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vast gebonden. Dan was het een soort trommelvel. Midden in het vel werd een 
klein gaatje gemaakt, waar een stokje werd ingestoken. Als daarna het stokje 
op en neer werd bewogen hoorde je een eigenaardig geluid:  
foeke…foeke…foeke…!!! Uitgedost als ‘carnavalsnarren’ gingen de kinderen 
dan zingend  langs de deur. De carnavalskleding bestond uit een hoedje of 
oude pet van opa en een oude sprei of tafelkleed om de schouders, of een oude 
grote jas. Gewoonlijk ging er  ’s avonds een groepje kinderen, zodra het 
donker was op pad. Als verlichting hadden  enkele een lange stok met een 
uitgeholde knolderaap er op, waar een brandende kaars inzat.  Het was leuk 
om te zien, hoe de kinderen, met in hun midden de ‘foekepotspeler’, bij de 
huizen aanklopten. Zodra de deur werd geopend werd het Vastenavondlied 
ingezet, begeleid door het geluid van de foekepot. De meeste mensen vonden 
het aardig en gaven de kinderen een paar snoepjes, een centje of zelfs wel eens 
stuiver. Het lied wat erbij werd gezongen klonk aldus:

Vrouwke ’t is vaastenoavond, ik kom nie thuus vur oavond.
Ik kom nie thuus vur mèrgenvroeg, mèrgenvroeg is ’t tieds genoeg.
Mèrgenvroeg ien de moanenschien, ès vat en moet nar bed toe zien.
Ik heb gin geld um brood te kopen, durrum goai ik mit de foekepot 
lopen.Foekepotterij… foekepotterij… gif ons ’n centje en we goan 
vurbij.

Het zou tot in de zestiger jaren duren tot het carnavalsfeest een andere vorm 
kreeg en er van lieverlee carnavalsverenigingen werden opgericht en prins 
carnaval ook in onze streek zijn intreden deed. En thans wordt dit feest in elk 
kerkdorp van onze gemeente gevierd met een prinsonthulling en 
sleuteloverdracht, drie tot vier gezellige carnavalsdagen en prachtige 
optochten. En natuurlijk een speciale middag of  avond voor de senioren. En 
dat hoort ook zo. Want dat zijn toch immers de eerste oprichters van het 
huidige carnavalsfestijn.

Maar nu sluit ik af met een driewerf: Alaaaaaaaf !!!
JAN MIT ’T ROAKELIEZER

  Samen Bouwen in Vertrouwen

  Kerkbalans

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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Wie belangstelling heeft is van harte welkom op donderdag 16 februari om 
19.30 uur op de pastorie in Weurt. Met de deelnemers worden op deze avond 
verdere afspraken gemaakt.
De leiding van deze leeskring spiritualiteit is in handen van Pater Ton Bun 
s.m.
Om praktische redenen graag even aanmelden bij: ton.bun46@gmail.com

Dit jaar weer een Elfstedentocht en daarna carnaval vieren?
Februari is bij uitstek de maand waarin de Elfstedentocht wordt 

gehouden. De laatste tocht werd gehouden in 1997 toen Henk Angenent na 6 
uur 49.18 minuten als eerste over de streep kwam bij de heren en Klasina 
Seinstra in 7 uur 49.11 minuten als eerste bij de dames. Alleen was het ijs 
vanaf 1998 van dien aard, dat de tocht der tochten steeds niet doorging.

Het vorig jaar was het ook weer mis evenals zoveel jaren als er een 
winter was met matige vorst. Maar de oudere schaatsliefhebbers herinnerden 
zich wellicht nog bliksems goed de Elfstedentocht welke op 8 februari 1947 
werd gehouden. Deze tocht vormt namelijk een zwarte bladzijde in het 
Elfstedentochtboek. Uit een toentertijd ingesteld onderzoek bleek, dat  een 
aantal schaatsers en schaatssters zich aan overtredingen schuldig hadden 
gemaakt. Wat was namelijk het geval. Op velen plaatsen was het ijs slecht en 
bovendien stond er een straffe wind. Een aantal deelnemers liet zich daarom 
een deel van de helse tocht stiekem met de auto vervoeren. Uiteindelijk werd 
Jan van der Hoorn uit Ter Aar, die oorspronkelijk als vijfde over de finishlijn 
reed, tot winnaar uitgeroepen na een tocht van 10 uur en 36 minuten..
Maar of het dit jaar weer mogelijk is om de Elfstedentocht te schaatsen is 
natuurlijk koffiedik kijken, als je dit artikel begin januari zit te schrijven. 

Het carnavalsfeest werd in Weurt, maar ook in de regio nog niet 
gevierd in de vijftiger jaren. Hooguit kwamen er ’s avonds enige kinderen 
langs de deur met de foekepot op Vastenavond. Zo’n foekepot werd o.a. 
gemaakt van een varkensblaas. Als vroeger het varken werd geslacht, zo 
rondom de maand november, werd de blaas door de slachter zorgvuldig uit het 
beest gesneden als het op de leer hing. Daarna werd de blaas opgeblazen en te 
drogen gehangen aan een spijker aan de muur. Daar bleef het ding dan hangen 
tot de vastentijd was aangebroken. De gedroogde blaas werd dan goed strak 
over de rand van een klein aarde potje gespannen en stevig met een stuk touw 
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Pieter. In de basiliek zijn alle Pausen afgebeeld die er ooit zijn geweest. Het 
was een hele mooie en grote basiliek met veel schilderingen en mozaïek. 
Vooral het mozaïek buiten bij de ingang en bij het hoofdaltaar was erg 
indrukwekkend.

Aan alles komt een einde; we zijn weer met de bus richting vliegveld 
gereden. Bij aankomst op het vliegveld kregen we de tickets en hadden we 
nog even de tijd om iets te eten. Bijna iedereen had zin in een frietje met een 
hamburger dus het werd de Mc Donalds. Aansluitend konden we plaats nemen 
in het vliegtuig. Tijdens de vlucht had bijna iedereen last van de oren en was 
er wat turbulentie, maar na bijna 2 uur vliegen waren we weer terug in 
Düsseldorf. Nu nog even de koffers pakken en dan nog een laatste stukje met 
de bus naar Wijchen waar we weer werden opgehaald door onze eigen familie.
De volgende dag, zondag 20 november heeft Paus Franciscus het Jaar van de 
Barmhartigheid afgesloten door de Heilige Deur te sluiten. Helaas waren wij 
hier niet meer bij aanwezig.
Tot slot. Het was een mooie en indrukwekkende reis. We hebben veel gezien 
en veel gedaan. Rome is een groot openluchtmuseum. Het is de moeite waard 
om er een keertje naar toe te gaan.
Wij hebben er erg van genoten. 

Pastor Jan de Waal en zijn mede reisgenoten

Spiritualiteit voor beginners
Voor wie kennis wil maken met praktische en concrete vormen van 
spiritualiteit kan nu meedoen in een nieuwe leeskring. Het boek een 
levensregel voor beginners door Wil Derkse dient als gids. De schrijver 
verstaat de kunst spiritualiteit tot een alledaagse werkelijkheid te maken van 
blijvende aandacht. Thema’s als hoe word ik een vrij mens, hoe kom ik tot 
contact met mezelf en de ander, hoe ga ik om met momenten van boosheid en 
onzekerheid komen aan de orde. 
De ervaring van de voorbije jaren heeft mij geleerd dat het samen lezen van 
een boek over spiritualiteit zeer verrijkend en verdiepend kan werken. Je komt 
tot bijzondere gesprekken waar je anders niet aan toekomt. Een spiritueel boek 
lezen voor jezelf komt er gewoonlijk niet van. Er zijn zoveel andere dingen 
die om voorrang vragen. Een groep kan dan een inspirerend kader bieden waar 
je nieuwe energie opdoet.
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2017.. al een maand onderweg,
Nog dit: Iedereen een blij, gezond en gezegend jaar.

Beste medemensen, medechristenen, medeparochianen……..
Het weekend voor Kerstmis vorig jaar (dus al anderhalve maand geleden) 

heb ik twee dagen heerlijk met een stel vrienden uit Indonesië doorgebracht. 
Ze hebben nog even gezongen in de kerk van Winssen bij het kerstconcert van 
de Bronzen stemmen. Het waren twee dagen zonder televisie, krant, radio, etc. 
en maandagavond laat las ik op teletekst deze berichten:

 aanslag op de kerstmarkt in Berlijn…
 Russische ambassadeur vermoord in Turkije….
 schietpartij in moskee Zurich……
 aanslag op legerbasis in Jemen…….
 brandweer redt kat uit boom……..

Geen vrolijke berichten met het kerstfeest op komst. Kerstmis voelen we 
toch aan als de tijd van vrede. Je wordt er echt niet vrolijk van. Soms denken 
we wel: dat is de ver-van-mijn-bed-show. Je bent geneigd om te zeggen: “Het 
glas is half leeg”. Pessimistisch? 

We vierden Kerstmis: mooie rustige dagen in familiekring te midden 
van kerstversiering en kerstverlichting. Iedereen was in kerstsfeer en we 
hebben er allemaal best van genoten. Het kerstverhaal werd verteld in de 
verschillende vieringen in onze geloofsgemeenschappen. Via kerstpakketten, 
kerstcadeaus en kerstkaarten (digitaal en via PTT), en andere attenties voelden 
we de warmte van deze mooie kersttijd. We vergeten misschien dat ook de 
voedselbank heeft heel veel gezinnen geholpen heeft… “Het glas is half vol” 
Optimistisch?

De kerstboodschap: “Vrede aan alle mensen van goede wil” horen we 
steeds op het einde van elk jaar. “Ik breng jullie een Blijde Boodschap”, zei de 
engel tegen de eenvoudige herders. “Wij komen onze hulde brengen aan de 
nieuwgeboren koning”, zeiden de wijzen uit het Oosten. Bij welke groep 
‘sluiten’ wij ons aan, bij de eenvoudige herders in Bethlehem of bij de wijzen 
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hamburger dus het werd de Mc Donalds. Aansluitend konden we plaats nemen
in het vliegtuig. Tijdens de vlucht had bijna iedereen last van de oren en was
er wat turbulentie, maar na bijna 2 uur vliegen waren we weer terug in
Düsseldorf. Nu nog even de koffers pakken en dan nog een laatste stukje met
de bus naar Wijchen waar we weer werden opgehaald door onze eigen familie.
De volgende dag, zondag 20 november heeft Paus Franciscus het Jaar van de
Barmhartigheid afgesloten door de Heilige Deur te sluiten. Helaas waren wij
hier niet meer bij aanwezig.
Tot slot. Het was een mooie en indrukwekkende reis. We hebben veel gezien
en veel gedaan. Rome is een groot openluchtmuseum. Het is de moeite waard
om er een keertje naar toe te gaan.
Wij hebben er erg van genoten.

Pastor Jan de Waal en zijn mede reisgenoten

Spiritualiteit voor beginners
Voor wie kennis wil maken met praktische en concrete vormen van
spiritualiteit kan nu meedoen in een nieuwe leeskring. Het boek een
levensregel voor beginners door Wil Derkse dient als gids. De schrijver
verstaat de kunst spiritualiteit tot een alledaagse werkelijkheid te maken van
blijvende aandacht. Thema’s als hoe word ik een vrij mens, hoe kom ik tot
contact met mezelf en de ander, hoe ga ik om met momenten van boosheid en
onzekerheid komen aan de orde.
De ervaring van de voorbije jaren heeft mij geleerd dat het samen lezen van
een boek over spiritualiteit zeer verrijkend en verdiepend kan werken. Je komt
tot bijzondere gesprekken waar je anders niet aan toekomt. Een spiritueel boek
lezen voor jezelf komt er gewoonlijk niet van. Er zijn zoveel andere dingen 
die om voorrang vragen. Een groep kan dan een inspirerend kader bieden waar
je nieuwe energie opdoet.
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uit Oosten? Of blijven we neutraal en halen onze schouders op bij dit verhaal 
van meer dan 2000 jaar geleden?  

Het jaar 2017 is al iets meer dan een maand oud. Iedereen is weer 
“gewoon aan het werk”: scholen, kantoren, fabrieken, etc. draaien weer 
normaal en velen kijken al weer uit naar de carnavalsfestiviteiten. Heel mooi. 
De gedachten over Kerstmis, de Blijde Boodschap, de hulde aan de 
nieuwgeboren koning worden weer even naar de achtergrond gedrongen tot 
aan het einde van dit jaar 2017.

Ik hoop dat het voor ons een optimistisch jaar mag worden met veel 
goede, blijde berichten op de teletekst en ook in ons leven. Moge het glas 
steeds halfvol zijn. Geniet van het leven, geniet van 2017, er zijn 11 maanden 
in dit jaar! Mogen de VREDE van Kerstmis en met de BLIJHEID van de 
Blijde Boodschap het glas steeds halfvol, of liever nog voller, houden.

Pastor Bertus Visschedijk

Samen bouwen in vertrouwen
Beste parochianen. Op 12 januari hadden we hoog bezoek! Bisschop de 

Korte was te gast in onze parochie. Zo’n happening gaat natuurlijk gepaard met 
een boel verwachtingen; er is immers nog veel te doen in onze parochie. Krijgen 
we een nieuwe pastoor? Doen we ons werk als fusie parochie goed? Hoe zit het 
met onze invulling van de verschillende vieringen? Enfin, slechts een paar 
brandende vragen uit een lange rij. 

Echter om een passend antwoord te krijgen op deze vragen moet men ze 
wel durven te stellen, in gesprek gaan met elkaar en werken aan een gezamenlijk 
gedragen antwoord. En dat is precies wat er gebeurde tijdens het bezoek van de 
Bisschop. Elke geloofsgemeenschap was goed vertegenwoordigd en had zich 
voorbereid op een meeting waarin in samenspraak gezocht werd naar 
antwoorden op oude en nieuwe vragen. 

De bisschop de Korte verwoordde heel helder dat hij door de vele 
bezoeken aan dekenaten en parochies een beeld heeft gekregen hoe belangrijk 
wederzijds vertrouwen is en dat zoiets alleen kan als iedereen bereid is te 
luisteren en te delen. Op basis van zijn bezoeken zijn er door de bisschop dan 
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dienst hebben we nog een rondleiding gekregen door de kerk. We hebben deze 
middag nog een klein ritje met het openbaar vervoer gemaakt. Het was erg 
druk in de bus en we hebben in de bus wat liedjes gezongen. Na de lunch 
hebben we in de middag een deel van de tocht van Barmhartigheid gewandeld. 
Onderweg hebben we stil gestaan bij kerken en vele mooie gebouwen. In de 
kerk van Sint Cecilia kwamen we binnen tijdens een kleine gebedsdienst. 
Aangrenzend aan deze kerk was er ook een klein nonnenklooster met een 
klein museum met wat Fresco’s. Deze mochten we ook bezoeken. De tocht 
van Barmhartigheid eindigde bij Santa Maria in Trastevere waar uiteraard 
weer een kerkdienst was. Tijdens deze dienst was er nog de gelegenheid om te 
biechten. Een begrip wat we wel kennen, maar in Nederland bijna niet meer 
voorkomt. Deze avond moesten we zelf voor ons avondeten zorgen. We zijn 
naar een restaurant geweest, waar we heerlijk hebben gegeten.

Vrijdag stond op het programma een bezoek brengen aan de Sint-
Pieter. Deze kerk is om het graf van Petrus gebouwd en je kreeg daar een 
rondleiding. Aansluitend was er een wandeling van de Sint-Pieter naar de 
Sint-Jan van Lateranen langs o.a. het oude Rome. In de Sint-Jan van 
Lateranen werd een zendingsviering gehouden. Wij hebben deze dag niet aan 
het programma meegedaan, maar zijn zelf op pad geweest. We wilden ook iets 
zien van de oude stad Rome. We zijn naar de Spaanse Trappen en de 
Trevifontein geweest. Na de lunch hebben we ons cultureel uitstapje verder 
vervolgd met een bezoekje aan het Monument Victor Emanuel, Colosseum, 
Forum Romanum. Aan het einde van de dag zijn we nog even naar het 
Vaticaan gegaan om wat herinneringen (Mariabeeldje en kleine Kerstgroep) 
aan deze leuke reis te kopen. ’s Avonds hebben we weer gezamenlijk in het 
hotel gegeten.

Op zaterdag was het afscheid nemen van Rome. Tijdens onze vrije 
zaterdagmorgen hebben we in de buurt van het hotel nog een markt en een 
aantal winkeltjes bezocht. Dit was onze laatste kans om inkopen te doen. Na 
nog wat leuke dingen (souvenirs voor thuis) te hebben gekocht zijn we weer 
richting hotel gegaan waar de bus ons al stond op te wachten om ons naar de 
Basiliek Sint-Paulus Buiten de Muren te brengen. Deze basiliek is gebouwd 
om het graf van Paulus. Buiten de muren betekent dat de basiliek buiten de 
stad Rome ligt. In de basiliek was er ook een heilige deur maar deze was al 
gesloten. Dit gebeurde een week voor het sluiten van de deuren van de Sint-
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ook een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die tot doel hebben samen te 
bouwen in vertrouwen. Deze voornemens staan verwoord in het beleidsplan 

“Samen bouwen in vertrouwen”. Centraal staat in deze nota het begrip 
missionaire uitdaging of missionair pastoraat. Dit omdat de overdracht van het 
geloof op de volgende generatie, maar ook de geloofsbeleving zelf onder druk 
staan. De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend 

tevoorschijn worden gehaald. De 
missionaire uitdaging betreft echter 
niet alleen degenen die nu bij de Kerk 
betrokken zijn, maar ook nieuwe 
mensen. De huidige Kerk is een 
omgekeerde piramide. Aan de 
bovenkant zien wij veel senioren; aan 
de onderkant relatief weinig jongeren. 
Alleen met nieuwe mensen kan een 
verdere marginalisering van de 
geloofsgemeenschap worden 
omgebogen, aldus de bisschop.

Mooie woorden zult u zeggen, maar wat betekent de visie van de 
bisschop voor ons op dit moment? Uw vraag is terecht, maar we weten allemaal 
dat oplossingen soms tijd kosten en een zoektocht naar een nieuwe pastoor 
moeilijk is, dat gaat niet van vandaag op morgen. Wat we wel “krijgen” is de 
ruimte om, in nauw overleg met de bisschop en onze pastors, een Woord- en 
Communiedienst te verzorgen als de pastorale nood dit verlangt en het niet 
mogelijk is Eucharistie te celebreren. Is dit niet geweldig! Ik vind het prachtig dat 
we een bisschop hebben die ons dit vertrouwen schenkt om zo samen te kunnen 
bouwen.

Servus, Allard Hosman

Ps. Voor mensen die meer willen lezen over deze bijeenkomst, zal er een verslag 
worden geplaatst op de website van de parochie
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We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog 
ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel 
pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van 
de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. 
Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een 
handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de 
zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag 
was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza 
Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De 
weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een bus staking. 
Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria 
Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en naar 
ons hotel gegaan. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner 
gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig. 

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets 
aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het 
programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. 
Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze 
ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op het plein en 
begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf 
enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij 
werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm 
woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal 
bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was 
vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 
365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-
Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de 
Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de 
XXIII. Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te 
hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker 
hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. ’s Morgens hebben 
we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd 
een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden. Na afloop van deze 

We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog 
ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel 
pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van 
de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. 
Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een 
handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de 
zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag 
was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza 
Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De 
weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een bus staking. 
Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria 
Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en naar 
ons hotel gegaan. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner 
gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig. 

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets 
aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het 
programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. 
Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze 
ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op het plein en 
begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf 
enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij 
werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm 
woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal 
bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was 
vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 
365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-
Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de 
Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de 
XXIII. Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te 
hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker 
hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. ’s Morgens hebben 
we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd 
een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden. Na afloop van deze 

We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog 
ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel 
pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van 
de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. 
Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een 
handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de 
zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag 
was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza 
Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De 
weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een bus staking. 
Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria 
Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en naar 
ons hotel gegaan. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner 
gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig. 

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets 
aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het 
programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. 
Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze 
ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op het plein en 
begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf 
enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij 
werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm 
woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal 
bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was 
vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 
365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-
Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de 
Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de 
XXIII. Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te 
hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker 
hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. ’s Morgens hebben 
we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd 
een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden. Na afloop van deze 

We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog 
ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel 
pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van 
de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. 
Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een 
handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de 
zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag 
was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza 
Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De 
weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een bus staking. 
Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria 
Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en naar 
ons hotel gegaan. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner 
gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig. 

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets 
aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het 
programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. 
Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze 
ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op het plein en 
begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf 
enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij 
werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm 
woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal 
bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was 
vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 
365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-
Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de 
Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de 
XXIII. Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te 
hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker 
hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. ’s Morgens hebben 
we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd 
een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden. Na afloop van deze 

Februari 2017

Februari 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

5

5

Februari 2017

Februari 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

24

24

Weurt

Reisverslag Rome 14 t/m 19 november 2016

Maandag 14 november vertrokken wij vanuit Wijchen met de 
touringcar naar het vliegveld Düsseldorf. Daar aangekomen stond iemand van 
de reisorganisatie ons op te wachten om ons te voorzien van allerlei informatie 
voor de komende dagen. We hebben onze koffers afgegeven en toen was het 
tijd voor een kop koffie met iets lekkers erbij.
Tijdens de lunch kwam onze reisleider kennismaken met ons. Na nog wat 
rond te hebben gekeken in de winkels die er op het vliegveld waren was het 
tijd om ons te melden bij het vliegtuig. Het was een goede vlucht en na 2 
uurtjes vliegen konden we voet zetten op Italiaanse bodem. Daar stond een 
bus gereed die ons naar het hotel bracht. Het was een groot hotel met 190 
kamers en een eetzaal voor ruim 500 personen. Om 19.30 uur werd er in de 
eetzaal een driegangen diner geserveerd. Na het diner kregen we nog 
informatie over de activiteiten van de volgende dag.

Dinsdag was de Nederlandse dag in Rome. De dag begon erg vroeg; 
om 6.30 uur hadden we ontbijt. Dit was in buffetvorm. Om 7.30 uur begon 
onze wandeling naar de metro. Na 500 meter lopen kwamen we aan bij het 
metrostation. Het was erg druk want het was midden in de ochtendspits. Na 
een metrorit van een klein kwartiertje konden we uitstappen in de buurt van 
het Vaticaan. We moesten onze weg vervolgen richting de Engelenburg. Van
daaruit was er een processie naar de Sint-Pieter. Daar aangekomen werden we 
streng gecontroleerd op de inhoud van onze tassen. Onze pastor Jan de Waal 
was samen met Nederlandse bisschoppen, pastors en diakens de Sint-Pieter 
binnen gegaan om gezamenlijk de Eucharistieviering voor te gaan. Wij zijn 
via de Heilige Deur de Sint-Pieter binnen gegaan. Deze deur wordt alleen 
geopend in een bijzonder jaar of tijdens een jubeljaar. Officieel is hij maar 
eens in de 25 jaar geopend.
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Kerkbalans 2016
Beste mensen, Ook afgelopen jaar hebben wij kunnen rekenen op de 

geweldige inzet van onze vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen 
daar van harte voor bedanken. Maar uiteraard heeft u er voor gezorgd dat wij ook 
dit jaar op uw bijdrage  hebben kunnen rekenen.  

Vooralsnog is er een bedrag van € 101.097,90 in de gehele parochie 
opgehaald en we verwachten dat dit bedrag nog wat verder zal stijgen. Heel 
hartelijk bedankt voor uw bijdrage! We hebben zo gelukkig de bijdrage op het 
niveau van 2015, wat toen  € 101.723,29 bedroeg, enigszins kunnen behouden. 
Wij hebben hiermee recht gedaan aan het thema van Kerkbalans “Mijn kerk 
inspireert”.

Momenteel zijn we aan het budgetteren hoe de gelden gebruikt gaan 
worden. Met name zal het nodige weer besteed gaan worden aan het onderhoud 
van de kerken in uw geloofsgemeenschap.” Wij hopen ook het komende jaar 
weer op uw bijdrage te mogen rekenen.
Nogmaals hartelijk dank, Bram Boon
Penningmeester van de Parochie Johannes XXIII

Vooraankondiging The Passion – Koor Our Choice Weurt

Na twee succesvolle reeksen van The Passion zal koor Our Choice Weurt ook dit 
jaar het lijdensverhaal van Christus ten gehore brengen. Geheel op eigen wijze, 
met prachtige Nederlandstalige nummers zal het koor haar publiek hopelijk weer 
ontroeren. In deze reeks wordt het verhaal verteld vanuit het gezichtspunt van 
Simon Petrus. Met zang, teksten en symbolen zien we hoe The Passion door 
Simon Petrus wordt beleefd.

Dit jaar staan er maar liefst 4 uitvoeringen gepland:
• zondag 2 april - 2 uitvoeringen in Weurt, H. Andreaskerk
• woensdag 5 april – uitvoering in Winssen of Ewijk
• woensdag 12 april – Nijmegen (Neerbosch-Oost), De Goede Herder 
De entree is gratis, kaarten zijn te reserveren vanaf 1 maart a.s. via de website: 
www.ourchoiceweurt.nl
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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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Sneeuw!
De afgelopen tijd heeft het een paar keer gesneeuwd. Voor de ouderen onder ons 
is dit helemaal geen pretje. Door de gladheid kunnen ze bijna het huis niet meer 
uit om op bezoek te gaan naar familie of vrienden, naar de winkel of naar de 
kerk. Als wij er nu voor zorgen dat we allemaal onze trottoir voor onze eigen 
woning sneeuwvrij houden dan zou het er al heel anders uitzien! Mochten er wat 
oudere mensen naast u wonen neem dan ook even dat stukje stoep voor hen mee. 
Voor u een kleine moeite voor de buurman of buurvrouw een groot plezier!!!

Dopelingen

Winssen: Lin Gerrits

Ewijk: Juliette Zwitselaar
Beuningen: Jay-Jay Schoonderwoerd

Boaz Huisman

Huwelijken

Weurt 23-12-2016: Jim van der Heijden en Nicky Gademan
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Jo Peters
*07-06-1940 te Winssen † 06-01-2017 te Nijmegen
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Beuningen

START ACTIE KERKBALANS IN BEUNINGEN

Op 21 januari begon ook in Beuningen de Actie Kerkbalans met klokgelui en 
het overhandigen van de tassen met enveloppen aan de lopers. Na een kop 
koffie poseerden zij allen op de stoep van de pastorie. Alvast een “hartelijk 
dank”!
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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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*07-04-1927 te Winssen †11-01-2017 te Ewijk

Winssen
Nellie Wattenberg-van Dijk
*19-06-1938 te Druten †04-01-2017 te Druten

Beuningen
Door van Wijk-van Raaij
*31-05-1928 te Beuningen †04-01-2017 te Wijchen

Rinus van Haren
*21-10-1938 te Nijmegen †18-01-2017 te Beuningen
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*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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Terugblik: Kerstsfeer in R.K. Kerk Ewijk

Op 2e Kerstdag ’s middags om 13.00 uur was het tijd om de kerkdeuren te 
openen, en kon men de prachtig versierde kerk bewonderen, en tevens 
genieten van “Kerstsfeer” op een zeer ongedwongen gemoedelijke manier.
Een muzikale middag geheel ingevuld door jongeren uit Ewijk.
Een soliste zong prachtige vredesliederen, er was gitaarmuziek, een dame 
speelde kerstliederen op de klarinet, , 2 blaasmuzikanten hebben Kerstliederen 
gespeeld,  de man met de draailier zorgde voor afwisseling en er was een
jongen die met slagwerk de nodige variatie bracht. kortom het waren 
sfeervolle uren voor jong en oud. Er werd koffie/thee/ geserveerd, en 
natuurlijk beschuit met muisjes ontbrak er niet aan. Er was veel belangstelling 
waaronder ook veel jongeren, Een middag in “Kerstsfeer” wat mede mogelijk 
werd gemaakt door de jongeren uit Ewijk.

Heel bijzonder!!!!
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Doneren
We hebben allemaal wel eens iets gedoneerd, al was het een schamele 

euro in de collectebus van de kankerbestrijding of dat gekochte lot van de 
voetbalclub. En als je meedoet met de landelijke loterijen doneer je indirect 
ook voor goede doelen. Misschien doneer je zelfs direct, door via een 
acceptgiro te storten voor Unicef, het wereld natuurfonds (WNF) of andere 
instanties. En als er noodhulp nodig is, b.v. na een (dubbele) aardbeving in 
Nepal of een hernieuwde ramp in Haïti, dan storten we met zijn allen giro 555 
vol met miljoenen euro’s. Kortom, Nederland is een donerend landje.

Toch is er ook veel kritiek. De directeur van de hartstichting strijkt een 
gigantisch salaris op. En wat blijft er verder nog aan de strijkstok hangen? 
Heeft het wel zin om te doneren? De geslagen waterput in Zambia wordt in no 
time weer dichtgegooid door rebellen. Dictators in Afrika eigenen zich zelf 
bijna al het geld toe dat voor de plaatselijke bevolking bestemd is. Oorlog en 
hongersnood is daar schering en inslag, waardoor alle hulp uiteindelijk voor 
niets is. Kortom, doneren is weggegooid geld.

Toch geloof ik daar niet in. Ook al is een donatie een druppel op een 
gloeiende plaat, als we met zijn allen blijven druppelen zal het uiteindelijke 
resultaat een wereld zijn, die iedereen op deze aarde een goed bestaan laat 
vieren. Het is dé methode om te laten zien dat je gelooft in die betere wereld. 
Onvoorwaardelijk. Met elke donatie komt die betere wereld een beetje 
dichterbij, ondanks alle kritiek.

De kerk is bij uitstek het instituut dat vraagt om te doneren. Armoe in 
ontwikkelingslanden, overstromingen in Bangladesh of de vastenactie, er is 
altijd wel een doel dat om een donatie vraagt. Dat is van alle tijden, want al in 
Jezus’ tijd werd er om geld gevraagd. Wie kent niet het verhaal over het 
penningske van de weduwe? 

En nu is de kerk zelf in nood. Teruglopend kerkbezoek. Problemen 
met de priesterlijke bezetting. Af te stoten gebouwen. Als dat maar goed 
afloopt. Maar ook hier geldt dat we met groot vertrouwen op de gloeiende 
plaat door moeten blijven druppelen om die betere wereld te bewerkstelligen. 
Ieder jaar vraagt de kerk zelf via de actie kerkbalans om uw steun. Mag ik 
deze actie van harte bij u aanbevelen. Doneer gul met een goed hart.

Theo Coenders
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resultaat een wereld zijn, die iedereen op deze aarde een goed bestaan laat 
vieren. Het is dé methode om te laten zien dat je gelooft in die betere wereld. 
Onvoorwaardelijk. Met elke donatie komt die betere wereld een beetje 
dichterbij, ondanks alle kritiek.

De kerk is bij uitstek het instituut dat vraagt om te doneren. Armoe in 
ontwikkelingslanden, overstromingen in Bangladesh of de vastenactie, er is 
altijd wel een doel dat om een donatie vraagt. Dat is van alle tijden, want al in 
Jezus’ tijd werd er om geld gevraagd. Wie kent niet het verhaal over het 
penningske van de weduwe? 

En nu is de kerk zelf in nood. Teruglopend kerkbezoek. Problemen 
met de priesterlijke bezetting. Af te stoten gebouwen. Als dat maar goed 
afloopt. Maar ook hier geldt dat we met groot vertrouwen op de gloeiende 
plaat door moeten blijven druppelen om die betere wereld te bewerkstelligen. 
Ieder jaar vraagt de kerk zelf via de actie kerkbalans om uw steun. Mag ik 
deze actie van harte bij u aanbevelen. Doneer gul met een goed hart.

Theo Coenders
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Winssen

Zeven Indonesiërs toeren door Europa

Zeven Indonesiërs uit Borneo wilden de koude kerstdagen en de 
Jaarwisseling in Europa doorbrengen en voelen. Op 18 december kwamen ze op 
Schiphol aan. Pastor Bertus Visschedijk haalde ze op, want ze kwamen uit het
gebied waar hij vroeger gewerkt had. Het was een prettig weerzien met deze 
mensen, die met dikke winterkleren uit de aankomsthal te voorschijn kwamen. 
Eenmaal buiten de aankomsthal voelden ze al iets van de winter hier in 
Nederland. In een grote bus ging het richting Winssen en ook op de pastorie 
aldaar was het voor hen niet al te warm. Na een tijdje op de pastorie ging het 
groepje even rondwandelen met dikke kleren door Winssen. De dijkkapel op de 
dijk werd bewonderd en ook een bezoek aan de supermarkt had hun aandacht 
(“alleen kijken en niet kopen”). In de middag zijn ze nog even opgetreden in de 
kerk als speciale gasten bij een kerstconcert van de Bronzen Stemmen, wat zeer 
in de smaak viel. Daarna heerlijk eten bij het wok-restaurant aan de 
Heemstraweg in Ewijk. Daarna ging het richting Arnhem waar ze sliepen in het 
Stayokay Hotel. Maandag 19 december hebben ze een bezoek gebracht aan 
Oldenzaal in Twente, waar ze boven in de oude toren van de Plechelmus basiliek 
de wijde omtrek konden zien, en zelfs in de verte het Duitse Bentheim.

Dinsdag begon hun grote rondreis door Europa. Via Aken, Berlijn, 
Praag, Boedapest vierden ze Kerstmis in Oostenrijk, en toen ging het weer 
verder. Via Venetië, Rome, Monaco, Barcelona en Lourdes vierden ze de 
jaarwisseling bij de Eiffeltoren in Parijs, en daar waren ze wel goed ingepakt. 
Daarna ging het richting Nederland: ze bezochten bekenden van vroeger: 
Broeders van Huybergen, Kapucijnen Paters in Tilburg, Zusters in Veghel en 
MillHillers in Oosterbeek. Dat was een mooi weerzien en vele gebeurtenissen 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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kwamen weer in herinnering. Toen nog een dagje uit naar Amsterdam (rondvaart 
natuurlijk) en een bezoek aan Volendam (foto in klederdracht natuurlijk), en op 
vrijdag 6 januari ging het weer huiswaarts. De laatste drie nachten werden ze 
“verwend” door Annie Loeffen, waar ze in de Hoek van Winssen mochten 
overnachten. Vervoersbedrijf Hendriks uit Bergharen zorgde voor transport 
gedurende hun reis door Europa.
      Ze hebben wel genoten en ik ook. We hebben heel wat afgekletst. Heerlijk. 
Ze waren wel onder de indruk van een paar ‘dingen’:
• De grote verlichte kerstbomen buiten langs de wegen. In Indonesië zijn 

kerstbomen en kerstverlichting alleen binnen geoorloofd in de huizen en in 
de kerken.

• Ze stonden te kijken wat een afwasmachine allemaal kan doen. Bij hun is het 
gewoon steeds afwassen zoals vroeger hier. De dames van de groep zetten 
‘heel voorzichtig’ steeds de glazen en de kopjes in de machine!!

• Ze stonden ook verbaasd over de “verwarming”. Alles kon verwarmd 
worden. Dat hoeft niet in Indonesië, waar de gemiddelde temperatuur altijd 
rond de 26-27 graden is.

Zaterdag 7 januari kwam de echte winter. Die nacht had het gesneeuwd en het 
was erg glad. Vele dingen werden afgelast of geannuleerd. Op tijd waren deze 
zeven Indonesiërs weer terug in de warme landen.

Pastor Bertus Visschedijk

Een Vlinder…
Rond de kerstdagen hebben we, en vooral het koor Vision, afscheid 

genomen van Albert Jacobs, die op een dramatische wijze afscheid heeft 
genomen van het leven. Bij de crematiedienst op zaterdagmorgen 9 uur, daags 
voor Kerstmis,  waren er veel mensen die afscheid kwamen nemen van Albert, 
waaronder ook het voltallige koor Vision. Indrukwekkend. Traditioneel zingt het 
koor Vision op Tweede Kerstdag altijd in de kerk van Winssen. Ook dit jaar. Het 
voltallige koor Vision verzorgde tijdens de viering de gezangen. Alleen Albert 
was er niet meer bij. Zoals gebruikelijk mogen geïnteresseerden op het einde van 
de viering bij de toegift van het koor mee komen zingen in het koor. Na een 

kwamen weer in herinnering. Toen nog een dagje uit naar Amsterdam (rondvaart 
natuurlijk) en een bezoek aan Volendam (foto in klederdracht natuurlijk), en op 
vrijdag 6 januari ging het weer huiswaarts. De laatste drie nachten werden ze 
“verwend” door Annie Loeffen, waar ze in de Hoek van Winssen mochten 
overnachten. Vervoersbedrijf Hendriks uit Bergharen zorgde voor transport 
gedurende hun reis door Europa.
      Ze hebben wel genoten en ik ook. We hebben heel wat afgekletst. Heerlijk. 
Ze waren wel onder de indruk van een paar ‘dingen’:
• De grote verlichte kerstbomen buiten langs de wegen. In Indonesië zijn 

kerstbomen en kerstverlichting alleen binnen geoorloofd in de huizen en in 
de kerken.

• Ze stonden te kijken wat een afwasmachine allemaal kan doen. Bij hun is het 
gewoon steeds afwassen zoals vroeger hier. De dames van de groep zetten 
‘heel voorzichtig’ steeds de glazen en de kopjes in de machine!!

• Ze stonden ook verbaasd over de “verwarming”. Alles kon verwarmd 
worden. Dat hoeft niet in Indonesië, waar de gemiddelde temperatuur altijd 
rond de 26-27 graden is.

Zaterdag 7 januari kwam de echte winter. Die nacht had het gesneeuwd en het 
was erg glad. Vele dingen werden afgelast of geannuleerd. Op tijd waren deze 
zeven Indonesiërs weer terug in de warme landen.

Pastor Bertus Visschedijk

Een Vlinder…
Rond de kerstdagen hebben we, en vooral het koor Vision, afscheid 

genomen van Albert Jacobs, die op een dramatische wijze afscheid heeft 
genomen van het leven. Bij de crematiedienst op zaterdagmorgen 9 uur, daags 
voor Kerstmis,  waren er veel mensen die afscheid kwamen nemen van Albert, 
waaronder ook het voltallige koor Vision. Indrukwekkend. Traditioneel zingt het 
koor Vision op Tweede Kerstdag altijd in de kerk van Winssen. Ook dit jaar. Het 
voltallige koor Vision verzorgde tijdens de viering de gezangen. Alleen Albert 
was er niet meer bij. Zoals gebruikelijk mogen geïnteresseerden op het einde van 
de viering bij de toegift van het koor mee komen zingen in het koor. Na een 

Ewijk

Stille Omgang  Amsterdam Zaterdag 18 Maart  2017
Voor mensen die willen deelnemen de volgende informatie: Vertrek zaterdag 
18 maart 19.15 uur  vanaf de Julianastraat R.K. kerk Ewijk. Reiskosten:
€ 20,00 per persoon. Opgeven bij de volgende personen:
• Antoon Fleuren 0487-521239
• Harry v.d. Heuy 06-20449482
• Helma Brands 0487-522730
• Ria Reuvers 0487-521758
U kunt zich opgeven t/m 12 maart 2017

Voor de lezers die het verhaal en datgene wat wordt herdacht door de “Stille 
Omgang” niet (meer) kennen:
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de 
Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om 
hem te bedienen en van het Heilig Sacrament te voorzien. Na het eten van de 
hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest overgeven in het brandende 
haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de 
hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig 
Sacrament niet had aangetast. De hostie die de volgende dag door de priester 
van de Oude Kerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op 
wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw 
mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Men herkende hierin de 
hand van God. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de 
plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' 
openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de 
woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.
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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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vele dakpannen en ruiten zo wisten de zonen Wim en Henk v. Welie mij 
kortgeleden te vertellen. Vader Herman die buiten was had gehoord dat de 
aandrijving van genoemde vliegende bom in het luchtruim uitviel.

Dorus Engelen woonachtig in de Koningstraat waar nu zijn zoon Henk 
Engelen woont ging vaak kaarten bij Wimke Roelofs. De avond van het 
voorval, het zal tegen halfnegen geweest zijn, was hij daarvoor te voet op weg 
naar Roelofs. De brandende stallamp die hij in de donkere Koningstraat bij 
zich droeg doofde door de hevige luchtdruk. Dorus keerde meteen huiswaarts. 
Het woonadres van de  familie Roelofs was in die tijd Hoekschestraat B 259.
Vele jaren later werd daar een gemeentelijke vuilnisbelt aangelegd. 
© Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com

Misintenties opgeven voor Winssen

Voor Winssen kunnen de misintenties worden opgegeven via Tonnie Hermens, 
Dr. Nillisenstraat 15 (Winssen).
Telefoon: 0487-521913
e-mail: tonniehermens@hotmail.com
Kosten H.Mis: € 11,- voor hele parochie
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beetje aandringen kwam de zoon van Albert meezingen op de plaats waar Albert 
altijd stond. Ineens kwam er een mooie vlinder rondfladderen boven het koor. 
Alle mensen in het koor zagen het. Toen het lied afgelopen was, ging de vlinder 
in de ‘doopruimte van de kerk’ tegen het raam zitten. Iedereen stond verbaasd 
over deze gebeurtenis. Het leek wel of Albert er bij hoorde via zijn zoon en die 
vlinder. Niemand had er een verklaring voor, maar er is toch meer tussen hemel 
en aarde dan je denkt, of niet?

Pastor Bertus Visschedijk

Carnavalsmis bij De Dorstvlegels in Oelewaal

Op zaterdag 28 januari heeft de nieuwe Prins Antoine d’n Urste van De 
Dorstvlegels zijn opwachting gemaakt tijdens de Eerste Pronkzitting. Hij is de 
opvolger van Prins Roel d’n Urste en zal als 51ste Opperheerser over Oelewaal 
gaan regeren. Daags daarna is de nieuwe jeugdprinses Suus bekend gemaakt. Op 
zondag 12 februari organiseert het convent van Oud-Prinsen ’s middags een 
receptie voor de nieuwe Prinsen en diezelfde zondag is er ’s morgens om 9.30 
uur een H.Mis voor leden, oud-leden en overleden leden.

Pastor Bertus Visschedijk zal voorgaan in de viering en Vita Nuova zal 
de dienst opluisteren. Wij nodigen U allen graag uit om bij deze altijd weer 
bijzondere viering aanwezig te zijn! Voor de goede orde: de H.Mis begint om 
9.30 uur!!!
Uiteraard bent u ’s middags op de receptie, die om 15.00 uur begint, ook van 
harte welkom in de residentie van de Prins in de Paulus.

Carnaval Senioren Winssen

Wij nodigen u uit voor een carnavalsmiddag van de seniorenvereniging 
op vrijdagmiddag 24 februari 2017 van 14.00 uur tot 19.00 uur in het ULTO 
muziekcentrum, Not.St.Roesstraat 3 te Winssen.

U kunt onder het genot van een drankje en hapje genieten van een 
optreden van o.a. Rien Bekkers uit St.Oedenrode. Rien is een van de betere 
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Direct na de ontploffing van de vliegende bom kwamen buurtbewoners ter 
plekke om hulp te bieden. Voor het verzorgen van de gewonde voeten van 
Marietje werd de hulp ingeroepen van de buurtbewoner Luuc Loeffen
(Winssen 07-08-1924) zijnde een broer van onder andere Bella Loeffen. Luuc 
had als student al EHBO les gehad. Op de dag na het voorval is Luuc ook nog 
tolk geweest voor de Engelse militairen die op de Moesakker een onderzoek 
instelden. Omdat er in die tijd bij glashandelaren weinig of geen glas 
voorradig was (het was nog oorlog) werden de ramen voor het merendeel met 
planken gedicht. Om toch een beetje daglicht binnen te krijgen werd het glas 
uit de schilderijen gehaald en in de raamkozijnen aangebracht. Ook dakpannen 
waren niet voldoende voorradig dus werd het dak gedicht met stukken 
zeildoek. 

Op de foto van kort na de Tweede Wereldoorlog van het gezin Wimke Roelofs. Geheel rechts 
staat Marietje die gewond raakte aan haar voeten Foto: Bart Wattenberg

Ook was er grote schade ontstaan bij de in de buurt van Roelofs wonende 
familie Herman v. Welie (*Wi.13-06-1893)-Arnolda de Haardt (*Ew.20-
01-1895). Het dak van hun oude boerderijtje werd ontwricht en er sneuvelden 
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buutreedners uit ons land en heeft al enkele Brabantse kampioenschappen op zijn 
naam staan. Entertainer Erik Adams zal voor de muzikale begeleiding zorgen. 
Uiteraard zijn er weer artiesten uit ons eigen dorp, zoals Kei Gezellig en 
dweilorkest Brulto. Misschien komt ook de nieuwe prins van Oelewaal en de 
jeugdprins met hun gevolg ons met een bezoekje vereren.

Rond 17.00 uur krijgt u weer een gratis frietje uit de snackwagen van 
Bas. Voor deze carnavalsmiddag vragen wij een bijdrage van € 10,00  p.p. Wilt u 
een introducé meenemen dan moeten zij € 15,00 betalen. Het is niet verplicht om 
verkleed te komen maar een boerenkiel of zakdoek zou wel leuk zijn. U kunt 
zich opgeven onder inlevering van de betaling, tot 16 februari in te leveren bij:
Cynthia Hanegraaf, Dr.Nillesenstraat 20 of
Jannie Henckel, Alex Willemsstraat 21

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

Ambassadeur van Winssen - In de Gelderlander van donderdag 1 
december jl. een mooie foto van Chiel Christiaans. BN’er met Gelderse roots.
Een reclamespot van Peugeot en “What the Frans?! Zijn in Winssen opgenomen. 
Toeval? Niet echt. Giel Christiaans, producent en acteur, kom uit het dorp.
Giel heeft dit niet van een vreemde want zijn ouders (Jan Christiaans en Nelly 
van Antwerpen) waren allebei muzikaal. Als kind speelde hij vaak de musical 
The Phantom of de Opera na en zat hij bij de Winssense toneel- en 
muziekvereniging. In Tilburg volgde hij de opleiding International Event Music 
& Entertainment Studies. Als producer werkte hij mee aan televisieprogramma’s 
zoals Carlo en Irene’s Life 4You, Mijn vader is De Beste, “Europese Music 
Awards” en “TMF Awards”. Hij speelt ook als acteur in de Crystel Clear 
reclame, de series “De Jonge Garde”en “Hufterproef” en televisieprogramma 
“What The Frans?”.

Tussen Maas en Waal. In de rubriek tussen Maas en Waal ontmoet De 
Gelderlander mensen die hier wonen, werken of recreëren. “Naast waxinelichtjes 
bloemen voor Maria”. In de Gelderlander van 6 december een mooie grote foto 
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Toeval? Niet echt. Giel Christiaans, producent en acteur, kom uit het dorp.
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van Antwerpen) waren allebei muzikaal. Als kind speelde hij vaak de musical 
The Phantom of de Opera na en zat hij bij de Winssense toneel- en 
muziekvereniging. In Tilburg volgde hij de opleiding International Event Music 
& Entertainment Studies. Als producer werkte hij mee aan televisieprogramma’s 
zoals Carlo en Irene’s Life 4You, Mijn vader is De Beste, “Europese Music 
Awards” en “TMF Awards”. Hij speelt ook als acteur in de Crystel Clear 
reclame, de series “De Jonge Garde”en “Hufterproef” en televisieprogramma 
“What The Frans?”.

Tussen Maas en Waal. In de rubriek tussen Maas en Waal ontmoet De 
Gelderlander mensen die hier wonen, werken of recreëren. “Naast waxinelichtjes 
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Oud Winssen: Vliegende bom in d’n Hoek van Winssen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er in de periode najaar 1944 tot en 
met februari 1945 heel wat vliegende bommen door het luchtruim van het 
dorp Winssen. Zij kwamen uit noordoostelijke richting en waren bestemd om 
onder andere de wereldhaven van Antwerpen te vernietigen. Als de 
aandrijving van die bommen ophield dan gleed het gevaarte met zeer hoge 
snelheid naar beneden. Bij het raken van de grond ontplofte de explosieve 
lading en ontstond er een enorme luchtdrukverplaatsing. De toestellen waren 
onbemand.

In het najaar van 1944 viel  in het luchtruim boven Winssen de aandrijving 
van een vliegende bom uit met het gevolg dat het gevaarte met zeer hoge 
snelheid in de Hoek van Winssen naar beneden kwam. Toppen van de 
hoogstamkersenbomen, in de boomgaard van Johan Litjens in het Strûtje
(nu Verl. Molenstraat), knapten af en ongeveer 60 meter voorbij de boerderij 
van de familie Wimke Roelofs-Hanneke Kamps stortte het gevaarte op de 
weide (in de buurt aangeduid als Moesakker) van Grad Verploegen uit Deest.  
De explosieve lading ontplofte waardoor er een enorme luchtdrukverplaatsing 
ontstond waardoor onder andere van de boerderij van Roelofs vensterruiten en 
vele dakpannen sneuvelden.

Toen de vliegende bom neerstortte lagen de jongste kinderen van het uit elf
kinderen bestaande gezin van het echtpaar Wimke Roelofs-Hanneke Kamps
al te bed. Er heerste plots grote paniek in huize Roelofs maar ook in de buurt. 
De zusjes Marietje (*20-02-1933) en Truus Roelofs (*10-03-1935) die op de 
opkamer te bed lagen werden bedolven onder stukken dakpannen en kapdelen. 
Marietje kon zich zelf bevrijden maar Truus lag onder delen van de kap en 
dakpannen. Zij moest door haar vader worden bevrijd. Ook zaten ze onder een 
dikke laag stof maar wonder boven wonder waren zijn niet gewond geraakt. 
Maar Marietje raakte wel gewond toen zij even daarna op haar blote voeten 
door de woonkamer liep. Zij trapte daar in glasscherven en liep daarbij 
bloedende voeten op. De andere huisgenoten waren er heelhuids van 
afgekomen.
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van mevrouw Rika Derksen uit de Dr. De Sonnavillestraat. Sinds 1 mei staat er 
naast Antonius ook een Mariabeeld in de kapel. De kapel is iedere dag open voor 
publiek en hier wordt veel gebruik van gemaakt. Iedere week worden er zo’n 50 
waxinelichtjes aangestoken. Rika verzorgt samen met mevrouw Truus Macusse 
sinds 1 mei de bloemen voor Maria. De bloemen worden vrijwel dagelijks 
bezorgd door Loeffen. Rika en Truus zorgen ervoor dat alles er netjes bijstaat. Ze 
snijden de bloemen, vullen de vazen en halen verdorde bloemen weg. 

Marga Roelofs-Lepoutre beheert begraafplaats Winssen. In de 
Gelderlander van woensdag 14 december jl. een grote foto van de oude toren en 
het kerkhof. Marga Roelofs heeft ervoor gezorgd dat de administratie van het 
kerkhof weer op orde is. Zij heeft samen met Jan de Graaf alle zerken langs 
gelopen en de gegevens genoteerd. Een plattegrond werd gemaakt om alles zo 
goed mogelijk in beeld te brengen en te weten wie er verantwoordelijk is voor 
een graf. Er zijn inmiddels facturen naar de nabestaanden gestuurd en ook graven 
geruimd. Van de graven waar niet duidelijk was wie de rechthebbende is zijn 
opvallende briefjes geplakt. Ook daar zijn weer reacties op gekomen. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe Beuningse parochie de begraafplaatsen straks centraal 
en digitaal gaat registreren.

Weurt en Winssen krijgen een nieuwe soos. In de krant van 23 
december jl. de mededeling dat inwoners van Winssen en ook van Weurt in het 
nieuwe  jaar terecht kunnen bij een soos in hun dorp. De soos is op initiatief van 
Perspectief en de seniorenvereniging. In Ewijk en Beuningen zijn deze al langer.

Winssen - Gestart zonder startschot. In de krant van 5 januari jl. de 
mededeling dat inwoners van de gemeente gestart zijn met het omgekeerd 
inzamelen. Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Piet de Klein 
bij het voormalig zorgcentrum Overmars in Winssen.

Winssen - Inleveren “oude vuilniszakken”. In de Gelderlander van 6 
januari de mededeling dat de Jeugd Raad van Elf van De Dorsvlegels op 14 
januari langs de deuren gaat om “oude vuilniszakken” op te halen. Het geld dat 
ze daarmee ophalen wordt gebruikt voor de “BZT Show” tijdens de carnaval.
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat 4 feb 19.00u Pastor Bertus 

Visschedijk
Dames  19.00u Pastor J. Straver samen-

zang
Zo. 5 feb 10.00u Pastor Bertus 

Visschedijk
LGK  10.00u Pastor J. Straver 9.30u Pastor J.deWaal 

Blasiuszegen
AK

Zat 11 feb 19.00u Pastor Bertus 
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--  19.00u Pastor H. van 
Dooren

samen-
zang

Zo. 12 feb 9.30u
*****

B.Visschedijk
Carnavalsmis

VN  10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

 17.00u 

 19.00u WOCO
J. v/d Akker

Zo. 19 feb 10.00u Jan Volkers LGK  10.00u WoCo
J. v/d Akker

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK
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Zat 11 maart 19.00u WoCo dames  19.00u Pastor H. van 
Dooren

samen-
zang

Zo. 12 maart 10.00u Jan Volkers --  10.00u Pastor H. van 
Dooren

gem. 
Koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Do 16 maart  19.00u 

Zat 18 maart 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK  19.00u WoCo Diaken J. 
v/d Akker

Zo. 19 maart 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

heren  10.00u WoCo Diaken J. 
v/d Akker

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 25 maart 19.00u WoCo Dames  19.00u Pastor H. van 
Dooren

Zo. 26 maart 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

--  10.00u Voorst. Comm. 
Past v. Dooren

stuiter-
ballen

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

19.00u WoCo Dames (J.v/d Akker) Doopviering
met communicanten

WOCO carnavalsviering 
(diaken J.v/d Akker)

Sing-in EC (kinderkoor de 
Stuiterballen)

19.00u Carnavals-viering 
Pastor Jan de 

Waal

2e zondag 
40dagentijd

4e zondag 
40dagentijd

8e zondag d/h jaar
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H. Antonius van Padua
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H. Johannes de Doper
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H. Cornelius
Beuningen

6e zondag d/h jaar
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Oud Winssen: Vliegende bom in d’n Hoek van Winssen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er in de periode najaar 1944 tot en 
met februari 1945 heel wat vliegende bommen door het luchtruim van het 
dorp Winssen. Zij kwamen uit noordoostelijke richting en waren bestemd om 
onder andere de wereldhaven van Antwerpen te vernietigen. Als de 
aandrijving van die bommen ophield dan gleed het gevaarte met zeer hoge 
snelheid naar beneden. Bij het raken van de grond ontplofte de explosieve 
lading en ontstond er een enorme luchtdrukverplaatsing. De toestellen waren 
onbemand.

In het najaar van 1944 viel  in het luchtruim boven Winssen de aandrijving 
van een vliegende bom uit met het gevolg dat het gevaarte met zeer hoge 
snelheid in de Hoek van Winssen naar beneden kwam. Toppen van de 
hoogstamkersenbomen, in de boomgaard van Johan Litjens in het Strûtje
(nu Verl. Molenstraat), knapten af en ongeveer 60 meter voorbij de boerderij 
van de familie Wimke Roelofs-Hanneke Kamps stortte het gevaarte op de 
weide (in de buurt aangeduid als Moesakker) van Grad Verploegen uit Deest.  
De explosieve lading ontplofte waardoor er een enorme luchtdrukverplaatsing 
ontstond waardoor onder andere van de boerderij van Roelofs vensterruiten en 
vele dakpannen sneuvelden.

Toen de vliegende bom neerstortte lagen de jongste kinderen van het uit elf
kinderen bestaande gezin van het echtpaar Wimke Roelofs-Hanneke Kamps
al te bed. Er heerste plots grote paniek in huize Roelofs maar ook in de buurt. 
De zusjes Marietje (*20-02-1933) en Truus Roelofs (*10-03-1935) die op de 
opkamer te bed lagen werden bedolven onder stukken dakpannen en kapdelen. 
Marietje kon zich zelf bevrijden maar Truus lag onder delen van de kap en 
dakpannen. Zij moest door haar vader worden bevrijd. Ook zaten ze onder een 
dikke laag stof maar wonder boven wonder waren zijn niet gewond geraakt. 
Maar Marietje raakte wel gewond toen zij even daarna op haar blote voeten 
door de woonkamer liep. Zij trapte daar in glasscherven en liep daarbij 
bloedende voeten op. De andere huisgenoten waren er heelhuids van 
afgekomen.
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van mevrouw Rika Derksen uit de Dr. De Sonnavillestraat. Sinds 1 mei staat er 
naast Antonius ook een Mariabeeld in de kapel. De kapel is iedere dag open voor 
publiek en hier wordt veel gebruik van gemaakt. Iedere week worden er zo’n 50 
waxinelichtjes aangestoken. Rika verzorgt samen met mevrouw Truus Macusse 
sinds 1 mei de bloemen voor Maria. De bloemen worden vrijwel dagelijks 
bezorgd door Loeffen. Rika en Truus zorgen ervoor dat alles er netjes bijstaat. Ze 
snijden de bloemen, vullen de vazen en halen verdorde bloemen weg. 

Marga Roelofs-Lepoutre beheert begraafplaats Winssen. In de 
Gelderlander van woensdag 14 december jl. een grote foto van de oude toren en 
het kerkhof. Marga Roelofs heeft ervoor gezorgd dat de administratie van het 
kerkhof weer op orde is. Zij heeft samen met Jan de Graaf alle zerken langs 
gelopen en de gegevens genoteerd. Een plattegrond werd gemaakt om alles zo 
goed mogelijk in beeld te brengen en te weten wie er verantwoordelijk is voor 
een graf. Er zijn inmiddels facturen naar de nabestaanden gestuurd en ook graven 
geruimd. Van de graven waar niet duidelijk was wie de rechthebbende is zijn 
opvallende briefjes geplakt. Ook daar zijn weer reacties op gekomen. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe Beuningse parochie de begraafplaatsen straks centraal 
en digitaal gaat registreren.

Weurt en Winssen krijgen een nieuwe soos. In de krant van 23 
december jl. de mededeling dat inwoners van Winssen en ook van Weurt in het 
nieuwe  jaar terecht kunnen bij een soos in hun dorp. De soos is op initiatief van 
Perspectief en de seniorenvereniging. In Ewijk en Beuningen zijn deze al langer.

Winssen - Gestart zonder startschot. In de krant van 5 januari jl. de 
mededeling dat inwoners van de gemeente gestart zijn met het omgekeerd 
inzamelen. Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Piet de Klein 
bij het voormalig zorgcentrum Overmars in Winssen.

Winssen - Inleveren “oude vuilniszakken”. In de Gelderlander van 6 
januari de mededeling dat de Jeugd Raad van Elf van De Dorsvlegels op 14 
januari langs de deuren gaat om “oude vuilniszakken” op te halen. Het geld dat 
ze daarmee ophalen wordt gebruikt voor de “BZT Show” tijdens de carnaval.

van mevrouw Rika Derksen uit de Dr. De Sonnavillestraat. Sinds 1 mei staat er 
naast Antonius ook een Mariabeeld in de kapel. De kapel is iedere dag open voor 
publiek en hier wordt veel gebruik van gemaakt. Iedere week worden er zo’n 50 
waxinelichtjes aangestoken. Rika verzorgt samen met mevrouw Truus Macusse 
sinds 1 mei de bloemen voor Maria. De bloemen worden vrijwel dagelijks 
bezorgd door Loeffen. Rika en Truus zorgen ervoor dat alles er netjes bijstaat. Ze 
snijden de bloemen, vullen de vazen en halen verdorde bloemen weg. 

Marga Roelofs-Lepoutre beheert begraafplaats Winssen. In de 
Gelderlander van woensdag 14 december jl. een grote foto van de oude toren en 
het kerkhof. Marga Roelofs heeft ervoor gezorgd dat de administratie van het 
kerkhof weer op orde is. Zij heeft samen met Jan de Graaf alle zerken langs 
gelopen en de gegevens genoteerd. Een plattegrond werd gemaakt om alles zo 
goed mogelijk in beeld te brengen en te weten wie er verantwoordelijk is voor 
een graf. Er zijn inmiddels facturen naar de nabestaanden gestuurd en ook graven 
geruimd. Van de graven waar niet duidelijk was wie de rechthebbende is zijn 
opvallende briefjes geplakt. Ook daar zijn weer reacties op gekomen. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe Beuningse parochie de begraafplaatsen straks centraal 
en digitaal gaat registreren.

Weurt en Winssen krijgen een nieuwe soos. In de krant van 23 
december jl. de mededeling dat inwoners van Winssen en ook van Weurt in het 
nieuwe  jaar terecht kunnen bij een soos in hun dorp. De soos is op initiatief van 
Perspectief en de seniorenvereniging. In Ewijk en Beuningen zijn deze al langer.

Winssen - Gestart zonder startschot. In de krant van 5 januari jl. de 
mededeling dat inwoners van de gemeente gestart zijn met het omgekeerd 
inzamelen. Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Piet de Klein 
bij het voormalig zorgcentrum Overmars in Winssen.

Winssen - Inleveren “oude vuilniszakken”. In de Gelderlander van 6 
januari de mededeling dat de Jeugd Raad van Elf van De Dorsvlegels op 14 
januari langs de deuren gaat om “oude vuilniszakken” op te halen. Het geld dat 
ze daarmee ophalen wordt gebruikt voor de “BZT Show” tijdens de carnaval.

Direct na de ontploffing van de vliegende bom kwamen buurtbewoners ter 
plekke om hulp te bieden. Voor het verzorgen van de gewonde voeten van 
Marietje werd de hulp ingeroepen van de buurtbewoner Luuc Loeffen
(Winssen 07-08-1924) zijnde een broer van onder andere Bella Loeffen. Luuc 
had als student al EHBO les gehad. Op de dag na het voorval is Luuc ook nog 
tolk geweest voor de Engelse militairen die op de Moesakker een onderzoek 
instelden. Omdat er in die tijd bij glashandelaren weinig of geen glas 
voorradig was (het was nog oorlog) werden de ramen voor het merendeel met 
planken gedicht. Om toch een beetje daglicht binnen te krijgen werd het glas 
uit de schilderijen gehaald en in de raamkozijnen aangebracht. Ook dakpannen 
waren niet voldoende voorradig dus werd het dak gedicht met stukken 
zeildoek. 

Op de foto van kort na de Tweede Wereldoorlog van het gezin Wimke Roelofs. Geheel rechts 
staat Marietje die gewond raakte aan haar voeten Foto: Bart Wattenberg

Ook was er grote schade ontstaan bij de in de buurt van Roelofs wonende 
familie Herman v. Welie (*Wi.13-06-1893)-Arnolda de Haardt (*Ew.20-
01-1895). Het dak van hun oude boerderijtje werd ontwricht en er sneuvelden 
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buutreedners uit ons land en heeft al enkele Brabantse kampioenschappen op zijn 
naam staan. Entertainer Erik Adams zal voor de muzikale begeleiding zorgen. 
Uiteraard zijn er weer artiesten uit ons eigen dorp, zoals Kei Gezellig en 
dweilorkest Brulto. Misschien komt ook de nieuwe prins van Oelewaal en de 
jeugdprins met hun gevolg ons met een bezoekje vereren.

Rond 17.00 uur krijgt u weer een gratis frietje uit de snackwagen van 
Bas. Voor deze carnavalsmiddag vragen wij een bijdrage van € 10,00  p.p. Wilt u 
een introducé meenemen dan moeten zij € 15,00 betalen. Het is niet verplicht om 
verkleed te komen maar een boerenkiel of zakdoek zou wel leuk zijn. U kunt 
zich opgeven onder inlevering van de betaling, tot 16 februari in te leveren bij:
Cynthia Hanegraaf, Dr.Nillesenstraat 20 of
Jannie Henckel, Alex Willemsstraat 21

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

Ambassadeur van Winssen - In de Gelderlander van donderdag 1 
december jl. een mooie foto van Chiel Christiaans. BN’er met Gelderse roots.
Een reclamespot van Peugeot en “What the Frans?! Zijn in Winssen opgenomen. 
Toeval? Niet echt. Giel Christiaans, producent en acteur, kom uit het dorp.
Giel heeft dit niet van een vreemde want zijn ouders (Jan Christiaans en Nelly 
van Antwerpen) waren allebei muzikaal. Als kind speelde hij vaak de musical 
The Phantom of de Opera na en zat hij bij de Winssense toneel- en 
muziekvereniging. In Tilburg volgde hij de opleiding International Event Music 
& Entertainment Studies. Als producer werkte hij mee aan televisieprogramma’s 
zoals Carlo en Irene’s Life 4You, Mijn vader is De Beste, “Europese Music 
Awards” en “TMF Awards”. Hij speelt ook als acteur in de Crystel Clear 
reclame, de series “De Jonge Garde”en “Hufterproef” en televisieprogramma 
“What The Frans?”.

Tussen Maas en Waal. In de rubriek tussen Maas en Waal ontmoet De 
Gelderlander mensen die hier wonen, werken of recreëren. “Naast waxinelichtjes 
bloemen voor Maria”. In de Gelderlander van 6 december een mooie grote foto 

buutreedners uit ons land en heeft al enkele Brabantse kampioenschappen op zijn 
naam staan. Entertainer Erik Adams zal voor de muzikale begeleiding zorgen. 
Uiteraard zijn er weer artiesten uit ons eigen dorp, zoals Kei Gezellig en 
dweilorkest Brulto. Misschien komt ook de nieuwe prins van Oelewaal en de 
jeugdprins met hun gevolg ons met een bezoekje vereren.

Rond 17.00 uur krijgt u weer een gratis frietje uit de snackwagen van 
Bas. Voor deze carnavalsmiddag vragen wij een bijdrage van € 10,00  p.p. Wilt u 
een introducé meenemen dan moeten zij € 15,00 betalen. Het is niet verplicht om 
verkleed te komen maar een boerenkiel of zakdoek zou wel leuk zijn. U kunt 
zich opgeven onder inlevering van de betaling, tot 16 februari in te leveren bij:
Cynthia Hanegraaf, Dr.Nillesenstraat 20 of
Jannie Henckel, Alex Willemsstraat 21

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

Ambassadeur van Winssen - In de Gelderlander van donderdag 1 
december jl. een mooie foto van Chiel Christiaans. BN’er met Gelderse roots.
Een reclamespot van Peugeot en “What the Frans?! Zijn in Winssen opgenomen. 
Toeval? Niet echt. Giel Christiaans, producent en acteur, kom uit het dorp.
Giel heeft dit niet van een vreemde want zijn ouders (Jan Christiaans en Nelly 
van Antwerpen) waren allebei muzikaal. Als kind speelde hij vaak de musical 
The Phantom of de Opera na en zat hij bij de Winssense toneel- en 
muziekvereniging. In Tilburg volgde hij de opleiding International Event Music 
& Entertainment Studies. Als producer werkte hij mee aan televisieprogramma’s 
zoals Carlo en Irene’s Life 4You, Mijn vader is De Beste, “Europese Music 
Awards” en “TMF Awards”. Hij speelt ook als acteur in de Crystel Clear 
reclame, de series “De Jonge Garde”en “Hufterproef” en televisieprogramma 
“What The Frans?”.

Tussen Maas en Waal. In de rubriek tussen Maas en Waal ontmoet De 
Gelderlander mensen die hier wonen, werken of recreëren. “Naast waxinelichtjes 
bloemen voor Maria”. In de Gelderlander van 6 december een mooie grote foto 

Februari 2017

Februari 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

17

17

Februari 2017

Februari 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

12

12



vele dakpannen en ruiten zo wisten de zonen Wim en Henk v. Welie mij 
kortgeleden te vertellen. Vader Herman die buiten was had gehoord dat de 
aandrijving van genoemde vliegende bom in het luchtruim uitviel.

Dorus Engelen woonachtig in de Koningstraat waar nu zijn zoon Henk 
Engelen woont ging vaak kaarten bij Wimke Roelofs. De avond van het 
voorval, het zal tegen halfnegen geweest zijn, was hij daarvoor te voet op weg 
naar Roelofs. De brandende stallamp die hij in de donkere Koningstraat bij 
zich droeg doofde door de hevige luchtdruk. Dorus keerde meteen huiswaarts. 
Het woonadres van de  familie Roelofs was in die tijd Hoekschestraat B 259.
Vele jaren later werd daar een gemeentelijke vuilnisbelt aangelegd. 
© Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com

Misintenties opgeven voor Winssen

Voor Winssen kunnen de misintenties worden opgegeven via Tonnie Hermens, 
Dr. Nillisenstraat 15 (Winssen).
Telefoon: 0487-521913
e-mail: tonniehermens@hotmail.com
Kosten H.Mis: € 11,- voor hele parochie
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beetje aandringen kwam de zoon van Albert meezingen op de plaats waar Albert 
altijd stond. Ineens kwam er een mooie vlinder rondfladderen boven het koor. 
Alle mensen in het koor zagen het. Toen het lied afgelopen was, ging de vlinder 
in de ‘doopruimte van de kerk’ tegen het raam zitten. Iedereen stond verbaasd 
over deze gebeurtenis. Het leek wel of Albert er bij hoorde via zijn zoon en die 
vlinder. Niemand had er een verklaring voor, maar er is toch meer tussen hemel 
en aarde dan je denkt, of niet?

Pastor Bertus Visschedijk

Carnavalsmis bij De Dorstvlegels in Oelewaal

Op zaterdag 28 januari heeft de nieuwe Prins Antoine d’n Urste van De 
Dorstvlegels zijn opwachting gemaakt tijdens de Eerste Pronkzitting. Hij is de 
opvolger van Prins Roel d’n Urste en zal als 51ste Opperheerser over Oelewaal 
gaan regeren. Daags daarna is de nieuwe jeugdprinses Suus bekend gemaakt. Op 
zondag 12 februari organiseert het convent van Oud-Prinsen ’s middags een 
receptie voor de nieuwe Prinsen en diezelfde zondag is er ’s morgens om 9.30 
uur een H.Mis voor leden, oud-leden en overleden leden.

Pastor Bertus Visschedijk zal voorgaan in de viering en Vita Nuova zal 
de dienst opluisteren. Wij nodigen U allen graag uit om bij deze altijd weer 
bijzondere viering aanwezig te zijn! Voor de goede orde: de H.Mis begint om 
9.30 uur!!!
Uiteraard bent u ’s middags op de receptie, die om 15.00 uur begint, ook van 
harte welkom in de residentie van de Prins in de Paulus.

Carnaval Senioren Winssen

Wij nodigen u uit voor een carnavalsmiddag van de seniorenvereniging 
op vrijdagmiddag 24 februari 2017 van 14.00 uur tot 19.00 uur in het ULTO 
muziekcentrum, Not.St.Roesstraat 3 te Winssen.

U kunt onder het genot van een drankje en hapje genieten van een 
optreden van o.a. Rien Bekkers uit St.Oedenrode. Rien is een van de betere 
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kwamen weer in herinnering. Toen nog een dagje uit naar Amsterdam (rondvaart 
natuurlijk) en een bezoek aan Volendam (foto in klederdracht natuurlijk), en op 
vrijdag 6 januari ging het weer huiswaarts. De laatste drie nachten werden ze 
“verwend” door Annie Loeffen, waar ze in de Hoek van Winssen mochten 
overnachten. Vervoersbedrijf Hendriks uit Bergharen zorgde voor transport 
gedurende hun reis door Europa.
      Ze hebben wel genoten en ik ook. We hebben heel wat afgekletst. Heerlijk. 
Ze waren wel onder de indruk van een paar ‘dingen’:
• De grote verlichte kerstbomen buiten langs de wegen. In Indonesië zijn 

kerstbomen en kerstverlichting alleen binnen geoorloofd in de huizen en in 
de kerken.

• Ze stonden te kijken wat een afwasmachine allemaal kan doen. Bij hun is het 
gewoon steeds afwassen zoals vroeger hier. De dames van de groep zetten 
‘heel voorzichtig’ steeds de glazen en de kopjes in de machine!!

• Ze stonden ook verbaasd over de “verwarming”. Alles kon verwarmd 
worden. Dat hoeft niet in Indonesië, waar de gemiddelde temperatuur altijd 
rond de 26-27 graden is.

Zaterdag 7 januari kwam de echte winter. Die nacht had het gesneeuwd en het 
was erg glad. Vele dingen werden afgelast of geannuleerd. Op tijd waren deze 
zeven Indonesiërs weer terug in de warme landen.

Pastor Bertus Visschedijk

Een Vlinder…
Rond de kerstdagen hebben we, en vooral het koor Vision, afscheid 

genomen van Albert Jacobs, die op een dramatische wijze afscheid heeft 
genomen van het leven. Bij de crematiedienst op zaterdagmorgen 9 uur, daags 
voor Kerstmis,  waren er veel mensen die afscheid kwamen nemen van Albert, 
waaronder ook het voltallige koor Vision. Indrukwekkend. Traditioneel zingt het 
koor Vision op Tweede Kerstdag altijd in de kerk van Winssen. Ook dit jaar. Het 
voltallige koor Vision verzorgde tijdens de viering de gezangen. Alleen Albert 
was er niet meer bij. Zoals gebruikelijk mogen geïnteresseerden op het einde van 
de viering bij de toegift van het koor mee komen zingen in het koor. Na een 
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Stille Omgang  Amsterdam Zaterdag 18 Maart  2017
Voor mensen die willen deelnemen de volgende informatie: Vertrek zaterdag 
18 maart 19.15 uur  vanaf de Julianastraat R.K. kerk Ewijk. Reiskosten:
€ 20,00 per persoon. Opgeven bij de volgende personen:
• Antoon Fleuren 0487-521239
• Harry v.d. Heuy 06-20449482
• Helma Brands 0487-522730
• Ria Reuvers 0487-521758
U kunt zich opgeven t/m 12 maart 2017

Voor de lezers die het verhaal en datgene wat wordt herdacht door de “Stille 
Omgang” niet (meer) kennen:
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de 
Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om 
hem te bedienen en van het Heilig Sacrament te voorzien. Na het eten van de 
hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest overgeven in het brandende 
haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de 
hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig 
Sacrament niet had aangetast. De hostie die de volgende dag door de priester 
van de Oude Kerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op 
wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw 
mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Men herkende hierin de 
hand van God. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de 
plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' 
openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de 
woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.
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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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Doneren
We hebben allemaal wel eens iets gedoneerd, al was het een schamele 

euro in de collectebus van de kankerbestrijding of dat gekochte lot van de 
voetbalclub. En als je meedoet met de landelijke loterijen doneer je indirect 
ook voor goede doelen. Misschien doneer je zelfs direct, door via een 
acceptgiro te storten voor Unicef, het wereld natuurfonds (WNF) of andere 
instanties. En als er noodhulp nodig is, b.v. na een (dubbele) aardbeving in 
Nepal of een hernieuwde ramp in Haïti, dan storten we met zijn allen giro 555 
vol met miljoenen euro’s. Kortom, Nederland is een donerend landje.

Toch is er ook veel kritiek. De directeur van de hartstichting strijkt een 
gigantisch salaris op. En wat blijft er verder nog aan de strijkstok hangen? 
Heeft het wel zin om te doneren? De geslagen waterput in Zambia wordt in no 
time weer dichtgegooid door rebellen. Dictators in Afrika eigenen zich zelf 
bijna al het geld toe dat voor de plaatselijke bevolking bestemd is. Oorlog en 
hongersnood is daar schering en inslag, waardoor alle hulp uiteindelijk voor 
niets is. Kortom, doneren is weggegooid geld.

Toch geloof ik daar niet in. Ook al is een donatie een druppel op een 
gloeiende plaat, als we met zijn allen blijven druppelen zal het uiteindelijke 
resultaat een wereld zijn, die iedereen op deze aarde een goed bestaan laat 
vieren. Het is dé methode om te laten zien dat je gelooft in die betere wereld. 
Onvoorwaardelijk. Met elke donatie komt die betere wereld een beetje 
dichterbij, ondanks alle kritiek.

De kerk is bij uitstek het instituut dat vraagt om te doneren. Armoe in 
ontwikkelingslanden, overstromingen in Bangladesh of de vastenactie, er is 
altijd wel een doel dat om een donatie vraagt. Dat is van alle tijden, want al in 
Jezus’ tijd werd er om geld gevraagd. Wie kent niet het verhaal over het 
penningske van de weduwe? 

En nu is de kerk zelf in nood. Teruglopend kerkbezoek. Problemen 
met de priesterlijke bezetting. Af te stoten gebouwen. Als dat maar goed 
afloopt. Maar ook hier geldt dat we met groot vertrouwen op de gloeiende 
plaat door moeten blijven druppelen om die betere wereld te bewerkstelligen. 
Ieder jaar vraagt de kerk zelf via de actie kerkbalans om uw steun. Mag ik 
deze actie van harte bij u aanbevelen. Doneer gul met een goed hart.

Theo Coenders
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Winssen

Zeven Indonesiërs toeren door Europa

Zeven Indonesiërs uit Borneo wilden de koude kerstdagen en de 
Jaarwisseling in Europa doorbrengen en voelen. Op 18 december kwamen ze op 
Schiphol aan. Pastor Bertus Visschedijk haalde ze op, want ze kwamen uit het
gebied waar hij vroeger gewerkt had. Het was een prettig weerzien met deze 
mensen, die met dikke winterkleren uit de aankomsthal te voorschijn kwamen. 
Eenmaal buiten de aankomsthal voelden ze al iets van de winter hier in 
Nederland. In een grote bus ging het richting Winssen en ook op de pastorie 
aldaar was het voor hen niet al te warm. Na een tijdje op de pastorie ging het 
groepje even rondwandelen met dikke kleren door Winssen. De dijkkapel op de 
dijk werd bewonderd en ook een bezoek aan de supermarkt had hun aandacht 
(“alleen kijken en niet kopen”). In de middag zijn ze nog even opgetreden in de 
kerk als speciale gasten bij een kerstconcert van de Bronzen Stemmen, wat zeer 
in de smaak viel. Daarna heerlijk eten bij het wok-restaurant aan de 
Heemstraweg in Ewijk. Daarna ging het richting Arnhem waar ze sliepen in het 
Stayokay Hotel. Maandag 19 december hebben ze een bezoek gebracht aan 
Oldenzaal in Twente, waar ze boven in de oude toren van de Plechelmus basiliek 
de wijde omtrek konden zien, en zelfs in de verte het Duitse Bentheim.

Dinsdag begon hun grote rondreis door Europa. Via Aken, Berlijn, 
Praag, Boedapest vierden ze Kerstmis in Oostenrijk, en toen ging het weer 
verder. Via Venetië, Rome, Monaco, Barcelona en Lourdes vierden ze de 
jaarwisseling bij de Eiffeltoren in Parijs, en daar waren ze wel goed ingepakt. 
Daarna ging het richting Nederland: ze bezochten bekenden van vroeger: 
Broeders van Huybergen, Kapucijnen Paters in Tilburg, Zusters in Veghel en 
MillHillers in Oosterbeek. Dat was een mooi weerzien en vele gebeurtenissen 
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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Gerda Roelofs-van Beuningen
*07-04-1927 te Winssen †11-01-2017 te Ewijk

Winssen
Nellie Wattenberg-van Dijk
*19-06-1938 te Druten †04-01-2017 te Druten

Beuningen
Door van Wijk-van Raaij
*31-05-1928 te Beuningen †04-01-2017 te Wijchen

Rinus van Haren
*21-10-1938 te Nijmegen †18-01-2017 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

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

Terugblik: Kerstsfeer in R.K. Kerk Ewijk

Op 2e Kerstdag ’s middags om 13.00 uur was het tijd om de kerkdeuren te 
openen, en kon men de prachtig versierde kerk bewonderen, en tevens 
genieten van “Kerstsfeer” op een zeer ongedwongen gemoedelijke manier.
Een muzikale middag geheel ingevuld door jongeren uit Ewijk.
Een soliste zong prachtige vredesliederen, er was gitaarmuziek, een dame 
speelde kerstliederen op de klarinet, , 2 blaasmuzikanten hebben Kerstliederen 
gespeeld,  de man met de draailier zorgde voor afwisseling en er was een
jongen die met slagwerk de nodige variatie bracht. kortom het waren 
sfeervolle uren voor jong en oud. Er werd koffie/thee/ geserveerd, en 
natuurlijk beschuit met muisjes ontbrak er niet aan. Er was veel belangstelling 
waaronder ook veel jongeren, Een middag in “Kerstsfeer” wat mede mogelijk 
werd gemaakt door de jongeren uit Ewijk.

Heel bijzonder!!!!
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Sneeuw!
De afgelopen tijd heeft het een paar keer gesneeuwd. Voor de ouderen onder ons 
is dit helemaal geen pretje. Door de gladheid kunnen ze bijna het huis niet meer 
uit om op bezoek te gaan naar familie of vrienden, naar de winkel of naar de 
kerk. Als wij er nu voor zorgen dat we allemaal onze trottoir voor onze eigen 
woning sneeuwvrij houden dan zou het er al heel anders uitzien! Mochten er wat 
oudere mensen naast u wonen neem dan ook even dat stukje stoep voor hen mee. 
Voor u een kleine moeite voor de buurman of buurvrouw een groot plezier!!!

Dopelingen

Winssen: Lin Gerrits

Ewijk: Juliette Zwitselaar
Beuningen: Jay-Jay Schoonderwoerd

Boaz Huisman

Huwelijken

Weurt 23-12-2016: Jim van der Heijden en Nicky Gademan

Overledenen

Ewijk
Lidy van Benthum- Gunterman
*01-03-1928 te Nijmegen †18-12-2016 te Ewijk

Meidje Coenders-ten Broek
*25-07-1935 te Ewijk †11-01-2017 te Ewijk

Jo Peters
*07-06-1940 te Winssen † 06-01-2017 te Nijmegen
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Sneeuw!
De afgelopen tijd heeft het een paar keer gesneeuwd. Voor de ouderen onder ons 
is dit helemaal geen pretje. Door de gladheid kunnen ze bijna het huis niet meer 
uit om op bezoek te gaan naar familie of vrienden, naar de winkel of naar de 
kerk. Als wij er nu voor zorgen dat we allemaal onze trottoir voor onze eigen 
woning sneeuwvrij houden dan zou het er al heel anders uitzien! Mochten er wat 
oudere mensen naast u wonen neem dan ook even dat stukje stoep voor hen mee. 
Voor u een kleine moeite voor de buurman of buurvrouw een groot plezier!!!
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Beuningen

START ACTIE KERKBALANS IN BEUNINGEN

Op 21 januari begon ook in Beuningen de Actie Kerkbalans met klokgelui en 
het overhandigen van de tassen met enveloppen aan de lopers. Na een kop 
koffie poseerden zij allen op de stoep van de pastorie. Alvast een “hartelijk 
dank”!
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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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Weurt

Reisverslag Rome 14 t/m 19 november 2016

Maandag 14 november vertrokken wij vanuit Wijchen met de 
touringcar naar het vliegveld Düsseldorf. Daar aangekomen stond iemand van 
de reisorganisatie ons op te wachten om ons te voorzien van allerlei informatie 
voor de komende dagen. We hebben onze koffers afgegeven en toen was het 
tijd voor een kop koffie met iets lekkers erbij.
Tijdens de lunch kwam onze reisleider kennismaken met ons. Na nog wat 
rond te hebben gekeken in de winkels die er op het vliegveld waren was het 
tijd om ons te melden bij het vliegtuig. Het was een goede vlucht en na 2 
uurtjes vliegen konden we voet zetten op Italiaanse bodem. Daar stond een 
bus gereed die ons naar het hotel bracht. Het was een groot hotel met 190 
kamers en een eetzaal voor ruim 500 personen. Om 19.30 uur werd er in de 
eetzaal een driegangen diner geserveerd. Na het diner kregen we nog 
informatie over de activiteiten van de volgende dag.

Dinsdag was de Nederlandse dag in Rome. De dag begon erg vroeg; 
om 6.30 uur hadden we ontbijt. Dit was in buffetvorm. Om 7.30 uur begon 
onze wandeling naar de metro. Na 500 meter lopen kwamen we aan bij het 
metrostation. Het was erg druk want het was midden in de ochtendspits. Na 
een metrorit van een klein kwartiertje konden we uitstappen in de buurt van 
het Vaticaan. We moesten onze weg vervolgen richting de Engelenburg. Van
daaruit was er een processie naar de Sint-Pieter. Daar aangekomen werden we 
streng gecontroleerd op de inhoud van onze tassen. Onze pastor Jan de Waal 
was samen met Nederlandse bisschoppen, pastors en diakens de Sint-Pieter 
binnen gegaan om gezamenlijk de Eucharistieviering voor te gaan. Wij zijn 
via de Heilige Deur de Sint-Pieter binnen gegaan. Deze deur wordt alleen 
geopend in een bijzonder jaar of tijdens een jubeljaar. Officieel is hij maar 
eens in de 25 jaar geopend.
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Kerkbalans 2016
Beste mensen, Ook afgelopen jaar hebben wij kunnen rekenen op de 

geweldige inzet van onze vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen 
daar van harte voor bedanken. Maar uiteraard heeft u er voor gezorgd dat wij ook 
dit jaar op uw bijdrage  hebben kunnen rekenen.  

Vooralsnog is er een bedrag van € 101.097,90 in de gehele parochie 
opgehaald en we verwachten dat dit bedrag nog wat verder zal stijgen. Heel 
hartelijk bedankt voor uw bijdrage! We hebben zo gelukkig de bijdrage op het 
niveau van 2015, wat toen  € 101.723,29 bedroeg, enigszins kunnen behouden. 
Wij hebben hiermee recht gedaan aan het thema van Kerkbalans “Mijn kerk 
inspireert”.

Momenteel zijn we aan het budgetteren hoe de gelden gebruikt gaan 
worden. Met name zal het nodige weer besteed gaan worden aan het onderhoud 
van de kerken in uw geloofsgemeenschap.” Wij hopen ook het komende jaar 
weer op uw bijdrage te mogen rekenen.
Nogmaals hartelijk dank, Bram Boon
Penningmeester van de Parochie Johannes XXIII

Vooraankondiging The Passion – Koor Our Choice Weurt

Na twee succesvolle reeksen van The Passion zal koor Our Choice Weurt ook dit 
jaar het lijdensverhaal van Christus ten gehore brengen. Geheel op eigen wijze, 
met prachtige Nederlandstalige nummers zal het koor haar publiek hopelijk weer 
ontroeren. In deze reeks wordt het verhaal verteld vanuit het gezichtspunt van 
Simon Petrus. Met zang, teksten en symbolen zien we hoe The Passion door 
Simon Petrus wordt beleefd.

Dit jaar staan er maar liefst 4 uitvoeringen gepland:
• zondag 2 april - 2 uitvoeringen in Weurt, H. Andreaskerk
• woensdag 5 april – uitvoering in Winssen of Ewijk
• woensdag 12 april – Nijmegen (Neerbosch-Oost), De Goede Herder 
De entree is gratis, kaarten zijn te reserveren vanaf 1 maart a.s. via de website: 
www.ourchoiceweurt.nl
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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. 
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ook een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die tot doel hebben samen te 
bouwen in vertrouwen. Deze voornemens staan verwoord in het beleidsplan 

“Samen bouwen in vertrouwen”. Centraal staat in deze nota het begrip 
missionaire uitdaging of missionair pastoraat. Dit omdat de overdracht van het 
geloof op de volgende generatie, maar ook de geloofsbeleving zelf onder druk 
staan. De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend 

tevoorschijn worden gehaald. De 
missionaire uitdaging betreft echter 
niet alleen degenen die nu bij de Kerk 
betrokken zijn, maar ook nieuwe 
mensen. De huidige Kerk is een 
omgekeerde piramide. Aan de 
bovenkant zien wij veel senioren; aan 
de onderkant relatief weinig jongeren. 
Alleen met nieuwe mensen kan een 
verdere marginalisering van de 
geloofsgemeenschap worden 
omgebogen, aldus de bisschop.

Mooie woorden zult u zeggen, maar wat betekent de visie van de 
bisschop voor ons op dit moment? Uw vraag is terecht, maar we weten allemaal 
dat oplossingen soms tijd kosten en een zoektocht naar een nieuwe pastoor 
moeilijk is, dat gaat niet van vandaag op morgen. Wat we wel “krijgen” is de 
ruimte om, in nauw overleg met de bisschop en onze pastors, een Woord- en 
Communiedienst te verzorgen als de pastorale nood dit verlangt en het niet 
mogelijk is Eucharistie te celebreren. Is dit niet geweldig! Ik vind het prachtig dat 
we een bisschop hebben die ons dit vertrouwen schenkt om zo samen te kunnen 
bouwen.

Servus, Allard Hosman

Ps. Voor mensen die meer willen lezen over deze bijeenkomst, zal er een verslag 
worden geplaatst op de website van de parochie

ook een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die tot doel hebben samen te 
bouwen in vertrouwen. Deze voornemens staan verwoord in het beleidsplan 

“Samen bouwen in vertrouwen”. Centraal staat in deze nota het begrip 
missionaire uitdaging of missionair pastoraat. Dit omdat de overdracht van het 
geloof op de volgende generatie, maar ook de geloofsbeleving zelf onder druk 
staan. De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend 

tevoorschijn worden gehaald. De 
missionaire uitdaging betreft echter 
niet alleen degenen die nu bij de Kerk 
betrokken zijn, maar ook nieuwe 
mensen. De huidige Kerk is een 
omgekeerde piramide. Aan de 
bovenkant zien wij veel senioren; aan 
de onderkant relatief weinig jongeren. 
Alleen met nieuwe mensen kan een 
verdere marginalisering van de 
geloofsgemeenschap worden 
omgebogen, aldus de bisschop.

Mooie woorden zult u zeggen, maar wat betekent de visie van de 
bisschop voor ons op dit moment? Uw vraag is terecht, maar we weten allemaal 
dat oplossingen soms tijd kosten en een zoektocht naar een nieuwe pastoor 
moeilijk is, dat gaat niet van vandaag op morgen. Wat we wel “krijgen” is de 
ruimte om, in nauw overleg met de bisschop en onze pastors, een Woord- en 
Communiedienst te verzorgen als de pastorale nood dit verlangt en het niet 
mogelijk is Eucharistie te celebreren. Is dit niet geweldig! Ik vind het prachtig dat 
we een bisschop hebben die ons dit vertrouwen schenkt om zo samen te kunnen 
bouwen.

Servus, Allard Hosman

Ps. Voor mensen die meer willen lezen over deze bijeenkomst, zal er een verslag 
worden geplaatst op de website van de parochie

We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog 
ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel 
pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van 
de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. 
Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een 
handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de 
zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag 
was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza 
Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De 
weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een bus staking. 
Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria 
Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en naar 
ons hotel gegaan. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner 
gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig. 

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets 
aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het 
programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. 
Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze 
ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op het plein en 
begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf 
enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij 
werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm 
woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal 
bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was 
vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 
365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-
Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de 
Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de 
XXIII. Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te 
hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker 
hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. ’s Morgens hebben 
we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd 
een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden. Na afloop van deze 
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Weurt

Reisverslag Rome 14 t/m 19 november 2016

Maandag 14 november vertrokken wij vanuit Wijchen met de 
touringcar naar het vliegveld Düsseldorf. Daar aangekomen stond iemand van 
de reisorganisatie ons op te wachten om ons te voorzien van allerlei informatie 
voor de komende dagen. We hebben onze koffers afgegeven en toen was het 
tijd voor een kop koffie met iets lekkers erbij.
Tijdens de lunch kwam onze reisleider kennismaken met ons. Na nog wat 
rond te hebben gekeken in de winkels die er op het vliegveld waren was het 
tijd om ons te melden bij het vliegtuig. Het was een goede vlucht en na 2 
uurtjes vliegen konden we voet zetten op Italiaanse bodem. Daar stond een 
bus gereed die ons naar het hotel bracht. Het was een groot hotel met 190 
kamers en een eetzaal voor ruim 500 personen. Om 19.30 uur werd er in de 
eetzaal een driegangen diner geserveerd. Na het diner kregen we nog 
informatie over de activiteiten van de volgende dag.

Dinsdag was de Nederlandse dag in Rome. De dag begon erg vroeg; 
om 6.30 uur hadden we ontbijt. Dit was in buffetvorm. Om 7.30 uur begon 
onze wandeling naar de metro. Na 500 meter lopen kwamen we aan bij het 
metrostation. Het was erg druk want het was midden in de ochtendspits. Na 
een metrorit van een klein kwartiertje konden we uitstappen in de buurt van 
het Vaticaan. We moesten onze weg vervolgen richting de Engelenburg. Van
daaruit was er een processie naar de Sint-Pieter. Daar aangekomen werden we 
streng gecontroleerd op de inhoud van onze tassen. Onze pastor Jan de Waal 
was samen met Nederlandse bisschoppen, pastors en diakens de Sint-Pieter 
binnen gegaan om gezamenlijk de Eucharistieviering voor te gaan. Wij zijn 
via de Heilige Deur de Sint-Pieter binnen gegaan. Deze deur wordt alleen 
geopend in een bijzonder jaar of tijdens een jubeljaar. Officieel is hij maar 
eens in de 25 jaar geopend.
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was samen met Nederlandse bisschoppen, pastors en diakens de Sint-Pieter 
binnen gegaan om gezamenlijk de Eucharistieviering voor te gaan. Wij zijn 
via de Heilige Deur de Sint-Pieter binnen gegaan. Deze deur wordt alleen 
geopend in een bijzonder jaar of tijdens een jubeljaar. Officieel is hij maar 
eens in de 25 jaar geopend.

uit Oosten? Of blijven we neutraal en halen onze schouders op bij dit verhaal 
van meer dan 2000 jaar geleden?  

Het jaar 2017 is al iets meer dan een maand oud. Iedereen is weer 
“gewoon aan het werk”: scholen, kantoren, fabrieken, etc. draaien weer 
normaal en velen kijken al weer uit naar de carnavalsfestiviteiten. Heel mooi. 
De gedachten over Kerstmis, de Blijde Boodschap, de hulde aan de 
nieuwgeboren koning worden weer even naar de achtergrond gedrongen tot 
aan het einde van dit jaar 2017.

Ik hoop dat het voor ons een optimistisch jaar mag worden met veel 
goede, blijde berichten op de teletekst en ook in ons leven. Moge het glas 
steeds halfvol zijn. Geniet van het leven, geniet van 2017, er zijn 11 maanden 
in dit jaar! Mogen de VREDE van Kerstmis en met de BLIJHEID van de 
Blijde Boodschap het glas steeds halfvol, of liever nog voller, houden.

Pastor Bertus Visschedijk

Samen bouwen in vertrouwen
Beste parochianen. Op 12 januari hadden we hoog bezoek! Bisschop de 

Korte was te gast in onze parochie. Zo’n happening gaat natuurlijk gepaard met 
een boel verwachtingen; er is immers nog veel te doen in onze parochie. Krijgen 
we een nieuwe pastoor? Doen we ons werk als fusie parochie goed? Hoe zit het 
met onze invulling van de verschillende vieringen? Enfin, slechts een paar 
brandende vragen uit een lange rij. 

Echter om een passend antwoord te krijgen op deze vragen moet men ze 
wel durven te stellen, in gesprek gaan met elkaar en werken aan een gezamenlijk 
gedragen antwoord. En dat is precies wat er gebeurde tijdens het bezoek van de 
Bisschop. Elke geloofsgemeenschap was goed vertegenwoordigd en had zich 
voorbereid op een meeting waarin in samenspraak gezocht werd naar 
antwoorden op oude en nieuwe vragen. 

De bisschop de Korte verwoordde heel helder dat hij door de vele 
bezoeken aan dekenaten en parochies een beeld heeft gekregen hoe belangrijk 
wederzijds vertrouwen is en dat zoiets alleen kan als iedereen bereid is te 
luisteren en te delen. Op basis van zijn bezoeken zijn er door de bisschop dan 
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dienst hebben we nog een rondleiding gekregen door de kerk. We hebben deze 
middag nog een klein ritje met het openbaar vervoer gemaakt. Het was erg 
druk in de bus en we hebben in de bus wat liedjes gezongen. Na de lunch 
hebben we in de middag een deel van de tocht van Barmhartigheid gewandeld. 
Onderweg hebben we stil gestaan bij kerken en vele mooie gebouwen. In de 
kerk van Sint Cecilia kwamen we binnen tijdens een kleine gebedsdienst. 
Aangrenzend aan deze kerk was er ook een klein nonnenklooster met een 
klein museum met wat Fresco’s. Deze mochten we ook bezoeken. De tocht 
van Barmhartigheid eindigde bij Santa Maria in Trastevere waar uiteraard 
weer een kerkdienst was. Tijdens deze dienst was er nog de gelegenheid om te 
biechten. Een begrip wat we wel kennen, maar in Nederland bijna niet meer 
voorkomt. Deze avond moesten we zelf voor ons avondeten zorgen. We zijn 
naar een restaurant geweest, waar we heerlijk hebben gegeten.

Vrijdag stond op het programma een bezoek brengen aan de Sint-
Pieter. Deze kerk is om het graf van Petrus gebouwd en je kreeg daar een 
rondleiding. Aansluitend was er een wandeling van de Sint-Pieter naar de 
Sint-Jan van Lateranen langs o.a. het oude Rome. In de Sint-Jan van 
Lateranen werd een zendingsviering gehouden. Wij hebben deze dag niet aan 
het programma meegedaan, maar zijn zelf op pad geweest. We wilden ook iets 
zien van de oude stad Rome. We zijn naar de Spaanse Trappen en de 
Trevifontein geweest. Na de lunch hebben we ons cultureel uitstapje verder 
vervolgd met een bezoekje aan het Monument Victor Emanuel, Colosseum, 
Forum Romanum. Aan het einde van de dag zijn we nog even naar het 
Vaticaan gegaan om wat herinneringen (Mariabeeldje en kleine Kerstgroep) 
aan deze leuke reis te kopen. ’s Avonds hebben we weer gezamenlijk in het 
hotel gegeten.

Op zaterdag was het afscheid nemen van Rome. Tijdens onze vrije 
zaterdagmorgen hebben we in de buurt van het hotel nog een markt en een 
aantal winkeltjes bezocht. Dit was onze laatste kans om inkopen te doen. Na 
nog wat leuke dingen (souvenirs voor thuis) te hebben gekocht zijn we weer 
richting hotel gegaan waar de bus ons al stond op te wachten om ons naar de 
Basiliek Sint-Paulus Buiten de Muren te brengen. Deze basiliek is gebouwd 
om het graf van Paulus. Buiten de muren betekent dat de basiliek buiten de 
stad Rome ligt. In de basiliek was er ook een heilige deur maar deze was al 
gesloten. Dit gebeurde een week voor het sluiten van de deuren van de Sint-
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Pieter. In de basiliek zijn alle Pausen afgebeeld die er ooit zijn geweest. Het 
was een hele mooie en grote basiliek met veel schilderingen en mozaïek. 
Vooral het mozaïek buiten bij de ingang en bij het hoofdaltaar was erg 
indrukwekkend.

Aan alles komt een einde; we zijn weer met de bus richting vliegveld 
gereden. Bij aankomst op het vliegveld kregen we de tickets en hadden we 
nog even de tijd om iets te eten. Bijna iedereen had zin in een frietje met een 
hamburger dus het werd de Mc Donalds. Aansluitend konden we plaats nemen 
in het vliegtuig. Tijdens de vlucht had bijna iedereen last van de oren en was 
er wat turbulentie, maar na bijna 2 uur vliegen waren we weer terug in 
Düsseldorf. Nu nog even de koffers pakken en dan nog een laatste stukje met 
de bus naar Wijchen waar we weer werden opgehaald door onze eigen familie.
De volgende dag, zondag 20 november heeft Paus Franciscus het Jaar van de 
Barmhartigheid afgesloten door de Heilige Deur te sluiten. Helaas waren wij 
hier niet meer bij aanwezig.
Tot slot. Het was een mooie en indrukwekkende reis. We hebben veel gezien 
en veel gedaan. Rome is een groot openluchtmuseum. Het is de moeite waard 
om er een keertje naar toe te gaan.
Wij hebben er erg van genoten. 

Pastor Jan de Waal en zijn mede reisgenoten

Spiritualiteit voor beginners
Voor wie kennis wil maken met praktische en concrete vormen van 
spiritualiteit kan nu meedoen in een nieuwe leeskring. Het boek een 
levensregel voor beginners door Wil Derkse dient als gids. De schrijver 
verstaat de kunst spiritualiteit tot een alledaagse werkelijkheid te maken van 
blijvende aandacht. Thema’s als hoe word ik een vrij mens, hoe kom ik tot 
contact met mezelf en de ander, hoe ga ik om met momenten van boosheid en 
onzekerheid komen aan de orde. 
De ervaring van de voorbije jaren heeft mij geleerd dat het samen lezen van 
een boek over spiritualiteit zeer verrijkend en verdiepend kan werken. Je komt 
tot bijzondere gesprekken waar je anders niet aan toekomt. Een spiritueel boek 
lezen voor jezelf komt er gewoonlijk niet van. Er zijn zoveel andere dingen 
die om voorrang vragen. Een groep kan dan een inspirerend kader bieden waar 
je nieuwe energie opdoet.
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2017.. al een maand onderweg,
Nog dit: Iedereen een blij, gezond en gezegend jaar.

Beste medemensen, medechristenen, medeparochianen……..
Het weekend voor Kerstmis vorig jaar (dus al anderhalve maand geleden) 

heb ik twee dagen heerlijk met een stel vrienden uit Indonesië doorgebracht. 
Ze hebben nog even gezongen in de kerk van Winssen bij het kerstconcert van 
de Bronzen stemmen. Het waren twee dagen zonder televisie, krant, radio, etc. 
en maandagavond laat las ik op teletekst deze berichten:

 aanslag op de kerstmarkt in Berlijn…
 Russische ambassadeur vermoord in Turkije….
 schietpartij in moskee Zurich……
 aanslag op legerbasis in Jemen…….
 brandweer redt kat uit boom……..

Geen vrolijke berichten met het kerstfeest op komst. Kerstmis voelen we 
toch aan als de tijd van vrede. Je wordt er echt niet vrolijk van. Soms denken 
we wel: dat is de ver-van-mijn-bed-show. Je bent geneigd om te zeggen: “Het 
glas is half leeg”. Pessimistisch? 

We vierden Kerstmis: mooie rustige dagen in familiekring te midden 
van kerstversiering en kerstverlichting. Iedereen was in kerstsfeer en we 
hebben er allemaal best van genoten. Het kerstverhaal werd verteld in de 
verschillende vieringen in onze geloofsgemeenschappen. Via kerstpakketten, 
kerstcadeaus en kerstkaarten (digitaal en via PTT), en andere attenties voelden 
we de warmte van deze mooie kersttijd. We vergeten misschien dat ook de 
voedselbank heeft heel veel gezinnen geholpen heeft… “Het glas is half vol” 
Optimistisch?

De kerstboodschap: “Vrede aan alle mensen van goede wil” horen we 
steeds op het einde van elk jaar. “Ik breng jullie een Blijde Boodschap”, zei de 
engel tegen de eenvoudige herders. “Wij komen onze hulde brengen aan de 
nieuwgeboren koning”, zeiden de wijzen uit het Oosten. Bij welke groep 
‘sluiten’ wij ons aan, bij de eenvoudige herders in Bethlehem of bij de wijzen 
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je nieuwe energie opdoet.
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Wie belangstelling heeft is van harte welkom op donderdag 16 februari om 
19.30 uur op de pastorie in Weurt. Met de deelnemers worden op deze avond 
verdere afspraken gemaakt.
De leiding van deze leeskring spiritualiteit is in handen van Pater Ton Bun 
s.m.
Om praktische redenen graag even aanmelden bij: ton.bun46@gmail.com

Dit jaar weer een Elfstedentocht en daarna carnaval vieren?
Februari is bij uitstek de maand waarin de Elfstedentocht wordt 

gehouden. De laatste tocht werd gehouden in 1997 toen Henk Angenent na 6 
uur 49.18 minuten als eerste over de streep kwam bij de heren en Klasina 
Seinstra in 7 uur 49.11 minuten als eerste bij de dames. Alleen was het ijs 
vanaf 1998 van dien aard, dat de tocht der tochten steeds niet doorging.

Het vorig jaar was het ook weer mis evenals zoveel jaren als er een 
winter was met matige vorst. Maar de oudere schaatsliefhebbers herinnerden 
zich wellicht nog bliksems goed de Elfstedentocht welke op 8 februari 1947 
werd gehouden. Deze tocht vormt namelijk een zwarte bladzijde in het 
Elfstedentochtboek. Uit een toentertijd ingesteld onderzoek bleek, dat  een 
aantal schaatsers en schaatssters zich aan overtredingen schuldig hadden 
gemaakt. Wat was namelijk het geval. Op velen plaatsen was het ijs slecht en 
bovendien stond er een straffe wind. Een aantal deelnemers liet zich daarom 
een deel van de helse tocht stiekem met de auto vervoeren. Uiteindelijk werd 
Jan van der Hoorn uit Ter Aar, die oorspronkelijk als vijfde over de finishlijn 
reed, tot winnaar uitgeroepen na een tocht van 10 uur en 36 minuten..
Maar of het dit jaar weer mogelijk is om de Elfstedentocht te schaatsen is 
natuurlijk koffiedik kijken, als je dit artikel begin januari zit te schrijven. 

Het carnavalsfeest werd in Weurt, maar ook in de regio nog niet 
gevierd in de vijftiger jaren. Hooguit kwamen er ’s avonds enige kinderen 
langs de deur met de foekepot op Vastenavond. Zo’n foekepot werd o.a. 
gemaakt van een varkensblaas. Als vroeger het varken werd geslacht, zo 
rondom de maand november, werd de blaas door de slachter zorgvuldig uit het 
beest gesneden als het op de leer hing. Daarna werd de blaas opgeblazen en te 
drogen gehangen aan een spijker aan de muur. Daar bleef het ding dan hangen 
tot de vastentijd was aangebroken. De gedroogde blaas werd dan goed strak 
over de rand van een klein aarde potje gespannen en stevig met een stuk touw 
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vast gebonden. Dan was het een soort trommelvel. Midden in het vel werd een 
klein gaatje gemaakt, waar een stokje werd ingestoken. Als daarna het stokje 
op en neer werd bewogen hoorde je een eigenaardig geluid:  
foeke…foeke…foeke…!!! Uitgedost als ‘carnavalsnarren’ gingen de kinderen 
dan zingend  langs de deur. De carnavalskleding bestond uit een hoedje of 
oude pet van opa en een oude sprei of tafelkleed om de schouders, of een oude 
grote jas. Gewoonlijk ging er  ’s avonds een groepje kinderen, zodra het 
donker was op pad. Als verlichting hadden  enkele een lange stok met een 
uitgeholde knolderaap er op, waar een brandende kaars inzat.  Het was leuk 
om te zien, hoe de kinderen, met in hun midden de ‘foekepotspeler’, bij de 
huizen aanklopten. Zodra de deur werd geopend werd het Vastenavondlied 
ingezet, begeleid door het geluid van de foekepot. De meeste mensen vonden 
het aardig en gaven de kinderen een paar snoepjes, een centje of zelfs wel eens 
stuiver. Het lied wat erbij werd gezongen klonk aldus:

Vrouwke ’t is vaastenoavond, ik kom nie thuus vur oavond.
Ik kom nie thuus vur mèrgenvroeg, mèrgenvroeg is ’t tieds genoeg.
Mèrgenvroeg ien de moanenschien, ès vat en moet nar bed toe zien.
Ik heb gin geld um brood te kopen, durrum goai ik mit de foekepot 
lopen.Foekepotterij… foekepotterij… gif ons ’n centje en we goan 
vurbij.

Het zou tot in de zestiger jaren duren tot het carnavalsfeest een andere vorm 
kreeg en er van lieverlee carnavalsverenigingen werden opgericht en prins 
carnaval ook in onze streek zijn intreden deed. En thans wordt dit feest in elk 
kerkdorp van onze gemeente gevierd met een prinsonthulling en 
sleuteloverdracht, drie tot vier gezellige carnavalsdagen en prachtige 
optochten. En natuurlijk een speciale middag of  avond voor de senioren. En 
dat hoort ook zo. Want dat zijn toch immers de eerste oprichters van het 
huidige carnavalsfestijn.

Maar nu sluit ik af met een driewerf: Alaaaaaaaf !!!
JAN MIT ’T ROAKELIEZER

  Samen Bouwen in Vertrouwen

  Kerkbalans

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

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

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