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PUTJE KOFFIE                           

Op tiêd ’n putje koffie drinken, dèt duun we allemoal graag.
’t Is goed vur grote minsen, mar nie vur unne kleine blaag.
’s Mèrgens vroeg begint ’t al, zo èfkes noa tiên uur.
’t Woater wordt dan opgezet, vur te koken op ’t vuur.

Moêder git dan koffie moalen, ze nimt de meulen op de slip.
Ze drêait dan net zo lang mit de zwingel, 
tot ’t gemoalen ien ’t bèkske zit.
Rap de koffiekan genomen, ze schept er dan de koffie ien.
Vur de smaak wá sucharij, ’t wordt zo ’n lekker medicien. 

Dan nimt ze ’t kokend woater, schudt de kan tot ’t rèndje vol.
D’n drap kumt dan helemoal nar boven, op unne mooie ronde bol.
De koffie mot nou efkes trekken, moêder zet de kumkes kloar.
De sukerpot en wèrme melk, alles is nou vur mekoar.

Dan pakt ze ’t koffiezifke, netjes ien de linkerhaand.
De koffiekan ien de rechter, mar ze stót èrst efkes tegen de kaant.
D’n drab kumt dan uut ’t piepke en die kiept ze wèr ien de koffie terug.
Doarnoa vult ze alle kumkes, heel sekuur mar toch ok vlug.

Melk en suker vur wie dèt lusten, hoe dègge de koffie lekker viendt.
’n Speculoaske of ’n mupke, ’t wordt deur moêder opgediend.

Zo drinken we dan twee bèkskes, van dèt lekkere brune gerij.
Moêder is dan bar tevreje en iedereen kiekt dan ok blij.
Het is bij ons echt de gewoonte, smèrgens koffie drinkes tied.
Ik hoop mar dèt ’t koffie ureke, nooit ès traditie bij ons sliet.

JAN MIT ‘ROAKELIEZER

  Vakantie

  Eervol ontslag Pastoor Van Dooren

  Vertrek Diaken Donkers
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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. 

Parochie H. Johannes XXIII
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In de afgelopen jaren ontving de school een aandenken van de schoolverlaters 
van groep 8. Van deze kunstwerken komen foto's in de nieuwe school te 
hangen. Kinderen/ouders die interesse hebben in hun gemaakte kunstwerk, 
kunnen dit ook op woensdag 13 juli op komen halen. Zegt het voort....

U bent van harte welkom!

Vooraankondiging;
Op 3 september, op zaterdagmiddag, wordt heel Weurt uitgenodigd om naar 
de opening van De Kloosterhof te komen. U komt toch ook?

Annemiek Breimer
De Ruyter

EEN MOOIE TRADITIE

Ons dagelijks kopje koffie slaan we nooit over. Elke morgen omstreeks 10 uur 
staat in menig gezin, werkplaats of bedrijf de koffie bruin en worden de kopjes
gevuld. Een sneetje peperkoek of koekje hoort er dan natuurlijk bij. Meestal 
onder een gezellig praatje worden er dan 2 kopjes gedronken, waarna de 
koffiepauze er op zit en de werkzaamheden worden hervat. Zo ook op de 
woensdag ochtend na het rozenhoedje en de H. Mis en op de donderdag 
ochtend als de groep vrijwilligers in en rondom de kerk actief zijn en 
omstreeks 10 uur de koffie wordt geserveerd in het parochiehuis. En natuurlijk 
het koffie-uurtje om de 4 weken na de zondagse H. Mis. Onze pastor Jan de 
Waal is bij al deze gelegenheden ook altijd aanwezig. Het is dan meestal een 
gezellige samenzijn en er wordt door de aanwezigen het wel en wee van de 
parochie verteld. 

Het herinnert mij aan de tijd dat wij beurtelings op koffie visite gingen bij 
onze moeders. Omstreeks 10 uur werden de koffieboontjes dan door moeder 
gemalen en het water opgezet om te koken. Onderstaand gedicht wat 
ondergetekende omstreeks 1990 schreef, (natuurlijk in het Wurts) geeft de 
toenmalige sfeer weer. Een mooie traditie.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

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

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

Pastorieën:
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Redactieleden “Rondom Johannes”

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

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven

Trudy Teunissen
Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 3 september 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 18 augustus naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en 
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij 
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest! 

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen.

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'.
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VAKANTIE…..
Kun je je al voorstellen, hoe je straks ligt te zonnen met de warmte 

van de zon op je rug en je benen en dan ook: dat heerlijke doezelige gevoel. 
Misschien zul je op zo’n ogenblik voelen: “God, wat is het leven toch goed”. 
OOK DAT IS BIDDEN…

Misschien raak je met je ouders, of met wie dan ook, aan de praat 
terwijl een lange wandeling maakt, of rustig voort zoeft op je fiets. De bossen 
ruisen om je heen, de wind speelt met je haar en je praat over dingen die je 
echt belangrijk vindt. Iedereen heeft alle tijd voor je, je voelt vertrouwen, 
warmte en je denkt bij jezelf: “God, bedankt voor dit moment”. OOK DAT IS 
BIDDEN…

Misschien zul je in de vakantie op een berg staan. In de diepte 
bewegen de autootjes onhoorbaar tussen de hoge bergen, die in duizenden 
jaren bijna niet veranderen. Met dat schitterende uitzicht aan je voeten denk je 
misschien even aan God en je denkt: “Wat geweldig hebt U dit gemaakt!” 
OOK DAT IS BIDDEN……

Misschien zul je in de vakantie staan bij een geweldige waterval of je 
schuilt voor een enorme plensbui of bliksemflitsen od donderwolken, en onder 
al dat natuurgeweld denk je misschien aan God, maar je vindt er geen 
woorden voor. OOK DAT IS BIDDEN….

Misschien lig je in de vakantie in bed na te genieten van een 
avontuurlijke, opwindende dag pretpark. Je bent loom en moe en wat je hebt 
meegemaakt flitst nog eens aan je voorbij en je denkt bij jezelf: “God, wat is 
het leven toch goed”. OOK DAT IS BIDDEN….

Misschien ga je op een ochtend vroeg naar het strand. Op de laatste 
duin zie je opeens de wijde zee, die zacht ruist aan het stille strand. Het si een 
stralende dag vol met belofte en strandpret. Vlak voor je de spurt neemt van 
de duin af, de zee tegemoet, gaat het door je heen: “God, wat is het leven 
mooi”. OOK DAT IS BIDDEN…….

Misschien kom je er ‘s nachts op de camping even uit en vlak voor je 
teruggaat naar je tentje, kijk je omhoog naar de overdaad van sterren boven je; 
triljoenen kilometers ver weg kijk je het heelal in. Je haalt eens diep adem, je 
rilt even in de grote nacht en je denkt bij jezelf: “God, wat machtig!”. OOK 
DAT IS BIDDEN……

Je ontmoet op vakantie veel mensen, de kinderen die vlot de weg 
wijzen in een vreemde taal, de campingbaas, de pensionhouder, de verkopers 
op de drukke markt, het oude vrouwtje dat voor haar huis zit te breien, je 
speelkameraden: Allemaal andere mensen dan hier in Maas en Waal. Denk 
dan eens bij jezelf: “God, help ze allemaal, zorg goed voor hen en hun 
familie”. OOK DAT IS BIDDEN………
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speelkameraden: Allemaal andere mensen dan hier in Maas en Waal. Denk 
dan eens bij jezelf: “God, help ze allemaal, zorg goed voor hen en hun 
familie”. OOK DAT IS BIDDEN………
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Misschien zit alles een beetje tegen op vakantie. Misschien verregent 
de hele vakantie wel. Misschien denk je dan wel; “God, was dat nou nodig 
geweest? Hadden we nou niet een dagje dat vakantiegevoel mogen hebben?” 
Of je denkt: “Al is het nog zo slecht, God, we maken er toch iets van!”. Hoe 
dan ook. OOK DAT IS BIDDEN…….

GENIET VAN DE VAKANTIE, Pastor Bertus Visschedijk

EERVOL ONTSLAG PASTOOR VAN DOOREN
Na bijna 23 jaren als pastor en pastoor in Beuningen, heeft Harry van 

Dooren om gezondheidsredenen de bisschop per 1 september a.s. om ontslag 
gevraagd en dit vervolgens gekregen. 

Wij kennen Harry als een man met visie, die eerst als opvolger van 
pastoor Planken de Corneliusparochie weer tot bloei bracht, en tegen het eind 
van zijn carrière als pastoor alle voorwaarden schiep voor een geslaagde fusie 
van de parochies Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. 

Harry blijft in Beuningen wonen en zal desgewenst, als zijn gezondheid 
dat toestaat, nog assisteren bij vieringen in de Corneliuskerk. We zullen hem dus 
niet helemaal moeten missen. Zijn opvolger wacht de niet geringe taak Harry’s 
erfenis in Beuningen te behouden: een geloofsgemeenschap met honderden 
vrijwilligers die onder zijn inspirerende leiding meebouwden aan hun parochie, 
letterlijk en figuurlijk. Van koren en werkgroepen voor catechese, tot de bouwers 
met steen, hout en cement die zorgden voor herinrichting van de pastoriezolder, 
bouw van het koetshuis, het huisje op het kerkhof, het archief en duizend-en-een 
andere zaken. 

Op dit ogenblik beraadt het bisdom zich over de opvolging, terwijl 
bestuur en vrijwilligers zich inzetten om de komende periode te overbruggen. 
Harry’s kerk moest open zijn, gastvrij en menselijk. Met een tafel waaraan 
iedereen mocht aanschuiven. En we vertrouwen erop, dat dit ook na zijn vertrek 
zo blijft. C.P.

VERTREK DIAKEN DONKERS
Diaken Louis Donkers heeft aan de bisschop zijn ontslag gevraagd per 1 

augustus 2016. Zijn gezondheid staat hem niet meer toe het werk dat hij bijna 22 
jaar heeft mogen doen, voort te zetten  zoals hij dat zou willen. De werking van 
hart en longen zijn hiertoe een te grote belemmering. Diaken Donkers is nu 68 
jaar en wil samen met zijn vrouw Annie toch meer gaan genieten van zijn 
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COMMUNICANTEN WEURT
Op zondag 5 juni hebben Tygo en Britt Meijer, Yinte Smits, Thom Peters, 
Dylan de Waal, Daan Sanders, Fenne Willems en Giel Jacobs de Eerste 
Communie gedaan. Een mooie zonnige dag en een vrolijke viering! De 
communicanten hebben zelf op papier gezet wat ze van deze bijzondere dag 
vonden.

COMMUNIEWERKGROEP WEURT
Jan de Waal, Marleen Verduijn, Krystel Smits en Femke Goorsenberg

Wij, Britt en Tygo, hebben 5 juni 2016 onze eerste heilige communie gedaan, 
wij vonden dit leuk om als broer en zus samen mee te maken want het was 
best wel spannend. We hebben met de voorbereidingen enorm gelachen en 
plezier gehad met pastoor Jan! Wij vonden het top en zouden het zo weer over 
doen!

Gr Tygo en Britt Meijer

Ik vond het heel leuk om de komunie te doen en ik hoop dat het rest van het 
jaar en anderen jaaren leuk word!

Groetjes Yinte

Ik vond het heel leuk. Ik kreeg voor het eerst een hostie. Heel bedankt voor 
alles. Groetjes Fenne

Ik heb een erg leuke dag gehad. Het was erg druk in de kerk en dat vond ik erg 
fijn. Ik denk dat ik vaker in de kerk kom om te bidden en met Jezus aan tafel 
te gaan en om samen aan God te denken. Ik wil iedereen bedanken voor deze 
mooie dag! 

Thom Peters, Amen

Een mooie zonnige zondagochtend en heel veel kinderen in de kerk. Een 
mooie dienst en prachtige versiering. Meneer pastoor, werkgroep en alle 
ouders bedankt voor al het werk! 

Groetjes Giel 

Het was een mooie dag. We waren allemaal samen in de kerk en het voorlezen 
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kinderen, kleinkind en familie. In de aankondiging van zijn ontslagaanvraag zegt 
hij te begrijpen dat dit alles extra druk legt op anderen om leven in de parochie te 
houden. Moedeloosheid is echter niet nodig, zegt hij, want er blijven heel veel 
goede mensen die er een draai aan willen geven. 

Hoe kijkt hij terug op zijn loopbaan als diaken? ‘Ik heb in al die 
prachtige jaren ontzettend veel mooie en goede mensen mogen ontmoeten voor 
wie ik iets van de blijdschap uit het Evangelie heb mogen aandragen, en 
waarmee ik ook heb mogen voorgaan en meevieren. Mijn dank naar de vele 
vrijwilligers, die óók onbezoldigd hun werk deden, is groot. Dankzij hen is een
deel van mijn leven gepolijst en rijker geworden’. 

Dank je, Louis, we zullen je missen. C.P.

DRIE OGEN EN EEN POOT
Soms kom je een poot tekort. Heeft u dat gevoel ook weleens? Van hot naar her, 
de hele dag, de hele week en ook in het weekend. De kinderen moeten naar 
school, het werk moet af en wat niet “echt moet”, komt op de tweede plaats. Dat 
overkomt niet alleen ons gezin, maar gebeurt in elk gezin. En als het een keer 
niet op die manier loopt, dan is er iets mis, dan hapert het systeem en is er stress 
in huis. Tijd om naar de kerk te gaan is er niet, want naar de kerk gaan “moet 

niet” en “kan altijd nog”. Onlangs, op
een zondag waren we wel in de kerk, 
samen, met z’n allen, het hele gezin, 
geen stress. Het was een uitje, zomaar 
en opeens. Ongepland, “omdat het 
kon”. De klokken van Winssen wekten 
ons om half tien. Iedereen was nog 
moe. Werk en een kinderpartijtje 
bleken toch vermoeiender dan gedacht. 
Regen was op komst en wat doe je dan 
op zo een dag? We zijn naar Keulen 
gegaan! Alles ging vlot en snel. 
Brunchen deden we in de auto en om 
klokslag één uur stonden we op de 
Domplatz. Honderden jaren is er

(foto: Allard Hosman)
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Weurt

WOORD VAN DANK, DOOR PASTOR JAN DE WAAL
Beste mensen, Het laatste half jaar overwegend, kan er alleen maar bij mij, 
vreugde naar voren komen. Maar we moeten natuurlijk niet alleen naar mij 
kijken, maar naar het geheel van onze Geloofsgemeenschap. 

Wij hebben de afgelopen zes maanden keihard gewerkt om de 
Geloofsgemeenschap draaiende te houden. Daarnaast zijn er de nodige 
scharnier momenten geweest, mensen die kindjes te doop hadden, mensen die 
zich voorbereiden op een huwelijk, maar ook mensen die onze dierbare 
overledene een uitgeleiden gedaan hebben. Daarnaast de nodige weekend 
vieringen, de doordeweekse vieringen en alle andere activiteiten die er rondom 
de toren zijn geweest. Daarvoor allemaal heel hartelijk dank dat jullie het 
samen willen dragen. Ook wil ik een beetje stilstaan bij mijzelf omdat ik mijn 
25-jarig Priesterfeest mocht vieren dank zij jullie. Jullie als 
Geloofsgemeenschappen die mij dragen in mijn zijn als Pastor, als Priester. 
Het was een overweldigend feest en jullie hebben echt wel gezorgd dat ik geen 
enkele reis Lourdes kreeg maar ook een retourtje. Ook mijn reis naar Rome 
kan ik wel degelijk gaan maken. 

Ik wil daarom dan iedereen die op welke wijze dan ook aan deze dag 
heeft meegeholpen heel heel hartelijk bedanken. Maar ook dank je wel voor 
alle aandacht, alle goede gaven die ik heb mogen ontvangen. Ik durf ook 
rustig te zeggen dat het een bron is om te zeggen: We gaan er weer voor! 
Zolang als het mij gegeven is wil ik Herder zijn en zolang als het jullie 
gegeven is kunnen jullie de Gemeenschap draaiende houden.  Het is de 
Gemeenschap die zichzelf wat dat betreft iedere keer opnieuw pastoraal 
levendig houdt. Ik wens ons alle een goede vakantie periode toe, doe rustig 
aan, rust goed uit en kom gezond weer thuis. 

JAN DE WAAL, JULLIE HERDER
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Weurt 
 
 
 
 

 
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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onze inspiratie om die weg te volgen. Dat is wie Hij voor ons moge zijn: een 
levende kracht in ons. Een kracht die ons spiritueel doet groeien, als persoon, als 
mens tussen mensen. Een kracht die ons innerlijk bevrijdt en ons nader brengt tot 
het mysterie dat wij God noemen. Daarom mogen wij inderdaad zeggen: Jezus is 
de Weg, de Waarheid en het Leven.

C.P.
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gebouwd aan de Domkerk en ooit was het ‘t hoogste gebouw van de wereld. Pas 
in 1880 was het bouwen klaar. We dwaalden met zijn alle door de kruisgangen 
en crypten en bij het koor verloren we elkaar uit het oog. Ik vond de kinderen 
weer terug voor een prachtig Antonius beeld. Antonius en “wij” horen een beetje 
bij elkaar. Hij herinnert ons aan mijn vader en zonder iets te zeggen voelden we 
dat en wensten mijn vader nabij. Naast “onze” Antonius pronkte een gigantisch 
drieluik en ik vertelde de kinderen over de betekenis van het stuk, waarbij de 
panelen ook het gevoel en de wensen vertegenwoordigen die we net hadden 
beleefd. Pas als de luiken geopend zijn, wordt de inhoud zichtbaar. De kinderen 
riepen: “Je hebt wel drie ogen nodig omdat te zien.” En één “raadselde”: “Wat 
heeft drie ogen en één poot?” Ik had geen idee. “Een stoplicht, pap en je lijkt wel 
een pastoor” en lachend liepen ze verder. Zouden ze me begrepen hebben?

Allard Hosman

Beste parochianen van Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt van de 
Parochie H. Johannes XXIII.

In een brief aan onze bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte van Den Bosch, 
heb ik hem gevraagd om mijn ontslag als diaken van de parochie H. Johannes 
XXIII, met ingang van 1 augustus 2016. Mijn gezondheid, met name de werking 
van longen en hart, vormen een steeds grotere belemmering om mijn werk te 
doen zoals ik het graag zou willen. In zijn schrijven van 21 juni 2016 verleent hij 
mij dan ook eervol ontslag per 1 augustus a.s.

In de vieringen van 18 en 19 juni in de H. Corneliuskerk heb ik mijn 
vraag en voornemen al kenbaar gemaakt, maar wil nu via deze weg ook u allen 
laten weten dat mijn werken in de kerk stopt.

Nu ik dit schrijf realiseer ik me, dat 1 augustus toch ook een bijzondere 
datum is. Het was 1 augustus 1963, dat mijn dienstwerk voor en met mensen 
begon. Op die dag begon mijn loopbaan in de verpleging, wat ik 30 jaar heb 
mogen en kunnen doen. Door mijn gezondheid moest ik kiezen voor een minder 
lichamelijk belastende activiteit in de zorg voor en naar mensen. Dat werd het 
Diakenambt. Dat wat ik in de verpleging had mogen leren aan geestelijke zorg 
en persoonlijke aandacht voor mensen kwam in mijn nieuwe ambt goed van pas.

Want de vele zieke mensen hadden mij geleerd en laten zien wat echt 
geloven is, wat ook twijfel en ongeloof betekend, wat echt bidden is. Zij waren 
de vertaling van de Blijde Boodschap, het H. Evangelie, wat ik als diaken verder 
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heb mogen uitdragen en verkondigen. Als Diaken heb ik een klein stukje van 
Zijn Liefde en Blijdschap, tastbaar mogen maken voor velen. Ik kijk daar met 
blijdschap op terug.

1 augustus 1963, 1 augustus 2016, daar zitten 53 jaren tussen, 53 jaar 
van dienstbaarheid naar mijn medemensen. Na 53 jaar werken ga ik tevreden met 
pensioen, dat mag dan ook wel, laat anderen het maar met even zoveel warmte 
en betrokkenheid, ook zo lang, verder doen. Dank jullie allen dat ik een stukje 
met jullie op weg mocht gaan door jullie en mijn leven. En dat ik daarin iets van 
de blijdschap uit het Evangelie heb mogen aandragen, ook heb mogen voorgaan 
en meevieren. Want de ontelbare ontmoetingen, in blijde en droeve 
omstandigheden, met zoveel mooie en goede mensen, het heeft mijn leven meer 
en meer gepolijst en daardoor rijker gemaakt. Dank jullie allemaal heel hartelijk 
en bewaar het Goede, dat zal ik ook zeker doen.

Met een warme groet, Louis Donkers (diaken)

EETPUNT WINSSEN, EWIJK, BEUNINGEN, WEURT – IEDEREEN WELKOM
Iedere week organiseert Stichting Perspectief op verschillende locaties 
eetpunten, waar iedereen welkom is om samen te komen eten! Een eetpunt is 
een plek waar u kunt bijpraten in huiselijke sfeer en met anderen kunt genieten 
van een menu dat bestaat uit drie gangen. Zie hieronder op welke momenten u 
kunt aanschuiven.

• Eetpunt Winssen
dinsdag 12.00 tot 13.30 uur in De Paulus
Kosten: €7,50 p.p (cateraar en zelf gemaakt dessert)
Aanmelding vóór 11.00 uur op de vrijdag ervoor is verplicht.

• Eetpunt Ewijk
woensdag 12.30 tot 14.00 uur in MFA ’t Hart
Kosten: €7,50 p.p. voor een drie gangen menu (vers bereid)
Aanmelding vóór 11.00 uur op de vrijdag ervoor is verplicht.

• Eetpunt Weurt
donderdag 12.30 tot 14.00 uur in de Kloosterhof
Kosten: €7,50 p.p. voor een drie gangen menu (vers bereid)
Aanmelding vóór 18.00 uur op de maandag ervoor is verplicht.
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macht en status veilig te stellen. Mensen keren zo'n kerk de rug toe, zo'n Kerk 
verliest haar invloed op de maatschappij, zo'n kerk sterft langzaam af in plaats 
van te leven.

Christendom is juist een godsdienst van hoop en leven. En leven impliceert 
verandering. Die moet je niet kost wat kost willen tegenhouden. Jezus spoort ons 
nadrukkelijk aan, ons los te maken van alles wat ons op negatieve wijze bindt, 
ons onvrij maakt, ons ervan weerhoudt ten goede te veranderen. Hij vraagt ons 
allereerst, ons oer-egoïsme te erkennen en het af te zweren. Hij spoort ons aan, 
ons leven los te laten.... om het juist daardoor te behouden. Los te laten, omwille 
van Hem. Maar waarom zouden we dat doen? Wie is Hij voor ons? Het 
antwoord van Petrus op die vraag is misschien ook het onze, weliswaar in 
aangepaste vorm, maar toch. Voor Petrus is Jezus de Joodse Messias, de 
Gezalfde, die gekomen is als bevrijder, en het Rijk Gods komt stichten. Voor ons 
zal Jezus niet direct een politieke bevrijder zijn die ons verlost van de tirannie 
van een bezetter. Eerder degene, die ons doet inzien hoezeer we onszelf moeten 
bevrijden. Die ons doet inzien hoe wij onszelf vastgeketend hebben. 
Vastgeketend aan wereldse zaken, tastbaar of niet: zoals aan familie, 
machtsposities, bezit, of zelfs aan onze mening over anderen. Tegenwoordig 
zouden we misschien zeggen: alles wat onze groei naar een ontplooide 
persoonlijkheid belemmert. Jezus toonde ons werkelijke waarden in een 
mensenleven: medelijden, naastenliefde, verlangen naar God, Hem zoeken in ons 
eigen binnenste en in de wereld waarin wij leven. 

Loslaten van wat onze Redding in de weg staat is niet altijd makkelijk. Het 
vereist eerlijkheid tegenover onszelf en geloof in de woorden van Jezus. In 
woorden, maar geen loze woorden zoals die van de Farizeeën en 
schriftgeleerden, geen dode regels en wetjes. Achter Jezus' woorden staat de 
getuigenis van Zijn daden. Uit die daden spreekt een grenzenloze liefde voor Zijn 
medemensen; voor iedereen, man of vrouw, hooggeplaatst of door de 
samenleving veracht. Hij toonde ons, hoe elk mens liefdevolle aandacht verdient. 
Hoe die aandacht een mens sterkt en bevestigt. 

Christenen geloven in die Weg van liefdevolle aandacht voor alle schepselen. 
Die weg die Jezus van Nazareth bewandelde, is voor ons de weg vooruit. Jezus is 
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• Eetpunt Beuningen
dinsdag 12.30 uur tot 14.00 uur in het Molenhuis
Kosten: € 6,50 p.p. voor een drie gangen menu (cateraar en zelf 
gemaakt dessert). Aanmelding vóór 10.00 uur op de maandag ervoor 
is verplicht.

Aanmelden: Telefonisch via Stichting Perspectief: 024-6750939 voor meer 
informatie kunt u onze website bezoeken: www.stg-perspectief.nl.
Afmelden kan uiterlijk tot 24 uur van tevoren, U begrijpt dat wij bij 
afmelding na dit tijdstip de volledige prijs van de maaltijd bij u in rekening 
moeten brengen.
Vrijwilligers: Vrijwilligers zorgen voor het bereiden en uitserveren van de 
maaltijd en zijn uw gastvrouw of gastheer. We kunnen altijd nog hulp 
gebruiken. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

IN MEMORIAM

Winssen
Mien Wammes-van de Geijn
*17-2-1926 te Horssen † 15-5-2016 te Winssen

Ewijk
Jan Willems
*11-2-1925 te Ewijk † 10-6-2016 te Druten

Nelly de Klein-Hock
*29-04-1931 te Ewijk †25-06-2016 te Ewijk
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Beuningen

LOSLATEN OM TE BEHOUDEN

In het negende hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas vinden we een 
uitspraak van Jezus die nogal dramatisch klinkt: wie zijn leven wil redden zal het 
verliezen. In een tijd waarin we als christenen - en als parochianen - zekerheden 
in ons leven zullen moeten gaan missen, is het goed te vragen wat Hij hiermee 
bedoelt. Zou de wijsheid van Zijn uitspraak niet deze zijn: hoe harder we 
proberen ons leven te houden zoals het is, hoe meer we het risico lopen ons 
wereldje in duigen te zien vallen. Kennen we niet allemaal voorbeelden uit onze 
omgeving die dit illustreren? Zij bijvoorbeeld: de moeder wier zorg voor haar 
kinderen is ontaard in behoudzucht. Zij wil haar kinderen niet loslaten, accepteert 
geen zelfstandig eigen leven van haar kroost. Gevolg: de kinderen rukken zich 
met geweld los, en de relatie wordt grondig vernield, met alle verdriet van dien.

Misschien kent u hem wel: de manager die over alles in de zaak zeggenschap wil 
houden. Elke beslissing zelf wil nemen, hoe onbelangrijk ook. Die oude 
bedrijfscultuur wil handhaven, en niemand naast zich accepteert met wie hij zijn 
macht moet delen. Gevolg: personeel voelt zich gekneveld, talentvolle 
medewerkers vertrekken, met het bedrijf gaat het slecht, en uiteindelijk gaat het 
dictatuurtje van de man ten onder. Misschien kent u ze wel: mensen die nooit 
hun mening veranderen, stug volharden in hun standpunten omdat ze nimmer 
hun ongelijk kunnen toegeven. Gevolg: ze stoten anderen af, raken in een 
isolement en eindigen ongelukkig. En misschien kent u haar ook wel: een Kerk 
die blijft vasthouden aan versteende waarheden, die volwassen mensen behandelt 
als onmondige kinderen, bang is zich te vernieuwen, bang andere christelijke 
Kerken als gelijkwaardige partners te beschouwen, er vooral op uit, haar eigen 

Beuningen

LOSLATEN OM TE BEHOUDEN

In het negende hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas vinden we een 
uitspraak van Jezus die nogal dramatisch klinkt: wie zijn leven wil redden zal het 
verliezen. In een tijd waarin we als christenen - en als parochianen - zekerheden 
in ons leven zullen moeten gaan missen, is het goed te vragen wat Hij hiermee 
bedoelt. Zou de wijsheid van Zijn uitspraak niet deze zijn: hoe harder we 
proberen ons leven te houden zoals het is, hoe meer we het risico lopen ons 
wereldje in duigen te zien vallen. Kennen we niet allemaal voorbeelden uit onze 
omgeving die dit illustreren? Zij bijvoorbeeld: de moeder wier zorg voor haar 
kinderen is ontaard in behoudzucht. Zij wil haar kinderen niet loslaten, accepteert 
geen zelfstandig eigen leven van haar kroost. Gevolg: de kinderen rukken zich 
met geweld los, en de relatie wordt grondig vernield, met alle verdriet van dien.

Misschien kent u hem wel: de manager die over alles in de zaak zeggenschap wil 
houden. Elke beslissing zelf wil nemen, hoe onbelangrijk ook. Die oude 
bedrijfscultuur wil handhaven, en niemand naast zich accepteert met wie hij zijn 
macht moet delen. Gevolg: personeel voelt zich gekneveld, talentvolle 
medewerkers vertrekken, met het bedrijf gaat het slecht, en uiteindelijk gaat het 
dictatuurtje van de man ten onder. Misschien kent u ze wel: mensen die nooit 
hun mening veranderen, stug volharden in hun standpunten omdat ze nimmer 
hun ongelijk kunnen toegeven. Gevolg: ze stoten anderen af, raken in een 
isolement en eindigen ongelukkig. En misschien kent u haar ook wel: een Kerk 
die blijft vasthouden aan versteende waarheden, die volwassen mensen behandelt 
als onmondige kinderen, bang is zich te vernieuwen, bang andere christelijke 
Kerken als gelijkwaardige partners te beschouwen, er vooral op uit, haar eigen 

 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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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 
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GERARDUSKALENDER
Na jarenlang de Gerarduskalender verkocht te hebben heb ik nu te kennen 
gegeven daarmee te stoppen. Ik dank u allemaal hartelijk voor de plezierige 
contacten. De Gerarduskalender is vanaf nu te koop bij: Mevr. B Janssen 
Verhoeven, Kerkweg 39, 6654 AR Afferden (Gld), Tel.: 0487-512547

Nellie Janssen van Haalen (Ewijk)

FIETSBEDEVAART KEVELAER
De 4de zondag van juli.  De fietsbedevaart  naar het Mariaoord Kevelaer 

vindt plaats op zondag 24 juli. De totale afstand van de fietstocht is 120 
kilometer. Halverwege is er een korte pauze. In Kevelaer is er een plechtige  H. 
mis om 10.00 uur in de kathedraal. Om 13.00uur verzamelen we bij de 
kaarsenkapel en gaan naar het mooie groene Processiepark. Pastor Visschedijk 
zal ons hier voorgaan tijdens de kruisweg.Belangstellenden kunnen natuurlijk 
ook  per auto naar Kevelaer komen en deelnemen aan de H.mis en de kruisweg.  
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Voor de fietsers, vertrek 5.30 uur bij de 
rotonde in Ewijk. Rond de klok van 19.00uur zijn we weer terug in Ewijk.

Voor meer informatie Tiny Derks  0487 - 53 22 87.

SPORT- & BEWEEGGROEP 55+ EWIJK
Na de zomervakantie start Stichting Perspectief bij voldoende animo met een 
nieuwe sport- en beweeggroep op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in MFA 
’t Hart. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Het is een groepsles voor de 
teamspeler die graag een partijtje in een zaal speelt. Het materiaal en spelregels 
zijn zo aangepast dat veiligheid en plezier voorop staan. Iedereen doet mee op 
zijn of haar eigen niveau, dus ongeacht de ervaring, chronische klacht of andere 
beperking. We starten met een half uur gedegen warming up en 
gymnastiekoefeningen als voorbereiding op het spel. Het hele lichaam komt zo 
in actie en natuurlijk profiteert de geest daar ook van mee. De hartslag gaat 
lekker omhoog en soms ben je buiten adem. Zo werk je bijna ongemerkt aan je
conditie, sterkere spieren, coördinatie, snelheid, souplesse, ontspanning en betere 
ademhaling. Deze les wordt gegeven door Roland Spaan (Kosten: €33,50 per 
half jaar). U kunt een gratis proefles volgen. Aanmelden Valerie Bekkers, 
(Perspectief): 024-6750939. Kijk op www.stg-perspectief.nl
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Beuningen
Netje Moorman
*25-10-1923 te Beuningen †28-5-2016 te Beuningen

Tonnie van Workum-van Haandel
*1-8-1928 te Bergharen †31-5-2016 te Beuningen

Marie van Son-Kuijpers
* 17-4-1924 te Uden † 16-6-2016 te Beuningen

Weurt
Josephina Kersjes-de Bruin
* 8-4-1928 te Ginneken en Bavel † 11-5-2016 te Nijmegen

Gonnie van Haren-Ebbers
*8-12-1934 te Groesbeek † 14-5-2016 te Druten

Cor Gerritse
*23-9-1938 te Beuningen † 15-6-2016 te Weurt

DOPELINGEN
Winssen Ewijk
Norah Kersten Nora Derksen

Imke van As
Beuningen Weurt
Daan Meeuwissen Reyner Liebrand
Linn Versteeg Yannick Liesker
Sam de Ruiter
Juul en Wout Bollen
Brenn Derks

HUWELIJKEN 

Ewijk: Mayke Reijers en Korstiaan Blokland
Franchette Teunissen en Bennie de Wildt

Weurt: Maria Jansen en Dirk Verduijn
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Winssen

EEN KAARSJE OPSTEKEN

Er worden nog al wat kaarsjes aangestoken hier in onze 
Mariakapelletjes, op vakantie bij een bezoek aan een kerk of kapel. Het 
volgende artikel is van Pastor Dirk Braakman.

Enige tijd terug werd ik opgebeld met de vraag of ik in onze kerk een 
kaars wilde opsteken bij Maria, want, zo vertelde de stem aan de andere kant, 
mijn zoon doet vandaag examen. Ik zei: “U kunt beter zelf de kaars komen 
opsteken!”. Maar daar had de persoon aan de andere kant geen tijd voor. Toen 
vervolgde ik: “Ik twijfel of het opsteken van een kaars dan wel zin heeft. 
Natuurlijk is het wel goed voor de parochiekas, maar niet voor het welslagen 
van een examen. Het kaarsen opsteken heeft zin, als u er zelf wat voor doet”. 
“Oh, dan hoeft u de kaars niet op te steken.

Jongeren hoor ik wel eens vertellen dat hun ouders, en niet te vergeten 
hun grootouders, een kaars opsteken in de examenperiode. Deze jongeren 
zeggen dan ronduit niet te verwachten dat God of Maria hen door het examen 
heen zal slepen, maar zij bewonderen dat er iemand aan hen denkt. Dat geeft 
steun. Het lichtje op de kaars is het lichtje van genegenheid, ook al moet je je 
examen in je eentje maken, maar het geeft nu eenmaal kracht te weten dat 
anderen met je meeleven. Dat is een opbeurende gedachte…..

Ik vermoed niet dat God of Maria per definitie ervoor zorgt dat je 
slaagt voor een examen. Onze verlangens worden niet altijd door God 
verhoord op de manier die wij ons voorstellen. Het is ook maar de vraag of het 
slagen voor de overgang van examen goed voor ons is. Soms is een leerling 
meer gebaat bij een ‘jaartje overdoen’.

Maar elke leerling is wel gebaat bij echt meeleven. Dat kan zich uiten 
in persoonlijke belangstelling, of naar het luisteren naar de verhalen over 
proefwerken, of door voor een kopje thee of koffie te zorgen, of door een 
lichtje van meeleven op te steken. Want echt meeleven wordt door God altijd 
gezegend.
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IN JEZUS’ TIJD
Ik probeer me voor te stellen hoe de wereld rondom Jezus er ongeveer 

uit moet hebben gezien. Laat ik me echter geen wetenschappelijke kennis 
aanmeten en me beperken tot wat ik in de loop der jaren links en rechts heb 
opgevangen. Op de eerste plaats was het Palestina in Jezus’ tijd een 
smeltkroes van culturen en dan met name in de steden. Er werden 
verschillende talen gesproken. De voertaal van de plaatselijke bevolking was 
het Aramees, het ‘dialect’ van het Hebreeuws. Verder waren er o.a. Grieken, 
Romeinen en diverse religieuze groeperingen. Sommige van die laatsten 
waren er op uit de Romeinse overheersing tot het verleden te laten behoren. 
Daar maakten de Romeinen korte metten mee. De heersende religieuzen 
waren de Farizeeën en Schriftgeleerden. De Romeinen beheersten het gebied 
en zolang ze geen hinder ondervonden van die leidende religieuzen, hielden ze 
zich er niet mee bezig. Geloofszaken waren niet aan hen besteed. Wel inden ze 
belasting om hun overwicht financieel te kunnen handhaven. Dat ging via de 
bekende tollenaars.

Ik neem aan dat de plaatselijke gelovigen veelal analfabeten waren. 
Dus werden ze in de Synagoge voorgelezen uit het oude testament, die op 
volgeschreven rollen beschikbaar was. (Overigens moet men bedenken dat die 
rollen regelmatig bij bosjes nauwkeurig met 40 of 50 tegelijk werden 
overgeschreven, want er waren toen nog geen kopieerapparaten.) Vervolgens 
werd de voorgelezen tekst uitgelegd. 

Jezus moest in die moeilijke omgeving manoeuvreren. Hij was er niet 
op uit iedereen te vriend te houden. Integendeel, hij joeg menigeen in de 
gordijnen. Zijn blijde boodschap was er echter niet minder om. Maar om die 
boodschap goed te kunnen overbrengen aan de arme, veelal analfabetische 
bevolking vertelde hij vaak korte verhalen; parabels ofwel gelijkenissen. Die 
zijn nu nog wereldberoemd. Een paar die me zo te binnenschieten: De parabel 
van de tien talenten, de tien dwaze en wijze maagden, de verloren zoon. Maar 
ook in de omgang met iedereen legde Jezus een heldere geest aan de dag. Zo 
werd hij eens op de proef gesteld met de vraag of men belasting aan de keizer 
moest betalen. Jezus vroeg om een munt en vroeg wiens beeltenis daar op 
stond. Die van de keizer dus. “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en 
aan God, wat aan God toekomt”, was het doeltreffende antwoord. 
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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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Ewijk

KERK EWIJK 100 JAAR

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 100 
jarig bestaan van de Ewijkse kerk tonen we dit keer een foto van deze mooie 
oude kerk in het parochieblad. 

De sponsors van het jubileumboek zijn inmiddels benaderd. Er is al 
heel wat binnen en hopelijk volgt de rest spoedig. Om alle kosten te dekken 
zijn deze sponsoren onontbeerlijk. Naast het organiseren van de festiviteiten in 
oktober 2017 zijn we namelijk volop bezig met een publicatie straks van een 
jubileumboek. Het is gebleken dat er behoefte is aan een voorinschrijving 
waarin men bijtijds aan kan geven dat men een jubileumboek wil kopen. Men 
kan daarvoor terecht bij Arno Spin (0487-521875), mail: a.spin4@upcmail.nl

Het boek begint al aardig vorm te krijgen. Er zijn hoofdstukken over 
de (ontstaan)geschiedenis van de kerk, maar er is ook aandacht voor 
persoonlijke verhalen van parochianen. Ook de turbulente periode vanaf  2007 
(de start van de pastorale eenheid Ewijk-Winssen) zal niet ontbreken. Mooie 
(oude) foto’s zullen uiteraard in het boek een plekje vinden. 

We kunnen op dit moment 
onmogelijk verder in detail treden, 
maar we kunnen wel melden dat we 
op schema liggen. We zijn al bijna 
aan de tiende vergadering (zo snel 
gaat dat) en langzaam krijgt het 
jubileum vorm. We houden u op de 
hoogte.

Het comité
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Zo’n lichtje, zo’n meeleven, zo’n belangstelling kan ook veel 
betekenen bij ziekte, bij een operatie, bij een moeilijke (levens)keuze, bij het 
solliciteren naar een baan….. of gewoon voor geluk en voorspoed (maar ook 
bij tegenspoed). Er is meer tussen hemel en aarde dan we vaak denken……

STATIEGELD VOOR SPIERZIEKTE SMA
Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de belangen van alle mensen 

met een spierziekte. Nu gaan we de uitdaging aan om 3 maanden bij de speciale 
brievenbus van JUMBO Winssen statiegeld bonnetjes te sparen voor de 
spierziekte SMA. Sylvi  en Jarno zijn de kinderen van een nichtje van Koosje 
Willems.  Samen met alle Jumboklanten willen we een mooi spaarbedrag aan 
flessenbonnen ontvangen, om zo SMA de wereld uit te krijgen.

Sylvi (12) en Jarno (8) uit Altforst lijden allebei aan de spierziekte SMA. 
Dit is een progressieve spierziekte, waardoor hun spieren steeds zwakker 
worden. Sylvi  is ruim een jaar geleden het lopen volledig verloren. Daarom is ze 
nu volledig aan haar rolstoel gebonden. Jarno kan nog heel redelijk lopen, maar 
valt de laatste maanden steeds meer. Sylvi en Jarno hebben maar 1 wens … en 
dat is beter worden! Sylvi wil dolgraag pony rijden en Jarno wil niets liever dan 
voetballen, net als gezonde kinderen. 

De komende 3 maanden 
kunt u uw statiegeld-
bonnetje deponeren in de 
daarvoor bestemde box. 
De opbrengst komt 100% 
ten goede aan onderzoek 
naar SMA. Helpt u ook 
mee? Alvast bedankt. 
Koosje Willems en Gerry 
Schreven.

(foto: Wendy Verbruggen)
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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CREATIVITEITSMARKT TIJDENS DE MOLENFEESTEN WINSSEN

Op zondag 4 september 2016 wordt tijdens de tweejaarlijkse 
Molenfeesten een creativiteitsmarkt georganiseerd rondom 
de Beatrixmolen in Winssen. Voor de 11e keer is er 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.

Deelname creativiteitsmarkt:
Een vast onderdeel van het programma tijdens dit weekend is de 
creativiteitsmarkt op zondag 4 september van 11.30 tot 17.00 uur. Op het 
schilderachtige terrein aan de rand van het dorp zijn de kraampjes speels als een 
lint langs de molen en de tent gedrapeerd. Bij deze markt staat niet de kwantiteit, 
maar de kwaliteit voorop. Lijkt het u leuk om met de Molenfeesten een kraam 
met uw eigen gemaakte producten, verzameling, kunstuitingen of ambacht aan 
het publiek te laten zien, aarzel dan niet en neem contact op met de organisatie.
We hebben op deze markt nog maar een beperkt aantal plaatsjes vrij.
Bent u nieuwsgierig geworden, maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met Beppie Verploegen - tel.  0487 - 523579 of Monique Maillé – tel. 0487 –
523370. U kunt ons ook mailen via markt@MolenfeestenWinssen.nl. 
Meer informatie over het hele weekend vindt u op onze website: 
www.MolenfeestenWinssen.nl

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING!
De Maag Lever Darm Stichting heeft in Winssen € 428,46 
opgehaald. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en 
vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm 
Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

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

Mientje Teuwsen - Coördinatrice Winssen voor collecte MLD stichting

CREATIVITEITSMARKT TIJDENS DE MOLENFEESTEN WINSSEN

Op zondag 4 september 2016 wordt tijdens de tweejaarlijkse 
Molenfeesten een creativiteitsmarkt georganiseerd rondom 
de Beatrixmolen in Winssen. Voor de 11e keer is er 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.

Deelname creativiteitsmarkt:
Een vast onderdeel van het programma tijdens dit weekend is de 
creativiteitsmarkt op zondag 4 september van 11.30 tot 17.00 uur. Op het 
schilderachtige terrein aan de rand van het dorp zijn de kraampjes speels als een 
lint langs de molen en de tent gedrapeerd. Bij deze markt staat niet de kwantiteit, 
maar de kwaliteit voorop. Lijkt het u leuk om met de Molenfeesten een kraam 
met uw eigen gemaakte producten, verzameling, kunstuitingen of ambacht aan 
het publiek te laten zien, aarzel dan niet en neem contact op met de organisatie.
We hebben op deze markt nog maar een beperkt aantal plaatsjes vrij.
Bent u nieuwsgierig geworden, maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met Beppie Verploegen - tel.  0487 - 523579 of Monique Maillé – tel. 0487 –
523370. U kunt ons ook mailen via markt@MolenfeestenWinssen.nl. 
Meer informatie over het hele weekend vindt u op onze website: 
www.MolenfeestenWinssen.nl

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING!
De Maag Lever Darm Stichting heeft in Winssen € 428,46 
opgehaald. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en 
vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm 
Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

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

Mientje Teuwsen - Coördinatrice Winssen voor collecte MLD stichting

woonruimte had hij een ongeveer 35 cm hoog Mariabeeld staan waarbij vooral  
in de meimaand geregeld verse bloemen stonden zoals, margrieten, 
korenbloemen en blauwe en witte klokjes. Die groeiden daar in de lente en
zomer welig tegen de Waalbandijk. Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw 
verliet Kees Winssen en is naar Leeuwen vertrokken waar hij bij een gezin 
ging inwonen.
Jan Reuvers (Hernen 14-03-1919) trouwde op 24-10-1945 met de in de Kriek 
wonende Nellie Beekhuijzen. Na de huwelijkssluiting zijn zij in de Kriek 
gaan wonen bij de ouders van Nellie. In de vijftiger jaren kocht Jan van de 
familie Coenen genoemd voormalig bakhuis en ook het woonhuis (duikhuis) 
waarin Hannes Weerden en Toon Maillé hadden gewoond. Koopprijs totaal f. 
600,. Deze panden werden na aankoop door Reuvers gesloopt.
Een Winssenaar: Bart witte gè wa unne mùk is. Ik zeg ja dè weetik.1- Iemand 
die iets onhandigs duut. 2- Unne hokkeling of pink. In Winssen zal er best nog 
iemand zijn die er nog véél meer weet.

©  Bart Wattenberg JOzn. E-mail:bertwattenberg@gmail.com 

(Op de foto, links: Kees Jacobs)
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in de meimaand geregeld verse bloemen stonden zoals, margrieten, 
korenbloemen en blauwe en witte klokjes. Die groeiden daar in de lente en
zomer welig tegen de Waalbandijk. Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw 
verliet Kees Winssen en is naar Leeuwen vertrokken waar hij bij een gezin 
ging inwonen.
Jan Reuvers (Hernen 14-03-1919) trouwde op 24-10-1945 met de in de Kriek 
wonende Nellie Beekhuijzen. Na de huwelijkssluiting zijn zij in de Kriek 
gaan wonen bij de ouders van Nellie. In de vijftiger jaren kocht Jan van de 
familie Coenen genoemd voormalig bakhuis en ook het woonhuis (duikhuis) 
waarin Hannes Weerden en Toon Maillé hadden gewoond. Koopprijs totaal f. 
600,. Deze panden werden na aankoop door Reuvers gesloopt.
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bakhuis van Coenen het echtpaar Martinus (Tienus) Peters-Johanna v. 
Krevel. Deze Peters werd in die tijd in Winssen algemeen aangeduid als 
“Tienus Muij”. 

Toen dit echtpaar rond 1941elders in Winssen is gaan wonen werd de nieuwe 
huurder van het bakhuis de Winssenaar Cornelis (Kees) Maria Jacobs (Wi. 
22-09-1904). Zoon van Knilles Jacobs en Nel v. Wijk († 20-07-1937) 
gewoond hebbende in de Deijnschestraat waar later de familie Hendrik 
Wijnen en de familie Boerboom hebben gewoond. 
Toen Kees Jacobs rond de 20 jaar oud was heeft hij nog een tijdje verkering 
gehad met Mien Roelofs (30-04-1906) de oudste dochter van de Winssense 
politieman H. Roelofs. Die verkering raakte uit en Kees is toen voor altijd 
vrijgezel gebleven. 
Hij heeft een aantal jaren in het bakhuis gewoond. De bakoven bevond zich er 
toen nog in en daar bovenop was een zogenaamd opkamertje gemaakt waar 
het bed van Kees stond. Ook heeft in de Tweede Wereldoorlog zijn vader 
Knilles Jacobs nog een tijdje bij Kees ingewoond. Knilles is daarna bij zijn 
dochter Dien Jacobs ( Wi.19-11-1906) in de Biezenwaard in Winssen gaan 
wonen. Zij was getrouwd met Piet Grisel.
In de Tweede Wereldoorlog had Kees allerlei baantjes. En na de oorlog heeft 
hij als kok gewerkt op een baggermolen van de firma Swets Dols en Heuff, 
gevestigd aan de Oranjesingel in Nijmegen en op een baggermolen van de 
firma Paes uit Gennep. In het weekend verbleef hij in zijn bakhuis. Hij 
verzorgde zelf zijn eten en bij gunstig weer zat hij buiten de aardappelen te 
schillen. In de avond ging hij een biertje of borreltje drinken bij Piet Tromp of 
bij Gradus Coenen 

Zijn overburen in de Kriek waren de families Hannes en Til Weerden; Antoon 
en Miena Maille; Miend en Grada Wattenberg. Omdat het grondwater in de 
Kriek erg roestig was moest Kees het water in de buurt gaan halen o.a. bij Piet 
Tromp waar op de deel een waterpomp stond. Dat deden trouwens ook zijn
buurtbewoners. Ook mochten zij iets verderop” water putten” bij het echtpaar 
Jozef Groenen-Dien Beekhuijzen die in hun nabijheid een dijkhuis bewoonde 
dat eigendom was van Piet Tromp. Het putwater was daar van hoge kwaliteit.
De katholieke Kees was een vereerder van de Heilig Maagd Maria. In zijn 
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DINGEDONG STOPT!
Het Winssense kinderkoor DingeDong stopt. Op de foto tijdens een van hun 
laatste optredens: Indy, Pien, Eva J, Eva B, Ilse, Rosa, Anne, Fleur, Suus en
Emma. Ook Lizl deed nog 1 keertje mee!
Erna en Arno bedankt voor de begeleiding.

(foto: Mirjam Janssen)

3e WEEK VAN SEPTEMBER: JAARCOLLECTE NIERSTICHTING

Meestal schrijf ik pas een stukje ná de collecte, vooral om u te 
bedanken voor uw gift, maar ik wilde voor de verandering nu eens van tevoren 
uw aandacht vragen voor de zieke medemens, in dit geval de nierpatiënt. 
Waarom?

Welnu, mijn vroegere parochieblaadje (door mijn man destijds 
‘keujesblaadje’ genoemd) heet sinds vorig jaar ‘Rondom JOHANNES’ en 
wordt niet alleen in Winssen verspreid maar in de hele gemeente Beuningen. 
Alle collectanten, inclusief mijzelf,  ervaren soms, dat men juist in september 
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het “geschooi” aan de deur een beetje zat is, wat ik me eerlijk gezegd ook wel 
kan voorstellen. Wij (de Nierstichting) zijn die maand de 3e in rij en krijgen 
weleens te horen: Wat nou weer?  Ze zijn al geweest!  Hebben we een 
envelopje gehad?  en dan leg je uit, dat de collecte landelijk wordt geregeld en 
heb je een gezellig praatje met iemand. Maar heel vaak word je al herkend of 
hoef je niet eens meer wat te vragen als ze de collectebus zien. Beide is leuk, 
vind ik persoonlijk. Wat minder plezierig is voor collectanten, is dat men 
gewoon niet opendoet, terwijl je ziet dat men thuis is. U bent uiteraard niet 
verplicht om iets te geven, maar heb in ieder geval het fatsoen om het even te 
gaan zeggen. 

Een collectant staat immers niet voor zichzelf bij u aan de deur.U
heeft ongetwijfeld al diverse reclamespotjes van de Nierstichting op radio en 
tv gehoord en gezien. Ik zou dit graag op lokaal niveau willen onderstrepen en 
een oproep willen doen zich op te geven als collectant bij www.nierstichting.nl

Het geeft een voldaan gevoel om iets te kunnen doen voor een goed 
doel en wat zijn nou een paar uurtjes op een heel jaar? Dank voor uw 
aandacht!

Wilma Schaminée, Collecte-coördinator Winssen

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

Lintjesregen Maas en Waal en Wijchen/Beuningen 2016 - In de 
Gelderlander van woensdag 27 april jl. een foto van Ger Elbers uit de Jan van 
Harenstraat en Jan Kersten van de van Heemstraweg. Zij hebben beiden 
gedecoreerd met een Lintje. Ger vanwege zijn functie als kok in het 
Blindeninstituut Nijmegen en bejaardencentrum Overmars en als vrijwilliger 
voor de Stichting Ambulance Wens. Jan vanwege zijn functie als voorzitter 
van ULTO, kerkbestuur en raadslid. Namens ons allen proficiat!

En toch een mooi feest! Het was behelpen op Koningsdag. 
Vanwege het voorspelde weer waren veel programma’s aangepast. De 
onverschrokken feestvierders hadden het uiteindelijk best leuk. In de 
krant van 28 april jl. een kleine foto van kinderen die voor de Paulus 
ballonnen oplaten. Net als vorig jaar heeft het Oranjecomité de activiteiten 
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Mathijs en zijn “vriendin” zijn een internethit. In de Gelderlander 
van 14 juni jl. wat kleine foto’s van Mathijs en Roda spelers. Een 
reclamefilmpje met de Winssense voetbalclub Roda 28 en in het bijzonder 
Mathijs Loeffen van de Plakstraat in de hoofdrol is dit een internationale hit 
op internet geworden. In het filmpje pronkt Mathijs met zijn nieuwe scooter 
van Peugeot. Een paar dagen later komt hij weer aanrijden op zijn scooter met 
een blonde Saar achterop. Onder verbaasde blikken van spelers en publiek 
beginnen zij een vurige zoenpartij. De boodschap is: aan zo’n Peugeot hou je 
wel meer over dan een gave scooter! Een medewerker van het productieteam 
van het Amsterdamse reclamebureau TBWA/NEBOKO droeg het landelijke 
Winssen met zijn klassieke sportparkje aan als locatie. De club kwam met 
Mathijs op de proppen. Hij is al een hele tijd geblesseerd en had na een 
pechseizoen wel een verzetje verdiend vonden ze bij Roda. Als beloning mag 
Mathijs de hippe scooter houden!

Winssen - Collectoren op dak Wegwijzer. In de krant van maandag 
20 juni jl. de mededeling dat basisschool De Wegwijzer deze week 4 
zonnepanelen op het dak van de school krijgt. Deze komen er omdat 
leerlingen van groep 7/8 een winnend idee inbrachten bij een 
duurzaamheidswedstrijd van de Rabobank Maas en Waal. De bank betaalde de 
€ 1500,00 die de plaatsing van de panelen kost. In de school kan iedereen via 
een meter zien wat de zonepanelen aan energie opleveren!

OUD WINSSEN – BAKHUISJE ALS WOONRUIMTE

In de Kriek nabij de Waalbandijk stond vroeger een klein stenen gebouwtje 
van ongeveer 4 bij 3 meter, een zogenaamd bakhuis. Het behoorde in 
eigendom toe aan de familie Matthijs Coenen-Petronella v. Kampen die 
ruim honderd jaar geleden op het grondstuk woonde waar nu de pastorie staat 
van pastor Visschedijk. Hun zoon Piet Coenen (*01-06-1891) heeft er in zijn 
jeugd nog brood in gebakken. Het oventje werd met takkenbossen gestookt. 
Toen het bakhuis niet meer als zodanig in gebruik was werd het door de 
familie Coenen verhuurd als woonruimte. Daar was belangstelling voor omdat 
er in die tijd en ook nog jarenlang na de Tweede Wereldoorlog in Winssen een 
groot gebrek was aan normale woonhuizen.
In de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw woonde er in het 
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Poelsestraat. De krant van zaterdag 28 mei vermeld dat er geen standbeeld,
geen straat of plein naar Van Ghent is genoemd in Winssen. Maar de wieg van 
zeeheld Willem Joseph van Ghent heeft in 1626 in het kasteel van Winssen 
gestaan. Piet van de Geer heeft dit bij toeval ontdekt toen hij het lidmatenboek 
van de protestantse kerk uit de zeventiende eeuw doorvlooide. Hij checkte en 
dubbel checkte dit maar de conclusie bleef staan: Winsen heeft een zeeheld 
voortgebracht! Hij sneuvelde tijdens een zeeslag op 7 juni 1672. Als je 
sneuvelde kreeg je een praalgraf. Van Ghent kreeg zo’n tombe in de Utrechtse 
Domkerk. Piet van de Geer is blij toen hij het bewijs had. Winssen heeft nu 
ook eens iemand anders dan Carlos Aalbers of het Boerke van Winssen!

Truckers konvooi - Toeterend de dag van je leven door. In de krant 
van maandag 13 juni jl. 4 foto’s van vrachtwagens met chauffeur en hun 
maatje. Truck nummer 25 was de truck van Van Haalen uit Winssen. De 
meeste truckers doen mee om de mensen een leuke dag te bezorgen. Zo’n 150 
trucks reden er mee samen met een maatje met een beperking door de regio!
Voor de 24ste keer startte het Truckerskonvooi Boldershof in Beuningen. Zij 
rijden urenlang door het Land van Maas en Waal tot aan Beneden Leeuwen en 
weer terug. Jos Roelofs uit Ewijk is een van de organisatoren. Hij vindt het 
prachtig om te doen en is er al vanaf het begin af aan bij betrokken. Hij rijdt 
met de jeep voorop om de weg te wijzen en deze mensen de dag van hun leven 
te bezorgen!

De gravers komen nu echt naar Winssen. In de krant van 19 juni jl.
een kleine tekening van de voorhaven, de transportband en de winlocaties. 
Nog 1 jaar en dan gaan de graafmachines aan het werk in de uiterwaarden. De 
Raad van State heeft alle benodigde vergunningen en bestemmingsplannen 
onherroepelijk verklaard. Niets staat de ontzander Nederzand meer in de weg 
om met het project te gaan starten. Dit erkent ook de vereniging Winssen 
Ontwikkelt zichzelf (WOZZ). Zij hebben 28 jaar lang een politieke en 
juridische strijd gevoerd. Geer Rolf blijft zijn bedenkingen houden. Volgens 
Geert wordt er te weinig rekening gehouden met het zogenoemde 
laagfrequente geluid dat in huizen waar te nemen is. Hij wil nu met mensen 
groepen gaan vormen die als klankbord kunnen gaan fungeren tijdens het 
langdurige ontzandingsproject. Nederzand ziet deze ontwikkelingen graag en 
denkt dat als er problemen zijn, deze al aan de keukentafel opgelost kunnen 
worden.
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naar binnen verplaatst. Dat mocht de pret niet drukken want binnen in De 
Paulus was er van alles te doen.

Mensen steken graag een kaarsje op en doen dat steeds bij Maria
De Heilige Antonius deelt zijn kamer sinds kort met moeder Maria. Hun 
kapel in de kerk van Winssen is straks elke dag toegankelijk. In de 
Gelderlander van 30 april jl. een mooie grote foto van Pastor Visschedijk met 
vrijwilligster Riet de Graaf uit de Molenstraat. Zij staan in de kapel met de 
beelden van Maria en Antonius. Sint Antonius van Padua heeft altijd het rijk 
alleen gehad maar sinds kort staat er een groot beeld van Maria bij. Mensen 
die terugkomen van vakantie zeiden altijd tegen de Pastor dat ze in een of 
andere kerk een kaarsje bij Maria hebben aangestoken. De Pastor dacht “dat 
moet in Winssen toch ook kunnen” en bedacht samen met een aantal actieve 
parochianen dit plan, zodat de kerk ook iedere dag open kan zijn. Doordat een 
aantal handige mannen een afsluitbalk monteerden kunnen bezoekers via het 
voorportaal van de kerk bij de kapel komen maar niet in de grote kerkruimte. 
Vanuit de kapel is de kerk voor de bezoeker wel mooi te bezichtigen door het 
hek. De vrijwilligsters sausden de muren en schrobden de marmeren vloer. 
Maria is op zondag 1 mei tijdens de kerkdienst vanaf het altaar in processie 
door de Pastor en communicantjes naar de kapel gebracht. De kapel is iedere 
dag vanaf half 10 tot tegen de avond voor iedereen open.

Tussen Maas en Waal - Nu de prullenbakken, morgen maaien. In 
de Gelderlander van 10 mei jl. een mooie foto van Henk van Beuningen van 
de Hoogewaard als vrijwilliger bij Roda. Henk is al vanaf jongs af aan lid van 
Roda. Vroeger voetbalde hij nu is hij vrijwilliger en stuurt andere vrijwilligers 
aan en verzorgt de klussen zoals prullenbakken leegmaken en gras maaien. 
Dat gaat op een maaimachine waar je op kunt zitten. Hier is veel tijd mee 
gemoeid want het gras groeit erg hard. Henk vindt het leuk en belangrijk om 
vrijwilligerswerk te doen mede voor zijn sociale contacten! Want als je thuis 
blijft zitten valt dat allemaal weg en daar moet hij niet aan denken!

Wieg van zeeheld stond in Winssen. Piet van de Geer is 
beroemdste Maas en Waler op het spoor gekomen. Winssen heeft een 
held. In de krant van 28 mei jl. een grote foto van de graftombe van Van 
Ghent in de Utrechtse Dom en een foto van Piet van de Geer uit de

(lees verder op pagina 18)
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 9 juli 19.00 Jan Volkers -- 19.00 Pastoor Harry 

van Dooren
Zo. 10 juli 10.00 WoCo -- 10.00 Pastoor Harry 

van Dooren
gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 16 juli 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Zo. 17 juli 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 23 juli 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Zo. 24 juli 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 30 juli 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Past. Straver

Zo. 31 juli 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 Past. Straver ---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 6 aug 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Past. Arts

Zo. 7 aug 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Past. Arts ---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Zat. 13 aug. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Zo. 14 aug. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

SZ

Ma 15 aug. 19.00 Pastor J d Waal AK
Zat. 20 aug. 19.00 WoCo -- 19.00 Pastoor Harry 

van Dooren
Zo. 21 aug. 10.00 Jan Volkers -- 10.00 Pastoor Harry 

van Dooren
---- 9.30 Pastor Jan de 

Waal
SZ

Zat. 27 aug 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

Komore

Zo. 28 aug. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

---- 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

18e Zondag v/h 
Jaar

19e Zondag v/h 
Jaar

21e Zondag v/h 
Jaar

22e Zondag v/h 
Jaar

Maria ten 
Hemelopneming

15e Zondag v/h 
Jaar

16e Zondag v/h 
Jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

17e Zondag v/h 
Jaar
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Poelsestraat. De krant van zaterdag 28 mei vermeld dat er geen standbeeld,
geen straat of plein naar Van Ghent is genoemd in Winssen. Maar de wieg van 
zeeheld Willem Joseph van Ghent heeft in 1626 in het kasteel van Winssen 
gestaan. Piet van de Geer heeft dit bij toeval ontdekt toen hij het lidmatenboek 
van de protestantse kerk uit de zeventiende eeuw doorvlooide. Hij checkte en 
dubbel checkte dit maar de conclusie bleef staan: Winsen heeft een zeeheld 
voortgebracht! Hij sneuvelde tijdens een zeeslag op 7 juni 1672. Als je 
sneuvelde kreeg je een praalgraf. Van Ghent kreeg zo’n tombe in de Utrechtse 
Domkerk. Piet van de Geer is blij toen hij het bewijs had. Winssen heeft nu 
ook eens iemand anders dan Carlos Aalbers of het Boerke van Winssen!

Truckers konvooi - Toeterend de dag van je leven door. In de krant 
van maandag 13 juni jl. 4 foto’s van vrachtwagens met chauffeur en hun 
maatje. Truck nummer 25 was de truck van Van Haalen uit Winssen. De 
meeste truckers doen mee om de mensen een leuke dag te bezorgen. Zo’n 150 
trucks reden er mee samen met een maatje met een beperking door de regio!
Voor de 24ste keer startte het Truckerskonvooi Boldershof in Beuningen. Zij 
rijden urenlang door het Land van Maas en Waal tot aan Beneden Leeuwen en 
weer terug. Jos Roelofs uit Ewijk is een van de organisatoren. Hij vindt het 
prachtig om te doen en is er al vanaf het begin af aan bij betrokken. Hij rijdt 
met de jeep voorop om de weg te wijzen en deze mensen de dag van hun leven 
te bezorgen!

De gravers komen nu echt naar Winssen. In de krant van 19 juni jl.
een kleine tekening van de voorhaven, de transportband en de winlocaties. 
Nog 1 jaar en dan gaan de graafmachines aan het werk in de uiterwaarden. De 
Raad van State heeft alle benodigde vergunningen en bestemmingsplannen 
onherroepelijk verklaard. Niets staat de ontzander Nederzand meer in de weg 
om met het project te gaan starten. Dit erkent ook de vereniging Winssen 
Ontwikkelt zichzelf (WOZZ). Zij hebben 28 jaar lang een politieke en 
juridische strijd gevoerd. Geer Rolf blijft zijn bedenkingen houden. Volgens 
Geert wordt er te weinig rekening gehouden met het zogenoemde 
laagfrequente geluid dat in huizen waar te nemen is. Hij wil nu met mensen 
groepen gaan vormen die als klankbord kunnen gaan fungeren tijdens het 
langdurige ontzandingsproject. Nederzand ziet deze ontwikkelingen graag en 
denkt dat als er problemen zijn, deze al aan de keukentafel opgelost kunnen 
worden.
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naar binnen verplaatst. Dat mocht de pret niet drukken want binnen in De 
Paulus was er van alles te doen.

Mensen steken graag een kaarsje op en doen dat steeds bij Maria
De Heilige Antonius deelt zijn kamer sinds kort met moeder Maria. Hun 
kapel in de kerk van Winssen is straks elke dag toegankelijk. In de 
Gelderlander van 30 april jl. een mooie grote foto van Pastor Visschedijk met 
vrijwilligster Riet de Graaf uit de Molenstraat. Zij staan in de kapel met de 
beelden van Maria en Antonius. Sint Antonius van Padua heeft altijd het rijk 
alleen gehad maar sinds kort staat er een groot beeld van Maria bij. Mensen 
die terugkomen van vakantie zeiden altijd tegen de Pastor dat ze in een of 
andere kerk een kaarsje bij Maria hebben aangestoken. De Pastor dacht “dat 
moet in Winssen toch ook kunnen” en bedacht samen met een aantal actieve 
parochianen dit plan, zodat de kerk ook iedere dag open kan zijn. Doordat een 
aantal handige mannen een afsluitbalk monteerden kunnen bezoekers via het 
voorportaal van de kerk bij de kapel komen maar niet in de grote kerkruimte. 
Vanuit de kapel is de kerk voor de bezoeker wel mooi te bezichtigen door het 
hek. De vrijwilligsters sausden de muren en schrobden de marmeren vloer. 
Maria is op zondag 1 mei tijdens de kerkdienst vanaf het altaar in processie 
door de Pastor en communicantjes naar de kapel gebracht. De kapel is iedere 
dag vanaf half 10 tot tegen de avond voor iedereen open.

Tussen Maas en Waal - Nu de prullenbakken, morgen maaien. In 
de Gelderlander van 10 mei jl. een mooie foto van Henk van Beuningen van 
de Hoogewaard als vrijwilliger bij Roda. Henk is al vanaf jongs af aan lid van 
Roda. Vroeger voetbalde hij nu is hij vrijwilliger en stuurt andere vrijwilligers 
aan en verzorgt de klussen zoals prullenbakken leegmaken en gras maaien. 
Dat gaat op een maaimachine waar je op kunt zitten. Hier is veel tijd mee 
gemoeid want het gras groeit erg hard. Henk vindt het leuk en belangrijk om 
vrijwilligerswerk te doen mede voor zijn sociale contacten! Want als je thuis 
blijft zitten valt dat allemaal weg en daar moet hij niet aan denken!

Wieg van zeeheld stond in Winssen. Piet van de Geer is 
beroemdste Maas en Waler op het spoor gekomen. Winssen heeft een 
held. In de krant van 28 mei jl. een grote foto van de graftombe van Van 
Ghent in de Utrechtse Dom en een foto van Piet van de Geer uit de

(lees verder op pagina 18)
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het “geschooi” aan de deur een beetje zat is, wat ik me eerlijk gezegd ook wel 
kan voorstellen. Wij (de Nierstichting) zijn die maand de 3e in rij en krijgen 
weleens te horen: Wat nou weer?  Ze zijn al geweest!  Hebben we een 
envelopje gehad?  en dan leg je uit, dat de collecte landelijk wordt geregeld en 
heb je een gezellig praatje met iemand. Maar heel vaak word je al herkend of 
hoef je niet eens meer wat te vragen als ze de collectebus zien. Beide is leuk, 
vind ik persoonlijk. Wat minder plezierig is voor collectanten, is dat men 
gewoon niet opendoet, terwijl je ziet dat men thuis is. U bent uiteraard niet 
verplicht om iets te geven, maar heb in ieder geval het fatsoen om het even te 
gaan zeggen. 

Een collectant staat immers niet voor zichzelf bij u aan de deur.U
heeft ongetwijfeld al diverse reclamespotjes van de Nierstichting op radio en 
tv gehoord en gezien. Ik zou dit graag op lokaal niveau willen onderstrepen en 
een oproep willen doen zich op te geven als collectant bij www.nierstichting.nl

Het geeft een voldaan gevoel om iets te kunnen doen voor een goed 
doel en wat zijn nou een paar uurtjes op een heel jaar? Dank voor uw 
aandacht!

Wilma Schaminée, Collecte-coördinator Winssen

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

Lintjesregen Maas en Waal en Wijchen/Beuningen 2016 - In de 
Gelderlander van woensdag 27 april jl. een foto van Ger Elbers uit de Jan van 
Harenstraat en Jan Kersten van de van Heemstraweg. Zij hebben beiden 
gedecoreerd met een Lintje. Ger vanwege zijn functie als kok in het 
Blindeninstituut Nijmegen en bejaardencentrum Overmars en als vrijwilliger 
voor de Stichting Ambulance Wens. Jan vanwege zijn functie als voorzitter 
van ULTO, kerkbestuur en raadslid. Namens ons allen proficiat!

En toch een mooi feest! Het was behelpen op Koningsdag. 
Vanwege het voorspelde weer waren veel programma’s aangepast. De 
onverschrokken feestvierders hadden het uiteindelijk best leuk. In de 
krant van 28 april jl. een kleine foto van kinderen die voor de Paulus 
ballonnen oplaten. Net als vorig jaar heeft het Oranjecomité de activiteiten 
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Mathijs en zijn “vriendin” zijn een internethit. In de Gelderlander 
van 14 juni jl. wat kleine foto’s van Mathijs en Roda spelers. Een 
reclamefilmpje met de Winssense voetbalclub Roda 28 en in het bijzonder 
Mathijs Loeffen van de Plakstraat in de hoofdrol is dit een internationale hit 
op internet geworden. In het filmpje pronkt Mathijs met zijn nieuwe scooter 
van Peugeot. Een paar dagen later komt hij weer aanrijden op zijn scooter met 
een blonde Saar achterop. Onder verbaasde blikken van spelers en publiek 
beginnen zij een vurige zoenpartij. De boodschap is: aan zo’n Peugeot hou je 
wel meer over dan een gave scooter! Een medewerker van het productieteam 
van het Amsterdamse reclamebureau TBWA/NEBOKO droeg het landelijke 
Winssen met zijn klassieke sportparkje aan als locatie. De club kwam met 
Mathijs op de proppen. Hij is al een hele tijd geblesseerd en had na een 
pechseizoen wel een verzetje verdiend vonden ze bij Roda. Als beloning mag 
Mathijs de hippe scooter houden!

Winssen - Collectoren op dak Wegwijzer. In de krant van maandag 
20 juni jl. de mededeling dat basisschool De Wegwijzer deze week 4 
zonnepanelen op het dak van de school krijgt. Deze komen er omdat 
leerlingen van groep 7/8 een winnend idee inbrachten bij een 
duurzaamheidswedstrijd van de Rabobank Maas en Waal. De bank betaalde de 
€ 1500,00 die de plaatsing van de panelen kost. In de school kan iedereen via 
een meter zien wat de zonepanelen aan energie opleveren!

OUD WINSSEN – BAKHUISJE ALS WOONRUIMTE

In de Kriek nabij de Waalbandijk stond vroeger een klein stenen gebouwtje 
van ongeveer 4 bij 3 meter, een zogenaamd bakhuis. Het behoorde in 
eigendom toe aan de familie Matthijs Coenen-Petronella v. Kampen die 
ruim honderd jaar geleden op het grondstuk woonde waar nu de pastorie staat 
van pastor Visschedijk. Hun zoon Piet Coenen (*01-06-1891) heeft er in zijn 
jeugd nog brood in gebakken. Het oventje werd met takkenbossen gestookt. 
Toen het bakhuis niet meer als zodanig in gebruik was werd het door de 
familie Coenen verhuurd als woonruimte. Daar was belangstelling voor omdat 
er in die tijd en ook nog jarenlang na de Tweede Wereldoorlog in Winssen een 
groot gebrek was aan normale woonhuizen.
In de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw woonde er in het 
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bakhuis van Coenen het echtpaar Martinus (Tienus) Peters-Johanna v. 
Krevel. Deze Peters werd in die tijd in Winssen algemeen aangeduid als 
“Tienus Muij”. 

Toen dit echtpaar rond 1941elders in Winssen is gaan wonen werd de nieuwe 
huurder van het bakhuis de Winssenaar Cornelis (Kees) Maria Jacobs (Wi. 
22-09-1904). Zoon van Knilles Jacobs en Nel v. Wijk († 20-07-1937) 
gewoond hebbende in de Deijnschestraat waar later de familie Hendrik 
Wijnen en de familie Boerboom hebben gewoond. 
Toen Kees Jacobs rond de 20 jaar oud was heeft hij nog een tijdje verkering 
gehad met Mien Roelofs (30-04-1906) de oudste dochter van de Winssense 
politieman H. Roelofs. Die verkering raakte uit en Kees is toen voor altijd 
vrijgezel gebleven. 
Hij heeft een aantal jaren in het bakhuis gewoond. De bakoven bevond zich er 
toen nog in en daar bovenop was een zogenaamd opkamertje gemaakt waar 
het bed van Kees stond. Ook heeft in de Tweede Wereldoorlog zijn vader 
Knilles Jacobs nog een tijdje bij Kees ingewoond. Knilles is daarna bij zijn 
dochter Dien Jacobs ( Wi.19-11-1906) in de Biezenwaard in Winssen gaan 
wonen. Zij was getrouwd met Piet Grisel.
In de Tweede Wereldoorlog had Kees allerlei baantjes. En na de oorlog heeft 
hij als kok gewerkt op een baggermolen van de firma Swets Dols en Heuff, 
gevestigd aan de Oranjesingel in Nijmegen en op een baggermolen van de 
firma Paes uit Gennep. In het weekend verbleef hij in zijn bakhuis. Hij 
verzorgde zelf zijn eten en bij gunstig weer zat hij buiten de aardappelen te 
schillen. In de avond ging hij een biertje of borreltje drinken bij Piet Tromp of 
bij Gradus Coenen 

Zijn overburen in de Kriek waren de families Hannes en Til Weerden; Antoon 
en Miena Maille; Miend en Grada Wattenberg. Omdat het grondwater in de 
Kriek erg roestig was moest Kees het water in de buurt gaan halen o.a. bij Piet 
Tromp waar op de deel een waterpomp stond. Dat deden trouwens ook zijn
buurtbewoners. Ook mochten zij iets verderop” water putten” bij het echtpaar 
Jozef Groenen-Dien Beekhuijzen die in hun nabijheid een dijkhuis bewoonde 
dat eigendom was van Piet Tromp. Het putwater was daar van hoge kwaliteit.
De katholieke Kees was een vereerder van de Heilig Maagd Maria. In zijn 
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DINGEDONG STOPT!
Het Winssense kinderkoor DingeDong stopt. Op de foto tijdens een van hun 
laatste optredens: Indy, Pien, Eva J, Eva B, Ilse, Rosa, Anne, Fleur, Suus en
Emma. Ook Lizl deed nog 1 keertje mee!
Erna en Arno bedankt voor de begeleiding.

(foto: Mirjam Janssen)

3e WEEK VAN SEPTEMBER: JAARCOLLECTE NIERSTICHTING

Meestal schrijf ik pas een stukje ná de collecte, vooral om u te 
bedanken voor uw gift, maar ik wilde voor de verandering nu eens van tevoren 
uw aandacht vragen voor de zieke medemens, in dit geval de nierpatiënt. 
Waarom?

Welnu, mijn vroegere parochieblaadje (door mijn man destijds 
‘keujesblaadje’ genoemd) heet sinds vorig jaar ‘Rondom JOHANNES’ en 
wordt niet alleen in Winssen verspreid maar in de hele gemeente Beuningen. 
Alle collectanten, inclusief mijzelf,  ervaren soms, dat men juist in september 
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CREATIVITEITSMARKT TIJDENS DE MOLENFEESTEN WINSSEN

Op zondag 4 september 2016 wordt tijdens de tweejaarlijkse 
Molenfeesten een creativiteitsmarkt georganiseerd rondom 
de Beatrixmolen in Winssen. Voor de 11e keer is er 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.

Deelname creativiteitsmarkt:
Een vast onderdeel van het programma tijdens dit weekend is de 
creativiteitsmarkt op zondag 4 september van 11.30 tot 17.00 uur. Op het 
schilderachtige terrein aan de rand van het dorp zijn de kraampjes speels als een 
lint langs de molen en de tent gedrapeerd. Bij deze markt staat niet de kwantiteit, 
maar de kwaliteit voorop. Lijkt het u leuk om met de Molenfeesten een kraam 
met uw eigen gemaakte producten, verzameling, kunstuitingen of ambacht aan 
het publiek te laten zien, aarzel dan niet en neem contact op met de organisatie.
We hebben op deze markt nog maar een beperkt aantal plaatsjes vrij.
Bent u nieuwsgierig geworden, maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
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COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING!
De Maag Lever Darm Stichting heeft in Winssen € 428,46 
opgehaald. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en 
vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm 
Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

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

Mientje Teuwsen - Coördinatrice Winssen voor collecte MLD stichting
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woonruimte had hij een ongeveer 35 cm hoog Mariabeeld staan waarbij vooral  
in de meimaand geregeld verse bloemen stonden zoals, margrieten, 
korenbloemen en blauwe en witte klokjes. Die groeiden daar in de lente en
zomer welig tegen de Waalbandijk. Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw 
verliet Kees Winssen en is naar Leeuwen vertrokken waar hij bij een gezin 
ging inwonen.
Jan Reuvers (Hernen 14-03-1919) trouwde op 24-10-1945 met de in de Kriek 
wonende Nellie Beekhuijzen. Na de huwelijkssluiting zijn zij in de Kriek 
gaan wonen bij de ouders van Nellie. In de vijftiger jaren kocht Jan van de 
familie Coenen genoemd voormalig bakhuis en ook het woonhuis (duikhuis) 
waarin Hannes Weerden en Toon Maillé hadden gewoond. Koopprijs totaal f. 
600,. Deze panden werden na aankoop door Reuvers gesloopt.
Een Winssenaar: Bart witte gè wa unne mùk is. Ik zeg ja dè weetik.1- Iemand 
die iets onhandigs duut. 2- Unne hokkeling of pink. In Winssen zal er best nog 
iemand zijn die er nog véél meer weet.

©  Bart Wattenberg JOzn. E-mail:bertwattenberg@gmail.com 

(Op de foto, links: Kees Jacobs)
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Ewijk

KERK EWIJK 100 JAAR

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 100 
jarig bestaan van de Ewijkse kerk tonen we dit keer een foto van deze mooie 
oude kerk in het parochieblad. 

De sponsors van het jubileumboek zijn inmiddels benaderd. Er is al 
heel wat binnen en hopelijk volgt de rest spoedig. Om alle kosten te dekken 
zijn deze sponsoren onontbeerlijk. Naast het organiseren van de festiviteiten in 
oktober 2017 zijn we namelijk volop bezig met een publicatie straks van een 
jubileumboek. Het is gebleken dat er behoefte is aan een voorinschrijving 
waarin men bijtijds aan kan geven dat men een jubileumboek wil kopen. Men 
kan daarvoor terecht bij Arno Spin (0487-521875), mail: a.spin4@upcmail.nl

Het boek begint al aardig vorm te krijgen. Er zijn hoofdstukken over 
de (ontstaan)geschiedenis van de kerk, maar er is ook aandacht voor 
persoonlijke verhalen van parochianen. Ook de turbulente periode vanaf  2007 
(de start van de pastorale eenheid Ewijk-Winssen) zal niet ontbreken. Mooie 
(oude) foto’s zullen uiteraard in het boek een plekje vinden. 

We kunnen op dit moment 
onmogelijk verder in detail treden, 
maar we kunnen wel melden dat we 
op schema liggen. We zijn al bijna 
aan de tiende vergadering (zo snel 
gaat dat) en langzaam krijgt het 
jubileum vorm. We houden u op de 
hoogte.

Het comité
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Zo’n lichtje, zo’n meeleven, zo’n belangstelling kan ook veel 
betekenen bij ziekte, bij een operatie, bij een moeilijke (levens)keuze, bij het 
solliciteren naar een baan….. of gewoon voor geluk en voorspoed (maar ook 
bij tegenspoed). Er is meer tussen hemel en aarde dan we vaak denken……

STATIEGELD VOOR SPIERZIEKTE SMA
Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de belangen van alle mensen 

met een spierziekte. Nu gaan we de uitdaging aan om 3 maanden bij de speciale 
brievenbus van JUMBO Winssen statiegeld bonnetjes te sparen voor de 
spierziekte SMA. Sylvi  en Jarno zijn de kinderen van een nichtje van Koosje 
Willems.  Samen met alle Jumboklanten willen we een mooi spaarbedrag aan 
flessenbonnen ontvangen, om zo SMA de wereld uit te krijgen.

Sylvi (12) en Jarno (8) uit Altforst lijden allebei aan de spierziekte SMA. 
Dit is een progressieve spierziekte, waardoor hun spieren steeds zwakker 
worden. Sylvi  is ruim een jaar geleden het lopen volledig verloren. Daarom is ze 
nu volledig aan haar rolstoel gebonden. Jarno kan nog heel redelijk lopen, maar 
valt de laatste maanden steeds meer. Sylvi en Jarno hebben maar 1 wens … en 
dat is beter worden! Sylvi wil dolgraag pony rijden en Jarno wil niets liever dan 
voetballen, net als gezonde kinderen. 

De komende 3 maanden 
kunt u uw statiegeld-
bonnetje deponeren in de 
daarvoor bestemde box. 
De opbrengst komt 100% 
ten goede aan onderzoek 
naar SMA. Helpt u ook 
mee? Alvast bedankt. 
Koosje Willems en Gerry 
Schreven.

(foto: Wendy Verbruggen)

Zo’n lichtje, zo’n meeleven, zo’n belangstelling kan ook veel 
betekenen bij ziekte, bij een operatie, bij een moeilijke (levens)keuze, bij het 
solliciteren naar een baan….. of gewoon voor geluk en voorspoed (maar ook 
bij tegenspoed). Er is meer tussen hemel en aarde dan we vaak denken……

STATIEGELD VOOR SPIERZIEKTE SMA
Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de belangen van alle mensen 

met een spierziekte. Nu gaan we de uitdaging aan om 3 maanden bij de speciale 
brievenbus van JUMBO Winssen statiegeld bonnetjes te sparen voor de 
spierziekte SMA. Sylvi  en Jarno zijn de kinderen van een nichtje van Koosje 
Willems.  Samen met alle Jumboklanten willen we een mooi spaarbedrag aan 
flessenbonnen ontvangen, om zo SMA de wereld uit te krijgen.

Sylvi (12) en Jarno (8) uit Altforst lijden allebei aan de spierziekte SMA. 
Dit is een progressieve spierziekte, waardoor hun spieren steeds zwakker 
worden. Sylvi  is ruim een jaar geleden het lopen volledig verloren. Daarom is ze 
nu volledig aan haar rolstoel gebonden. Jarno kan nog heel redelijk lopen, maar 
valt de laatste maanden steeds meer. Sylvi en Jarno hebben maar 1 wens … en 
dat is beter worden! Sylvi wil dolgraag pony rijden en Jarno wil niets liever dan 
voetballen, net als gezonde kinderen. 

De komende 3 maanden 
kunt u uw statiegeld-
bonnetje deponeren in de 
daarvoor bestemde box. 
De opbrengst komt 100% 
ten goede aan onderzoek 
naar SMA. Helpt u ook 
mee? Alvast bedankt. 
Koosje Willems en Gerry 
Schreven.

(foto: Wendy Verbruggen)

Zomer 2016

Zomer 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

11

11

Zomer 2016

Zomer 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

22

22

 23 

liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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Winssen

EEN KAARSJE OPSTEKEN

Er worden nog al wat kaarsjes aangestoken hier in onze 
Mariakapelletjes, op vakantie bij een bezoek aan een kerk of kapel. Het 
volgende artikel is van Pastor Dirk Braakman.

Enige tijd terug werd ik opgebeld met de vraag of ik in onze kerk een 
kaars wilde opsteken bij Maria, want, zo vertelde de stem aan de andere kant, 
mijn zoon doet vandaag examen. Ik zei: “U kunt beter zelf de kaars komen 
opsteken!”. Maar daar had de persoon aan de andere kant geen tijd voor. Toen 
vervolgde ik: “Ik twijfel of het opsteken van een kaars dan wel zin heeft. 
Natuurlijk is het wel goed voor de parochiekas, maar niet voor het welslagen 
van een examen. Het kaarsen opsteken heeft zin, als u er zelf wat voor doet”. 
“Oh, dan hoeft u de kaars niet op te steken.

Jongeren hoor ik wel eens vertellen dat hun ouders, en niet te vergeten 
hun grootouders, een kaars opsteken in de examenperiode. Deze jongeren 
zeggen dan ronduit niet te verwachten dat God of Maria hen door het examen 
heen zal slepen, maar zij bewonderen dat er iemand aan hen denkt. Dat geeft 
steun. Het lichtje op de kaars is het lichtje van genegenheid, ook al moet je je 
examen in je eentje maken, maar het geeft nu eenmaal kracht te weten dat 
anderen met je meeleven. Dat is een opbeurende gedachte…..

Ik vermoed niet dat God of Maria per definitie ervoor zorgt dat je 
slaagt voor een examen. Onze verlangens worden niet altijd door God 
verhoord op de manier die wij ons voorstellen. Het is ook maar de vraag of het 
slagen voor de overgang van examen goed voor ons is. Soms is een leerling 
meer gebaat bij een ‘jaartje overdoen’.

Maar elke leerling is wel gebaat bij echt meeleven. Dat kan zich uiten 
in persoonlijke belangstelling, of naar het luisteren naar de verhalen over 
proefwerken, of door voor een kopje thee of koffie te zorgen, of door een 
lichtje van meeleven op te steken. Want echt meeleven wordt door God altijd 
gezegend.
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IN JEZUS’ TIJD
Ik probeer me voor te stellen hoe de wereld rondom Jezus er ongeveer 

uit moet hebben gezien. Laat ik me echter geen wetenschappelijke kennis 
aanmeten en me beperken tot wat ik in de loop der jaren links en rechts heb 
opgevangen. Op de eerste plaats was het Palestina in Jezus’ tijd een 
smeltkroes van culturen en dan met name in de steden. Er werden 
verschillende talen gesproken. De voertaal van de plaatselijke bevolking was 
het Aramees, het ‘dialect’ van het Hebreeuws. Verder waren er o.a. Grieken, 
Romeinen en diverse religieuze groeperingen. Sommige van die laatsten 
waren er op uit de Romeinse overheersing tot het verleden te laten behoren. 
Daar maakten de Romeinen korte metten mee. De heersende religieuzen 
waren de Farizeeën en Schriftgeleerden. De Romeinen beheersten het gebied 
en zolang ze geen hinder ondervonden van die leidende religieuzen, hielden ze 
zich er niet mee bezig. Geloofszaken waren niet aan hen besteed. Wel inden ze 
belasting om hun overwicht financieel te kunnen handhaven. Dat ging via de 
bekende tollenaars.

Ik neem aan dat de plaatselijke gelovigen veelal analfabeten waren. 
Dus werden ze in de Synagoge voorgelezen uit het oude testament, die op 
volgeschreven rollen beschikbaar was. (Overigens moet men bedenken dat die 
rollen regelmatig bij bosjes nauwkeurig met 40 of 50 tegelijk werden 
overgeschreven, want er waren toen nog geen kopieerapparaten.) Vervolgens 
werd de voorgelezen tekst uitgelegd. 

Jezus moest in die moeilijke omgeving manoeuvreren. Hij was er niet 
op uit iedereen te vriend te houden. Integendeel, hij joeg menigeen in de 
gordijnen. Zijn blijde boodschap was er echter niet minder om. Maar om die 
boodschap goed te kunnen overbrengen aan de arme, veelal analfabetische 
bevolking vertelde hij vaak korte verhalen; parabels ofwel gelijkenissen. Die 
zijn nu nog wereldberoemd. Een paar die me zo te binnenschieten: De parabel 
van de tien talenten, de tien dwaze en wijze maagden, de verloren zoon. Maar 
ook in de omgang met iedereen legde Jezus een heldere geest aan de dag. Zo 
werd hij eens op de proef gesteld met de vraag of men belasting aan de keizer 
moest betalen. Jezus vroeg om een munt en vroeg wiens beeltenis daar op 
stond. Die van de keizer dus. “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en 
aan God, wat aan God toekomt”, was het doeltreffende antwoord. 
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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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GERARDUSKALENDER
Na jarenlang de Gerarduskalender verkocht te hebben heb ik nu te kennen 
gegeven daarmee te stoppen. Ik dank u allemaal hartelijk voor de plezierige 
contacten. De Gerarduskalender is vanaf nu te koop bij: Mevr. B Janssen 
Verhoeven, Kerkweg 39, 6654 AR Afferden (Gld), Tel.: 0487-512547

Nellie Janssen van Haalen (Ewijk)

FIETSBEDEVAART KEVELAER
De 4de zondag van juli.  De fietsbedevaart  naar het Mariaoord Kevelaer 

vindt plaats op zondag 24 juli. De totale afstand van de fietstocht is 120 
kilometer. Halverwege is er een korte pauze. In Kevelaer is er een plechtige  H. 
mis om 10.00 uur in de kathedraal. Om 13.00uur verzamelen we bij de 
kaarsenkapel en gaan naar het mooie groene Processiepark. Pastor Visschedijk 
zal ons hier voorgaan tijdens de kruisweg.Belangstellenden kunnen natuurlijk 
ook  per auto naar Kevelaer komen en deelnemen aan de H.mis en de kruisweg.  
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Voor de fietsers, vertrek 5.30 uur bij de 
rotonde in Ewijk. Rond de klok van 19.00uur zijn we weer terug in Ewijk.

Voor meer informatie Tiny Derks  0487 - 53 22 87.

SPORT- & BEWEEGGROEP 55+ EWIJK
Na de zomervakantie start Stichting Perspectief bij voldoende animo met een 
nieuwe sport- en beweeggroep op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in MFA 
’t Hart. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Het is een groepsles voor de 
teamspeler die graag een partijtje in een zaal speelt. Het materiaal en spelregels 
zijn zo aangepast dat veiligheid en plezier voorop staan. Iedereen doet mee op 
zijn of haar eigen niveau, dus ongeacht de ervaring, chronische klacht of andere 
beperking. We starten met een half uur gedegen warming up en 
gymnastiekoefeningen als voorbereiding op het spel. Het hele lichaam komt zo 
in actie en natuurlijk profiteert de geest daar ook van mee. De hartslag gaat 
lekker omhoog en soms ben je buiten adem. Zo werk je bijna ongemerkt aan je
conditie, sterkere spieren, coördinatie, snelheid, souplesse, ontspanning en betere 
ademhaling. Deze les wordt gegeven door Roland Spaan (Kosten: €33,50 per 
half jaar). U kunt een gratis proefles volgen. Aanmelden Valerie Bekkers, 
(Perspectief): 024-6750939. Kijk op www.stg-perspectief.nl
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Beuningen
Netje Moorman
*25-10-1923 te Beuningen †28-5-2016 te Beuningen

Tonnie van Workum-van Haandel
*1-8-1928 te Bergharen †31-5-2016 te Beuningen

Marie van Son-Kuijpers
* 17-4-1924 te Uden † 16-6-2016 te Beuningen

Weurt
Josephina Kersjes-de Bruin
* 8-4-1928 te Ginneken en Bavel † 11-5-2016 te Nijmegen

Gonnie van Haren-Ebbers
*8-12-1934 te Groesbeek † 14-5-2016 te Druten

Cor Gerritse
*23-9-1938 te Beuningen † 15-6-2016 te Weurt

DOPELINGEN
Winssen Ewijk
Norah Kersten Nora Derksen

Imke van As
Beuningen Weurt
Daan Meeuwissen Reyner Liebrand
Linn Versteeg Yannick Liesker
Sam de Ruiter
Juul en Wout Bollen
Brenn Derks

HUWELIJKEN 

Ewijk: Mayke Reijers en Korstiaan Blokland
Franchette Teunissen en Bennie de Wildt

Weurt: Maria Jansen en Dirk Verduijn
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• Eetpunt Beuningen
dinsdag 12.30 uur tot 14.00 uur in het Molenhuis
Kosten: € 6,50 p.p. voor een drie gangen menu (cateraar en zelf 
gemaakt dessert). Aanmelding vóór 10.00 uur op de maandag ervoor 
is verplicht.

Aanmelden: Telefonisch via Stichting Perspectief: 024-6750939 voor meer 
informatie kunt u onze website bezoeken: www.stg-perspectief.nl.
Afmelden kan uiterlijk tot 24 uur van tevoren, U begrijpt dat wij bij 
afmelding na dit tijdstip de volledige prijs van de maaltijd bij u in rekening 
moeten brengen.
Vrijwilligers: Vrijwilligers zorgen voor het bereiden en uitserveren van de 
maaltijd en zijn uw gastvrouw of gastheer. We kunnen altijd nog hulp 
gebruiken. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

IN MEMORIAM

Winssen
Mien Wammes-van de Geijn
*17-2-1926 te Horssen † 15-5-2016 te Winssen

Ewijk
Jan Willems
*11-2-1925 te Ewijk † 10-6-2016 te Druten

Nelly de Klein-Hock
*29-04-1931 te Ewijk †25-06-2016 te Ewijk
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Beuningen

LOSLATEN OM TE BEHOUDEN

In het negende hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas vinden we een 
uitspraak van Jezus die nogal dramatisch klinkt: wie zijn leven wil redden zal het 
verliezen. In een tijd waarin we als christenen - en als parochianen - zekerheden 
in ons leven zullen moeten gaan missen, is het goed te vragen wat Hij hiermee 
bedoelt. Zou de wijsheid van Zijn uitspraak niet deze zijn: hoe harder we 
proberen ons leven te houden zoals het is, hoe meer we het risico lopen ons 
wereldje in duigen te zien vallen. Kennen we niet allemaal voorbeelden uit onze 
omgeving die dit illustreren? Zij bijvoorbeeld: de moeder wier zorg voor haar 
kinderen is ontaard in behoudzucht. Zij wil haar kinderen niet loslaten, accepteert 
geen zelfstandig eigen leven van haar kroost. Gevolg: de kinderen rukken zich 
met geweld los, en de relatie wordt grondig vernield, met alle verdriet van dien.

Misschien kent u hem wel: de manager die over alles in de zaak zeggenschap wil 
houden. Elke beslissing zelf wil nemen, hoe onbelangrijk ook. Die oude 
bedrijfscultuur wil handhaven, en niemand naast zich accepteert met wie hij zijn 
macht moet delen. Gevolg: personeel voelt zich gekneveld, talentvolle 
medewerkers vertrekken, met het bedrijf gaat het slecht, en uiteindelijk gaat het 
dictatuurtje van de man ten onder. Misschien kent u ze wel: mensen die nooit 
hun mening veranderen, stug volharden in hun standpunten omdat ze nimmer 
hun ongelijk kunnen toegeven. Gevolg: ze stoten anderen af, raken in een 
isolement en eindigen ongelukkig. En misschien kent u haar ook wel: een Kerk 
die blijft vasthouden aan versteende waarheden, die volwassen mensen behandelt 
als onmondige kinderen, bang is zich te vernieuwen, bang andere christelijke 
Kerken als gelijkwaardige partners te beschouwen, er vooral op uit, haar eigen 
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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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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 
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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 
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heb mogen uitdragen en verkondigen. Als Diaken heb ik een klein stukje van 
Zijn Liefde en Blijdschap, tastbaar mogen maken voor velen. Ik kijk daar met 
blijdschap op terug.

1 augustus 1963, 1 augustus 2016, daar zitten 53 jaren tussen, 53 jaar 
van dienstbaarheid naar mijn medemensen. Na 53 jaar werken ga ik tevreden met 
pensioen, dat mag dan ook wel, laat anderen het maar met even zoveel warmte 
en betrokkenheid, ook zo lang, verder doen. Dank jullie allen dat ik een stukje 
met jullie op weg mocht gaan door jullie en mijn leven. En dat ik daarin iets van 
de blijdschap uit het Evangelie heb mogen aandragen, ook heb mogen voorgaan 
en meevieren. Want de ontelbare ontmoetingen, in blijde en droeve 
omstandigheden, met zoveel mooie en goede mensen, het heeft mijn leven meer 
en meer gepolijst en daardoor rijker gemaakt. Dank jullie allemaal heel hartelijk 
en bewaar het Goede, dat zal ik ook zeker doen.

Met een warme groet, Louis Donkers (diaken)

EETPUNT WINSSEN, EWIJK, BEUNINGEN, WEURT – IEDEREEN WELKOM
Iedere week organiseert Stichting Perspectief op verschillende locaties 
eetpunten, waar iedereen welkom is om samen te komen eten! Een eetpunt is 
een plek waar u kunt bijpraten in huiselijke sfeer en met anderen kunt genieten 
van een menu dat bestaat uit drie gangen. Zie hieronder op welke momenten u 
kunt aanschuiven.

• Eetpunt Winssen
dinsdag 12.00 tot 13.30 uur in De Paulus
Kosten: €7,50 p.p (cateraar en zelf gemaakt dessert)
Aanmelding vóór 11.00 uur op de vrijdag ervoor is verplicht.

• Eetpunt Ewijk
woensdag 12.30 tot 14.00 uur in MFA ’t Hart
Kosten: €7,50 p.p. voor een drie gangen menu (vers bereid)
Aanmelding vóór 11.00 uur op de vrijdag ervoor is verplicht.

• Eetpunt Weurt
donderdag 12.30 tot 14.00 uur in de Kloosterhof
Kosten: €7,50 p.p. voor een drie gangen menu (vers bereid)
Aanmelding vóór 18.00 uur op de maandag ervoor is verplicht.
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macht en status veilig te stellen. Mensen keren zo'n kerk de rug toe, zo'n Kerk 
verliest haar invloed op de maatschappij, zo'n kerk sterft langzaam af in plaats 
van te leven.

Christendom is juist een godsdienst van hoop en leven. En leven impliceert 
verandering. Die moet je niet kost wat kost willen tegenhouden. Jezus spoort ons 
nadrukkelijk aan, ons los te maken van alles wat ons op negatieve wijze bindt, 
ons onvrij maakt, ons ervan weerhoudt ten goede te veranderen. Hij vraagt ons 
allereerst, ons oer-egoïsme te erkennen en het af te zweren. Hij spoort ons aan, 
ons leven los te laten.... om het juist daardoor te behouden. Los te laten, omwille 
van Hem. Maar waarom zouden we dat doen? Wie is Hij voor ons? Het 
antwoord van Petrus op die vraag is misschien ook het onze, weliswaar in 
aangepaste vorm, maar toch. Voor Petrus is Jezus de Joodse Messias, de 
Gezalfde, die gekomen is als bevrijder, en het Rijk Gods komt stichten. Voor ons 
zal Jezus niet direct een politieke bevrijder zijn die ons verlost van de tirannie 
van een bezetter. Eerder degene, die ons doet inzien hoezeer we onszelf moeten 
bevrijden. Die ons doet inzien hoe wij onszelf vastgeketend hebben. 
Vastgeketend aan wereldse zaken, tastbaar of niet: zoals aan familie, 
machtsposities, bezit, of zelfs aan onze mening over anderen. Tegenwoordig 
zouden we misschien zeggen: alles wat onze groei naar een ontplooide 
persoonlijkheid belemmert. Jezus toonde ons werkelijke waarden in een 
mensenleven: medelijden, naastenliefde, verlangen naar God, Hem zoeken in ons 
eigen binnenste en in de wereld waarin wij leven. 

Loslaten van wat onze Redding in de weg staat is niet altijd makkelijk. Het 
vereist eerlijkheid tegenover onszelf en geloof in de woorden van Jezus. In 
woorden, maar geen loze woorden zoals die van de Farizeeën en 
schriftgeleerden, geen dode regels en wetjes. Achter Jezus' woorden staat de 
getuigenis van Zijn daden. Uit die daden spreekt een grenzenloze liefde voor Zijn 
medemensen; voor iedereen, man of vrouw, hooggeplaatst of door de 
samenleving veracht. Hij toonde ons, hoe elk mens liefdevolle aandacht verdient. 
Hoe die aandacht een mens sterkt en bevestigt. 

Christenen geloven in die Weg van liefdevolle aandacht voor alle schepselen. 
Die weg die Jezus van Nazareth bewandelde, is voor ons de weg vooruit. Jezus is 
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onze inspiratie om die weg te volgen. Dat is wie Hij voor ons moge zijn: een 
levende kracht in ons. Een kracht die ons spiritueel doet groeien, als persoon, als 
mens tussen mensen. Een kracht die ons innerlijk bevrijdt en ons nader brengt tot 
het mysterie dat wij God noemen. Daarom mogen wij inderdaad zeggen: Jezus is 
de Weg, de Waarheid en het Leven.

C.P.
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gebouwd aan de Domkerk en ooit was het ‘t hoogste gebouw van de wereld. Pas 
in 1880 was het bouwen klaar. We dwaalden met zijn alle door de kruisgangen 
en crypten en bij het koor verloren we elkaar uit het oog. Ik vond de kinderen 
weer terug voor een prachtig Antonius beeld. Antonius en “wij” horen een beetje 
bij elkaar. Hij herinnert ons aan mijn vader en zonder iets te zeggen voelden we 
dat en wensten mijn vader nabij. Naast “onze” Antonius pronkte een gigantisch 
drieluik en ik vertelde de kinderen over de betekenis van het stuk, waarbij de 
panelen ook het gevoel en de wensen vertegenwoordigen die we net hadden 
beleefd. Pas als de luiken geopend zijn, wordt de inhoud zichtbaar. De kinderen 
riepen: “Je hebt wel drie ogen nodig omdat te zien.” En één “raadselde”: “Wat 
heeft drie ogen en één poot?” Ik had geen idee. “Een stoplicht, pap en je lijkt wel 
een pastoor” en lachend liepen ze verder. Zouden ze me begrepen hebben?

Allard Hosman

Beste parochianen van Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt van de 
Parochie H. Johannes XXIII.

In een brief aan onze bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte van Den Bosch, 
heb ik hem gevraagd om mijn ontslag als diaken van de parochie H. Johannes 
XXIII, met ingang van 1 augustus 2016. Mijn gezondheid, met name de werking 
van longen en hart, vormen een steeds grotere belemmering om mijn werk te 
doen zoals ik het graag zou willen. In zijn schrijven van 21 juni 2016 verleent hij 
mij dan ook eervol ontslag per 1 augustus a.s.

In de vieringen van 18 en 19 juni in de H. Corneliuskerk heb ik mijn 
vraag en voornemen al kenbaar gemaakt, maar wil nu via deze weg ook u allen 
laten weten dat mijn werken in de kerk stopt.

Nu ik dit schrijf realiseer ik me, dat 1 augustus toch ook een bijzondere 
datum is. Het was 1 augustus 1963, dat mijn dienstwerk voor en met mensen 
begon. Op die dag begon mijn loopbaan in de verpleging, wat ik 30 jaar heb 
mogen en kunnen doen. Door mijn gezondheid moest ik kiezen voor een minder 
lichamelijk belastende activiteit in de zorg voor en naar mensen. Dat werd het 
Diakenambt. Dat wat ik in de verpleging had mogen leren aan geestelijke zorg 
en persoonlijke aandacht voor mensen kwam in mijn nieuwe ambt goed van pas.

Want de vele zieke mensen hadden mij geleerd en laten zien wat echt 
geloven is, wat ook twijfel en ongeloof betekend, wat echt bidden is. Zij waren 
de vertaling van de Blijde Boodschap, het H. Evangelie, wat ik als diaken verder 
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kinderen, kleinkind en familie. In de aankondiging van zijn ontslagaanvraag zegt 
hij te begrijpen dat dit alles extra druk legt op anderen om leven in de parochie te 
houden. Moedeloosheid is echter niet nodig, zegt hij, want er blijven heel veel 
goede mensen die er een draai aan willen geven. 

Hoe kijkt hij terug op zijn loopbaan als diaken? ‘Ik heb in al die 
prachtige jaren ontzettend veel mooie en goede mensen mogen ontmoeten voor 
wie ik iets van de blijdschap uit het Evangelie heb mogen aandragen, en 
waarmee ik ook heb mogen voorgaan en meevieren. Mijn dank naar de vele 
vrijwilligers, die óók onbezoldigd hun werk deden, is groot. Dankzij hen is een
deel van mijn leven gepolijst en rijker geworden’. 

Dank je, Louis, we zullen je missen. C.P.

DRIE OGEN EN EEN POOT
Soms kom je een poot tekort. Heeft u dat gevoel ook weleens? Van hot naar her, 
de hele dag, de hele week en ook in het weekend. De kinderen moeten naar 
school, het werk moet af en wat niet “echt moet”, komt op de tweede plaats. Dat 
overkomt niet alleen ons gezin, maar gebeurt in elk gezin. En als het een keer 
niet op die manier loopt, dan is er iets mis, dan hapert het systeem en is er stress 
in huis. Tijd om naar de kerk te gaan is er niet, want naar de kerk gaan “moet 

niet” en “kan altijd nog”. Onlangs, op
een zondag waren we wel in de kerk, 
samen, met z’n allen, het hele gezin, 
geen stress. Het was een uitje, zomaar 
en opeens. Ongepland, “omdat het 
kon”. De klokken van Winssen wekten 
ons om half tien. Iedereen was nog 
moe. Werk en een kinderpartijtje 
bleken toch vermoeiender dan gedacht. 
Regen was op komst en wat doe je dan 
op zo een dag? We zijn naar Keulen 
gegaan! Alles ging vlot en snel. 
Brunchen deden we in de auto en om 
klokslag één uur stonden we op de 
Domplatz. Honderden jaren is er

(foto: Allard Hosman)
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Weurt

WOORD VAN DANK, DOOR PASTOR JAN DE WAAL
Beste mensen, Het laatste half jaar overwegend, kan er alleen maar bij mij, 
vreugde naar voren komen. Maar we moeten natuurlijk niet alleen naar mij 
kijken, maar naar het geheel van onze Geloofsgemeenschap. 

Wij hebben de afgelopen zes maanden keihard gewerkt om de 
Geloofsgemeenschap draaiende te houden. Daarnaast zijn er de nodige 
scharnier momenten geweest, mensen die kindjes te doop hadden, mensen die 
zich voorbereiden op een huwelijk, maar ook mensen die onze dierbare 
overledene een uitgeleiden gedaan hebben. Daarnaast de nodige weekend 
vieringen, de doordeweekse vieringen en alle andere activiteiten die er rondom 
de toren zijn geweest. Daarvoor allemaal heel hartelijk dank dat jullie het 
samen willen dragen. Ook wil ik een beetje stilstaan bij mijzelf omdat ik mijn 
25-jarig Priesterfeest mocht vieren dank zij jullie. Jullie als 
Geloofsgemeenschappen die mij dragen in mijn zijn als Pastor, als Priester. 
Het was een overweldigend feest en jullie hebben echt wel gezorgd dat ik geen 
enkele reis Lourdes kreeg maar ook een retourtje. Ook mijn reis naar Rome 
kan ik wel degelijk gaan maken. 

Ik wil daarom dan iedereen die op welke wijze dan ook aan deze dag 
heeft meegeholpen heel heel hartelijk bedanken. Maar ook dank je wel voor 
alle aandacht, alle goede gaven die ik heb mogen ontvangen. Ik durf ook 
rustig te zeggen dat het een bron is om te zeggen: We gaan er weer voor! 
Zolang als het mij gegeven is wil ik Herder zijn en zolang als het jullie 
gegeven is kunnen jullie de Gemeenschap draaiende houden.  Het is de 
Gemeenschap die zichzelf wat dat betreft iedere keer opnieuw pastoraal 
levendig houdt. Ik wens ons alle een goede vakantie periode toe, doe rustig 
aan, rust goed uit en kom gezond weer thuis. 

JAN DE WAAL, JULLIE HERDER
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Weurt 
 
 
 
 

 
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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Misschien zit alles een beetje tegen op vakantie. Misschien verregent 
de hele vakantie wel. Misschien denk je dan wel; “God, was dat nou nodig 
geweest? Hadden we nou niet een dagje dat vakantiegevoel mogen hebben?” 
Of je denkt: “Al is het nog zo slecht, God, we maken er toch iets van!”. Hoe 
dan ook. OOK DAT IS BIDDEN…….

GENIET VAN DE VAKANTIE, Pastor Bertus Visschedijk

EERVOL ONTSLAG PASTOOR VAN DOOREN
Na bijna 23 jaren als pastor en pastoor in Beuningen, heeft Harry van 

Dooren om gezondheidsredenen de bisschop per 1 september a.s. om ontslag 
gevraagd en dit vervolgens gekregen. 

Wij kennen Harry als een man met visie, die eerst als opvolger van 
pastoor Planken de Corneliusparochie weer tot bloei bracht, en tegen het eind 
van zijn carrière als pastoor alle voorwaarden schiep voor een geslaagde fusie 
van de parochies Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. 

Harry blijft in Beuningen wonen en zal desgewenst, als zijn gezondheid 
dat toestaat, nog assisteren bij vieringen in de Corneliuskerk. We zullen hem dus 
niet helemaal moeten missen. Zijn opvolger wacht de niet geringe taak Harry’s 
erfenis in Beuningen te behouden: een geloofsgemeenschap met honderden 
vrijwilligers die onder zijn inspirerende leiding meebouwden aan hun parochie, 
letterlijk en figuurlijk. Van koren en werkgroepen voor catechese, tot de bouwers 
met steen, hout en cement die zorgden voor herinrichting van de pastoriezolder, 
bouw van het koetshuis, het huisje op het kerkhof, het archief en duizend-en-een 
andere zaken. 

Op dit ogenblik beraadt het bisdom zich over de opvolging, terwijl 
bestuur en vrijwilligers zich inzetten om de komende periode te overbruggen. 
Harry’s kerk moest open zijn, gastvrij en menselijk. Met een tafel waaraan 
iedereen mocht aanschuiven. En we vertrouwen erop, dat dit ook na zijn vertrek 
zo blijft. C.P.

VERTREK DIAKEN DONKERS
Diaken Louis Donkers heeft aan de bisschop zijn ontslag gevraagd per 1 

augustus 2016. Zijn gezondheid staat hem niet meer toe het werk dat hij bijna 22 
jaar heeft mogen doen, voort te zetten  zoals hij dat zou willen. De werking van 
hart en longen zijn hiertoe een te grote belemmering. Diaken Donkers is nu 68 
jaar en wil samen met zijn vrouw Annie toch meer gaan genieten van zijn 
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COMMUNICANTEN WEURT
Op zondag 5 juni hebben Tygo en Britt Meijer, Yinte Smits, Thom Peters, 
Dylan de Waal, Daan Sanders, Fenne Willems en Giel Jacobs de Eerste 
Communie gedaan. Een mooie zonnige dag en een vrolijke viering! De 
communicanten hebben zelf op papier gezet wat ze van deze bijzondere dag 
vonden.

COMMUNIEWERKGROEP WEURT
Jan de Waal, Marleen Verduijn, Krystel Smits en Femke Goorsenberg

Wij, Britt en Tygo, hebben 5 juni 2016 onze eerste heilige communie gedaan, 
wij vonden dit leuk om als broer en zus samen mee te maken want het was 
best wel spannend. We hebben met de voorbereidingen enorm gelachen en 
plezier gehad met pastoor Jan! Wij vonden het top en zouden het zo weer over 
doen!

Gr Tygo en Britt Meijer

Ik vond het heel leuk om de komunie te doen en ik hoop dat het rest van het 
jaar en anderen jaaren leuk word!

Groetjes Yinte

Ik vond het heel leuk. Ik kreeg voor het eerst een hostie. Heel bedankt voor 
alles. Groetjes Fenne

Ik heb een erg leuke dag gehad. Het was erg druk in de kerk en dat vond ik erg 
fijn. Ik denk dat ik vaker in de kerk kom om te bidden en met Jezus aan tafel 
te gaan en om samen aan God te denken. Ik wil iedereen bedanken voor deze 
mooie dag! 

Thom Peters, Amen

Een mooie zonnige zondagochtend en heel veel kinderen in de kerk. Een 
mooie dienst en prachtige versiering. Meneer pastoor, werkgroep en alle 
ouders bedankt voor al het werk! 

Groetjes Giel 

Het was een mooie dag. We waren allemaal samen in de kerk en het voorlezen 
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Gr Tygo en Britt Meijer
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jaar en anderen jaaren leuk word!
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Het was een mooie dag. We waren allemaal samen in de kerk en het voorlezen 



vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en 
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij 
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest! 

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen.

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'.

vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en 
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij 
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest! 

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen.

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'.

vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest!

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter 
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook 
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook 
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf 
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen. 

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze 
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'. 

vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest!

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter 
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook 
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook 
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf 
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen. 

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze 
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'. 

vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest!

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter 
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook 
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook 
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf 
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen. 

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze 
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'. 

vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en
gezellig. 

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij
kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest!

Groetjes Dylan

(Foto: Paul Benschop)

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL
Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter 
het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook 
het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook 
gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf 
12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen. 

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles 
waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze 
opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'. 

VAKANTIE…..
Kun je je al voorstellen, hoe je straks ligt te zonnen met de warmte 

van de zon op je rug en je benen en dan ook: dat heerlijke doezelige gevoel. 
Misschien zul je op zo’n ogenblik voelen: “God, wat is het leven toch goed”. 
OOK DAT IS BIDDEN…

Misschien raak je met je ouders, of met wie dan ook, aan de praat 
terwijl een lange wandeling maakt, of rustig voort zoeft op je fiets. De bossen 
ruisen om je heen, de wind speelt met je haar en je praat over dingen die je 
echt belangrijk vindt. Iedereen heeft alle tijd voor je, je voelt vertrouwen, 
warmte en je denkt bij jezelf: “God, bedankt voor dit moment”. OOK DAT IS 
BIDDEN…

Misschien zul je in de vakantie op een berg staan. In de diepte 
bewegen de autootjes onhoorbaar tussen de hoge bergen, die in duizenden 
jaren bijna niet veranderen. Met dat schitterende uitzicht aan je voeten denk je 
misschien even aan God en je denkt: “Wat geweldig hebt U dit gemaakt!” 
OOK DAT IS BIDDEN……

Misschien zul je in de vakantie staan bij een geweldige waterval of je 
schuilt voor een enorme plensbui of bliksemflitsen od donderwolken, en onder 
al dat natuurgeweld denk je misschien aan God, maar je vindt er geen 
woorden voor. OOK DAT IS BIDDEN….

Misschien lig je in de vakantie in bed na te genieten van een 
avontuurlijke, opwindende dag pretpark. Je bent loom en moe en wat je hebt 
meegemaakt flitst nog eens aan je voorbij en je denkt bij jezelf: “God, wat is 
het leven toch goed”. OOK DAT IS BIDDEN….

Misschien ga je op een ochtend vroeg naar het strand. Op de laatste 
duin zie je opeens de wijde zee, die zacht ruist aan het stille strand. Het si een 
stralende dag vol met belofte en strandpret. Vlak voor je de spurt neemt van 
de duin af, de zee tegemoet, gaat het door je heen: “God, wat is het leven 
mooi”. OOK DAT IS BIDDEN…….

Misschien kom je er ‘s nachts op de camping even uit en vlak voor je 
teruggaat naar je tentje, kijk je omhoog naar de overdaad van sterren boven je; 
triljoenen kilometers ver weg kijk je het heelal in. Je haalt eens diep adem, je 
rilt even in de grote nacht en je denkt bij jezelf: “God, wat machtig!”. OOK 
DAT IS BIDDEN……

Je ontmoet op vakantie veel mensen, de kinderen die vlot de weg 
wijzen in een vreemde taal, de campingbaas, de pensionhouder, de verkopers 
op de drukke markt, het oude vrouwtje dat voor haar huis zit te breien, je 
speelkameraden: Allemaal andere mensen dan hier in Maas en Waal. Denk 
dan eens bij jezelf: “God, help ze allemaal, zorg goed voor hen en hun 
familie”. OOK DAT IS BIDDEN………
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In de afgelopen jaren ontving de school een aandenken van de schoolverlaters 
van groep 8. Van deze kunstwerken komen foto's in de nieuwe school te 
hangen. Kinderen/ouders die interesse hebben in hun gemaakte kunstwerk, 
kunnen dit ook op woensdag 13 juli op komen halen. Zegt het voort....

U bent van harte welkom!

Vooraankondiging;
Op 3 september, op zaterdagmiddag, wordt heel Weurt uitgenodigd om naar 
de opening van De Kloosterhof te komen. U komt toch ook?

Annemiek Breimer
De Ruyter

EEN MOOIE TRADITIE

Ons dagelijks kopje koffie slaan we nooit over. Elke morgen omstreeks 10 uur 
staat in menig gezin, werkplaats of bedrijf de koffie bruin en worden de kopjes
gevuld. Een sneetje peperkoek of koekje hoort er dan natuurlijk bij. Meestal 
onder een gezellig praatje worden er dan 2 kopjes gedronken, waarna de 
koffiepauze er op zit en de werkzaamheden worden hervat. Zo ook op de 
woensdag ochtend na het rozenhoedje en de H. Mis en op de donderdag 
ochtend als de groep vrijwilligers in en rondom de kerk actief zijn en 
omstreeks 10 uur de koffie wordt geserveerd in het parochiehuis. En natuurlijk 
het koffie-uurtje om de 4 weken na de zondagse H. Mis. Onze pastor Jan de 
Waal is bij al deze gelegenheden ook altijd aanwezig. Het is dan meestal een 
gezellige samenzijn en er wordt door de aanwezigen het wel en wee van de 
parochie verteld. 

Het herinnert mij aan de tijd dat wij beurtelings op koffie visite gingen bij 
onze moeders. Omstreeks 10 uur werden de koffieboontjes dan door moeder 
gemalen en het water opgezet om te koken. Onderstaand gedicht wat 
ondergetekende omstreeks 1990 schreef, (natuurlijk in het Wurts) geeft de 
toenmalige sfeer weer. Een mooie traditie.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

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

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

Pastorieën:
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Redactieleden “Rondom Johannes”

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

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven

Trudy Teunissen
Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 3 september 2016.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 18 augustus naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

PUTJE KOFFIE                           

Op tiêd ’n putje koffie drinken, dèt duun we allemoal graag.
’t Is goed vur grote minsen, mar nie vur unne kleine blaag.
’s Mèrgens vroeg begint ’t al, zo èfkes noa tiên uur.
’t Woater wordt dan opgezet, vur te koken op ’t vuur.

Moêder git dan koffie moalen, ze nimt de meulen op de slip.
Ze drêait dan net zo lang mit de zwingel, 
tot ’t gemoalen ien ’t bèkske zit.
Rap de koffiekan genomen, ze schept er dan de koffie ien.
Vur de smaak wá sucharij, ’t wordt zo ’n lekker medicien. 

Dan nimt ze ’t kokend woater, schudt de kan tot ’t rèndje vol.
D’n drap kumt dan helemoal nar boven, op unne mooie ronde bol.
De koffie mot nou efkes trekken, moêder zet de kumkes kloar.
De sukerpot en wèrme melk, alles is nou vur mekoar.

Dan pakt ze ’t koffiezifke, netjes ien de linkerhaand.
De koffiekan ien de rechter, mar ze stót èrst efkes tegen de kaant.
D’n drab kumt dan uut ’t piepke en die kiept ze wèr ien de koffie terug.
Doarnoa vult ze alle kumkes, heel sekuur mar toch ok vlug.

Melk en suker vur wie dèt lusten, hoe dègge de koffie lekker viendt.
’n Speculoaske of ’n mupke, ’t wordt deur moêder opgediend.

Zo drinken we dan twee bèkskes, van dèt lekkere brune gerij.
Moêder is dan bar tevreje en iedereen kiekt dan ok blij.
Het is bij ons echt de gewoonte, smèrgens koffie drinkes tied.
Ik hoop mar dèt ’t koffie ureke, nooit ès traditie bij ons sliet.

JAN MIT ‘ROAKELIEZER

  Vakantie

  Eervol ontslag Pastoor Van Dooren

  Vertrek Diaken Donkers

Zomer 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. 

Parochie H. Johannes XXIII
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