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Toen werd het kleine Kind geboren, 
Maria wikkelde Hem in een doek.
Ze was moe maar intens gelukkig 
en even later kwam er al bezoek.
Het waren herders die ’n ster zagen stralen,
terwijl zij in hun bivak lagen.
Maria zei hun zacht: 
Dit is het kindje Jezus,
waarna zij knielden op de grond.
Met hun kwamen ook de os en ezel,
een paar schapen liepen in het rond. 
Plotseling zongen engelen, 
zeer zuiver en met pracht: 
”GLORIA IN EXCELSIS DEO !”
midden in de nacht.

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

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

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

December 2016



Parochie H. Johannes XXIIIParochie H. Johannes XXIII

KERSTMIS 2016
Toen ze beide moe en uitgeput,
weer in de gure avondwind stonden,
nadat ze in het logement op het marktplein,  
voor hun beide geen plaatsje vonden,
sprak Jozef ontredderd en wat kwaad: 
”Maria, ik weet nu echt geen raad.” 

En zij, rillend van de kou en vreselijk ongerust, 
-de weeën kondigde zich reeds lichtelijk aan -,
zei zachtjes :”Jozef goede trouwe vriend,
laten wij dan toch maar verder gaan.
Herders slapen vaak op de grote hei, 
wellicht is er voor ons ook een plaatsje bij.”

Moeizaam trokken ze toen verder, 
trotseerde de gure wind en kou. 
Jozef trok aan het leidsel van de ezel en zei:
”Kom beestje, toe, kom gauw.” 
Plotseling zagen ze een oude stal, 
daarin ’n kribbe en stro, dat was al.
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Beste Parochianen,
Op het moment dat ik dit stukje laat schrijven, ben ik net terug uit Rome. 

Dan zult u misschien zeggen, wat moest hij nu alweer in Rome?
Het is de afsluiting voor mij van mijn jubileumjaar en dat viel ook samen 

met de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Wij hebben een 
schitterende reis gehad.

Een ding wil ik daar even uitlichten. Net dat stuk dat wij gemist hebben, 
namelijk ‘Het sluiten van de Heilige deur’. Bij het sluiten van de Heilige deur 
heeft Paus Franciscus ons duidelijk gemaakt dat het jaar van Barmhartigheid 
visueel misschien afgesloten is, maar dat het nog duidelijker visueel 
waargemaakt moet worden. Dat wil zeggen dat wij als volgelingen van Jezus 
van Nazareth, dat wil zeggen christenen in welke denominatie dan ook, er 
voor moeten zijn als de barmhartige mens voor onze medemens.

In een van de predicaties die ik afgelopen 
week gehoord heb werd er gesproken over het 
symbool van de tijd van het Heilig jaar, waarin 
de dragende Christus een eenogige lamme op 
zijn schouders heeft. Het zogenaamde ‘Derde 
Oog’. En dat zogenaamde derde oog is iets wat 
wij eigenlijk allemaal hebben. Want krijgen we 
niet allemaal de kriebels als er iets mis is? Of 
als er iets verkeerd gaat, of als mensen in de 
verdrukking komen?

In de voorbereiding op het Kerstfeest kunnen 
wij er ons van verzekeren dat dit derde oog wel 
weer degelijk zal gaan werken. Want wat 

hebben wij toch weer een puinhoop in het jaar 2016 achter ons liggen. Wat 
moeten wij in 2017 allemaal weer gaan verstouwen?

Ik wil niet mistroostig zijn, maar van juist de oproep die ons de Heilige 
Vader Paus Franciscus heeft gedaan, zeggen mensen, laat ons inspireren door 
de boodschap van Jezus van Nazareth. Die boodschap is een boodschap die 
eindigt in het heil en in het licht van de Schepping. De Schepping die wij in 
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ANDREASFEEST
Op woensdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas 

herdacht. Om 19.00 was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige 
avond voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. De opkomst was 
goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn 
een tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Riet Hendriks en Gerrit Hammen kregen van Jan de Waal het 
Andreaskruisje opgespeld, omdat zij al vele jaren zeer actief zijn binnen onze 
geloofsgemeenschap. Riet Hendriks is gastdame op de pastorie en Gerrit 
Hammen acoliet. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat er binnen 
de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan.

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor 
onze geloofsgemeenschap Heilige Andreas. Zonder jullie kunnen wij niets 
beginnen.

CONTACTGROEP HEILIGE ANDREAS TE WEURT

KINDERKERSTVIERING
Op zaterdag 24 december om 18.00 is er weer een kinderkerstviering in de 

Andreaskerk. Alle kinderen ouders/opvoeders en natuurlijk opa's, oma's en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens deze viering wordt er een heel mooi kerstverhaal voorgelezen en 
natuurlijk zullen er kerstliedjes gezongen worden.

Wil jij graag komen, dan mag je als herder of engel verkleed komen, achter 
in de kerk zullen er ook wat herderskleren aanwezig zijn. Vind je het ook een 
beetje spannend om in het donker even naar een warme lichte plek te komen, 
waar sfeer is, waar even stil gestaan wordt wat het is om samen met elkaar te 
vieren en te zingen voor een klein kind wat in die nacht geboren wordt?

Kom dan, want het wordt vast weer mooi. De werkgroep kerstviering heeft 
weer een heel mooi verhaal gevonden die door iemand heel speciaal wordt 
voorgelezen.
Graag tot 24 december 18.00 in de kerk.
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handen gekregen hebben, waar wij heel duidelijk ook verantwoording voor 
moeten dragen en mogen dragen.

Een boekje wat u misschien kunt kopen, juist voor deze dagen, is de 
encycliek Laus Deo Een boekje waarin onze Paus een beetje zijn strategie 
voor de komende periode nog uit heeft gezet. Het is eigenlijk de ‘Achtste 
Zaligheid van barmhartigheid’.  Het Achtste werk, redding van de schepping 
door alle mensen, groot, klein, vrouw, man, dik, dun, blank of zwart.
Ter voorbereiding op het Kerstfeest wens ik u een hele gezegende Adventstijd 
toe.

JAN DE WAAL, PASTOR IN WEURT

DANKWOORD & KERSTWENS EMIRITUS-DIAKEN DONKERS

Beste parochianen van de H. Johannes XXIII Parochie, Een bijzonder jaar 
sluit ik af, het jaar waarin ik afscheid nam van een werkzaam leven van 53 
jaar. 
Dank voor alles wat ik heb mogen delen met velen van jullie. 
Dank voor de vele mooie woorden en gebaren bij mijn afscheid. 
Mede namens Annie en mijn kinderen dank voor het goede. 
Het ga U allen goed, Goede Mensen. 

Onze Kerstwens: Eén ster

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
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Weurt

REISVERSLAG ROMEREIS DOOR JAN DE WAAL
Mijn reisverslagje van de week Rome, die wij met tweeduizend andere 

Nederlandse pelgrims hebben mogen maken, bij de afsluiting van het 
Genadejaar, het Heilig jaar van Barmhartigheid.

Een reis met vele indrukken, een reis met bemoediging, troost en 
huilpartijtjes, maar zeker ook met lachpartijen, met vermoeide voeten, met 
vermoeide kuiten en bovenbenen. Maar zeker ook met hele mooie gedachtes 
die we gedeeld hebben met elkaar, door elkaar.

Aandacht voor elkaar in de kleine dingetjes, een kuil in de weg, een spoor
van drie soorten kinderkopjes, een spoor van ongelijke trappen, maar ook een 
spoor van blijdschap, van “zie je daar”, terwijl je niets kunt zien. En dan toch 
lachen en zeggen, het is goed. 

Wij hebben van het oude Rome genoten. Het grootste openluchtmuseum 
van de wereld. Met daarin ook de geschiedenis van ons mens-zijn mogen 
beleven. In stilte, in rumoer, in gebed, in spontaan gezang. 

Als pelgrim en als jubilaris mocht ik dit jubeljaar voor mij hier ook 
afsluiten. In grote dankbaarheid omringd door zes engelen. Zes engelen die 
vragen hadden, die graag de oudheid in het moderne leven wilden zien. In een 
busrit, in een rit in de metro, zingend of gewoon in de taxi terug naar het hotel, 
even krijgsraad houden. Ik spreek misschien in raadselen, maar die raadselen 
kunnen bevraagd worden door degene die mee geweest zijn.

Met grote dankbaarheid durf ik rustig te zeggen: Da ge bedankt bent da wit 
ge en houdoe wah.

Het was geweldig mede dankzij jullie ondersteuning, door er gewoon 
te zijn en door de gaven die ik gekregen heb bij mijn zilveren priesterfeest. 
Dank je wel nogmaals, 

JAN DE WAAL
Jullie herder
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Wij hebben van het oude Rome genoten. Het grootste openluchtmuseum 
van de wereld. Met daarin ook de geschiedenis van ons mens-zijn mogen 
beleven. In stilte, in rumoer, in gebed, in spontaan gezang. 

Als pelgrim en als jubilaris mocht ik dit jubeljaar voor mij hier ook 
afsluiten. In grote dankbaarheid omringd door zes engelen. Zes engelen die 
vragen hadden, die graag de oudheid in het moderne leven wilden zien. In een 
busrit, in een rit in de metro, zingend of gewoon in de taxi terug naar het hotel, 
even krijgsraad houden. Ik spreek misschien in raadselen, maar die raadselen 
kunnen bevraagd worden door degene die mee geweest zijn.

Met grote dankbaarheid durf ik rustig te zeggen: Da ge bedankt bent da wit 
ge en houdoe wah.

Het was geweldig mede dankzij jullie ondersteuning, door er gewoon 
te zijn en door de gaven die ik gekregen heb bij mijn zilveren priesterfeest. 
Dank je wel nogmaals, 

JAN DE WAAL
Jullie herder 30 
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Eén kind
het begin van een toekomst  

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

Louis en Annie
Donkers van de Werdt

CONCERTEN IN DE KERSTTIJD:
In de komende kersttijd zijn er diverse kerstconcerten gepland.

Winssen: Koninklijke Fanfare U.L.T.O. in Kerstsfeer
Zaterdagavond 17 december om 20.00, in de R.K. kerk in Winssen

De entree is gratis een vrije gift wordt op prijs gesteld. Kerk is open om 19.45.

Winssen: Senioren Mannenkoor ‘De Bronzen Stemmen’
Zondag 18 december 2016 om 15.00 in de H. Antonius van Padua-kerk

De entree is gratis, na afloop van het concert is er een mogelijkheid om uw 
bijdrage te geven ter bestrijding van de kosten van het concert

Beuningen: Kerstconcert Kunst & Volharding
Op 18 december om 15.00 is er het traditionele kerstconcert van Kunst & 

Volharding in de Corneliuskerk.

Beuningen: Kerstconcert Muzimare
Op 29 december om 15.00 is er het kerstconcert van Muzimare in de 

Corneliuskerk.

Weurt: Eindejaarsconcert muziekvereniging NAG
Op 18 december om 20.00 in MFA de Kloosterhof. Op deze avond zullen er 

twee jubilarissen gehuldigd worden en vindt de trekking van de loterij plaats.
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Een moraal van dienstbaarheid
Wat Jezus de apostelen voorhoudt wil geen theoretische oplossing zijn voor 
dit vraagstuk, maar is meer praktisch van aard. Immers, als iedereen zich 
opstelt als dienaar van zijn naaste in plaats van te streven naar macht en status, 
krijg je een ander soort samenleving. Of je nu een hoge functie in regering of 
bedrijfsleven hebt, of een gewone werknemer bent: het gaat erom anderen 
dienstbaar te zijn. Je vervult je taak niet ter vergroting van je eigen macht of 
ego, maar met het uiteindelijke heil van je medemensen voor ogen. Een 
samenleving met dit principe geeft iedereen de ruimte zijn of haar talenten te 
ontplooien, en de vruchten daarvan worden op verantwoordelijke wijze 
gedeeld. Niemand stelt zichzelf dan als mens boven de ander. Zou een 
dergelijke samenleving als geheel niet beter zijn, rechtvaardiger, gelukkiger? 
Niet het individu wordt dan voor dit dienen “beloond”, als je het zo wilt 
noemen, maar de hele samenleving. Een verruiming van het ‘voor wat hoort 
wat principe’, maar meer in overeenstemming met wat de Bijbelse Jezus leert. 

Een opdracht
Deze moraal gaat in tegen veel van wat we 
om ons heen zien: zorg dat je de ander 
overtroeft, val op, wordt beroemd, verdien 
veel geld, gebruik anderen voor jouw 
carrière. Jezus’ manier van leven vormt het 
tegenwicht voor een maatschappij met als 

motto ‘ieder voor zich’. Zijn morele richtlijn is er een van naastenliefde, in een 
wereld, waarin vaker de wet van de jungle heerst. Waarin harde concurrentie 
blijkbaar motor van de vooruitgang is. Zijn woorden daar toe te passen lijkt 
moeilijk. Toch is het aan christenen dit te proberen. Deze wet is vooral een 
opdracht. Een opdracht om steeds weer eerlijk bij onszelf te rade te gaan hoe 
wij we het principe van liefdevol dienen vorm kunnen geven. Een dergelijke
verfijning van moreel bewustzijn is een levenswerk. Fouten mogen we maken. 
Die kunnen leermomenten zijn. Misschien wordt het ons dan duidelijk, dat we, 
net als de apostelen Jacobus en Johannes, ons leven een andere wending
dienen te geven. 

C.Petri
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VOOR WAT, HOORT WAT….?
Hoe maak je bij Jezus een slechte beurt? Lees maar in hoofdstuk 20 van het 

Matheus evangelie! De moeder van de apostelen Jacobus en Johannes smeekt 
Jezus om haar zonen een ereplaats te geven wanneer het koninkrijk van de 
Messias is aangebroken. Weet je wel wat je vraagt, zegt Jezus. Zijn jullie,
Jacobus en Johannes, in staat de beker te drinken die ik zal moeten drinken? 
Waarmee hij bedoelt, dat het zijn bestemming is te lijden en te sterven voor de 
verlossing van zijn volk. De broers beamen dat wat al te makkelijk. Jezus 
tempert daarna hun verwachtingen: dat moge dan zo zijn, maar het is niet aan 
mij om als beloning daarvoor ereplaatsen uit te delen. De andere apostelen 
ergeren zich aan het gedrag van de twee, en Jezus gaat verder op de zaak in. 
Wie mij volgt, zegt hij, moet niet uit zijn op eer, macht en gezag. Grootheid 
bereikt degene, die dienstbaar, ja zelfs slaaf van allen is. 

Menselijk
Jakobus, Johannes en hun moeder demonstreren een heel menselijke 

houding. Zij menen dat ze door trouw te zijn aan Jezus een beloning 
verdienen. Uit hun woorden spreekt een opvatting van moraal die vaak 
voorkomt: je doet iets goeds en daarvoor krijg je dan iets goeds terug. In de 
zin van: ik geef jou iets, opdat jij mij iets geeft. Voor wat hoort wat, zouden 
wij zeggen. Maar je kunt je afvragen of handelen met de intentie er een 
beloning voor te krijgen wel echt morele waarde heeft. Is het niet veel meer 
zo, dat wij mensen het goede moeten doen zonder er iets voor terug te krijgen? 
Iets moeten doen eenvoudigweg omdat het goed is? 

Doolhof
Maar wat is dan precies dat goede, dat is tegenwoordig niet zo duidelijk meer. 
De moraal lijkt vandaag de dag op een doolhof. Een onontwarbaar geheel van 
grijstinten. Wit en zwart lijken wel te zijn verdwenen. En daarom is de vraag 
wat dan het echt goede en echt kwade is niet zo eenvoudig te beantwoorden. 
Ieder mens wordt grootgebracht in een cultuur met bestaande opvattingen over 
goed en kwaad. Dit idee is voor sommigen aanleiding om goed en kwaad te 
relativeren. Immers: wat in de ene cultuur goed is, kan in de andere juist fout 
zijn. Ook de christelijke moraal is daarom slechts een van vele mogelijke 
moralen. Niet beter of slechter dan andere. 
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BIJDRAGE VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR
In de afgelopen maanden zijn er veel veranderingen geweest binnen onze 

parochie. Het vertrek van pastoor Van Dooren en Diaken Donkers zijn hiervan 
belangrijke voorbeelden. Anderzijds is de presentie van onze nieuwe bisschop 
meer en meer voelbaar en kunnen we de veranderingen die op ons afkomen 
toch in een positief licht plaatsen.

Veranderingen vragen om initiatief en betrokkenheid van de mensen die er 
vorm aan kunnen geven. Zo zal ook onze nieuwe fusieparochie vorm moeten 
krijgen en die vorm zal door ons zelf kunnen worden gecreëerd. Wij, u en ik, 
maken namelijk onze gemeenschap en zorgen voor herkenbaarheid ervan. Dit 
benoemde onze bisschop de Korte ook tijdens zijn installatieviering en hij 
sprak uit dat deze tijd van verandering als ‘de jaren van de waarheid’ moet 
worden gezien.

De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de 
toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende 
middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen, maar ook hun 
talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk. Daarnaast gaf de bisschop aan 
dat het samenwerken, de vorming van netwerken van groot belang is en stelde 
dat “christenen van verschillende tradities elkaar dienen te zoeken en vinden 
om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn”.

In deze context kan ook onze nieuwe fusieparochie H. Johannes XXIII 
worden gepositioneerd. Het bestuur is dan ook met vertrouwen in gesprek met 
de bisschop en zijn vertegenwoordigers om een nieuwe pastoor te vinden die 
onze parochie kan leiden naar een nieuwe fase in samenzijn binnen ons geloof.

Allard JF Hosman (Vice-voorzitter Parochiebestuur)

 
NIEUWE TARIEVEN

Met ingang van 1 januari 2017 zijn in de parochie nieuwe tarieven voor 
kerkelijke diensten vastgelegd. Zo is de prijs voor een gebedsintentie in elk 
kerkdorp nu €11 (ongeacht het aantal personen).

De gehele lijst is te vinden op de website: www.johannesxxiii.nl en voor 
eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

BIJDRAGE VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR
In de afgelopen maanden zijn er veel veranderingen geweest binnen onze 

parochie. Het vertrek van pastoor Van Dooren en Diaken Donkers zijn hiervan 
belangrijke voorbeelden. Anderzijds is de presentie van onze nieuwe bisschop 
meer en meer voelbaar en kunnen we de veranderingen die op ons afkomen 
toch in een positief licht plaatsen.

Veranderingen vragen om initiatief en betrokkenheid van de mensen die er 
vorm aan kunnen geven. Zo zal ook onze nieuwe fusieparochie vorm moeten 
krijgen en die vorm zal door ons zelf kunnen worden gecreëerd. Wij, u en ik, 
maken namelijk onze gemeenschap en zorgen voor herkenbaarheid ervan. Dit 
benoemde onze bisschop de Korte ook tijdens zijn installatieviering en hij 
sprak uit dat deze tijd van verandering als ‘de jaren van de waarheid’ moet 
worden gezien.

De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de 
toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende 
middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen, maar ook hun 
talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk. Daarnaast gaf de bisschop aan 
dat het samenwerken, de vorming van netwerken van groot belang is en stelde 
dat “christenen van verschillende tradities elkaar dienen te zoeken en vinden 
om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn”.

In deze context kan ook onze nieuwe fusieparochie H. Johannes XXIII 
worden gepositioneerd. Het bestuur is dan ook met vertrouwen in gesprek met 
de bisschop en zijn vertegenwoordigers om een nieuwe pastoor te vinden die 
onze parochie kan leiden naar een nieuwe fase in samenzijn binnen ons geloof.

Allard JF Hosman (Vice-voorzitter Parochiebestuur)

 
NIEUWE TARIEVEN

Met ingang van 1 januari 2017 zijn in de parochie nieuwe tarieven voor 
kerkelijke diensten vastgelegd. Zo is de prijs voor een gebedsintentie in elk 
kerkdorp nu €11 (ongeacht het aantal personen).

De gehele lijst is te vinden op de website: www.johannesxxiii.nl en voor 
eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

23

23

December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

6

6

ACTIE KERKBLANS 2017: INLUIDMOMENT PAR. H. JOHANNES XXIII
Van 21 januari t/m 5 februari 2017 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans 

gehouden. Ditmaal met het thema ‘Mijn Kerk verbindt, mijn kerk in balans’. 
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties 
voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen 
die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ieder voor zich lijkt te zijn, is het 
de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Zaterdag 21 januari om 13.00 zullen we de start van de actie aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofs-
gemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten goede. Elk 
dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie 
de kerk in stand te houden. De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen 
hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de 
enveloppen huis aan huis bezorgen. 
Er zullen dit jaar geen eenmalige machtigingsformulieren in de envelop zitten.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website: www.johannesxxiii.nl
of e-mailen naar info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans

 
STICHTING AMAIDHI VRAAGT OM UW STEM!

Amaidhi is een Nijmeegse stichting dat al vele jaren hulp biedt aan 
straatkinderen in Chennai en het jongensweeshuis Karunalaya in India. Al 
meer dan vijftien jaar zetten de vormelingen van Beuningen zich in voor dit 
project. De band tussen de parochie en de initiatiefnemers Peter en Dilia 
Deurloo is daarom goed. Tot onze vreugde zit Amaidhi bij de top-10 van de 
prijs ‘De Gouden Gans’ van het fonds Wilde Ganzen. Echter om de prijs te 
winnen, waarbij ook een geldbedrag van €10.000 hoort, hebben ze uw stem 
hard nodig. Met het geld wilt Amaidhi een winkeltje beginnen dat bedoelt is 
als stageplek voor straatjongeren.
Om te stemmen en voor meer informatie over het project kunt u naar de 
website: www.goudengans.nl/amaidhi/dv/informatie
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E-MAIL
De oude e-mailadressen van de Corneliusparochie zijn vanaf heden 

definitief uit de lucht gehaald. Het gaat hierbij om de volgende adressen:
cornelius-parochie@hetnet.nl en ledenadm-cpb@hetnet.nl.

Om contact te zoeken met de parochie of de geloofsgemeenschap 
Beuningen kunt u gebruik maken van de volgende e-mailadressen:
Algemeen: info@johannesxxiii.nl
Secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl
Contactraad Beuningen: beuningen@johannesxxiii.nl

Het secretariaat is elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 telefonisch te 
bereiken.

OECUMENISCHE VIERING IN BEUNINGEN
Op zondag 29 januari is er in de protestantse kerk in 

Beuningen om 10.00 een oecumenische viering. 
Voorgangers zijn pastor Bertus Visschedijk, pastor Harry 
van Dooren, en dominee Conny van den Berg. Er is dan 
geen viering in de Corneliuskerk.

We nodigen u allen van harte uit om de zondag te vieren met onze 
medechristenen van de gemeente Beuningen.

In een tijd van hokjesdenken, wij-en-zij, en het opwerpen van muren en 
grenzen, is het juist goed om de deuren en ramen van onze kerken (en meer 
nog onze harten) open te zetten en in te zien dat er veel meer is dat ons 
verbindt, dan ons scheidt. Paus Fransciscus heeft kort geleden het jaar van 
barmhartigheid beëindigd door het sluiten van de Heilige Deur. Hij zei hier 
wel nadrukkelijk bij dat dit niet betekent dat gelovigen zich nu weer terug 
mogen trekken in de ivoren toren van het eigen gelijk en de eigen groep. Juist 
nu moeten we onze open hand blijven reiken naar medegelovigen van welke 
religie dan ook, open staan voor de mening van andersdenkenden, begrip 
krijgen voor wat vreemd of nieuw is, en boven al zorgen voor onze naaste.

Laten we die openheid naar elkaar dan ook van harte delen in ons mooie 
dorp, in een gezamenlijke viering.
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IN MEMORIAM

Winssen
Maria Theunissen-Lemmen
*25-11-1923 te Mill/ St. Hubert †18-10-2016 te Beneden-Leeuwen

Riek Janssen-Kroes
*7-3-1919 te Ewijk †13-11-2016 te Druten

Ewijk
Frans Hoes
*3-3-1934 te Ewijk †10-11-2016 te Ewijk

Jo Schaminée
*1-12-1934 te Altforst †17-11-2016 te Beuningen

Wil Boerakker
*2-2-1945 te Ewijk †1-12-2016 te Nijmegen

Riet Dekkers-Arts
*21-10-1929 te Ewijk †3-12-2016 te Druten
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Beuningen

HEEFT U EEN TAS OVER?
De Vormselwerkgroep Beuningen organiseert deze winter de actie:

‘Een tas voor een tas’. Daarom vragen wij u: Heeft u misschien één of meer 
leuke handtassen en/of rugzakken over die u wilt geven aan onze actie? Wij
gaan namelijk deze winter deze tassen opknappen en bewerken om ze in het 
voorjaar te kunnen verkopen.

Doordat er steeds minder kinderen in Beuningen zijn, zijn er ook minder 
vormelingen. Daardoor hebben het afgelopen jaar naast de kinderen van groep 
8 ook de kinderen van groep 7 hun vormsel gedaan. In Beuningen zetten de 
kinderen die zich voorbereiden op hun H. Vormsel al meer dan 15 jaar in voor 
het schooltassen-project van de Stichting Amaidhi. Zij zamelen geld in 
waarmee in India voor zo’n 400 kinderen uit de armste wijken van de stad 
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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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VROUWENGYM EWIJK
Een gezellige groep vrouwen is op zoek naar nog meer enthousiaste en 

gemotiveerde leden. Aangeboden door St. Perspectief wordt er wekelijks op 
maandag van 18.30 tot 19.30 gesport in Het Hart.

Het is gezellig om samen te sporten, door te trainen krijg je meer kracht, 
balans en coördinatie en door de begeleiding loop je minder kans op blessures.

De doelgroep is vrouwen van 55+. De kosten zijn €33 per half jaar.
Voor meer informatie: Valerie Bekkers, 024-6750939

Een tas voor een tas: een weeskind in Karunalaya krijgt een Amaidhi-tas aangereikt.
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Winssen

AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN

Op zondag 6 november jongstleden was in “de Paulus” te Winssen het 
afscheidsconcert van het Winssense kinderkoor DingeDong.

Foto: Gerry Schreven

De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 
van de mooie klanken van dit kinderkoor. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 1e
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SAAI

Een paar jaar geleden kwam Omroep Gelderland naar Winssen om een TV-
programma te maken, waarin het gehele dorp gemobiliseerd werd om 
opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten kreeg men de ochtend van de 
uitzending te horen en ’s avonds werd de uitwerking daarvan live op TV 
uitgezonden. Om dit goed uit te kunnen voeren is een geweldige 
saamhorigheid, improvisatietalent en kundigheid vereist. Winssen zette zich 
op de kaart.

De rivaliteit tussen Ewijk en Winssen is niet meer zo groot als vroeger. De 
plaatselijke voetbalclubs strijden nu een veel sportievere voetbalstrijd in wat 
vroeger de gemeente Ewijk was. In de in 2007 opgerichte pastorale eenheid 
werd eendrachtig samengewerkt. Maar Ewijk voelde ook de behoefte mee te 
werken aan het eerdergenoemde programma. Hetzelfde verhaal en dezelfde 
uitkomst. Het gehele dorp werd gemobiliseerd en de uiteindelijke uitzending 
was een succes. Winssen noch Ewijk kon als saai betiteld worden.

Weurt is bij mij een beetje onbekend moet ik eerlijk bekennen. Het staat 
wat verder van me af. Maar bij mijn werkzaamheden voor de in 2015 gestarte 
parochie Johannes XXIII heb ik toch gemerkt dat er een zekere onvrede 
bestaat naar het dorp Beuningen toe. Een onvrede die ook in Winssen en 
Ewijk te bespeuren valt. De parochie is nog te jong om die onvrede al glad te 
strijken. Beuningen klopt zichzelf wat op de borst en laat de andere drie 
geloofsgemeenschappen wat zwemmen, zo is tenminste het gevoel. Tijdens 
het eerder genoemde TV-programma werd in Ewijk op video een aantal korte 
uitspraken getoond, waarin Beuningenaren aan het woord kwamen om iets 
over Ewijk te zeggen. De uitspraak ‘saai’ werd gebezigd en mag karakteristiek 
zijn wat betreft de Beuningse insteek.

Beuningen als hoofdgeloofsgemeenschap moet zijn verantwoordelijkheid 
nemen in de parochie en de andere drie geloofsgemeenschappen meetrekken. 
Niet afstoten. Winssen, Ewijk en Weurt verdienen dat. Met ons vieren vormen 
we immers de parochie Johannes XXIII. Laten we het met zijn allen een 
parochie maken, die allerminst saai te noemen is.

Theo Coenders
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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 
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AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN

Op zondag 6 november jongstleden was in “de Paulus” te Winssen het 
afscheidsconcert van het Winssense kinderkoor DingeDong.
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De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 
van de mooie klanken van dit kinderkoor. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 1e
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Ewijk

2e KERSTDAG KERSTSFEER IN EWIJKSE KERK
Op maandag 26 december (2e Kerstdag) is in Ewijk
de R.K. Kerk net als voorgaande jaar open van 13.00
tot 16.00uur.

Men kan de ‘kerstsfeer’ aanschouwen in een prachtig 
versierde kerk. Tevens kunt u tijdens uw bezoek  
luisteren naar live muziek/zang. Meerdere jongeren 
zullen deze middag met  o.a.: Bugel, Bariton, Klarinet, 
Draailier, Gitaar, Trompet, Slagwerk, en zang de 
‘Kerstsfeer’ ten gehore brengen.

Graag begroeten wij u op 2e Kerstdag in Ewijk

DANKBETUIGING
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven en 
de aanwezigheid tijdens de ziekte en het overlijden van Frans Hoes.

Corrie, kinderen en kleinkinderen
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communie en Vormsel, maar ook tussendoor, was Dingedong te beluisteren in 
de kerk. Ze waren echter ook te vinden in verpleeghuizen en op het podium in 
de Nijmeegse schouwburg. Helaas zijn er op dit moment onvoldoende 
kinderen in Winssen, waardoor het koor genoodzaakt was om te stoppen. 
Tijdens het afscheidsconcert was er heel veel belangstelling in de Paulus. Nog 
een maal liet het koor haar beste stemmen horen. Na afloop werden de 
begeleiders in het zonnetje gezet en werd er in diverse speeches terug gekeken
waarbij iedereen het erover eens was dat het jammer is dat het koor stopt.

KORT KORT KORT

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

Landgoed te koop, inclusief echte Kortekaas: In de Gelderlander 
van 23 sep. jl. een mooie grote foto van Poes van den Heuvel met haar 
kleindochter in de tuin van de Essenhof. In mei jl. presenteerden Poes en 
Anton hun landgoed en woonhuis als volleerd verkopers in het tv programma 
‘Binnenstebuiten’. Sinds september staat het huis echter te koop omdat het te 
groot wordt. Zij hebben het huis destijds van Huub en Adelheid Kortekaas 
gekocht. De hand van Kortekaas is nog steeds zichtbaar op hun oude 
landgoed. Poes en Anton plaatsen diverse werken van hen in hun tuin. De 
meeste nemen ze mee naar hun nieuwe huis, maar één werk blijft en krijgt de 
nieuwe bewoner erbij: ‘De 5 tuinen van de 5 wereldreligies’. De 5 
waterkunstwerken tappen uit dezelfde bron, wat eenheid symboliseert.

Winssens koor stopt: in de krant van 27 okt. jl. de mededeling dat het 
Winssense kinderkoor Dingedong gaat stoppen. Ze treden nog een laatste keer 
op in Winssen omdat er te weinig kinderen zijn die een koor kunnen vormen.

Meester Jesper: op de voorpagina van de Gelderlander van vrijdag 
28 okt. een grote foto van meester Jesper Hesseling die inmiddels duizenden 
volgers heeft. Hij heeft een van de succesvolste  afspeellijsten in de online 
muziekbibliotheek ‘Spotify’. Zijn Facebook Messenger staat helemaal vol met 
artiesten die in zijn lijst willen. Hij heeft al bijna 34.000 volgers. Artiesten en 
platenmaatschappijen twitteren over Jesper en bieden hem concertkaartjes aan. 
Jesper vindt het helemaal te gek dat het zo loopt!
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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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Toekomst dorp in presentatie: in de Gelderlander van 29 okt. de 
mededeling dat St. Perspectief op 16 nov. een bijeenkomst houdt over de 
toekomst van Winssen. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen startte de
stichting het project ‘Krachtig Winssen’. Daarvoor zijn er het afgelopen jaar 
verschillende personen geïnterviewd over de vergrijzing van Winssen. Deze 
antwoorden zijn verwerkt in een rapport waarvan de belangrijkste bevindingen 
worden gepresenteerd op de informatieavond.

Beste verkoop postzegelactie: in de krant van 5 nov. de mededeling 
dat de school de Wegwijzer tot de 21 best scorende basisscholen horen bij de 
kinderpostzegelactie van dit jaar. Als beloning gaat de school op reis naar 
Walibi Holland. Kinderen van de Wegwijzer proficiat en veel plezier namens 
ons allen!
Winssen snakt naar jongeren: in de Gelderlander van dinsdag 8 nov. vier

foto’s van woningen die in 
Winssen te koop staan. 
Ook een foto van Peter 
Lam met de tekst: “We 
moeten met één stem 
praten”. Om de 
vergrijzing van een fraai 
dorp tegen te gaan is het 

hard nodig dat starters en mensen met minder geld een huis in Winssen 
kunnen vinden. Er zijn veel te veel vrijstaande woningen en amper 
(huur)woningen voor mensen met een smalle portemonnee. Winssen is een 
prachtig dorp, maar als er niets verandert dan verandert het dorp in een 
openluchtmuseum. Mooi om naar te kijken maar wel een slaapdorp. De 
afgelopen 20 jaar zijn er maar 18 woningen in het dorp gebouwd. Binnenkort 
komen er 15 woningen in de Fruithof bij. Dit zijn geen woningen voor 
starters. Volgens de projectontwikkelaar is er geen behoefte voor starters,
maar de leden van Krachtig Winssen denken daar anders over.

KRAKE-project: Winssen doet mee aan het project KRAKE 
(Krachtige kernen). Dit is een grensoverschrijdend project van de Euregio en 
de HAN. Zij gaan met inwoners van kleine dorpen kijken hoe ze zich het beste 
voor kunnen bereiden op de toekomst. De inwoners kiezen zelf een thema. 
Winssen heeft gekozen voor vergrijzing en woningbouw. Het onderzoek is 
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prachtig dorp, maar als er niets verandert dan verandert het dorp in een 
openluchtmuseum. Mooi om naar te kijken maar wel een slaapdorp. De 
afgelopen 20 jaar zijn er maar 18 woningen in het dorp gebouwd. Binnenkort 
komen er 15 woningen in de Fruithof bij. Dit zijn geen woningen voor 
starters. Volgens de projectontwikkelaar is er geen behoefte voor starters,
maar de leden van Krachtig Winssen denken daar anders over.

KRAKE-project: Winssen doet mee aan het project KRAKE 
(Krachtige kernen). Dit is een grensoverschrijdend project van de Euregio en 
de HAN. Zij gaan met inwoners van kleine dorpen kijken hoe ze zich het beste 
voor kunnen bereiden op de toekomst. De inwoners kiezen zelf een thema. 
Winssen heeft gekozen voor vergrijzing en woningbouw. Het onderzoek is 
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Klaas werd dus keuterboer, maar bleef daarbij ook zijn werkzaamheden voor 
het klooster voortzetten.

Klaas overleed in Winssen op 21-02-1963 en moest daar begraven worden. 
In verband met de al enige tijd durende strenge vorst was het graven op het 
kerkhof uitermate moeilijk. De bovenlaag van de grond was zeker 25 cm diep 
bevroren en moest bewerkt worden met onder andere een pikhouweel. Na de 
uitvaart in de kerk werd de lijkkist met Klaas door de dragers Maat v.d. 
Dobbelsteen, Jan Enning jr. en anderen naar het kerkhof gebracht. In verband 
met de vrieskou volgde daar een korte ceremonie waarna de geestelijk en een 
handje vol toeschouwers snel verdwenen. Bij het laten zakken van de kist in 
het graf bleek dat de bevroren grafrand iets te eng was zodat het bovenste deel 
van de kist bleef haken. Er moest door de dragers enige druk worden 
uitgeoefend. Zo gingen er twee op de kist staan dansen met het gevolg dat de 
bodem los liet en dat Klaas met de bodemplank in het graf viel. De rest van de 
kist kwam uiteindelijk ook in het graf terecht. Het graf werd verder gevuld 
met aarde.
© Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. 
E-mailadres bertwattenberg@gmail.com

 
ACTIVITEITEN IN ‘DE SALON’

Ook in december blijft de huiskamerinloop De Salon in Winssen open.
U bent iedere dinsdag van 13.30-15.30 en donderdag van 10.00-12.00 
Molenstraat 2, 6645 BT in Winssen van harte welkom. U kunt er terecht voor 
een kop koffie/thee, een praatje en gezelligheid. Soms wordt er een speciale 
(creatieve) activiteit georganiseerd of kaarten we.
De entree is gratis, de consumpties (€1) en materialen tegen een kleine 
vergoeding. De activiteiten zijn voor iedereen uit de buurt die zin heeft om 
gezellig te knutselen en koffie/thee te drinken.

22 december: kerstliederentafel o.l.v. de Amaretto’s 10.00-12.00u.
27 december: kaartmiddag 13.30-15.30.
29 december: kerstkransje tussen Kerst en Oud&Nieuw 10.00-12.00u

Namens het hele team van de Salon wensen wij u in ieder geval een hele fijne 
december-feestmaand toe.
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Toekomst dorp in presentatie: in de Gelderlander van 29 okt. de 
mededeling dat St. Perspectief op 16 nov. een bijeenkomst houdt over de 
toekomst van Winssen. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen startte de
stichting het project ‘Krachtig Winssen’. Daarvoor zijn er het afgelopen jaar 
verschillende personen geïnterviewd over de vergrijzing van Winssen. Deze 
antwoorden zijn verwerkt in een rapport waarvan de belangrijkste bevindingen 
worden gepresenteerd op de informatieavond.

Beste verkoop postzegelactie: in de krant van 5 nov. de mededeling 
dat de school de Wegwijzer tot de 21 best scorende basisscholen horen bij de 
kinderpostzegelactie van dit jaar. Als beloning gaat de school op reis naar 
Walibi Holland. Kinderen van de Wegwijzer proficiat en veel plezier namens 
ons allen!
Winssen snakt naar jongeren: in de Gelderlander van dinsdag 8 nov. vier

foto’s van woningen die in 
Winssen te koop staan. 
Ook een foto van Peter 
Lam met de tekst: “We 
moeten met één stem 
praten”. Om de 
vergrijzing van een fraai 
dorp tegen te gaan is het 

hard nodig dat starters en mensen met minder geld een huis in Winssen 
kunnen vinden. Er zijn veel te veel vrijstaande woningen en amper 
(huur)woningen voor mensen met een smalle portemonnee. Winssen is een 
prachtig dorp, maar als er niets verandert dan verandert het dorp in een 
openluchtmuseum. Mooi om naar te kijken maar wel een slaapdorp. De 
afgelopen 20 jaar zijn er maar 18 woningen in het dorp gebouwd. Binnenkort 
komen er 15 woningen in de Fruithof bij. Dit zijn geen woningen voor 
starters. Volgens de projectontwikkelaar is er geen behoefte voor starters,
maar de leden van Krachtig Winssen denken daar anders over.

KRAKE-project: Winssen doet mee aan het project KRAKE 
(Krachtige kernen). Dit is een grensoverschrijdend project van de Euregio en 
de HAN. Zij gaan met inwoners van kleine dorpen kijken hoe ze zich het beste 
voor kunnen bereiden op de toekomst. De inwoners kiezen zelf een thema. 
Winssen heeft gekozen voor vergrijzing en woningbouw. Het onderzoek is 
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OUD WINSSEN: Klaas van Pinxteren

In Winssen heeft een aantal jaren gewoond Nicolaas (Klaas) van 
Pinxteren geboren in Boxtel op 29-11-1885 en in Winssen overleden op 21-2-
1963 en daar begraven op het r.k. kerkhof. Klaas was een zoon van Franciscus 
v. Pinxteren en Anna Maria Klepper.

De vrijgezelle gebochelde Klaas werkte reeds in de Tweede Wereldoorlog 
als tuinknecht/boodschappenman bij de zusters Franciscanessen van Oirschot 
in het klooster in Winssen. Zijn baas was daar de moeder-overste. Van haar 
kreeg hij de opdrachten van allerlei aard die hij ook buiten het klooster moest 
uitvoeren. Bijvoorbeeld na een sterfgeval in het klooster moest hij daarvan 
aangifte doen in het gemeentehuis in Ewijk. Zo deed hij daar op 26-06-1944 
aangifte van de op 26-06-1944 in het klooster overleden Willem Hermes 
(*Bergharen 30-10-1869) .En als de voorraad brandstoffen in het klooster 
moesten worden aangevuld dan stuurde moeder-overste Klaas naar kolenboer 
Toon van Kampen op de Hoogewaard. Klaas deed aan Toon de mededeling 
dat hij op een bepaalde dag en uur bij de overste moest komen om over de 
hoeveelheid te leveren brandstoffen en prijs te praten. Na akkoord werd de 
datum en tijdstip van de levering vastgelegd.

In Winssen woonden op de Hoogewaard Gerardus (Gradus) Henricus
Arts (Wi. 15-11-1890) en zijn zuster Anna Maria Arts (Wi. 24-12-1887). 
Dat waren vrijgezelle kinderen van Hend Arts († 21-02-1944 en Anna Maria 
Otten († 06-05-1930). Gradus en Anna bewoonden een oud boerderijtje en 
hadden ook enig land en wat vee waaronder enkele melkkoeien. Hun grootste 
middel van bestaan was de levering van melk aan de ‘Melkerij Lent’ in 
Nijmegen. Gradus Arts overleed na een ziekbed op 20-04-1946. Zijn zus Anna 
zat toen plotseling alleen en kreeg tijdelijk steun van buurtbewoners. Zo heeft
onder andere de daar in de buurt wonende Jan van Kampen er nog tijdelijk 
voor haar de koeien gemolken.

Pastoor Goette wist dat de vrijgezelle Klaas van het klooster nogal eens 
contact had gehad met Gradus Arts en stelde Anna voor om met hem te 
trouwen zodat het werk op het boerderijtje kon worden voortgezet. Zo gezegd 
zo gedaan. Op 19-06-1946 zijn Anna en Klaas met elkaar getrouwd. Getuigen 
bij het huwelijk waren Cornelis op het Hoog en Adrianus van Pinxteren.
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nog in volle gang. Binnenkort vallen er enquêteformulieren bij de mensen in 
de bus. Op 16 nov. werden de bevindingen gepresenteerd.

Praten met de bouwer: Wethouder Piet de Klein onderschrijft ook de 
Winssense wens om meer goedkope huizen in het dorp te bouwen. Hij wil 
daarover in gesprek met ontwikkelaar Van de Bosch die ook het 
nieuwbouwproject Fruithof bouwt. Hij mag daar 70 woningen bouwen maar 
de gemeente wil graag minder en wat woningen aan de Kennedysingel.

Jongen uit Winssen woont lancering TMN4VK bij: in de 
Gelderlander van 19 nov. jl. een foto van de toen 11-jarige Tijmen van Kraaij 
van De Bongerd met de tekening waardoor hij vijf jaar later volop in de 
belangstelling staat. Daarnaast een foto van hoe hij er nu uitziet. De nu 16 
jarige Tijmen heeft op 17 nov. de lancering bijgewoond via een scherm in de 
Nederlandse afdeling van een ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk. Hij 
vond het mooi om zo’n lancering een keer te zien. Hij heeft niet veel met 
ruimtevaart, maar de ruime was toevallig het thema van de tekenwedstrijd. Er 
was een live-verbinding met Zuid-Amerika. Maar binnen 15 seconden was de 
motor ontstoken, veel vuur en toen vloog hij weg. Maar toen Tijmen de 
satelliet op zag stijgen voelde hij zich toch wel een beetje speciaal!

Bouw snel 20 extra huizen in Winssen: in de krant van 22 nov. jl. de 
mededeling dat de werkgroep Krachtig Winssen tot de conclusie is gekomen
dat de vergrijzing van Winssen alleen te stoppen is als er woningen voor 
starters op de woningmarkt komen. Plannen hiervoor zijn er niet of 
nauwelijks. Het gemeentebestuur krijgt de vanavond waarschijnlijk in de 
raadsvergadering van een meerderheid van de gemeenteraad. (BN&M + 
PvdA) een motie aangeboden om B&W tot actie te bewegen.

nog in volle gang. Binnenkort vallen er enquêteformulieren bij de mensen in 
de bus. Op 16 nov. werden de bevindingen gepresenteerd.

Praten met de bouwer: Wethouder Piet de Klein onderschrijft ook de 
Winssense wens om meer goedkope huizen in het dorp te bouwen. Hij wil 
daarover in gesprek met ontwikkelaar Van de Bosch die ook het 
nieuwbouwproject Fruithof bouwt. Hij mag daar 70 woningen bouwen maar 
de gemeente wil graag minder en wat woningen aan de Kennedysingel.

Jongen uit Winssen woont lancering TMN4VK bij: in de 
Gelderlander van 19 nov. jl. een foto van de toen 11-jarige Tijmen van Kraaij 
van De Bongerd met de tekening waardoor hij vijf jaar later volop in de 
belangstelling staat. Daarnaast een foto van hoe hij er nu uitziet. De nu 16 
jarige Tijmen heeft op 17 nov. de lancering bijgewoond via een scherm in de 
Nederlandse afdeling van een ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk. Hij 
vond het mooi om zo’n lancering een keer te zien. Hij heeft niet veel met 
ruimtevaart, maar de ruime was toevallig het thema van de tekenwedstrijd. Er 
was een live-verbinding met Zuid-Amerika. Maar binnen 15 seconden was de 
motor ontstoken, veel vuur en toen vloog hij weg. Maar toen Tijmen de 
satelliet op zag stijgen voelde hij zich toch wel een beetje speciaal!

Bouw snel 20 extra huizen in Winssen: in de krant van 22 nov. jl. de 
mededeling dat de werkgroep Krachtig Winssen tot de conclusie is gekomen
dat de vergrijzing van Winssen alleen te stoppen is als er woningen voor 
starters op de woningmarkt komen. Plannen hiervoor zijn er niet of 
nauwelijks. Het gemeentebestuur krijgt de vanavond waarschijnlijk in de 
raadsvergadering van een meerderheid van de gemeenteraad. (BN&M + 
PvdA) een motie aangeboden om B&W tot actie te bewegen.



December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

15

15

December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

14

14

datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor

Zat. 17 dec. geen mis ivm 
ULTO concert

19.00 Diaken J. v/d 
Akker - WoCo

Zo. 18 dec. 10.00 Jan Volkers 10.00 Diaken J. v/d 
Akker - WoCo

Gem. 
Koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

SCA

15.00 Kleuterviering Triang-
eltjes

18.00 Gezinsviering
J. v/d Akker

Triang-
eltjes

18.00 Kinderviering
Past. J de Waal

CD

19.00 kinderviering 
Bertus Driever

19.00 Kinderviering
B. Visschedijk

20.00 Diaken J. v/d 
Akker - WoCo

K&V 20.00 Nachtmis
Past. J de Waal

OC

22.00 Nachtmis
B. Visschedijk

VN 22.00 Nachtmis Bertus 
Driever

LGK 22.00 Pastor J. Straver KOM 22.00 Nachtmis
Past. J de Waal

AK

Zon. 25 dec 1e Kerstdag 10.00 Bertus Driever VN 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastor Lambert 
Arts

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Ma. 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Vision 10.00 Pastor Lambert 
Arts

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

NAG

Za. 31 dec. Oudjaar 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 Pastor J. Straver psalmen 
koor

Zo 1 jan. Nieuwjaar 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 Pastor  J. Straver SZ 9.30 Jan de Waal
pastorie viering

Zat. 7 jan. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 Pastor Lambert 
Arts

Zo. 8 jan. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastor Lambert 
Arts

SZ 9.30 Jan de Waal AK

Zat. 14 jan. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

19.00 Pastor Harry van 
Dooren

19.00 WoCo OC

Zo. 15 jan. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10.00 Pastor Harry van 
Dooren

gem. 
koor

9.30 Doop v/d Heer
Jan de Waal

Zat. 21 jan. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 WoCo / diaken 
v/d Akker

KOM

Zo. 22 jan. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 WoCo Diaken J. 
v/d Akker

gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 28 jan. 19.00 WoCo LGK 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

Zo. 29 jan.
10.00 Jan Volkers Heren 10.00 9.30 Pastor Jan de 

Waal
AKDerde Zondag van 

het jaar

Tweede Zondag 
van het jaar

Zat. 24 dec. Kerstavond

geen viering!

Doop van Jezus

Driekoningen

4e Zondag Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

Oec. viering in Prot. Kerk. 
H.v.Dooren,B.Visschedijk, 
Ds C.vd Berg (Cantemus)

15.00u: Kerstconcert Bronzen 
Stemmen
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OUD WINSSEN: Klaas van Pinxteren

In Winssen heeft een aantal jaren gewoond Nicolaas (Klaas) van 
Pinxteren geboren in Boxtel op 29-11-1885 en in Winssen overleden op 21-2-
1963 en daar begraven op het r.k. kerkhof. Klaas was een zoon van Franciscus 
v. Pinxteren en Anna Maria Klepper.

De vrijgezelle gebochelde Klaas werkte reeds in de Tweede Wereldoorlog 
als tuinknecht/boodschappenman bij de zusters Franciscanessen van Oirschot 
in het klooster in Winssen. Zijn baas was daar de moeder-overste. Van haar 
kreeg hij de opdrachten van allerlei aard die hij ook buiten het klooster moest 
uitvoeren. Bijvoorbeeld na een sterfgeval in het klooster moest hij daarvan 
aangifte doen in het gemeentehuis in Ewijk. Zo deed hij daar op 26-06-1944 
aangifte van de op 26-06-1944 in het klooster overleden Willem Hermes 
(*Bergharen 30-10-1869) .En als de voorraad brandstoffen in het klooster 
moesten worden aangevuld dan stuurde moeder-overste Klaas naar kolenboer 
Toon van Kampen op de Hoogewaard. Klaas deed aan Toon de mededeling 
dat hij op een bepaalde dag en uur bij de overste moest komen om over de 
hoeveelheid te leveren brandstoffen en prijs te praten. Na akkoord werd de 
datum en tijdstip van de levering vastgelegd.

In Winssen woonden op de Hoogewaard Gerardus (Gradus) Henricus
Arts (Wi. 15-11-1890) en zijn zuster Anna Maria Arts (Wi. 24-12-1887). 
Dat waren vrijgezelle kinderen van Hend Arts († 21-02-1944 en Anna Maria 
Otten († 06-05-1930). Gradus en Anna bewoonden een oud boerderijtje en 
hadden ook enig land en wat vee waaronder enkele melkkoeien. Hun grootste 
middel van bestaan was de levering van melk aan de ‘Melkerij Lent’ in 
Nijmegen. Gradus Arts overleed na een ziekbed op 20-04-1946. Zijn zus Anna 
zat toen plotseling alleen en kreeg tijdelijk steun van buurtbewoners. Zo heeft
onder andere de daar in de buurt wonende Jan van Kampen er nog tijdelijk 
voor haar de koeien gemolken.

Pastoor Goette wist dat de vrijgezelle Klaas van het klooster nogal eens 
contact had gehad met Gradus Arts en stelde Anna voor om met hem te 
trouwen zodat het werk op het boerderijtje kon worden voortgezet. Zo gezegd 
zo gedaan. Op 19-06-1946 zijn Anna en Klaas met elkaar getrouwd. Getuigen 
bij het huwelijk waren Cornelis op het Hoog en Adrianus van Pinxteren.
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nog in volle gang. Binnenkort vallen er enquêteformulieren bij de mensen in 
de bus. Op 16 nov. werden de bevindingen gepresenteerd.

Praten met de bouwer: Wethouder Piet de Klein onderschrijft ook de 
Winssense wens om meer goedkope huizen in het dorp te bouwen. Hij wil 
daarover in gesprek met ontwikkelaar Van de Bosch die ook het 
nieuwbouwproject Fruithof bouwt. Hij mag daar 70 woningen bouwen maar 
de gemeente wil graag minder en wat woningen aan de Kennedysingel.

Jongen uit Winssen woont lancering TMN4VK bij: in de 
Gelderlander van 19 nov. jl. een foto van de toen 11-jarige Tijmen van Kraaij 
van De Bongerd met de tekening waardoor hij vijf jaar later volop in de 
belangstelling staat. Daarnaast een foto van hoe hij er nu uitziet. De nu 16 
jarige Tijmen heeft op 17 nov. de lancering bijgewoond via een scherm in de 
Nederlandse afdeling van een ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk. Hij 
vond het mooi om zo’n lancering een keer te zien. Hij heeft niet veel met 
ruimtevaart, maar de ruime was toevallig het thema van de tekenwedstrijd. Er 
was een live-verbinding met Zuid-Amerika. Maar binnen 15 seconden was de 
motor ontstoken, veel vuur en toen vloog hij weg. Maar toen Tijmen de 
satelliet op zag stijgen voelde hij zich toch wel een beetje speciaal!

Bouw snel 20 extra huizen in Winssen: in de krant van 22 nov. jl. de 
mededeling dat de werkgroep Krachtig Winssen tot de conclusie is gekomen
dat de vergrijzing van Winssen alleen te stoppen is als er woningen voor 
starters op de woningmarkt komen. Plannen hiervoor zijn er niet of 
nauwelijks. Het gemeentebestuur krijgt de vanavond waarschijnlijk in de 
raadsvergadering van een meerderheid van de gemeenteraad. (BN&M + 
PvdA) een motie aangeboden om B&W tot actie te bewegen.
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Toekomst dorp in presentatie: in de Gelderlander van 29 okt. de 
mededeling dat St. Perspectief op 16 nov. een bijeenkomst houdt over de 
toekomst van Winssen. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen startte de
stichting het project ‘Krachtig Winssen’. Daarvoor zijn er het afgelopen jaar 
verschillende personen geïnterviewd over de vergrijzing van Winssen. Deze 
antwoorden zijn verwerkt in een rapport waarvan de belangrijkste bevindingen 
worden gepresenteerd op de informatieavond.

Beste verkoop postzegelactie: in de krant van 5 nov. de mededeling 
dat de school de Wegwijzer tot de 21 best scorende basisscholen horen bij de 
kinderpostzegelactie van dit jaar. Als beloning gaat de school op reis naar 
Walibi Holland. Kinderen van de Wegwijzer proficiat en veel plezier namens 
ons allen!
Winssen snakt naar jongeren: in de Gelderlander van dinsdag 8 nov. vier

foto’s van woningen die in 
Winssen te koop staan. 
Ook een foto van Peter 
Lam met de tekst: “We 
moeten met één stem 
praten”. Om de 
vergrijzing van een fraai 
dorp tegen te gaan is het 

hard nodig dat starters en mensen met minder geld een huis in Winssen 
kunnen vinden. Er zijn veel te veel vrijstaande woningen en amper 
(huur)woningen voor mensen met een smalle portemonnee. Winssen is een 
prachtig dorp, maar als er niets verandert dan verandert het dorp in een 
openluchtmuseum. Mooi om naar te kijken maar wel een slaapdorp. De 
afgelopen 20 jaar zijn er maar 18 woningen in het dorp gebouwd. Binnenkort 
komen er 15 woningen in de Fruithof bij. Dit zijn geen woningen voor 
starters. Volgens de projectontwikkelaar is er geen behoefte voor starters,
maar de leden van Krachtig Winssen denken daar anders over.

KRAKE-project: Winssen doet mee aan het project KRAKE 
(Krachtige kernen). Dit is een grensoverschrijdend project van de Euregio en 
de HAN. Zij gaan met inwoners van kleine dorpen kijken hoe ze zich het beste 
voor kunnen bereiden op de toekomst. De inwoners kiezen zelf een thema. 
Winssen heeft gekozen voor vergrijzing en woningbouw. Het onderzoek is 
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Klaas werd dus keuterboer, maar bleef daarbij ook zijn werkzaamheden voor 
het klooster voortzetten.

Klaas overleed in Winssen op 21-02-1963 en moest daar begraven worden. 
In verband met de al enige tijd durende strenge vorst was het graven op het 
kerkhof uitermate moeilijk. De bovenlaag van de grond was zeker 25 cm diep 
bevroren en moest bewerkt worden met onder andere een pikhouweel. Na de 
uitvaart in de kerk werd de lijkkist met Klaas door de dragers Maat v.d. 
Dobbelsteen, Jan Enning jr. en anderen naar het kerkhof gebracht. In verband 
met de vrieskou volgde daar een korte ceremonie waarna de geestelijk en een 
handje vol toeschouwers snel verdwenen. Bij het laten zakken van de kist in 
het graf bleek dat de bevroren grafrand iets te eng was zodat het bovenste deel 
van de kist bleef haken. Er moest door de dragers enige druk worden 
uitgeoefend. Zo gingen er twee op de kist staan dansen met het gevolg dat de 
bodem los liet en dat Klaas met de bodemplank in het graf viel. De rest van de 
kist kwam uiteindelijk ook in het graf terecht. Het graf werd verder gevuld 
met aarde.
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ACTIVITEITEN IN ‘DE SALON’

Ook in december blijft de huiskamerinloop De Salon in Winssen open.
U bent iedere dinsdag van 13.30-15.30 en donderdag van 10.00-12.00 
Molenstraat 2, 6645 BT in Winssen van harte welkom. U kunt er terecht voor 
een kop koffie/thee, een praatje en gezelligheid. Soms wordt er een speciale 
(creatieve) activiteit georganiseerd of kaarten we.
De entree is gratis, de consumpties (€1) en materialen tegen een kleine 
vergoeding. De activiteiten zijn voor iedereen uit de buurt die zin heeft om 
gezellig te knutselen en koffie/thee te drinken.

22 december: kerstliederentafel o.l.v. de Amaretto’s 10.00-12.00u.
27 december: kaartmiddag 13.30-15.30.
29 december: kerstkransje tussen Kerst en Oud&Nieuw 10.00-12.00u

Namens het hele team van de Salon wensen wij u in ieder geval een hele fijne 
december-feestmaand toe.
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december-feestmaand toe.

Toekomst dorp in presentatie: in de Gelderlander van 29 okt. de 
mededeling dat St. Perspectief op 16 nov. een bijeenkomst houdt over de 
toekomst van Winssen. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen startte de
stichting het project ‘Krachtig Winssen’. Daarvoor zijn er het afgelopen jaar 
verschillende personen geïnterviewd over de vergrijzing van Winssen. Deze 
antwoorden zijn verwerkt in een rapport waarvan de belangrijkste bevindingen 
worden gepresenteerd op de informatieavond.

Beste verkoop postzegelactie: in de krant van 5 nov. de mededeling 
dat de school de Wegwijzer tot de 21 best scorende basisscholen horen bij de 
kinderpostzegelactie van dit jaar. Als beloning gaat de school op reis naar 
Walibi Holland. Kinderen van de Wegwijzer proficiat en veel plezier namens 
ons allen!
Winssen snakt naar jongeren: in de Gelderlander van dinsdag 8 nov. vier

foto’s van woningen die in 
Winssen te koop staan. 
Ook een foto van Peter 
Lam met de tekst: “We 
moeten met één stem 
praten”. Om de 
vergrijzing van een fraai 
dorp tegen te gaan is het 

hard nodig dat starters en mensen met minder geld een huis in Winssen 
kunnen vinden. Er zijn veel te veel vrijstaande woningen en amper 
(huur)woningen voor mensen met een smalle portemonnee. Winssen is een 
prachtig dorp, maar als er niets verandert dan verandert het dorp in een 
openluchtmuseum. Mooi om naar te kijken maar wel een slaapdorp. De 
afgelopen 20 jaar zijn er maar 18 woningen in het dorp gebouwd. Binnenkort 
komen er 15 woningen in de Fruithof bij. Dit zijn geen woningen voor 
starters. Volgens de projectontwikkelaar is er geen behoefte voor starters,
maar de leden van Krachtig Winssen denken daar anders over.

KRAKE-project: Winssen doet mee aan het project KRAKE 
(Krachtige kernen). Dit is een grensoverschrijdend project van de Euregio en 
de HAN. Zij gaan met inwoners van kleine dorpen kijken hoe ze zich het beste 
voor kunnen bereiden op de toekomst. De inwoners kiezen zelf een thema. 
Winssen heeft gekozen voor vergrijzing en woningbouw. Het onderzoek is 
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Ewijk

2e KERSTDAG KERSTSFEER IN EWIJKSE KERK
Op maandag 26 december (2e Kerstdag) is in Ewijk
de R.K. Kerk net als voorgaande jaar open van 13.00
tot 16.00uur.

Men kan de ‘kerstsfeer’ aanschouwen in een prachtig 
versierde kerk. Tevens kunt u tijdens uw bezoek  
luisteren naar live muziek/zang. Meerdere jongeren 
zullen deze middag met  o.a.: Bugel, Bariton, Klarinet, 
Draailier, Gitaar, Trompet, Slagwerk, en zang de 
‘Kerstsfeer’ ten gehore brengen.

Graag begroeten wij u op 2e Kerstdag in Ewijk

DANKBETUIGING
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven en 
de aanwezigheid tijdens de ziekte en het overlijden van Frans Hoes.

Corrie, kinderen en kleinkinderen
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communie en Vormsel, maar ook tussendoor, was Dingedong te beluisteren in 
de kerk. Ze waren echter ook te vinden in verpleeghuizen en op het podium in 
de Nijmeegse schouwburg. Helaas zijn er op dit moment onvoldoende 
kinderen in Winssen, waardoor het koor genoodzaakt was om te stoppen. 
Tijdens het afscheidsconcert was er heel veel belangstelling in de Paulus. Nog 
een maal liet het koor haar beste stemmen horen. Na afloop werden de 
begeleiders in het zonnetje gezet en werd er in diverse speeches terug gekeken
waarbij iedereen het erover eens was dat het jammer is dat het koor stopt.

KORT KORT KORT

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

Landgoed te koop, inclusief echte Kortekaas: In de Gelderlander 
van 23 sep. jl. een mooie grote foto van Poes van den Heuvel met haar 
kleindochter in de tuin van de Essenhof. In mei jl. presenteerden Poes en 
Anton hun landgoed en woonhuis als volleerd verkopers in het tv programma 
‘Binnenstebuiten’. Sinds september staat het huis echter te koop omdat het te 
groot wordt. Zij hebben het huis destijds van Huub en Adelheid Kortekaas 
gekocht. De hand van Kortekaas is nog steeds zichtbaar op hun oude 
landgoed. Poes en Anton plaatsen diverse werken van hen in hun tuin. De 
meeste nemen ze mee naar hun nieuwe huis, maar één werk blijft en krijgt de 
nieuwe bewoner erbij: ‘De 5 tuinen van de 5 wereldreligies’. De 5 
waterkunstwerken tappen uit dezelfde bron, wat eenheid symboliseert.

Winssens koor stopt: in de krant van 27 okt. jl. de mededeling dat het 
Winssense kinderkoor Dingedong gaat stoppen. Ze treden nog een laatste keer 
op in Winssen omdat er te weinig kinderen zijn die een koor kunnen vormen.

Meester Jesper: op de voorpagina van de Gelderlander van vrijdag 
28 okt. een grote foto van meester Jesper Hesseling die inmiddels duizenden 
volgers heeft. Hij heeft een van de succesvolste  afspeellijsten in de online 
muziekbibliotheek ‘Spotify’. Zijn Facebook Messenger staat helemaal vol met 
artiesten die in zijn lijst willen. Hij heeft al bijna 34.000 volgers. Artiesten en 
platenmaatschappijen twitteren over Jesper en bieden hem concertkaartjes aan. 
Jesper vindt het helemaal te gek dat het zo loopt!
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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DANKBETUIGING
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven en 
de aanwezigheid tijdens de ziekte en het overlijden van Frans Hoes.

Corrie, kinderen en kleinkinderen
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Winssen

AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN

Op zondag 6 november jongstleden was in “de Paulus” te Winssen het 
afscheidsconcert van het Winssense kinderkoor DingeDong.

Foto: Gerry Schreven

De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 
van de mooie klanken van dit kinderkoor. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 1e
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SAAI

Een paar jaar geleden kwam Omroep Gelderland naar Winssen om een TV-
programma te maken, waarin het gehele dorp gemobiliseerd werd om 
opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten kreeg men de ochtend van de 
uitzending te horen en ’s avonds werd de uitwerking daarvan live op TV 
uitgezonden. Om dit goed uit te kunnen voeren is een geweldige 
saamhorigheid, improvisatietalent en kundigheid vereist. Winssen zette zich 
op de kaart.

De rivaliteit tussen Ewijk en Winssen is niet meer zo groot als vroeger. De 
plaatselijke voetbalclubs strijden nu een veel sportievere voetbalstrijd in wat 
vroeger de gemeente Ewijk was. In de in 2007 opgerichte pastorale eenheid 
werd eendrachtig samengewerkt. Maar Ewijk voelde ook de behoefte mee te 
werken aan het eerdergenoemde programma. Hetzelfde verhaal en dezelfde 
uitkomst. Het gehele dorp werd gemobiliseerd en de uiteindelijke uitzending 
was een succes. Winssen noch Ewijk kon als saai betiteld worden.

Weurt is bij mij een beetje onbekend moet ik eerlijk bekennen. Het staat 
wat verder van me af. Maar bij mijn werkzaamheden voor de in 2015 gestarte 
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Theo Coenders

SAAI

Een paar jaar geleden kwam Omroep Gelderland naar Winssen om een TV-
programma te maken, waarin het gehele dorp gemobiliseerd werd om 
opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten kreeg men de ochtend van de 
uitzending te horen en ’s avonds werd de uitwerking daarvan live op TV 
uitgezonden. Om dit goed uit te kunnen voeren is een geweldige 
saamhorigheid, improvisatietalent en kundigheid vereist. Winssen zette zich 
op de kaart.

De rivaliteit tussen Ewijk en Winssen is niet meer zo groot als vroeger. De 
plaatselijke voetbalclubs strijden nu een veel sportievere voetbalstrijd in wat 
vroeger de gemeente Ewijk was. In de in 2007 opgerichte pastorale eenheid 
werd eendrachtig samengewerkt. Maar Ewijk voelde ook de behoefte mee te 
werken aan het eerdergenoemde programma. Hetzelfde verhaal en dezelfde 
uitkomst. Het gehele dorp werd gemobiliseerd en de uiteindelijke uitzending 
was een succes. Winssen noch Ewijk kon als saai betiteld worden.

Weurt is bij mij een beetje onbekend moet ik eerlijk bekennen. Het staat 
wat verder van me af. Maar bij mijn werkzaamheden voor de in 2015 gestarte 
parochie Johannes XXIII heb ik toch gemerkt dat er een zekere onvrede 
bestaat naar het dorp Beuningen toe. Een onvrede die ook in Winssen en 
Ewijk te bespeuren valt. De parochie is nog te jong om die onvrede al glad te 
strijken. Beuningen klopt zichzelf wat op de borst en laat de andere drie 
geloofsgemeenschappen wat zwemmen, zo is tenminste het gevoel. Tijdens 
het eerder genoemde TV-programma werd in Ewijk op video een aantal korte 
uitspraken getoond, waarin Beuningenaren aan het woord kwamen om iets 
over Ewijk te zeggen. De uitspraak ‘saai’ werd gebezigd en mag karakteristiek 
zijn wat betreft de Beuningse insteek.

Beuningen als hoofdgeloofsgemeenschap moet zijn verantwoordelijkheid 
nemen in de parochie en de andere drie geloofsgemeenschappen meetrekken. 
Niet afstoten. Winssen, Ewijk en Weurt verdienen dat. Met ons vieren vormen 
we immers de parochie Johannes XXIII. Laten we het met zijn allen een 
parochie maken, die allerminst saai te noemen is.

Theo Coenders

December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

19

19

December 2016

December 2016

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

10

10
 14 

 
 
Winssen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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AFSCHEIDSCONCERT DINGEDONG WINSSEN

Op zondag 6 november jongstleden was in “de Paulus” te Winssen het 
afscheidsconcert van het Winssense kinderkoor DingeDong.

Foto: Gerry Schreven

De afgelopen tien jaren, van 2006 tot 2016, heeft Winssen kunnen genieten 
van de mooie klanken van dit kinderkoor. Bij Sinterklaas, Kerstmis, 1e
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VROUWENGYM EWIJK
Een gezellige groep vrouwen is op zoek naar nog meer enthousiaste en 

gemotiveerde leden. Aangeboden door St. Perspectief wordt er wekelijks op 
maandag van 18.30 tot 19.30 gesport in Het Hart.

Het is gezellig om samen te sporten, door te trainen krijg je meer kracht, 
balans en coördinatie en door de begeleiding loop je minder kans op blessures.

De doelgroep is vrouwen van 55+. De kosten zijn €33 per half jaar.
Voor meer informatie: Valerie Bekkers, 024-6750939

Een tas voor een tas: een weeskind in Karunalaya krijgt een Amaidhi-tas aangereikt.
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Weurt
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*8-7-1933 te Weurt †11-11-2016 te Beuningen
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IN MEMORIAM

Winssen
Maria Theunissen-Lemmen
*25-11-1923 te Mill/ St. Hubert †18-10-2016 te Beneden-Leeuwen

Riek Janssen-Kroes
*7-3-1919 te Ewijk †13-11-2016 te Druten

Ewijk
Frans Hoes
*3-3-1934 te Ewijk †10-11-2016 te Ewijk

Jo Schaminée
*1-12-1934 te Altforst †17-11-2016 te Beuningen

Wil Boerakker
*2-2-1945 te Ewijk †1-12-2016 te Nijmegen

Riet Dekkers-Arts
*21-10-1929 te Ewijk †3-12-2016 te Druten
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Beuningen

HEEFT U EEN TAS OVER?
De Vormselwerkgroep Beuningen organiseert deze winter de actie:

‘Een tas voor een tas’. Daarom vragen wij u: Heeft u misschien één of meer 
leuke handtassen en/of rugzakken over die u wilt geven aan onze actie? Wij
gaan namelijk deze winter deze tassen opknappen en bewerken om ze in het 
voorjaar te kunnen verkopen.

Doordat er steeds minder kinderen in Beuningen zijn, zijn er ook minder 
vormelingen. Daardoor hebben het afgelopen jaar naast de kinderen van groep 
8 ook de kinderen van groep 7 hun vormsel gedaan. In Beuningen zetten de 
kinderen die zich voorbereiden op hun H. Vormsel al meer dan 15 jaar in voor 
het schooltassen-project van de Stichting Amaidhi. Zij zamelen geld in 
waarmee in India voor zo’n 400 kinderen uit de armste wijken van de stad 
Chennai en voor het opvanghuis Karunalaja schooltassen gevuld met 
schoolspulletjes gekocht worden. Hierdoor kunnen deze kinderen naar school. 
Doordat er in het komende seizoen geen Vormsel zal zijn in Beuningen 
hebben wij een alternatieve manier bedacht om toch geld voor de kinderen in 
India bij elkaar te brengen.
En dat is dus onze actie: Een tas voor een tas.

Wij hopen dat u een of meer tassen aan ons wilt geven. U kunt de tassen 
inleveren op de volgende adressen:
Bij Annie Roelofs, Koningstraat 16 Ewijk
Bij Trudy Teunissen, Ir. Van Stuivenbergweg 41 Winssen 
Bij Trudie Benschop, Laan 1945 19 Weurt
Bij Ardi van Oosterhout, Strekel 4 Beuningen
Vind u het leuk om één of meer avonden mee te werken aan het ‘pimpen’ van 
de tassen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden op tel. 024-6774509. U bent 
van harte welkom.
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Vind u het leuk om één of meer avonden mee te werken aan het ‘pimpen’ van 
de tassen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden op tel. 024-6774509. U bent 
van harte welkom.

 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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ACTIE KERKBLANS 2017: INLUIDMOMENT PAR. H. JOHANNES XXIII
Van 21 januari t/m 5 februari 2017 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans 

gehouden. Ditmaal met het thema ‘Mijn Kerk verbindt, mijn kerk in balans’. 
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties 
voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen 
die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ieder voor zich lijkt te zijn, is het 
de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Zaterdag 21 januari om 13.00 zullen we de start van de actie aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofs-
gemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten goede. Elk 
dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie 
de kerk in stand te houden. De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen 
hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de 
enveloppen huis aan huis bezorgen. 
Er zullen dit jaar geen eenmalige machtigingsformulieren in de envelop zitten.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website: www.johannesxxiii.nl
of e-mailen naar info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans

 
STICHTING AMAIDHI VRAAGT OM UW STEM!

Amaidhi is een Nijmeegse stichting dat al vele jaren hulp biedt aan 
straatkinderen in Chennai en het jongensweeshuis Karunalaya in India. Al 
meer dan vijftien jaar zetten de vormelingen van Beuningen zich in voor dit 
project. De band tussen de parochie en de initiatiefnemers Peter en Dilia 
Deurloo is daarom goed. Tot onze vreugde zit Amaidhi bij de top-10 van de 
prijs ‘De Gouden Gans’ van het fonds Wilde Ganzen. Echter om de prijs te 
winnen, waarbij ook een geldbedrag van €10.000 hoort, hebben ze uw stem 
hard nodig. Met het geld wilt Amaidhi een winkeltje beginnen dat bedoelt is 
als stageplek voor straatjongeren.
Om te stemmen en voor meer informatie over het project kunt u naar de 
website: www.goudengans.nl/amaidhi/dv/informatie
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E-MAIL
De oude e-mailadressen van de Corneliusparochie zijn vanaf heden 

definitief uit de lucht gehaald. Het gaat hierbij om de volgende adressen:
cornelius-parochie@hetnet.nl en ledenadm-cpb@hetnet.nl.

Om contact te zoeken met de parochie of de geloofsgemeenschap 
Beuningen kunt u gebruik maken van de volgende e-mailadressen:
Algemeen: info@johannesxxiii.nl
Secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl
Contactraad Beuningen: beuningen@johannesxxiii.nl

Het secretariaat is elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 telefonisch te 
bereiken.

OECUMENISCHE VIERING IN BEUNINGEN
Op zondag 29 januari is er in de protestantse kerk in 

Beuningen om 10.00 een oecumenische viering. 
Voorgangers zijn pastor Bertus Visschedijk, pastor Harry 
van Dooren, en dominee Conny van den Berg. Er is dan 
geen viering in de Corneliuskerk.

We nodigen u allen van harte uit om de zondag te vieren met onze 
medechristenen van de gemeente Beuningen.

In een tijd van hokjesdenken, wij-en-zij, en het opwerpen van muren en 
grenzen, is het juist goed om de deuren en ramen van onze kerken (en meer 
nog onze harten) open te zetten en in te zien dat er veel meer is dat ons 
verbindt, dan ons scheidt. Paus Fransciscus heeft kort geleden het jaar van 
barmhartigheid beëindigd door het sluiten van de Heilige Deur. Hij zei hier 
wel nadrukkelijk bij dat dit niet betekent dat gelovigen zich nu weer terug 
mogen trekken in de ivoren toren van het eigen gelijk en de eigen groep. Juist 
nu moeten we onze open hand blijven reiken naar medegelovigen van welke 
religie dan ook, open staan voor de mening van andersdenkenden, begrip 
krijgen voor wat vreemd of nieuw is, en boven al zorgen voor onze naaste.

Laten we die openheid naar elkaar dan ook van harte delen in ons mooie 
dorp, in een gezamenlijke viering.
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VOOR WAT, HOORT WAT….?
Hoe maak je bij Jezus een slechte beurt? Lees maar in hoofdstuk 20 van het 

Matheus evangelie! De moeder van de apostelen Jacobus en Johannes smeekt 
Jezus om haar zonen een ereplaats te geven wanneer het koninkrijk van de 
Messias is aangebroken. Weet je wel wat je vraagt, zegt Jezus. Zijn jullie,
Jacobus en Johannes, in staat de beker te drinken die ik zal moeten drinken? 
Waarmee hij bedoelt, dat het zijn bestemming is te lijden en te sterven voor de 
verlossing van zijn volk. De broers beamen dat wat al te makkelijk. Jezus 
tempert daarna hun verwachtingen: dat moge dan zo zijn, maar het is niet aan 
mij om als beloning daarvoor ereplaatsen uit te delen. De andere apostelen 
ergeren zich aan het gedrag van de twee, en Jezus gaat verder op de zaak in. 
Wie mij volgt, zegt hij, moet niet uit zijn op eer, macht en gezag. Grootheid 
bereikt degene, die dienstbaar, ja zelfs slaaf van allen is. 

Menselijk
Jakobus, Johannes en hun moeder demonstreren een heel menselijke 

houding. Zij menen dat ze door trouw te zijn aan Jezus een beloning 
verdienen. Uit hun woorden spreekt een opvatting van moraal die vaak 
voorkomt: je doet iets goeds en daarvoor krijg je dan iets goeds terug. In de 
zin van: ik geef jou iets, opdat jij mij iets geeft. Voor wat hoort wat, zouden 
wij zeggen. Maar je kunt je afvragen of handelen met de intentie er een 
beloning voor te krijgen wel echt morele waarde heeft. Is het niet veel meer 
zo, dat wij mensen het goede moeten doen zonder er iets voor terug te krijgen? 
Iets moeten doen eenvoudigweg omdat het goed is? 

Doolhof
Maar wat is dan precies dat goede, dat is tegenwoordig niet zo duidelijk meer. 
De moraal lijkt vandaag de dag op een doolhof. Een onontwarbaar geheel van 
grijstinten. Wit en zwart lijken wel te zijn verdwenen. En daarom is de vraag 
wat dan het echt goede en echt kwade is niet zo eenvoudig te beantwoorden. 
Ieder mens wordt grootgebracht in een cultuur met bestaande opvattingen over 
goed en kwaad. Dit idee is voor sommigen aanleiding om goed en kwaad te 
relativeren. Immers: wat in de ene cultuur goed is, kan in de andere juist fout 
zijn. Ook de christelijke moraal is daarom slechts een van vele mogelijke 
moralen. Niet beter of slechter dan andere. 
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BIJDRAGE VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR
In de afgelopen maanden zijn er veel veranderingen geweest binnen onze 

parochie. Het vertrek van pastoor Van Dooren en Diaken Donkers zijn hiervan 
belangrijke voorbeelden. Anderzijds is de presentie van onze nieuwe bisschop 
meer en meer voelbaar en kunnen we de veranderingen die op ons afkomen 
toch in een positief licht plaatsen.

Veranderingen vragen om initiatief en betrokkenheid van de mensen die er 
vorm aan kunnen geven. Zo zal ook onze nieuwe fusieparochie vorm moeten 
krijgen en die vorm zal door ons zelf kunnen worden gecreëerd. Wij, u en ik, 
maken namelijk onze gemeenschap en zorgen voor herkenbaarheid ervan. Dit 
benoemde onze bisschop de Korte ook tijdens zijn installatieviering en hij 
sprak uit dat deze tijd van verandering als ‘de jaren van de waarheid’ moet 
worden gezien.

De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de 
toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende 
middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen, maar ook hun 
talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk. Daarnaast gaf de bisschop aan 
dat het samenwerken, de vorming van netwerken van groot belang is en stelde 
dat “christenen van verschillende tradities elkaar dienen te zoeken en vinden 
om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn”.

In deze context kan ook onze nieuwe fusieparochie H. Johannes XXIII 
worden gepositioneerd. Het bestuur is dan ook met vertrouwen in gesprek met 
de bisschop en zijn vertegenwoordigers om een nieuwe pastoor te vinden die 
onze parochie kan leiden naar een nieuwe fase in samenzijn binnen ons geloof.

Allard JF Hosman (Vice-voorzitter Parochiebestuur)

 
NIEUWE TARIEVEN

Met ingang van 1 januari 2017 zijn in de parochie nieuwe tarieven voor 
kerkelijke diensten vastgelegd. Zo is de prijs voor een gebedsintentie in elk 
kerkdorp nu €11 (ongeacht het aantal personen).

De gehele lijst is te vinden op de website: www.johannesxxiii.nl en voor 
eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
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Eén kind
het begin van een toekomst  

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

Louis en Annie
Donkers van de Werdt

CONCERTEN IN DE KERSTTIJD:
In de komende kersttijd zijn er diverse kerstconcerten gepland.

Winssen: Koninklijke Fanfare U.L.T.O. in Kerstsfeer
Zaterdagavond 17 december om 20.00, in de R.K. kerk in Winssen

De entree is gratis een vrije gift wordt op prijs gesteld. Kerk is open om 19.45.

Winssen: Senioren Mannenkoor ‘De Bronzen Stemmen’
Zondag 18 december 2016 om 15.00 in de H. Antonius van Padua-kerk

De entree is gratis, na afloop van het concert is er een mogelijkheid om uw 
bijdrage te geven ter bestrijding van de kosten van het concert

Beuningen: Kerstconcert Kunst & Volharding
Op 18 december om 15.00 is er het traditionele kerstconcert van Kunst & 

Volharding in de Corneliuskerk.

Beuningen: Kerstconcert Muzimare
Op 29 december om 15.00 is er het kerstconcert van Muzimare in de 

Corneliuskerk.

Weurt: Eindejaarsconcert muziekvereniging NAG
Op 18 december om 20.00 in MFA de Kloosterhof. Op deze avond zullen er 

twee jubilarissen gehuldigd worden en vindt de trekking van de loterij plaats.
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Een moraal van dienstbaarheid
Wat Jezus de apostelen voorhoudt wil geen theoretische oplossing zijn voor 
dit vraagstuk, maar is meer praktisch van aard. Immers, als iedereen zich 
opstelt als dienaar van zijn naaste in plaats van te streven naar macht en status, 
krijg je een ander soort samenleving. Of je nu een hoge functie in regering of 
bedrijfsleven hebt, of een gewone werknemer bent: het gaat erom anderen 
dienstbaar te zijn. Je vervult je taak niet ter vergroting van je eigen macht of 
ego, maar met het uiteindelijke heil van je medemensen voor ogen. Een 
samenleving met dit principe geeft iedereen de ruimte zijn of haar talenten te 
ontplooien, en de vruchten daarvan worden op verantwoordelijke wijze 
gedeeld. Niemand stelt zichzelf dan als mens boven de ander. Zou een 
dergelijke samenleving als geheel niet beter zijn, rechtvaardiger, gelukkiger? 
Niet het individu wordt dan voor dit dienen “beloond”, als je het zo wilt 
noemen, maar de hele samenleving. Een verruiming van het ‘voor wat hoort 
wat principe’, maar meer in overeenstemming met wat de Bijbelse Jezus leert. 

Een opdracht
Deze moraal gaat in tegen veel van wat we 
om ons heen zien: zorg dat je de ander 
overtroeft, val op, wordt beroemd, verdien 
veel geld, gebruik anderen voor jouw 
carrière. Jezus’ manier van leven vormt het 
tegenwicht voor een maatschappij met als 

motto ‘ieder voor zich’. Zijn morele richtlijn is er een van naastenliefde, in een 
wereld, waarin vaker de wet van de jungle heerst. Waarin harde concurrentie 
blijkbaar motor van de vooruitgang is. Zijn woorden daar toe te passen lijkt 
moeilijk. Toch is het aan christenen dit te proberen. Deze wet is vooral een 
opdracht. Een opdracht om steeds weer eerlijk bij onszelf te rade te gaan hoe 
wij we het principe van liefdevol dienen vorm kunnen geven. Een dergelijke
verfijning van moreel bewustzijn is een levenswerk. Fouten mogen we maken. 
Die kunnen leermomenten zijn. Misschien wordt het ons dan duidelijk, dat we, 
net als de apostelen Jacobus en Johannes, ons leven een andere wending
dienen te geven. 

C.Petri
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handen gekregen hebben, waar wij heel duidelijk ook verantwoording voor 
moeten dragen en mogen dragen.

Een boekje wat u misschien kunt kopen, juist voor deze dagen, is de 
encycliek Laus Deo Een boekje waarin onze Paus een beetje zijn strategie 
voor de komende periode nog uit heeft gezet. Het is eigenlijk de ‘Achtste 
Zaligheid van barmhartigheid’.  Het Achtste werk, redding van de schepping 
door alle mensen, groot, klein, vrouw, man, dik, dun, blank of zwart.
Ter voorbereiding op het Kerstfeest wens ik u een hele gezegende Adventstijd 
toe.

JAN DE WAAL, PASTOR IN WEURT

DANKWOORD & KERSTWENS EMIRITUS-DIAKEN DONKERS

Beste parochianen van de H. Johannes XXIII Parochie, Een bijzonder jaar 
sluit ik af, het jaar waarin ik afscheid nam van een werkzaam leven van 53 
jaar. 
Dank voor alles wat ik heb mogen delen met velen van jullie. 
Dank voor de vele mooie woorden en gebaren bij mijn afscheid. 
Mede namens Annie en mijn kinderen dank voor het goede. 
Het ga U allen goed, Goede Mensen. 

Onze Kerstwens: Eén ster

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
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Weurt

REISVERSLAG ROMEREIS DOOR JAN DE WAAL
Mijn reisverslagje van de week Rome, die wij met tweeduizend andere 

Nederlandse pelgrims hebben mogen maken, bij de afsluiting van het 
Genadejaar, het Heilig jaar van Barmhartigheid.

Een reis met vele indrukken, een reis met bemoediging, troost en 
huilpartijtjes, maar zeker ook met lachpartijen, met vermoeide voeten, met 
vermoeide kuiten en bovenbenen. Maar zeker ook met hele mooie gedachtes 
die we gedeeld hebben met elkaar, door elkaar.

Aandacht voor elkaar in de kleine dingetjes, een kuil in de weg, een spoor
van drie soorten kinderkopjes, een spoor van ongelijke trappen, maar ook een 
spoor van blijdschap, van “zie je daar”, terwijl je niets kunt zien. En dan toch 
lachen en zeggen, het is goed. 

Wij hebben van het oude Rome genoten. Het grootste openluchtmuseum 
van de wereld. Met daarin ook de geschiedenis van ons mens-zijn mogen 
beleven. In stilte, in rumoer, in gebed, in spontaan gezang. 

Als pelgrim en als jubilaris mocht ik dit jubeljaar voor mij hier ook 
afsluiten. In grote dankbaarheid omringd door zes engelen. Zes engelen die 
vragen hadden, die graag de oudheid in het moderne leven wilden zien. In een 
busrit, in een rit in de metro, zingend of gewoon in de taxi terug naar het hotel, 
even krijgsraad houden. Ik spreek misschien in raadselen, maar die raadselen 
kunnen bevraagd worden door degene die mee geweest zijn.

Met grote dankbaarheid durf ik rustig te zeggen: Da ge bedankt bent da wit 
ge en houdoe wah.

Het was geweldig mede dankzij jullie ondersteuning, door er gewoon 
te zijn en door de gaven die ik gekregen heb bij mijn zilveren priesterfeest. 
Dank je wel nogmaals, 

JAN DE WAAL
Jullie herder
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Beste Parochianen,
Op het moment dat ik dit stukje laat schrijven, ben ik net terug uit Rome. 

Dan zult u misschien zeggen, wat moest hij nu alweer in Rome?
Het is de afsluiting voor mij van mijn jubileumjaar en dat viel ook samen 

met de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Wij hebben een 
schitterende reis gehad.

Een ding wil ik daar even uitlichten. Net dat stuk dat wij gemist hebben, 
namelijk ‘Het sluiten van de Heilige deur’. Bij het sluiten van de Heilige deur 
heeft Paus Franciscus ons duidelijk gemaakt dat het jaar van Barmhartigheid 
visueel misschien afgesloten is, maar dat het nog duidelijker visueel 
waargemaakt moet worden. Dat wil zeggen dat wij als volgelingen van Jezus 
van Nazareth, dat wil zeggen christenen in welke denominatie dan ook, er 
voor moeten zijn als de barmhartige mens voor onze medemens.

In een van de predicaties die ik afgelopen 
week gehoord heb werd er gesproken over het 
symbool van de tijd van het Heilig jaar, waarin 
de dragende Christus een eenogige lamme op 
zijn schouders heeft. Het zogenaamde ‘Derde 
Oog’. En dat zogenaamde derde oog is iets wat 
wij eigenlijk allemaal hebben. Want krijgen we 
niet allemaal de kriebels als er iets mis is? Of 
als er iets verkeerd gaat, of als mensen in de 
verdrukking komen?

In de voorbereiding op het Kerstfeest kunnen 
wij er ons van verzekeren dat dit derde oog wel 
weer degelijk zal gaan werken. Want wat 

hebben wij toch weer een puinhoop in het jaar 2016 achter ons liggen. Wat 
moeten wij in 2017 allemaal weer gaan verstouwen?

Ik wil niet mistroostig zijn, maar van juist de oproep die ons de Heilige 
Vader Paus Franciscus heeft gedaan, zeggen mensen, laat ons inspireren door 
de boodschap van Jezus van Nazareth. Die boodschap is een boodschap die 
eindigt in het heil en in het licht van de Schepping. De Schepping die wij in 
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ANDREASFEEST
Op woensdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas 

herdacht. Om 19.00 was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige 
avond voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. De opkomst was 
goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn 
een tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Riet Hendriks en Gerrit Hammen kregen van Jan de Waal het 
Andreaskruisje opgespeld, omdat zij al vele jaren zeer actief zijn binnen onze 
geloofsgemeenschap. Riet Hendriks is gastdame op de pastorie en Gerrit 
Hammen acoliet. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat er binnen 
de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan.

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor 
onze geloofsgemeenschap Heilige Andreas. Zonder jullie kunnen wij niets 
beginnen.

CONTACTGROEP HEILIGE ANDREAS TE WEURT

KINDERKERSTVIERING
Op zaterdag 24 december om 18.00 is er weer een kinderkerstviering in de 

Andreaskerk. Alle kinderen ouders/opvoeders en natuurlijk opa's, oma's en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens deze viering wordt er een heel mooi kerstverhaal voorgelezen en 
natuurlijk zullen er kerstliedjes gezongen worden.

Wil jij graag komen, dan mag je als herder of engel verkleed komen, achter 
in de kerk zullen er ook wat herderskleren aanwezig zijn. Vind je het ook een 
beetje spannend om in het donker even naar een warme lichte plek te komen, 
waar sfeer is, waar even stil gestaan wordt wat het is om samen met elkaar te 
vieren en te zingen voor een klein kind wat in die nacht geboren wordt?

Kom dan, want het wordt vast weer mooi. De werkgroep kerstviering heeft 
weer een heel mooi verhaal gevonden die door iemand heel speciaal wordt 
voorgelezen.
Graag tot 24 december 18.00 in de kerk.
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KERSTMIS 2016
Toen ze beide moe en uitgeput,
weer in de gure avondwind stonden,
nadat ze in het logement op het marktplein,  
voor hun beide geen plaatsje vonden,
sprak Jozef ontredderd en wat kwaad: 
”Maria, ik weet nu echt geen raad.” 

En zij, rillend van de kou en vreselijk ongerust, 
-de weeën kondigde zich reeds lichtelijk aan -,
zei zachtjes :”Jozef goede trouwe vriend,
laten wij dan toch maar verder gaan.
Herders slapen vaak op de grote hei, 
wellicht is er voor ons ook een plaatsje bij.”

Moeizaam trokken ze toen verder, 
trotseerde de gure wind en kou. 
Jozef trok aan het leidsel van de ezel en zei:
”Kom beestje, toe, kom gauw.” 
Plotseling zagen ze een oude stal, 
daarin ’n kribbe en stro, dat was al.

December 2016 27December 20162

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, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
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Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

Parochie H. Johannes XXIII

  Kerstmis & Nieuwjaar

  Concerten

  Actie Kerkbalans

Toen werd het kleine Kind geboren, 
Maria wikkelde Hem in een doek.
Ze was moe maar intens gelukkig 
en even later kwam er al bezoek.
Het waren herders die ’n ster zagen stralen,
terwijl zij in hun bivak lagen.
Maria zei hun zacht: 
Dit is het kindje Jezus,
waarna zij knielden op de grond.
Met hun kwamen ook de os en ezel,
een paar schapen liepen in het rond. 
Plotseling zongen engelen, 
zeer zuiver en met pracht: 
”GLORIA IN EXCELSIS DEO !”
midden in de nacht.

                    
JAN MIT ’T ROAKELIEZER

December 201628
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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. 

December 2016
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