedereen in de gelegenheid is om Jan met dit jubileum te feliciteren. Deze 
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hun niets meer. De hoop nog ooit een Nieuw Land te vinden verdween, als een 
vuur dat langzaam uitdooft omdat niemand de vlammen meer voedsel geeft. 

En de kinderen? Die kenden de oude verhalen niet meer. Want vader 
noch moeder, grootvader noch grootmoeder hadden de oude traditie aan hen 
doorgegeven. Zij wisten niet beter, of het was altijd zo geweest als nu. Dat 
hun volk eens in rijkdom leefde was hun onbekend. Dat hun voorouders 
beloofd hadden een Nieuw Land te gaan zoeken was hun nooit verteld. Geen 
kinderstem zong nog de oude liederen. Als ze zongen was dat niet langer 
welluidend en blij, maar haastig, toonloos en vervuld van een onbestemde 
droefheid en angst. Droefheid, omdat er niets was waarop ze konden hopen. 
Angst, om te sterven in dit Karige Land, waar de brede, grijze stroom het 
verstrijken van hun leven begeleidde. C.P.

PALMPASEN OPTOCHT
Beuningen, Op zondag 20 maart is het Palmpasen. ‘Het Verhalenuurtje’ 
organiseert hiervoor op 20 maart om 9.30 uur een Palmpasenbijeenkomst in de 
pastorie van de Corneliuskerk, Dorpssingel 2, te 
Beuningen. Heb je zin om mee te doen, maak dan 
zelf een Palmpasenstok en kom naar de pastorie.
Wat heb je nodig voor een Palmpasenstok:
● Voor het kruis zijn twee stokken/latten nodig van 
ca. 75cm en 50 cm lang. Je kunt het kruis verven of 
omwikkelen met geel en groen crêpepapier.
● een broodhaan voor boven op de stok. 
● palmtakjes
● 2 sinaasappelen of mandarijnen
● 12 pinda’s ● 30 rozijnen ● paaseitjes

In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van deze 
spullen. Wil je hieraan meedoen? Geef je dan op via het volgende e-mail: 
verhalenuurtje@gmail.com. ‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een 
bijeenkomst voor alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. 
Wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen met Ans Wiezer 
(6775882) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com.
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HABEMUS EPISCOPUM: GERARD DE KORTE
Zaterdagmorgen 5 maart werd bekend gemaakt dat Gerard de Korte de 

opvolger is van Bisschop Antonius Hurkmans als bisschop van Den Bosch. 
Diezelfde dag presenteerde de nieuwe bisschop zichzelf in Den Bosch en 
stelde zich voor, eerst via zijn ‘levensloop’ en daarna ‘zijn program / visie’ als 
bisschop van Den Bosch:

Zijn levensloop: Hij is de jongste van drie kinderen, geboren in 1955 
in Vianen; zijn vader had samen met zijn broers een middelgroot 
aannemersbedrijf; hij groeide op in de nadagen van het Rijke Roomse Leven 
en was een religieus gevoelige jongen; van 1974 tot 1980 studeerde hij 
geschiedenis en slaagde als historicus; hij hield zich vooral bezig met vragen 
als ‘wat is de zin van mijn leven’, ‘het probleem van het kwaad in de 
geschiedenis’ en ‘het lijden onder de mensen’; al die tijd werkte ook als 
vrijwilliger in de parochie van Vianen; in 1980 begon hij aan de 
theologiestudie en in 1987 priester gewijd door kardinaal Simonis; 
achtereenvolgens kapelaan in de kathedraal, staflid en later ook rector van het 
Ariënsconvict in Utrecht (groot seminarie); in 1999 deken van Salland; in 
2001 hulpbisschop en vicaris-generaal van Utrecht en in 2008 bisschop van 
Leeuwarden-Groningen, het bisdom met de minste katholieken (ongeveer 
100.000); binnen de bisschoppenconferentie was zijn ‘portefeuille’: ‘kerk en 
samenleving’, ‘kerk en ouderen’, en ‘kerk en vrouw’; na zeven en een half jaar 
in het noorden van Nederland volgde op 5 Maart 2016 zijn benoeming tot 
bisschop van Den Bosch, het bisdom met de meeste katholieken (ongeveer een 
miljoen). 

Zijn program/visie: ik zal proberen veel mensen in het bisdom te 
ontmoeten, zodat ik niet enkel afhankelijk ben van verhalen. Het verschil 
tussen Leeuwarden-Groningen en Den Bosch ligt vooral in het aantal 
katholieken maar de onderliggende problemen zijn gelijk: minder mensen, 
minder middelen, krimpen dus (maar ik wil geen ‘krimpmanager’ zijn), 
onzekerheid, sprakeloosheid, Bijbels analfa-betisme. Maatregelen zullen soms 
pijnlijk zijn. Als bisschop ben ik allereerst leraar van het geloof, herder en 
bruggenbouwer: “liever een kerk die vuil is van de straat dan ziek doordat zij 
teveel binnen is gebleven”. Ik zal me inzetten voor de oecumene, 
samenwerking met onze protestantse broeders en zusters, want onze 
overeenkomsten zijn toch groter dan onze verschillen. Ook zoek ik de dialoog 
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VOORBEREIDINGEN EERSTE COMMUNIE ZIJN BEGONNEN
In januari zijn de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie weer 

begonnen. Welgeteld 35 kinderen nemen dit jaar in Beuningen voor het eerst 
deel aan dit sacrament. De viering van de Eerste H. Communie zal in één 
grote groep plaatsvinden, en wel op 17 april om 10.00 uur. Aangezien het 
een drukke viering zal worden, raden wij aan om hier rekening mee te houden. 
Voor de ouders en broers/zussen van communicanten worden plaatsen 
gereserveerd.

Ondertussen hebben de kinderen al op vier zaterdagochtenden verdeeld in 
twee groepen verhalen over Jezus mogen horen, geleerd waar het om gaat bij 
de communie, liedjes gezongen met de Sing-In en geleerd wat dopen en 
bidden is. Ze hebben een levensbloem gemaakt voor de voorstelviering waarin 
hun naam centraal stond. Ook zijn er bezoeken geweest aan de kerk waar 
verteld is over de interessante dingen die daar te vinden zijn. Wie zijn nu die 
heiligenbeelden aan de pilaren, waar hangen al die mooie gewaden, hoe ziet 
zo’n kelk er nu van dichtbij uit? De kinderen beklommen ook de toren, 
helemaal tot de klokken.

Het thema dit jaar is ‘Zorg voor elkaar’. Leidraad hierbij is het 
evangelieverhaal van de barmhartige Samaritaan. Een verhaal dat gaat over de 
vraag wie onze naaste is en hoe wij voor elkaar kunnen en zouden moeten 
zorgen. Met de kinderen wordt gesproken over vragen als: wie zorgen er 
allemaal voor jou? Jullie ouders, andere familieleden, buren en de juf? En 
voor wie zorgen jullie zelf? Een huisdier, een klein broertje of zusje, een 
vriendje van school of een tegenstander met voetbal die lelijk gevallen is?

Zeker in Nederland is er sprake van een groeiende individualisatie  en een 
daarmee samenhangende groei van eenzaamheid. Daarnaast worden we 
geconfronteerd met oorlogen aan de grenzen van Europa en de 
vluchtelingenstroom die zij veroorzaken. Daarom blijft de vraag die Jezus ons 
stelt in zijn parabel van de barmhartige Samaritaan actueel. Volgen wij de 
twee priesters die in rappe pas met oogkleppen op in een boog om de voor 
dood achtergelaten man in een greppel lopen, omdat we het nu eenmaal zo 
druk hebben, onze kleren niet vuil willen maken of ervan overtuigd zijn dat 
het zijn eigen schuld is? Of zouden we als de Samaritaan moeten zijn, die ook 
al is hij een ideologische vijand van het Joodse volk, medelijden heeft met de 
man? Hij geeft hem zo veel zorg als hij kan en als de Samaritaan door moet op
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Die de mond der spotters snoerde 
en hun hart met schrik bewoog, -
Toen, in 't uiterst der benauwdheid, 
met een schrikkelijk geluid,
Riep de Heer het: "Eli, Eli, 
Lama Sabachtani !" uit.

Als des Heilands eind genaakte, 
en het scheidend levenslicht
Nog de laatste flikk'ring spreidde
voor zijn half geblust gezicht,
Sprak Hij voor de vijfde male, 
uitte Zijn verschroeide borst
De eerste klachte tot Zijn beulen
in het deerniswaard: "Mij dorst."

Toen was 't ogenblik op handen, 
Dat een eind maakte aan Zijn lot;
't Ogenblik dat aarde en hemel 
zou verzoenen ons met God;
Als de profetie vervuld was, 
En het vlekloos Lam geslacht:
Jezus riep met grote stemme: 
't mensenreddend: " ‘t Is volbracht !"

Nog één woord klinkt van Zijn  lippen, 
eer Zijn hoofd ter neder zijgt:
Eer zijn afgesolde boezem 
van de bange doodssnik hijgt;
"Vader," roept Hij, "in Uw handen 
geef ik over Mijne geest !"
Daarop stierf Hij; smart en lijden, 
dood en doodsangst was geweest.

Jan van den Akker, diaken

(1) De 7 Kruiswoorden: Hans Stolp lezing d.d. 9 november Esoterisch bijbel 
lezen deel III 1e dag.
(2) Bron: Nieuwe Bijbelvertaling
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't mensenreddend: " ‘t Is volbracht !"

Nog één woord klinkt van Zijn  lippen, 
eer Zijn hoofd ter neder zijgt:
Eer zijn afgesolde boezem 
van de bange doodssnik hijgt;
"Vader," roept Hij, "in Uw handen 
geef ik over Mijne geest !"
Daarop stierf Hij; smart en lijden, 
dood en doodsangst was geweest.

Jan van den Akker, diaken
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herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

zijn handelsreis en de man niet meer direct kan verzorgen, geeft hij de 
herbergier een ruime som geld om ermee door te gaan, tot hij terugkomt.

Werkgroep Eerste Communie Beuningen

Enkele communicanten na hun beklimming van de toren
Foto: eigen foto 

Weurt

PAASVIERING MET OUR CHOICE IN WEURT
Zondag 27 maart om half tien verzorgen het koor en de liturgiegroep de 
eucharistieviering. Graag wil ik u onze slottekst al laten lezen en u verder 
uitnodigen om samen met ons op weg te gaan tijdens deze paasviering.

Soms ben je een toeschouwer.
Laat je op je afkomen wat er gebeurt…gebeurd is.
Een moeilijk verhaal over een bijzondere man, met een heel bijzondere afloop.
Vanuit de verte probeer je het te volgen.
Maar als je echt iets van Pasen wilt zien, als je echt wilt voelen en ervaren, 
dan moet je in beweging komen, dan moet je gaan.
Als je die bijzondere man, die Zoon van God is, echt wilt ontmoeten,
dan moet je in de benen.
Dan moet je opstaan, dan moet je gaan.
Niet eindeloos ver….niet naar de plaats waar Hij uiteindelijk zal wonen.
Hij komt je al tegemoet, Hij is al in je buurt.

Namens our Choice van harte welkom!
Virginia Bartels

IN MEMORIAM HANNIE VAN HEMMEN-SANDERS
Onbegrijpelijk en vol ongeloof vernamen wij het plotselinge overlijden van 
Hannie. Wij, de werkgroep Kerkbalans, hadden onlangs nog een vergadering 
gehad over de op handen zijnde jaarlijkse actie. Gastvrij, zoals immer, had zij 
ons ontvangen. We hebben elkaar nog het beste gewenst voor het nieuwe jaar. 
Niets dat op de dramatische gang van zaken wees die daarna snel zou volgen.
Op Hannie kon je rekenen. Vele jaren al was zij lid van de werkgroep 
Kerkbalans. Een bijzonder prettige gastvrouw en waardevol lid van de 
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Niet alleen in de muziek, maar ook op andere manieren werden de zeven 
kruiswoorden gebruikt als inspiratiebron. De dichter Nicolaas Beets (1814 -
1903) nam de 'zeven kruiswoorden' van Jezus als uitgangspunt voor een lang 
gedicht. Het werd in veel schoolboekjes voor de hoogste klassen 
overgenomen. Misschien kan dit oude werkje voor U ook U nu nog bruikbaar 
zijn als gebedje (meditatie) bij de voorbereiding op het Paasfeest door het –
enkele malen – aandachtig door te lezen. 

Als men Jezus' heilge handen
aan d'onheilige kruispaal sloeg,
Was het heerlijk te aanschouwen
hoe Hij smaad en smart verdroeg;
Bij het klinken van de hamer, 
die Hem hand en voet deed bloên,
Bad Hij: "Vader, o vergeef 't hun, 
die niet weten wat zij doen !"

Als de nevens Hem gekruiste
aan Zijn onschuld hulde deed,
Vond hij Hem, hoe afgemarteld, 
nog tot liefde en troost gereed;
Ja, die bede vond genade: 
"Heer, gedenk hierna aan mij !"
"Heden zult gij," sprak de Heiland,
" 't paradijs zien aan Mijn zij."

Als de Heiland aan het kruishout
tussen aarde en hemel hing,
Zag Hij nog Zijn lieve Moeder
en Zijn liefste volgeling;
"Vrouwe," sprak Hij, "zie uw zone !" 
daar Hij 't oog op dezen sloeg;
Toen tot dezen: "Zie uw Moeder !" 
't Was voor haar en hem genoeg.

Als de duisternis de heuvel
met een dikke mist omtoog,
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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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werkgroep. Bij de vergaderingen bij haar thuis stond de koffie met koek klaar. 
Zij had het voor elkaar. Afspraken met haar, daar kon je van op aan. 
Zorgvuldig in de contacten met de collectanten, met oog voor de problemen 
die zich soms aandienden. Altijd beschikbaar bij de voorbereidingen en 
eveneens gastvrouw op de pastorie bij het inleveren van de collecteopbrengst. 
Ook was zij contactpersoon vanuit Weurt in de nieuwe parochiële werkgroep 
Kerkbalans H. Johannes XXIII, waarin gezamenlijk overleg plaatsvond.
We zullen Hannie missen, een bescheiden vrouw met grote inbreng en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn haar dank verschuldigd voor al het 
werk dat zij jarenlang voor de Weurtse geloofsgemeenschap heeft verricht.
Wij wensen tevens haar man Rien van Hemmen, zijn gezin en familie heel 
veel sterkte om dit intense verlies te dragen. We hopen dat de goede en mooie 
herinneringen aan haar troost mogen bieden. 

Werkgroep Kerkbalans Weurt

KENNISMAKINGSVIERING COMMUNICANTEN WEURT: 19 MAART
In januari zijn 3 meisjes en 5 jongens uit Weurt gestart met de

voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
We zijn begonnen met een rondleiding door de St Andreaskerk te

Weurt. Pastor Jan heeft de aanstaande communicanten uitleg gegeven over
alles wat er te zien is in de kerk. Onder andere hebben de communicanten een
kijkje in het tabernakel, een kijkje op het altaar en de klim naar het orgel
mogen beleven.

De eerste bijeenkomst samen met Pastor Jan en de
communiewerkgroep hebben we het gehad over het Doopsel; wat houdt dit in
en hoe gaat dit in zijn werk. Samen hebben we een verhaal uit het werkboek
gelezen. Ook hebben de communicanten gewerkt aan een onderdeel wat terug
zal komen tijdens de communieviering. Dit moet nog even een verrassing 
blijven! Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de communicanten hard 
gewerkt aan enkele knutselwerkjes, deze zullen we gebruiken tijdens de 
kennismakingsviering.

Ondertussen heeft de communiewerkgroep samen met enkele ouders
de kennismakingsviering in elkaar gezet; mooie teksten en liedjes zijn
uitgekozen om tijdens de kennismakingsviering op zaterdag 19 maart om
19.00 uur ten gehore te brengen aan de aanwezigen in de kerk.
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DE ZEVEN KRUISWOORDEN ALS VOORBEREIDING OP HET PAASFEEST

Het einde van de vastentijd komt al in zicht. De paaseieren en paashazen 
liggen uitnodigend in de winkels en krantenadvertenties herinneren ons er aan 
dat tijdens de paasdagen ook dit jaar weer veel winkels extra openingstijden 
kennen. 

Pasen is het belangrijkste feest van het jaar in de Katholieke kerk. Het is het 
feest dat draait om de kern van ons geloof en dat onlosmakelijk is verbonden 
met de vastentijd. De vastentijd is een periode van bezinning op het komende 
Paasfeest. We bereiden ons voor op de herdenking van de dood en de 
verrijzenis van de mensenzoon Jezus Christus. Die dood en de verrijzenis zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de herdenking van het levenseinde 
van Jezus en van Zijn opstanding; van het begin van Zijn nieuwe leven. Het is 
dan ook juist daarom dat dit nieuwe leven, dat nieuwe begin (dat paasfeest) in 
het christendom wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in 
de lente, aan het begin van een nieuwe groeiperiode.

In de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament spreekt Jezus op Zijn kruis 
zeven zinnen. Deze zinnen worden de zeven kruiswoorden genoemd. De 
zeven kruiswoorden vormen een inwijdingsweg: zeven is geen toeval, want 
het is het getal van de leidende inspiratie uit de geestelijke wereld.(1)

In het verleden zijn deze zinnen veelvuldig gebruikt als thema’s voor klassieke 
muzikale meesterwerken.
Deze zeven kruiswoorden zijn: (2)

1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen: (Lucas 23, 34)
2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn: (Lucas 23,

43)
3. Dat is uw zoon. en Dat is je moeder. (Johannes 9, 26-27)
4. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?):(Mattheüs 27, 46;

Marcus, 15, 34 en Psalm 22, 2)
5. Ik heb dorst:  (Johannes 19,28)
6. Het is volbracht: (Johannes 19,30)
7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest: (Lucas, 23,46 en Psalm 31,6)
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dat tijdens de paasdagen ook dit jaar weer veel winkels extra openingstijden 
kennen. 

Pasen is het belangrijkste feest van het jaar in de Katholieke kerk. Het is het 
feest dat draait om de kern van ons geloof en dat onlosmakelijk is verbonden 
met de vastentijd. De vastentijd is een periode van bezinning op het komende 
Paasfeest. We bereiden ons voor op de herdenking van de dood en de 
verrijzenis van de mensenzoon Jezus Christus. Die dood en de verrijzenis zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de herdenking van het levenseinde 
van Jezus en van Zijn opstanding; van het begin van Zijn nieuwe leven. Het is 
dan ook juist daarom dat dit nieuwe leven, dat nieuwe begin (dat paasfeest) in 
het christendom wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in 
de lente, aan het begin van een nieuwe groeiperiode.

In de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament spreekt Jezus op Zijn kruis 
zeven zinnen. Deze zinnen worden de zeven kruiswoorden genoemd. De 
zeven kruiswoorden vormen een inwijdingsweg: zeven is geen toeval, want 
het is het getal van de leidende inspiratie uit de geestelijke wereld.(1)

In het verleden zijn deze zinnen veelvuldig gebruikt als thema’s voor klassieke 
muzikale meesterwerken.
Deze zeven kruiswoorden zijn: (2)

1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen: (Lucas 23, 34)
2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn: (Lucas 23,

43)
3. Dat is uw zoon. en Dat is je moeder. (Johannes 9, 26-27)
4. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?):(Mattheüs 27, 46;

Marcus, 15, 34 en Psalm 22, 2)
5. Ik heb dorst:  (Johannes 19,28)
6. Het is volbracht: (Johannes 19,30)
7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest: (Lucas, 23,46 en Psalm 31,6)
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Tijdens deze viering stellen de communicanten zich voor aan de 
geloofsgemeenschap. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren 
dat er 8 jongens en meisjes in juni de Eerste Heilige Communie zullen 
ontvangen.

Werkgroep Communie
Pastor Jan de Waal, Krystel Smits, Marleen Verduijn en Femke Goorsenberg

HERINNERING AAN ONZE JEUGD

Op een mooie voorjaarsdag was het rustig in de Koningstraat. De 
hoofdstraat van het dorp Weurt, die in het jaar 1936 werd omgedoopt tot 
Pastoor van der Marckstraat. Om half vier hoorde je de schoolbellen in de hal 
van de meisjes- en van de jongensschool door de stille straat klingelen en 
veranderde de serene rust in het dorp in korte tijd tot een druk en rumoerig 
wereldje. Door de open ramen klonken de kinderstemmen, die luid op 
zangerige toon het wees gegroet baden. Enkele minuten later holden de 
kinderen schreeuwend en juichend over het schoolplein, want de Paasvakantie 
was begonnen.

Het vrolijke onbezorgde spel van hoepelen, piktollen, bokspringen en 
zo meer, kon beginnen. Met een dikke rondumme boterham met boter en 
suiker op de vuist, zag je de jeugd vaak druk kwekkend naar hun vriendjes en 
vriendinnetjes trekken. 

Knikkeren in het knikkerpotje, ook wel stukerputje genoemd, was een 
geliefde bezigheid. Je zag ze dan met grote en kleine knikkerzakken lopen vol 
met kleiknikkers voor de knikkerpotjes en natuurlijk de glazen knikkers. Erg 
gewilde glazen knikkers waren de stuiters en de kattenogen. De kreten: 
”Hoges, lages, rijkes, uut en onuut!”, waren dan alom te horen. Op mooie 
dagen werden er ook vaak tenten gebouwd. Meestal konden daar de meisjes 
vaak de hele dag mee bezig zijn, want als de tent stond, werd er moedertje 
gespeeld, met de pop met vlechten in het haar, de poppenwagen en natuurlijk 
het serviesje. De meisjes hielden zich ook bezig met ballen en 
touwtjespringen,

De jongens waren zeer actief met stekelbaarsjes vangen in de sloten, 
vissen in de baggergaten achter de dijk, of het Grindgat en achter aan de 
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zuidkant van de Duivelskolk. Er werd ook wel eens een vlot gebouwd waar 
mee echte waaghalzen door de sloten peddelden. Natuurlijk werd er door hen 
ook meestal van een ouwe klomp een prachtige zeilboot gemaakt waarmee ze 
vaak dagen zoet waren. Met pijl en boog schieten, of met de katapult, was ook 
een favoriet spel voor de jongens. 

Er waren ook verschillende spelen, welke samen door de meisjes en 
jongens werden beoefend. Zoals land veroveren, ook wel pingooien genoemd. 
En natuurlijk hinkelen. Op de verharde straten werd een groot hinkelhok 
getekend met een stok, of een stuk gips van een kapot beeld, en het spel of 
gesteggel kon beginnen. Dit ging dan gewoonlijk over wie er net niet of net 
wel op een lijn van het hok sprong, want dan was je af. Verstoppertje spelen, 
voetje van de grond, buslopen en tikkertje stonden ook hoog aangeschreven, 
vooral bij de jeugd uit de hogere klassen. 

En als vanzelfsprekend was er elk jaar, bij het einde van het schooljaar 
op 1 april, voor de schoolverlaters de heugelijke dag dat ze de plechtige 
H. Communie deden. Daarna waren ze scholier af en gingen de meeste aan het 
werk als dienstbode, thuis bij pa op de boerderij, als leerling te werk bij de 
smid, de timmerman, schilder, of op de steenfabriek. Slechts een enkeling 
studeerde nog verder. Ja, zo was het in de dertiger jaren.

Schoolverlaters 
op de groepsfoto 
die op 2 april 
1933 de plechtige 
Communie deden.
In het midden de 
zeer sociaal 
bewogen pastoor 
Joseph  van der 
Marck en 2 
kapelaans. 

Jan mit ’t Roakeliezer

  Moederdag

  Habemus Episcopum: Gerard de Korte

  Vastenactie 2016
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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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En als vanzelfsprekend was er elk jaar, bij het einde van het schooljaar 
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