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Zondags droeg hij een zwart pak. Een overhemd met een losse boord en hoge 
zwarte schoenen zorgde dat hij netjes achter in de kerk op de kleine stoeltjes plaats 
kon nemen. Bij thuiskomst hing ie de korte jas altijd meteen in de kast en trok hij de 
"Zondagse" hoge klompen aan. Hij zat bij slecht weer zondags meestal voor het 
raam naar buiten te kijken, maar als het maar enigszins kon ging hij zijn huiske uit. 
Het was een echte buitenmens en je kon hem daar ook meestal vinden.
Als hij niet in de’n hof bezig was, dan was hij rietmatten aan het maken, van riet dat 
hij 's winters achter de dijk, bij "ut Grietje" zo als we de waterpoel die daar lag 
noemden, had gesneden. Tegen de herfst was ie veelal bezig met het vlechten van 
bennen (manden). Hij maakten ze in alle soorten. Bennen voor het boerenwerk, 
wasbennen, aardappelschilmandjes en af en toe grote turfbennen.
In de winterdag had ie weer andere klusjes. Dat bestond uit lange doornen pennen 
plukken uit de heg, waar hij worstpinnen van ging maken.
Die lange doornen kookte hij uit en wreef er een voor een de bast van af, zodat er 
mooie blanke worstpinnen overbleven waar hij bosjes van vijf en twintig stuk van 
maakte en verkocht bij de buurtgenoten die een varken slachten.
Als het echt koud begon te worden zat hij bij het duveltje met zijn grote knipmes 
klomppinnen te snijden van speciale wissen (lange jonge takken hout).
Wij zaten dan veel bij hem rondom het duveltje waar de houtsplintertjes dan door de 
kamer vlogen, die wij dan weer in het duveltje smeten. Als hij dan even naar 
achteren liep probeerde wij ook een klomppin te maken met het grote knipmes, 
maar hij had ons gewaarschuwd dat we dat niet mochten.
Als hij dan plotseling binnenkwam bulkte hij: "Kunde wer nie luusteren 
strontzakken!" Toch was een echte goeie mens voor ons en hij genoot als wij 
kattenkwaad uithielden.
Daarbij stond hij altijd voor iedereen klaar. Vooral in de zomerdag als op 
maandagmorgen de was werd gedaan en de huismoeders graag mooi schoon 
waswater nodig hadden, was hij behulpzaam om water te putten. Trouwens de 
messen slijpen op de grote slijpsteen, waarbij wij behulpzaam waren door de grote 
steen met zwengel te draaien, was voor de grote Toon een klusje naar zijn hand.
Ons Pa zei altijd: "De grote Toon is wel lilluk, mar hij hèt un hard van goud."
Dus hij zal nu wel een mooie Engel in de hemel zijn.

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

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

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



't Was een mooi huiske wat prachtig paste in de landelijke omgeving.
Een verweerd rieten dak waarop aan de regenkant mos groeide, de groene vensters 
en de kleine raampjes gaven het geheel iets sprookjesachtig. Voor het huis stond de 
waterput en daarnaast een grote slijpsteen. Een grindpad liep naar het kleine 
bongertje waar hij fruitbomen had staan met allerlei soorten fruit. Een stuk of tien 
pruimenbomen "Eldense blauwen" en "Rijne fikken", twee bomen met vroege 
glasappeltjes en een oude sterappelenboom vormde de bongerd. Achter het huis lag 
een klein moestuintje, “d’n hof,” voor de vroege en late piepers en groenten.
Het huiske was maar sober ingericht, eigenlijk op het armoedige af, maar wij 
vonden het als kinderen erg knus. Als je binnen stapte kwam je in het gûtje 
(bijkeuken). Het enigste wat de grote Toon er had staan was een grote zinken 
emmer die altijd vol fris putwater stond met een pollepel erin waarmee je de dorst 
kon lessen. In de huiskamer stond onder de hoge schoorsteen een klein kacheltje het 
"duveltje" en ernaast een prosstoel. De grote tafel welke voor de raam stond met 
vier rieten stoelen er omheen waarop een tafelzeil met groene en witte figuren erop, 
vormde het zitje. Aan de wand hing naast de grote hangkast een grote Fries klok die 
hard en monotoon tikte en om het halfuur sloeg. In het slaapkamertje stond een 
groot eenpersoonsbed, een zogenaamde twijfelaar. De twee grote kussens op 
mekaar met kussenslopen van geruit spul, met rode en witte blokjes en de witte 
sprei, maakte op mij als kind veel indruk. De vloeren in de beide kamers bestonden 
uit grijze estriken en in het gûtje lagen gewone metselstenen, die mooi rood 
opkleurde van de schrobbeurt die de grote Toon elke week uitvoerde.
Wij gingen er als kinderen graag naar toe, vooral mijn oudste broer en ik.
"We goan naar de grote Toon!" riepen we dan nar ons Ma of Pa.
"Goade wèr nar "Tikolo", zei ons Pa dan wel eens lachend, want hij had voor de 
grote Toon allerlei bijnamen. Ja dat was vroeger altijd de gewoonte in ons dorpke 
om de mensen een bijnaam te geven.
Toch was de grote Toon niet zo bar groot, maar hij was houterig mager, met een 
verweerd gezicht, grijze verwilderde haren en een grote neus. Een stuk of vier grote 
gele taanden in de mond, staken een klein beetje vooruit als hij lachte.
Daarbij had hij zijn grote lange kromme benen gestoken in een grauwe 
manchesterboks die flodderig om z'n kont ging. Z'n grote voeten zaten in grote 
zwarte sajetsokken. Hij had als schoeisel platte lage klompen met brede riemen die 
half over de schulp van elke klomp waren bevestigd. Met het groot geruit bazaroen 
was z'n werkendaagse plunje compleet.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 
Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

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

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
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--- Theo Coenders
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Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven
Paul Benschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 29 oktober 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 13 oktober naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Weurt

Start nieuwe leeskring spiritualiteit.
Heb je interesse om samen met anderen een boek te lezen op het gebied van 
spiritualiteit? Ben je op zoek naar concrete en praktische handreikingen om je 
persoonlijke spiritualiteit vorm te geven?
In het boek Compassie van Karen Armstrong kun je lezen welke stappen je 
kunt zetten om je eigen mogelijkheden te vergroten. Zij bespreekt thema’s als
eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze 
kennis van de ander en mededogen. Armstrong maakt duidelijk dat compassie 
niet alleen een kwestie is van gevoel of verstand, maar een combinatie van 
beide, en dat compassie ons leven waardevoller kan maken. 
De auteur nam het initiatief tot een wereldwijd ondersteund Charter for 
Compassion.
Uitwisseling in de groep verrijkt je inzicht.
Start donderdag 5 oktober om 19.30 uur pastorie Weurt.
Aanmelding voor 1 oktober bij: pater Ton Bun, e mail:
ton.bun46@gmail.com, tel. 024 6759341 

DE GROTE TOON

Wij noemden hem bij ons in de buurt altijd: ” de 
grote Toon” als wij het over hem hadden.
Maar als we bij hem waren zeiden we altijd: 
"Ome Toon."
Hij woonde een eindje verder bij ons aan de'n 
uitweg in een oud huiske waarnaast ’n slootje 
liep.
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Dank U wel, Dank U wel, Dank U wel!

Een prachtig gouden priesterfeest!! Ik moet er nog steeds met veel 
plezier en dankbaarheid aan terug denken. Dat er iets ging gebeuren, dat had 
ik wel door. Er was immers een extra comité opgericht hiervoor, hier en daar 
werd mij ook wel iets gevraagd, erebogen kwamen er voor de kerk en voor 
mijn huis, de kerk werk versierd. Voor uitnodigingen moest ik een lijstje 
maken van mijn familie en bekenden, en voor de viering in de kerk had ik ook 
wel “een vinger in de pap”. Maar dat alles zo groots en geweldig zou zijn, wat 
opkomst en feest en receptie betreft, dat had ik nooit kunnen dromen. Koren 
(Vita Nuova uit Winssen, het Liturgisch Gemengd Koor uit Ewijk in de kerk, 
kinderkoor Dingedong kwam nog een keer in actie, en Vision tijdens de 
receptie) en ULTO (buiten de kerk na de viering) waren duidelijk aanwezig. 
Vele parochiële werkgroepen en vele verenigingen (zoals carnaval, voetbal, 
biljarten, buurt, KBO, KVO en vele anderen) lieten zich zien. Ik heb er van 
genoten. Meer dan 300 kaarten kwamen binnen via de receptie en via de 
brievenbus met vele goede wensen en vele dankwoordjes. Het deed me 
goed…… een minpuntje was er: mijn mensen uit Indonesië konden vanwege 
het einde van de ramadan geen visum krijgen voor Nederland, want de vele 
kantoren waren gesloten. Toch zijn ze er nog een weekje geweest na mijn 
feest.

In grote lijnen kan ik wel zeggen: de eerste helft van mijn 
priesterleven heb ik in Indonesië bij de Daya mensen op Borneo door mogen 
brengen en de tweede helft in het Land van Maas en Waal, vooral in Winssen 
en Ewijk. Ik heb samen met veel mensen lief en leed mogen delen en zo 
hebben we samen geprobeerd het “Volk Gods Onderweg” te zijn. Ik heb 
daarbij heel veel steun gehad van de plaatselijke bevolking in Indonesië en in 
het land van Maas en Waal, en van de plaatselijke kerk- en parochiebesturen. 
De BLIJDE BOODSCHAP is hierbij steeds mijn leidraad geweest.

Het verhaal van de Emmaüsgangers heeft me altijd bezig gehouden. 
Twee mensen, die moedeloos en teleurgesteld teruggingen naar hun dorp, 
werden opgebeurd door die (verrezen) vreemdeling. Ze kregen weer nieuwe 
energie en enthousiasme. Zo kunnen we die “verrezen vreemdeling” 
tegenkomen in onze medemensen, die ons dagelijks helpen met lief en leed. 

September 2017Parochie H. Johannes XXIII 3September 2017 Parochie H. Johannes XXIII30

Weurt

Start nieuwe leeskring spiritualiteit.
Heb je interesse om samen met anderen een boek te lezen op het gebied van 
spiritualiteit? Ben je op zoek naar concrete en praktische handreikingen om je 
persoonlijke spiritualiteit vorm te geven?
In het boek Compassie van Karen Armstrong kun je lezen welke stappen je 
kunt zetten om je eigen mogelijkheden te vergroten. Zij bespreekt thema’s als
eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze 
kennis van de ander en mededogen. Armstrong maakt duidelijk dat compassie 
niet alleen een kwestie is van gevoel of verstand, maar een combinatie van 
beide, en dat compassie ons leven waardevoller kan maken. 
De auteur nam het initiatief tot een wereldwijd ondersteund Charter for 
Compassion.
Uitwisseling in de groep verrijkt je inzicht.
Start donderdag 5 oktober om 19.30 uur pastorie Weurt.
Aanmelding voor 1 oktober bij: pater Ton Bun, e mail:
ton.bun46@gmail.com, tel. 024 6759341 

DE GROTE TOON

Wij noemden hem bij ons in de buurt altijd: ” de 
grote Toon” als wij het over hem hadden.
Maar als we bij hem waren zeiden we altijd: 
"Ome Toon."
Hij woonde een eindje verder bij ons aan de'n 
uitweg in een oud huiske waarnaast ’n slootje 
liep.

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Samen te midden van medemensen en niet van boven af. Samen een 
volkskerk, dat is en blijft mijn droom voor de toekomst in ons Nederland.

Beste mensen, nogmaals heel hartelijk bedankt voor de vele blijken 
van gelukwensen bij mijn gouden priesterfeest. Dat blijft je steeds bij. Ook 
mijn familie en bekenden van verre waren verbaasd over het fantastische feest. 
Een album van vele foto’s is een dankbaar aandenken. Dank u wel, dank u 
wel, dank u wel……… Een dankbare gouden jubilaris: Bertus Visschedijk

Diaken Jan van den Akker
Op 22 juli 2017 is te Druten, zomaar van het ene op het andere moment 
overleden, de eerwaarde heer drs. Johannes Cornelis Eliberthus Maria 
van den Akker, emeritus-diaken.

Diaken Jan van den Akker is geboren te Druten op 2 december 1947 
en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 
september 2002 waarna hij werd benoemd tot diaken van de parochies H. 
Alphonsus de Liguori te Beneden-Leeuwen en H. Willibrordus te Boven-
Leeuwen.

Per 1 mei 2009 is hij benoemd tot diaken van de parochie Druten en 
Puiflijk, per 1 september 2013 door fusie opgegaan in de parochie Heilige 
Franciscus en Heilige Clara te Druten, uit welke functie hem per 1 december 
2014 eervol ontslag is verleend wegens emeritaat.

Wij hebben Jan in onze parochie/geloofsgemeenschappen  mogen 
kennen als een aimabel mens, nooit op de voorgrond tredend, nooit veel 
woorden, maar een warme en hartelijke belangstelling voor en naar mensen. 
Hij vond zijn rust en inspiratie om met mensen om te gaan in het Evangelie, in 
het Gebed, daarin zat zijn kracht. Op vrijwillige basis was hij lang actief in 
onze geloofsgemeenschappen. Als pastores deden we vaak een beroep op hem 
en Jan was altijd bereid te helpen. Hij genoot van de kleine attenties na een 
mooie doopviering, dat kleine doosje bonbons wat er dan was met een 
welgemeende warme hand, was voor Jan goud waard. De uitvaarten die hij 
mocht voorbereiden en vervolgens voorging in de viering, waren 
daadwerkelijke rustpunten voor de nabestaanden. Door de rust van Jan kwam 
er rust in het onrustige leven en de droeve omstandigheden van de rouwenden. 
Hij verstond de kunst de Blijdschap uit Evangelie voelbaar te maken.
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Een album van vele foto’s is een dankbaar aandenken. Dank u wel, dank u 
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Het Projectkoor wordt dit jaar op orgel begeleid door Rein Boeijen en het 
geheel staat als altijd onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis 
evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze 
concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken 
bij het organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze 
concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw 
bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

“Yet our flight begins as song...”, van harte aanbevolen!

“Het verhalenuurtje” gaat weer van start

• Weet jij waar jouw naam vandaan komt en wat die betekent?
• Weet jij waarom we Carnaval vieren, behalve omdat het zo leuk is?
• Wat heeft Palmpasen nu met Pasen te maken?

Wij willen je hier graag over vertellen in  “Het verhalenuurtje”.
• “Het verhalenuurtje” is een initiatief vanuit de Corneliuskerk, maar is 

voor alle kinderen in de groepen 5, 6 en 7. 
“Het Verhalenuurtje” bestaat uit 5 bijeenkomsten van één uur. Tijdens deze 
bijeenkomst vertellen we eerst over het thema, daarna gaan we iets leuks 
knutselen wat met het thema te maken heeft. Verder hebben we de 
kerstbijeenkomst in december en in maart een Palmpasenviering met optocht 
in de kerk. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond in de Pastorie, Dorpssingel 
2 in Beuningen. Voor de groepen 5 en 6 van 18.30 tot 19.30. Voor groep 7 en 
8 van 19.45 tot 20.45 uur.
De data zijn: 6 oktober, 17 november, 15 december. In 2018: 2 februari, 23 
maart, 25 maart en 18 mei. Er zijn géén kosten aan verbonden.

Heb je al zin om mee te doen, geef je dan vóór 22 september op via email: 
verhalenuurtje@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Rosy Coenen 024-6777454 of Gerda 
Hulsen 024-6777536 of kijk eens op www.johannesxxiii.nl
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Een laatste gedachte, van toepassing op Jan’s leven.

“Als je in je levenstijd warmte om je hebt verspreid,
Als je iemand, die daar treurt hebt getroost en opgebeurd,
Als je hielp waar dat kon aan wat licht en aan wat zon,
Als je een goed voorbeeld geeft
Heb je niet voor niets geleefd. 
Je bent dan een mens naar Gods Hart.” 
Zo mag Jan, rusten in Zijn Vrede.

Tot slot het slotgebed wat uitgesproken werd tijdens zijn uitvaart op 
donderdag 27 juli 2017 in de HH. Ewaldenkerk te Druten:

Goede God, wij geloven dat een mens er is om te leven,
en niet om dood te gaan, ook al is hij gestorven.

Beuningen

28 oktober: “Yet our flight begins as song”

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. Het is 
inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in onder andere 
de Corneliuskerk in Beuningen.

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op 
projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat 
concerten geeft rondom het thema gedenken en herdenken.

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van 
zangers (óók uit de eigen Beuningse parochie!) met ieder hun eigen 
achtergrond en basis. Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia 
Brink is het mogelijk gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten 
genieten van een aangrijpend, altijd verhalend programma dat, dankzij een 
boven gemiddeld muzikaal niveau en doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar 
weer velen weet te raken.
Ook dit jaar kunt u weer rekenen op een goed verzorgd en indrukwekkend 
concert, gezongen door opnieuw een groot koor van zo’n 90 zangers. Onder 
de titel “Yet our flight begins as song”, zingen we in tekst en muziek uit 
religieuze en wereldlijke tradities, over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over 
verdriet, stilte en eenzaamheid. Maar we zingen ook over troost en hoop, over 
de kracht van de herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Een 
verhaal vanuit duisternis en wanhoop naar hoop en licht. Een verhaal voor 
iedereen die een dierbare moet missen of die een ander hierin nabij wil zijn.

U bent van harte welkom op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan open om 14.30 uur.
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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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Teloorgang
De katholieke kerk in Nederland zit in de moeilijkheden. Dat is een 

understatement. In het verre verleden (1799) moesten na de Reformatie en zijn 
nasleep de kerken door de protestanten teruggegeven worden aan de 
katholieken. Dat luidde een periode in waarin de katholieke kerk tot bloei 
kwam. De oude kerken voldeden op een gegeven moment niet meer en globaal 
gezegd eind 19e, begin van de 20e eeuw werd Nederland volgebouwd met 
nieuwe grotere kerken om het groeiende aantal parochianen te kunnen 
herbergen. Daarmee startte het bekende “Rijke Roomsche Leven”. De kerk 
wortelde in het verenigingsleven en politiek. Kreeg na de tweede wereldoorlog 
grote invloed in de groeiende welvaart. Jaren van groei volgden.

Maar de kerk groeide niet mee met de eisen van zijn tijd. Hoe goed 
bedoeld het tweede Vaticaans concilie met zijn hervormingen dat door Paus 
Johannes XXIII werd afgekondigd ook was; het leidde de teloorgang van de 
kerk in. Hervormingen werden tegengewerkt door conservatieve krachten. 
Vele parochianen haakten af en de eertijds zo volle kerken stroomden leeg. 
Waarschijnlijk was het zo welvarende Nederland te modern voor een 
wereldkerk die alle landen waar ze actief is moest bedienen. Helaas zitten er 
tegenwoordig niet meer dan enkele tientallen parochianen in de kerk bij een 
doorsnee Eucharistieviering. De grote kerken kosten teveel geld aan 
onderhoud. Overal moeten derhalve kerken worden verkocht en bovendien is 
er een groot priestertekort. De katholieke kerk in Nederland zit in de 
moeilijkheden.

Is het tij nog te keren? Volgens mij wel. Het gedachtegoed en het 
geloof met zijn normen en waarden zijn nog springlevend. Maar dan moet de 
kerk een nieuwe impuls krijgen. Onze bisschop Gerard de Korte probeert die 
nieuwe impuls vorm te geven. Maar dat kan hij alleen als hij hulp van onderop 
krijgt. Ik weet ook wel dat hij tussen twee vuren zit, maar laten we het hem 
niet moeilijker maken dan nodig. Misschien is het dweilen met de kraan open, 
maar er is alleen redding mogelijk als we op een positieve manier de 
schouders zetten onder ‘onze’ kerk. Ieder met zijn mogelijkheden en op zijn 
manier. Misschien komt er dan een bevlogen pastoor onze richting uit en 
blijven er (een aantal) kerken behouden.

Theo Coenders

Wij geloven dat een mens er is om rechtop door het leven te gaan,
en niet gebukt, ook al heeft dat leven hem getekend.
Wij geloven dat een mens er is om U te vinden en niet om te verdwalen.
Goede God, wij danken U voor dit geloof,.
Het maakt ons leven waard geleefd te worden.
Het sterkt ons in moeilijke dagen en geeft ons de moed om verder te gaan.
Toch zijn we in deze dienst ook gegrepen geweest door verdriet en angst,
aangetast door twijfel en ongeloof,
maar ook in aanraking gekomen met het geheim van de verrijzenis 
en het geloof in eeuwig leven.
Moge onze dierbare Jan rust vinden in de vrede van de Heer.
En moge de vrede van God, die ons begrijpen te boven gaat, 
ook in ons hart neerdalen als een zegen van die Almachtige God. Amen.

Vormselviering in 2018, Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

In het afgelopen jaar hebben leden van de vormselgroepen uit Weurt 
en Beuningen met elkaar bekeken hoe we in de komende jaren er voor kunnen 
zorgen dat de kinderen uit onze parochie deel kunnen nemen aan het H. 
Vormsel.

Zowel vanuit het bisdom als ook vanuit onze eigen parochie werd de 
voorkeur voor één vormselviering voor de hele parochie uitgesproken. Dus 
hebben wij als werkgroep leden onderzocht hoe we dat het beste vorm kunnen 
geven. We gaan proberen of we het zo kunnen organiseren dat de kinderen in 
hun eigen dorp de voorbereiding kunnen doen. We werken dan allemaal met 
hetzelfde project. Sommige dingen gaan we gezamenlijk doen, met de hele 
groep. De bijeenkomsten waarbij in kleinere groepjes gewerkt wordt doen we 
dan in de verschillende dorpen.

De voorstelviering kan ook in de eigen kerk. De vormselviering zelf 
zal één mis voor de hele parochie zijn. Dit zal per keer in een andere kerk zijn. 
Dit jaar is gekozen voor de kerk van Beuningen. De datum hiervoor is ook al 
gereserveerd bij het bisdom en zal 14 april 2018 zijn. In Weurt en Beuningen 
zijn al jaren mensen actief in vormselwerkgroepen en zij gaan binnenkort met 
de voorbereidingen starten.
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Maar wij willen ook heel graag de kinderen uit Ewijk en Winssen de 
kans geven om mee te doen. Hiervoor is het wel nodig dat er zich uit beide 
dorpen een aantal ouders of andere volwassenen bereid verklaren om de 
kinderen te helpen zich hierop voor te bereiden. Wij hopen dan ook dat deze 
mensen zich bij ons willen aansluiten zodat we er samen voor kunnen zorgen 
dat alle jongeren uit onze parochie die dat willen in april 2018 hun H. Vormsel 
kunnen ontvangen.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden dan kunt u Thea Rutten (024-
6774565) of Ardi van Oosterhout (024-6774509) bellen.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst maandag 9 oktober 2017
Aan: Contactraden, Pastoraatgroep, koren, parochianen en andere 
belangstellenden uit Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt

Tweeënhalf jaar geleden zijn de vier parochies uit de Beuningse kerkdorpen 
opgegaan in de nieuwe parochie, H. Johannes XXIII. Doel van de 
samenvoeging was om te komen tot kostenreductie en een optimale verdeling 
van de Pastorale inzet. Basisvoorzieningen voor een nieuwe organisatie, zoals 
een gemeenschappelijk secretariaat en financiële administratie, zijn ingericht. 
Voor de lopende zaken rondom de eigen kerk is in elke geloofsgemeenschap 
een Contactraad opgericht. Daarnaast is er een Pastoraatgroep geformeerd, 
bestaande uit de pastores, diaken en enkele leken. Zij bewaken het pastoraal 
gedeelte van onze parochie. Bestuur en Pastoraatgroep hebben een sterke 
behoefte om een toekomstvisie op onze parochie te ontwikkelen. Daarin 
komen vragen aan de orde als:
- wat te doen met al onze gebouwen?
- waar willen we vieringen gaan doen?
Maar ook:
- wat willen we met diaconaal werk, catechese, huwelijks- en gezinspastoraat.
Om hierover met u van gedachte te wisselen nodigen wij allen die zich 
betrokken voelen van harte uit op maandagavond 9 oktober in de zaal van 
Café ’t Centrum, Pastoor van der Marckstraat 7, Weurt
De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u                                                         Parochiebestuur H. Johannes XXIII
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belangstellenden uit Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt

Tweeënhalf jaar geleden zijn de vier parochies uit de Beuningse kerkdorpen 
opgegaan in de nieuwe parochie, H. Johannes XXIII. Doel van de 
samenvoeging was om te komen tot kostenreductie en een optimale verdeling 
van de Pastorale inzet. Basisvoorzieningen voor een nieuwe organisatie, zoals 
een gemeenschappelijk secretariaat en financiële administratie, zijn ingericht. 
Voor de lopende zaken rondom de eigen kerk is in elke geloofsgemeenschap 
een Contactraad opgericht.
Daarnaast is er een Pastoraatgroep geformeerd, bestaande uit de pastores, 
diaken en enkele leken. Zij bewaken het pastoraal gedeelte van onze parochie.
Bestuur en Pastoraatgroep hebben een sterke behoefte om een toekomstvisie 
op onze parochie te ontwikkelen. Daarin komen vragen aan de orde als:
- wat te doen met al onze gebouwen?
- waar willen we vieringen gaan doen?
Maar ook:
- wat willen we met diaconaal werk, catechese, huwelijks- en gezinspastoraat.

Om hierover met u van gedachte te wisselen nodigen wij allen die zich 
betrokken voelen van harte uit op maandagavond 9 oktober in de zaal van 
Café ’t Centrum, Pastoor van der Marckstraat 7, Weurt

Rommelmarkt! 16 & 17 september

De Vrienden van Waelwick organiseren op 16 en 17 September weer een 
rommelmarkt in het verpleeghuis Waelwick te Ewijk. Met de opbrengst kan 
de stichting activiteiten voor "Kleinschalig wonen" voor de bewoners van 
Waelwick bekostigen, zoals bingo's, uitstapjes, gezellige muzikale middagen 
en er treden regelmatig artiesten op. De rommelmarkttijden zijn op beide 
dagen vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. De entree bedraagt € 1,50 per persoon.

Bedankt

Wij willen graag Arnold van As bedanken voor het jarenlang drukken van het 
parochieblaadje. Ook voor het bezorgen van onze Rondom en Rondom 
Johannes willen wij

Jo en Nellie de Klein
Elisabeth Hendriks
Chris v.d. Dobbelsteen
Grada en Jan van Oost
Piet Loeffen en
Riek van As

Heel hartelijk danken. Wij wensen jullie nog vele gezonde en fijne jaren!!
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de Vrienden van Waelwick. Tijdens een van de bezoeken aan Kevelaar, die 
door de Vrienden van Waelwick regelmatig werden georganiseerd, zijn deze 
beelden daar gekocht zodat Pastor Jan de Waal deze in de ruimte van de 
binnentuin van Waelwick een plaatsje kon geven rondom het altaar.

Vorig jaar is daar een eind aan gekomen en stonden de beelden 
verloren in een hoek. Pastor Jan de Waal heeft ze daarom geschonken aan 
onze kerk, waar ze mooi op een console zijn geplaatst, zodat iedereen die de 
Mariakapel bezoekt daarvan kan genieten en erbij stil kan staan.

Namens de contactraad van Ewijk willen we pastor Jan de Waal 
danken voor deze beelden. 
Jan bedankt.

Foto’s: Arno Spin
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De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017

Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 
touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.50 uur en vanuit 
Beuningen om 8.05 uur. Dankzij een ruime deelname met eigen Voorgangers, 
misdienaars, Maria meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen 
wij voor de viering van de Plechtige Hoogmis om 11.30 uur beschikken over de 
Maria Basiliek. De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke 
intentie en programmaboekje, bedragen EUR 20,00 per persoon.
Aanmelden kan vanaf heden t/m 9 september 2017 via onze contactpersonen:
Mw. Bernadette Faber-Winnemuller, Weurt - T (024) 677 6294 
Mw. Gerda Engelen-Bakker, Beuningen - T (024) 677 3317

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker

*02-12-1947 †22-07-2017
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Restauratie kerkbeelden Ewijk

Tijdens de voorbereidingen voor het 100 jarig jubileum, zijn er al 
verschillende dingen gebeurd in onze kerk, zo ook aan de voorzijde van de 
onze kerk. Lang geleden (we denken al zo'n 20 jaar of iets langer) zijn er van 
de beelden stukken afgevallen/gestoten. Misschien is het u al opgevallen, dat
deze inmiddels zijn gerestaureerd. We hopen dat we daar nog vele jaren naar 
mogen kijken en genieten, maar wie weet?

Foto: Arno Spin

Mariakapel Ewijk
Onlangs is de Mariakapel verblijd met een tweetal beelden n.l. met 

een Mariabeeld en Jozefbeeld. Deze twee beelden zijn door pastor Jan de 
Waal geschonken.

Ooit waren deze beelden ook aan pastor Jan de Waal geschonken door 
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Ewijk
Annie van Druten-Weustink

*18-07-1929 Nijmegen †15-08-2017 Beuningen

Winssen
Mien Croonen

*05-02-1934 Afferden †13-08-2017 Nijmegen

Broer Reuvers
*21-09-1936 Ewijk †14-08-2017 Winssen

Riekie Warris-Schrader
*24-02-1924 Nijmegen †15-08-2017 Beuningen

Marietje Litjes-Wilting
*20-09-1934 Ewijk †30-08-2017 Nijmegen

Beuningen
Thé Verploegen

*29-11-1936 Ewijk †10-07-2017 Beuningen

Lucas Schoot
*28-01-1955 Elst †04-08-2017 Oss
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Grad Daanen 

 *04-09-1928 Beuningen † 27-05-2017 Beuningen 

Henk van Wijk 

 *16-03-1966 Nijmegen  †26-06-2017 Nijmegen 



Winssen

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

Een paar jaar geleden tijdens een voetbalwedstrijd van Roda’28 uit 
Winssen of van V.V. Ewijk heb ik een idee opgeworpen bij een paar mensen, 
dat het mooi zou zijn om een wedstrijdje te spelen tussen spelers van Ewijk en 
Winssen, die ik gedoopt heb, want ik zag heel wat spelers rondlopen in de 
eerste elftallen van Roda en Ewijk, die ik sinds 1993 gedoopt heb. En elke 
zondagmiddag sta ik wel langs de lijn bij Roda of bij Ewijk. Het was toen een 
ideetje. (Omdat ik supporter ben van beide voetbalclubs, heeft iemand een 
speciaal voetbalshirt voor mij gemaakt: de ene helft met het oranje van Ewijk 
en de andere helft met het rood van Roda) Tot mijn grote verbazing hoorde ik 
een paar maanden geleden dat er serieus werk van gemaakt werd. Een 
organiserend comité kwam bij mij om de doopboeken te mogen inzien in de
pastorie van Winssen en Ewijk. Verder mocht ik niets doen. En ze speelden 
het klaar. Alles werd mooi georganiseerd: het zou plaats vinden in Ewijk 
(want mijn feest werd gevierd in Winssen), als scheidsrechter werd Bjorn 
Kuipers (een stadgenoot van mij) gevraagd (helaas moest hij daags te voren 
afzeggen vanwege FIFA werkzaamheden), een sponsor zorgde voor een grote 
beker (met opschrift “Pastor Bertus Bokaal”), en de elftallen met een paar 
dispensatiespelers, zoals misdienaars van vroeger, gingen serieus trainen, want 
Ewijk en Winssen geven elkaar niets “gratis”.

Op zondag 2 juli heb ik mijn gouden priesterfeest mogen vieren. 
Prachtig, met een volle kerk en veel mensen op de receptie. Fantastisch. 
Zaterdagavond 8 juli werd de ‘feestweek’ afgesloten met deze 
voetbalwedstrijd. Het comité had alles geregeld. Met paard en wagen werd ik 
afgehaald (in mijn speciaal voetbalshirt) vanuit Winssen naar Ewijk, waar het 
voetbalvolk al klaar stond. Alles ging heel officieel en het werd een serieuze 

Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar
Op zondag 1 oktober is het dan zover. Mocht u het nog niet in uw agenda 
hebben genoteerd, dan moet u dat nu zeker doen. Om 10.00u start in de kerk, 
de 100-jarige kerk, de eucharistieviering waarin onze bisschop Mgr. Gerard de 
Korte zal voorgaan, geassisteerd door de plaatselijke geestelijken. Een aantal 
mensen is apart genodigd, maar iedereen is van harte welkom. Na de viering 
zal onder het genot van een hapje en een drankje achter in de kerk gelegenheid 
zijn om het comité te feliciteren, na te praten en elkaar te ontmoeten. Tevens 
kunt u een beamerpresentatie bekijken aangaande de 100-jarige kerk. 

Het jubileumboek zal die dag ook ten doop worden gehouden. De 
vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Ewijk kunnen dan een gratis 
exemplaar afhalen bij de betreffende stand achter in de kerk. De 
voorinschrijvers en de verdere geïnteresseerden kunnen daar een 
jubileumboek kopen. 

In het besef dat de katholieke kerk in Nederland (en dus ook in ons 
bisdom) onder zware druk staat, hebben wij toch gemeend om op deze manier 
aandacht te moeten schenken aan het memorabele feit dat de Ewijkse kerk 100 
jaar geleden is ingewijd. Ook in de hoop iets te kunnen bewerkstelligen 
richting bisdom aangaande het leveren van een pastoor voor onze parochie. En 
natuurlijk ook om een dreigende sluiting van onze mooie kerk af te wenden. 

Ondanks deze bekende moeilijkheden willen we toch een feest vieren. 
Een feest van saamhorigheid en gedeelde waarden, waarin ook de kerk nog 
steeds een centrale rol speelt. Vooral op feestdagen, maar ook tijdens 
begrafenissen is dat goed te zien. Om e.e.a. symbolisch weer te geven is er bij 
het afsluiten van de feestelijkheden nog een mooi aandenken beschikbaar voor 
elk gezin.

Het Comité 100 jaar kerk
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Winssen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Foto: archief B.Wattenberg

3-Antonia Elisabeth (Bets) Alders * Winssen 04-12-1896 en † in het 
ziekenhuis in Nijmegen † 02-10-1972. Zij was getrouwd met Ewijkenaar 
Hendrik Bos (*27-09-1891). Zij hebben gewoond in Winssen in de Geerstraat 
hoek Van Heemstraweg; 
4-Theodora Willems * Ewijk 17-01-1863. Zij trouwde in Ewijk op 06-11-
1888 met Wilhelmus Bos; 
5-Wilhelmina (Mien) Th. Bos * Ewijk 28-03-1901 en in het ziekenhuis te 
Nijmegen † 13-05-1985. Zij is op 27-07-1927 in Ewijk getrouwd met de 
persoon rechts naast haar:
6- Mathijs (Thous) Th. Lam *Winssen 14-10-1897 en daar † 09-01-1978. 
Thous was veehandelaar. Zij hebben in Winssen gewoond in de Molenstraat 
(vroeger Hoekschestraat) en in de Notaris Steph. Roesstraat nabij de dijkoprit. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com

wedstrijd. In de rust werd er een loterij gehouden met als eerste prijs de 
wedstrijdbal met de handtekeningen van alle spelers. Die loterij bracht nog 
300 euro op voor het goede doel: mijn mensen in Borneo. Ewijk won de 
wedstrijd met 3-2 en zo werden zij de eerste winnaar van “de grote cup met de 
kleine oortjes”. Na de wedstrijd was het nog even heerlijk naborrelen. 
Maandagmorgen stond er in de Gelderlander een groot verslag van die 
wedstrijd in de Maas en Waal editie met als titel: “De doper van twee 
elftallen”

Een voetbalwedstrijd als afsluiting van een mooie feestweek ter 
gelegenheid van mijn gouden priesterfeest: wie had dat kunnen dromen. 
Vroeger heb ik wel eens gezegd: “ik wil pastoraal bezig zijn op zondags: ‘s
morgens in de kerk, ‘s middags op het voetbalveld, en ‘s avonds in de kroeg, 
want dan krijg je contact met iedereen.” Met de eerste twee heb ik nooit 
moeilijkheden gehad, maar met die laatste is het niet altijd zo vlotjes 
gelopen……

Een dankbare gouden jubilaris: Bertus Visschedijk,
sinds 1993 pastor in Winssen en Ewijk

Verharding hoofdlooppaden kerkhof in Winssen

De afgelopen weken is hard gewerkt om de hoofdpaden en tevens de 
toegang tot de oude kerktoren met daarin het columbarium te verharden en 
toegankelijker te maken voor bezoekers. Daarmee is een lang gekoesterde 
wens van de contactraad Winssen in vervulling gegaan. Er is gebruik gemaakt 
van gebakken stenen die passen bij de sfeer van de begraafplaats en de oude 
kerktoren. Het grind dat er lag was voor sommige bezoekers die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel een flink obstakel. Daarnaast is de plaats 
dicht bij de oude toren opnieuw mooi vlak gelegd. Hier vindt altijd het laatste 
afscheid plaats van de overledene en is tevens de ingang voor de oude toren.
Voorafgaand aan het bestratingswerk heeft ook het klokkentorentje dat in 
Winssen altijd heeft gestaan bij Zorgcentrum Overmars, na een flinke 
opknapbeurt, een mooie plaats gekregen op ons kerkhof.

Alle bestratingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door het bedrijf 
Willems-Winssen en betaald door een anonieme schenker, waarvoor onze 
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Winssen

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

Een paar jaar geleden tijdens een voetbalwedstrijd van Roda’28 uit 
Winssen of van V.V. Ewijk heb ik een idee opgeworpen bij een paar mensen, 
dat het mooi zou zijn om een wedstrijdje te spelen tussen spelers van Ewijk en 
Winssen, die ik gedoopt heb, want ik zag heel wat spelers rondlopen in de 
eerste elftallen van Roda en Ewijk, die ik sinds 1993 gedoopt heb. En elke 
zondagmiddag sta ik wel langs de lijn bij Roda of bij Ewijk. Het was toen een 
ideetje. (Omdat ik supporter ben van beide voetbalclubs, heeft iemand een 
speciaal voetbalshirt voor mij gemaakt: de ene helft met het oranje van Ewijk 
en de andere helft met het rood van Roda) Tot mijn grote verbazing hoorde ik 
een paar maanden geleden dat er serieus werk van gemaakt werd. Een 
organiserend comité kwam bij mij om de doopboeken te mogen inzien in de
pastorie van Winssen en Ewijk. Verder mocht ik niets doen. En ze speelden 
het klaar. Alles werd mooi georganiseerd: het zou plaats vinden in Ewijk 
(want mijn feest werd gevierd in Winssen), als scheidsrechter werd Bjorn 
Kuipers (een stadgenoot van mij) gevraagd (helaas moest hij daags te voren 
afzeggen vanwege FIFA werkzaamheden), een sponsor zorgde voor een grote 
beker (met opschrift “Pastor Bertus Bokaal”), en de elftallen met een paar 
dispensatiespelers, zoals misdienaars van vroeger, gingen serieus trainen, want 
Ewijk en Winssen geven elkaar niets “gratis”.

Op zondag 2 juli heb ik mijn gouden priesterfeest mogen vieren. 
Prachtig, met een volle kerk en veel mensen op de receptie. Fantastisch. 
Zaterdagavond 8 juli werd de ‘feestweek’ afgesloten met deze 
voetbalwedstrijd. Het comité had alles geregeld. Met paard en wagen werd ik 
afgehaald (in mijn speciaal voetbalshirt) vanuit Winssen naar Ewijk, waar het 
voetbalvolk al klaar stond. Alles ging heel officieel en het werd een serieuze 



tussen de bevolking van Winssen en Ewijk klikte het goed. Maar er waren
zeer zeker ook wanklanken. Zo maakten de Winssenaren de Ewijkenaren uit 
voor tessenzuikers en de Ewijkenaren waren ook niet mis met: Winssense 
bonken poepen(sch…) op de klompen, poepen (sch…) op de schoen dat 
zullen de Ewijkenaren niet doen. Ook na afloop van een voetbalwedstrijd 
tussen Roda 28 en Des Ewijk was het nogal eens rumoerig. De supporters van 
deze clubs, zowel jong als oud, gingen weleens met elkaar op de vuist. Maar 
ondanks dit bleef de vriendschap tussen de beide dorpen in stand zelfs tot 
heden. 

Deze zomer kreeg ik van een in Winssen wonende Ewijkse weduwe, 
die met een Winssenaar was getrouwd, een foto waarop een Ewijkse voorkomt 
die met een Winssenaar trouwde en een Winssense die met een Ewijkenaar 
trouwde. Deze foto is eind jaren dertig gemaakt aan de Van Heemstraweg in 
Ewijk bij de woning van de familie Wilhelmus Bos-Theodora Willems.

Op de foto v.l.n.r.: 
1-Francisca (Sisca) Bos * Ewijk 09-02-1899. Zij is nooit getrouwd. Toen 
Rieka Welten, secretaresse bij notaris Roes in Winssen begin 1921 stopte met 
haar werk omdat zij ging trouwen met Johan Loeffen (april 1921) werd Sisca 
Bos haar opvolgster;
2-Petronella (Nelly)Maria Bos * Ewijk 25-05-1903 en in Beuningen † 27-08-
1993. Zij is nooit getrouwd. Bijna veertig jaren is Nelly onderwijzeres 
geweest aan de meisjesschool in Ewijk; 

grote dank! Bijgaand wat sfeerfoto's om een indruk te krijgen hoe de 
begraafplaats er nu uit ziet.

De contactraad Winssen.

Foto’s Jan Roelofs

Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-

muziekcentrum aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een 
dansavond plaats. Door een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo 
komen bijvoorbeeld Veleta, Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte 
dansliefhebber een ware belevenis dus.

De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De 
entree is €3,00 en gedurende de avond worden diverse hapjes geserveerd. In 
2017 vinden de dansavonden plaats op 9 september, 14 oktober, 11 november 
en 9 december. 

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start
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heeft veel vertrouwen in de moeder Gods en als het even kan gaat hij naar de 
diensten op de Kapelberg.

Expositie en films op monumentendag. In de Gelderlander van 22 
augustus jl. een foto van de heer Thé Degen in zijn werkplaats aan de 
Leegstraat. Tijdens het jaarlijkse evenement Dijkensport wordt ook aandacht
besteed aan de Open Monumentendag. Op 2 september wordt er waar ooit de 
scheepswerf Meijer stond een tentoonstelling ingericht. Er zijn filmpjes te zien 
waar de heer Thé Degen, de Winssense bouwer van modellen van oude 
landbouwwerktuigen, vertelt over zijn passie. Hij en zijn modellen zijn ook 
aanwezig. Ook is er een expositie van de Leeuwense kunstenaar Ed van Eck 
en is er informatie te krijgen over het maken van fotoboeken. Deze activiteiten 
vinden plaats vlak langs de route van het Bourgondisch Fruitwandelen. Een 
week eerder dan de landelijke Open Monumentendag maar in dat weekend is 
het overal kermis.

Voetbalvelden van Roda ’28 gaan op de schop. In de krant van 28 
augustus jl. de mededeling dat het in het voorjaar passen en meten zal worden 
voor de Winssense Roda ’28. Er gaat een grondige renovatie plaatsvinden van 
het tweede natuurgrasveld. Er komt een betere waterafvoer. Het hoofdveld is 
in 2019 aan de beurt. De velden zijn al meer dan 40 jaar niet meer 
gerenoveerd en moeten nodig vervangen worden. Na de renovatie trekt de 
gemeente haar handen af van het onderhoud. Roda gaat het veld dan zelf 
onderhouden.

Oud Winssen: Huwelijken tussen Winssenaren en Ewijkenaren.
Er zijn in het verleden heel wat huwelijken gesloten tussen inwoners van de 
dorpen Winssen en Ewijk. Om maar een voorbeeld te noemen: mijn vader Jo 
Winssenaar trouwde met de Ewijkse Dien (v. Kortenhof). En er zijn nog veel 
meer van dergelijke huwelijken te noemen. 
De jeugd die in Winssen en Ewijk opgroeide tussen de eerste en de twee 
wereldoorlog beschikte vaak niet over een fiets. In de gezinnen was er meestal 
maar een fiets en die was van vader om er mee naar zijn werk te gaan. Als er 
in Ewijk een evenement werd gehouden, bijvoorbeeld kermis, dan gingen de 
jongelui uit Winssen daar te voet naar toe. En zo ging het ook met de jongelui 
uit Ewijk als er in Winssen een evenement werd gehouden. En er woonde 
“schoon vrouwvolk” in Ewijk zo vertelde Johan Beekhuijzen mij ooit. En 

heeft veel vertrouwen in de moeder Gods en als het even kan gaat hij naar de 
diensten op de Kapelberg.

Expositie en films op monumentendag. In de Gelderlander van 22 
augustus jl. een foto van de heer Thé Degen in zijn werkplaats aan de 
Leegstraat. Tijdens het jaarlijkse evenement Dijkensport wordt ook aandacht
besteed aan de Open Monumentendag. Op 2 september wordt er waar ooit de 
scheepswerf Meijer stond een tentoonstelling ingericht. Er zijn filmpjes te zien 
waar de heer Thé Degen, de Winssense bouwer van modellen van oude 
landbouwwerktuigen, vertelt over zijn passie. Hij en zijn modellen zijn ook 
aanwezig. Ook is er een expositie van de Leeuwense kunstenaar Ed van Eck 
en is er informatie te krijgen over het maken van fotoboeken. Deze activiteiten 
vinden plaats vlak langs de route van het Bourgondisch Fruitwandelen. Een 
week eerder dan de landelijke Open Monumentendag maar in dat weekend is 
het overal kermis.

Voetbalvelden van Roda ’28 gaan op de schop. In de krant van 28 
augustus jl. de mededeling dat het in het voorjaar passen en meten zal worden 
voor de Winssense Roda ’28. Er gaat een grondige renovatie plaatsvinden van 
het tweede natuurgrasveld. Er komt een betere waterafvoer. Het hoofdveld is 
in 2019 aan de beurt. De velden zijn al meer dan 40 jaar niet meer 
gerenoveerd en moeten nodig vervangen worden. Na de renovatie trekt de 
gemeente haar handen af van het onderhoud. Roda gaat het veld dan zelf 
onderhouden.

Oud Winssen: Huwelijken tussen Winssenaren en Ewijkenaren.
Er zijn in het verleden heel wat huwelijken gesloten tussen inwoners van de 
dorpen Winssen en Ewijk. Om maar een voorbeeld te noemen: mijn vader Jo 
Winssenaar trouwde met de Ewijkse Dien (v. Kortenhof). En er zijn nog veel 
meer van dergelijke huwelijken te noemen. 
De jeugd die in Winssen en Ewijk opgroeide tussen de eerste en de twee 
wereldoorlog beschikte vaak niet over een fiets. In de gezinnen was er meestal 
maar een fiets en die was van vader om er mee naar zijn werk te gaan. Als er 
in Ewijk een evenement werd gehouden, bijvoorbeeld kermis, dan gingen de 
jongelui uit Winssen daar te voet naar toe. En zo ging het ook met de jongelui 
uit Ewijk als er in Winssen een evenement werd gehouden. En er woonde 
“schoon vrouwvolk” in Ewijk zo vertelde Johan Beekhuijzen mij ooit. En 
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Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start

Van 10 t/m 16 september is de collecteweek van het 
Prinses Beatrix Spierfonds in Winssen. Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor mensen met een 
spierziekte in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers 
gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het 
fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 
Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Lees meer over het Prinses Beatrix Spierfonds op: 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

Zoektocht naar Winssense oorlogsverhalen uit WOII
35 jaar geleden werd Toneelvereniging Plankenkoorts in Winssen opgericht. 
In mei 2019 speelt Plankenkoorts daarom een mooie jubileumvoorstelling 
rondom het thema "De tweede wereldoorlog in Winssen". Hiervoor zijn wij op 
zoek naar Winssense verhalen. Heeft u of een familielid van u verhalen uit de 
oorlogstijd uit Winssen? Dan zouden wij heel graag met u in contact komen! 
U kunt ons hierover een mail sturen naar:
Brigit Megens ( brigitmegens@yahoo.com )
Wij willen u alvast enorm bedanken voor het meedenken

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen
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Burendag 2017: Het buurtontbijt Winssen in aantocht!
Zaterdag 23 september 2017 vanaf 9.00 uur, aanschuiven kan tot 10.00 uur
Lekkere broodjes, ham en kaas, thee en koffie. En misschien wel een lekkere 
gekookt eitje! Het team van ontmoetingscentrum de Paulus organiseert 
opnieuw het succesvolle buurtontbijt in Winssen. Gezellig deze dag samen te 
beginnen met een heerlijk ontbijt. Het buurtontbijt is bedoeld voor mensen die 
het leuk vinden om de buurt en elkaar beter te leren kennen. 

De kosten voor het ontbijt zijn gratis.
Willen we graag polsen of u zin heeft in een ontbijtje ontmoetingscentrum de 
Paulus, Molenstraat 2 in Winssen, voorafgaand aan uw activiteit op 23
september a.s. Ook de buurten die nu nog niet meedoen met burendag mogen 
zich opgeven, wellicht een goede motivatie om volgend jaar wel mee te doen 
met een burendag activiteit. 
We willen uw aanmeldingen graag vóór 21 september 2017 weten, zodat we 
genoeg ontbijtjes in huis hebben gehaald!!! U kunt dit doen door u en uw 
buurtgenoten aan te melden via info@depauluswinssen.nl of telefonische naar 
06-20811666. We willen onze gastvrijheid tonen en hopen weer veel mensen 
te mogen begroeten bij ons Buurtontbijt.
Tot het ontbijt

Team van ontmoetingscentrum de Paulus

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

De Pastor is voor beide elftallen dopelingen - In de Gelderlander 
van 10 juli jl. een grote foto van Pastor Bertus Visschedijk met beide 
voetbalelftallen van Winssen en Ewijk. Op zaterdag 8 juli jl. werd de 
jubileumweek (dat Pastor Bertus Visschedijk 50 jaar priester is) met een 
voetbalwedstrijd afgesloten. De spelers zijn allemaal Winssense en Ewijkse
jongens die door hem gedoopt zijn. De Pastor werd thuis met een koets 
opgehaald en had zijn speciale supportersshirt aan. Die is voor de helft rood 
(van Winssen) en voor de helft oranje (van Ewijk). Zo blijft hij altijd neutraal 
in de dorpen. Hij mag de aftrap verrichten en volgt de wedstrijd vanaf de 
zijlijn. Ewijk wint met 3-2 maar uiteindelijk is de Pastor de grote winnaar!
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Foto: Gerry schreven: sfeerimpressie 

Tussen Maas en Waal: In de Gelderlander van 15 augustus jl. een 
mooie grote dansfoto van de heer Toon en mevrouw Mien van Kampen van de 
Bongerd. Op 15 augustus werd er een dansmiddag in het ULTO gebouw 
georganiseerd. Toon van Kampen vertelt dat toen hij nog jong was de kermis 
het feest van het jaar was. Verder was er het hele jaar niets meer te doen en 
hier werd erg naar uit gekeken. Toon en Mien gaan regelmatig dansen. Ze 
houden van de foxtrot, de veleta en de wals. Toon danst de eerste dans altijd 
met zijn vrouw Mien en daarna wisselen ze van danspartner. Toon kijkt dan of 
er weduwvrouwen zijn en vraagt die dan ten dans want zegt Toon: “ een 
vrouwtje alleen komt anders niet aan de bak. We moeten ze juist opvangen

Kerkbedevaart op de Kapelberg. De Maas en Waalse bedevaart in 
Bergharen kon na lange tijd weer eens buiten. In de krant van maandag 21 
augustus een grote foto van de Kapelberg in Bergharen waar sinds 4 jaar weer 
een openlucht dienst gehouden kon worden. Er is een grote opkomst bij de 
bedevaart die op de eerste zondag na 15 augustus (het feest van Maria 
Tenhemelopneming) gehouden wordt. Ook een mooie foto van de heer Wim 
van Welie uit de Deijnschestraat die ook een echte Maria vereerder is. Hij 

mededeling dat over 3 weken de verwijdering van de bovenste kleilaag bij de 
voorhaven start zodat in 2018 de echte zandwinning kan beginnen. Dan zal 
gestart worden met de bouw van de haven. Dan zal er gebaggerd worden en 
wordt het eerste zand al gewonnen. Er wordt ook een transportband aangelegd 
naar de Waal en dan kan de echte zandwinning bij de Betenlaan beginnen. Tot 
2031 haalt ontzander Nederzand in het dorp miljoenen tonnen zand en grond 
uit de grond. De Winssenaren krijgen er 2 recreatieve plassen voor terug. Het 
akkoord voor de Geertjesgolf is er niet zomaar gekomen. Er ging een 28 jaar 
durende politieke en juridische strijd aan vooraf tot aan de Raad van State toe. 
De bezwaarmakers maken nu deel uit van de klankbordgroep. Zij 
vertegenwoordigen de bewoners die met de zandwinning te maken hebben.

Creatieve activiteiten in De Paulus. In de krant van woensdag 1 
augustus jl. de mededeling dat er in augustus een aantal activiteiten gehouden 
worden in de Paulus. Onder andere op 8 augustus het maken van 
ansichtkaarten, op 10 augustus wordt er een jeu de boules competitie 
gehouden en zijn er Franse hapjes. Op 31 augustus worden er mokken 
gedecoreerd. Alle activiteiten beginnen om 10.00 uur en de toegang is gratis.

Kermis van toen terug in Winssen. In de Gelderlander van 3 
augustus jl. de mededeling dat de kermistijd van vroeger half augustus tijdens 
de Winssense kermis weer even terug moet keren. Er zijn daarom dit jaar voor 
het eerst speciale activiteiten voor senioren. De Seniorenvereniging van 
Winssen heeft op maandag 14 augustus van 14.00 uur tot 18.00 uur een 
kermis dansmiddag georganiseerd in het muziekcentrum van ULTO. Het 
orkest Jersey zorgt dan voor muziek. Op dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 
12.00 uur is er in de salon een liedjesochtend met medewerking van de 
Amaretto’s. Aansluitend is er de wekelijkse open eettafel met de rundsoep van 
vroeger met veel rundvlees en koude schotel.

Fietsend de tent in. Op maandag 14 augustus kregen we de editie 
Gelderse Vallei in de bus en niet de editie Maas en Waal. Erg jammer want in 
deze krant stond een mooie grote foto met staand in de auto Thijs Stevens (een 
van de 5 organisatoren) en de winnaar van deze eerste Kermis wielertoertocht 
van 30 kilometer Sjuul Postulart die midden in de kermistent eindigde! Sjuul 
Postulart uit de Wethouder Artsststraat gaat de geschiedenisboeken in als de 
eerste winnaar van deze koers. Hij kreeg de felicitaties van de rondemissen en 
natuurlijk de eeuwige roem!
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Ja tegen woning in zorgcentrum Overmars. Appartementen als 
tijdelijk, goedkoop onderkomen. In de krant van 14 juli jl. de mededeling dat 
René Hazeleger verder mag met zijn plan om de voormalige huisvesting van 
70 ouderen in Winssen te verhuren. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om hieraan mee te werken maar de initiatiefnemer 
moet wel eerst met de buurt in gesprek. Hij wil het gaan verhuren aan 
doelgroepen die een tijdelijke woning nodig hebben. Dat kunnen studenten 
zijn, maar ook gescheiden mensen, senioren of aan mindervalide. Zij kunnen 
voor een paar jaar en een goedkope huur wonen en ondertussen verder kijken 
naar een definitieve woonplek. Er mogen ook gemeenschappelijke 
voorzieningen komen zoals werkplekken, fietsenverhuur e.d. als ze maar niet 
concurreren met de activiteiten van dorpshuis De Paulus.

Eindelijk nieuwe woningen. In Winssen worden 15 nieuwe huizen 
gebouwd. Volgend jaar komen er nog eens 58 bij. Fruithof deel 2 start in 
2018. In de krant van dinsdag 25 juli jl. een grote foto van de in aanbouw 
zijnde wijk de Fruithof aan de Leegstraat in Winssen. De eerste 15 woningen 
zijn dit jaar nog gereed. De bouw van de volgende 58 start begin 2018 omdat 
er te weinig huizen voor starters in het dorp zijn. Dat worden grondgebonden 
woningen en starterswoningen. 

Twijfel over revolutie in pupillenvoetbal. In de Gelderlander van 
dinsdag 25 juli jl. een grote foto van Guus Gerrits en Stijn Gradussen op het 
Roda veld. Het pupillenvoetbal gaat veranderen. De spelertjes gaan met 
leeftijdsgenoten in kleinere teams op kleinere velden voetballen. Dit vraagt 
veel energie om dat allemaal goed te regelen, het uitzetten van de velden, meer 
vrijwilligers voor begeleiding en kleinere goals. Roda voert daarom de nieuwe 
opzet van de KNVB voor de jeugd onder de 10 jaar nog niet in. Zij willen 
graag tegen teams uit Maas en Waal blijven spelen. Bij de nieuwe spelvorm 
bestaat de kans dat je verder weg moet omdat er minder clubs aan meedoen.

Expositie in dijkmagazijn. In de krant van 31 juli jl. de mededeling 
dat beeldend kunstenaar Marjorie Slooff uit Nijmegen in augustus exposeert in 
het Dijmagazijn in Winssen. Haar werken zijn daar iedere zondag tussen 13.00 
uur en 17.00 uur te zien. Zij houdt zich bezig met de buiten en binnenkant van 
mensen dieren en stenen. Ook werkt ze met verschillende materialen als brons, 
loods en polyester. De entree is gratis.
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 9 sep. 19.00 Woco LGK 19.00 Pastor Harry van 

Dooren
KOM

Zo. 10 sep. 10.00 Jan Volkers VN 10.00 Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 16 sep. 19.00 WoCo

Zo. 17 sep. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gem. 
koor

Zat. 23 sep. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 24 sep. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 30 sep. 19.00 Pastor Straver SZ

Zo. 1 okt. 10.00 Kerk Ewijk 
100 jaar

LGK & 
SSC

Zat. 7 okt. 19.00 Pastor Arts SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

Zo. 8 okt. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gezam. 
Koren

Zat. 14 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ

Zo. 15 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 21 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Komore KOM 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 22 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00 WoCo ? 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website: www.johannesxxiii.nl

25e Zondag v/h 
Jaar

26e Zondag v/h 
Jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

28e Zondag v/h 
Jaar

24e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Beuningen

23e Zondag v/h 
Jaar

Ziekenzondag

27e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Joh. XXIII

29e Zondag v/h 
Jaar

WereldMissiedag
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mededeling dat over 3 weken de verwijdering van de bovenste kleilaag bij de 
voorhaven start zodat in 2018 de echte zandwinning kan beginnen. Dan zal 
gestart worden met de bouw van de haven. Dan zal er gebaggerd worden en 
wordt het eerste zand al gewonnen. Er wordt ook een transportband aangelegd 
naar de Waal en dan kan de echte zandwinning bij de Betenlaan beginnen. Tot 
2031 haalt ontzander Nederzand in het dorp miljoenen tonnen zand en grond 
uit de grond. De Winssenaren krijgen er 2 recreatieve plassen voor terug. Het 
akkoord voor de Geertjesgolf is er niet zomaar gekomen. Er ging een 28 jaar 
durende politieke en juridische strijd aan vooraf tot aan de Raad van State toe. 
De bezwaarmakers maken nu deel uit van de klankbordgroep. Zij 
vertegenwoordigen de bewoners die met de zandwinning te maken hebben.

Creatieve activiteiten in De Paulus. In de krant van woensdag 1 
augustus jl. de mededeling dat er in augustus een aantal activiteiten gehouden 
worden in de Paulus. Onder andere op 8 augustus het maken van 
ansichtkaarten, op 10 augustus wordt er een jeu de boules competitie 
gehouden en zijn er Franse hapjes. Op 31 augustus worden er mokken 
gedecoreerd. Alle activiteiten beginnen om 10.00 uur en de toegang is gratis.

Kermis van toen terug in Winssen. In de Gelderlander van 3 
augustus jl. de mededeling dat de kermistijd van vroeger half augustus tijdens 
de Winssense kermis weer even terug moet keren. Er zijn daarom dit jaar voor 
het eerst speciale activiteiten voor senioren. De Seniorenvereniging van 
Winssen heeft op maandag 14 augustus van 14.00 uur tot 18.00 uur een 
kermis dansmiddag georganiseerd in het muziekcentrum van ULTO. Het 
orkest Jersey zorgt dan voor muziek. Op dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 
12.00 uur is er in de salon een liedjesochtend met medewerking van de 
Amaretto’s. Aansluitend is er de wekelijkse open eettafel met de rundsoep van 
vroeger met veel rundvlees en koude schotel.

Fietsend de tent in. Op maandag 14 augustus kregen we de editie 
Gelderse Vallei in de bus en niet de editie Maas en Waal. Erg jammer want in 
deze krant stond een mooie grote foto met staand in de auto Thijs Stevens (een 
van de 5 organisatoren) en de winnaar van deze eerste Kermis wielertoertocht 
van 30 kilometer Sjuul Postulart die midden in de kermistent eindigde! Sjuul 
Postulart uit de Wethouder Artsststraat gaat de geschiedenisboeken in als de 
eerste winnaar van deze koers. Hij kreeg de felicitaties van de rondemissen en 
natuurlijk de eeuwige roem!
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voor een paar jaar en een goedkope huur wonen en ondertussen verder kijken 
naar een definitieve woonplek. Er mogen ook gemeenschappelijke 
voorzieningen komen zoals werkplekken, fietsenverhuur e.d. als ze maar niet 
concurreren met de activiteiten van dorpshuis De Paulus.

Eindelijk nieuwe woningen. In Winssen worden 15 nieuwe huizen 
gebouwd. Volgend jaar komen er nog eens 58 bij. Fruithof deel 2 start in 
2018. In de krant van dinsdag 25 juli jl. een grote foto van de in aanbouw 
zijnde wijk de Fruithof aan de Leegstraat in Winssen. De eerste 15 woningen 
zijn dit jaar nog gereed. De bouw van de volgende 58 start begin 2018 omdat 
er te weinig huizen voor starters in het dorp zijn. Dat worden grondgebonden 
woningen en starterswoningen. 

Twijfel over revolutie in pupillenvoetbal. In de Gelderlander van 
dinsdag 25 juli jl. een grote foto van Guus Gerrits en Stijn Gradussen op het 
Roda veld. Het pupillenvoetbal gaat veranderen. De spelertjes gaan met 
leeftijdsgenoten in kleinere teams op kleinere velden voetballen. Dit vraagt 
veel energie om dat allemaal goed te regelen, het uitzetten van de velden, meer 
vrijwilligers voor begeleiding en kleinere goals. Roda voert daarom de nieuwe 
opzet van de KNVB voor de jeugd onder de 10 jaar nog niet in. Zij willen 
graag tegen teams uit Maas en Waal blijven spelen. Bij de nieuwe spelvorm 
bestaat de kans dat je verder weg moet omdat er minder clubs aan meedoen.

Expositie in dijkmagazijn. In de krant van 31 juli jl. de mededeling 
dat beeldend kunstenaar Marjorie Slooff uit Nijmegen in augustus exposeert in 
het Dijmagazijn in Winssen. Haar werken zijn daar iedere zondag tussen 13.00 
uur en 17.00 uur te zien. Zij houdt zich bezig met de buiten en binnenkant van 
mensen dieren en stenen. Ook werkt ze met verschillende materialen als brons, 
loods en polyester. De entree is gratis.

Burendag 2017: Het buurtontbijt Winssen in aantocht!
Zaterdag 23 september 2017 vanaf 9.00 uur, aanschuiven kan tot 10.00 uur
Lekkere broodjes, ham en kaas, thee en koffie. En misschien wel een lekkere 
gekookt eitje! Het team van ontmoetingscentrum de Paulus organiseert 
opnieuw het succesvolle buurtontbijt in Winssen. Gezellig deze dag samen te 
beginnen met een heerlijk ontbijt. Het buurtontbijt is bedoeld voor mensen die 
het leuk vinden om de buurt en elkaar beter te leren kennen. 

De kosten voor het ontbijt zijn gratis.
Willen we graag polsen of u zin heeft in een ontbijtje ontmoetingscentrum de 
Paulus, Molenstraat 2 in Winssen, voorafgaand aan uw activiteit op 23
september a.s. Ook de buurten die nu nog niet meedoen met burendag mogen 
zich opgeven, wellicht een goede motivatie om volgend jaar wel mee te doen 
met een burendag activiteit. 
We willen uw aanmeldingen graag vóór 21 september 2017 weten, zodat we 
genoeg ontbijtjes in huis hebben gehaald!!! U kunt dit doen door u en uw 
buurtgenoten aan te melden via info@depauluswinssen.nl of telefonische naar 
06-20811666. We willen onze gastvrijheid tonen en hopen weer veel mensen 
te mogen begroeten bij ons Buurtontbijt.
Tot het ontbijt

Team van ontmoetingscentrum de Paulus

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

De Pastor is voor beide elftallen dopelingen - In de Gelderlander 
van 10 juli jl. een grote foto van Pastor Bertus Visschedijk met beide 
voetbalelftallen van Winssen en Ewijk. Op zaterdag 8 juli jl. werd de 
jubileumweek (dat Pastor Bertus Visschedijk 50 jaar priester is) met een 
voetbalwedstrijd afgesloten. De spelers zijn allemaal Winssense en Ewijkse
jongens die door hem gedoopt zijn. De Pastor werd thuis met een koets 
opgehaald en had zijn speciale supportersshirt aan. Die is voor de helft rood 
(van Winssen) en voor de helft oranje (van Ewijk). Zo blijft hij altijd neutraal 
in de dorpen. Hij mag de aftrap verrichten en volgt de wedstrijd vanaf de 
zijlijn. Ewijk wint met 3-2 maar uiteindelijk is de Pastor de grote winnaar!

September 2017Parochie H. Johannes XXIII 19September 2017 Parochie H. Johannes XXIII14

Foto: Gerry schreven: sfeerimpressie 

Tussen Maas en Waal: In de Gelderlander van 15 augustus jl. een 
mooie grote dansfoto van de heer Toon en mevrouw Mien van Kampen van de 
Bongerd. Op 15 augustus werd er een dansmiddag in het ULTO gebouw 
georganiseerd. Toon van Kampen vertelt dat toen hij nog jong was de kermis 
het feest van het jaar was. Verder was er het hele jaar niets meer te doen en 
hier werd erg naar uit gekeken. Toon en Mien gaan regelmatig dansen. Ze 
houden van de foxtrot, de veleta en de wals. Toon danst de eerste dans altijd 
met zijn vrouw Mien en daarna wisselen ze van danspartner. Toon kijkt dan of 
er weduwvrouwen zijn en vraagt die dan ten dans want zegt Toon: “ een 
vrouwtje alleen komt anders niet aan de bak. We moeten ze juist opvangen

Kerkbedevaart op de Kapelberg. De Maas en Waalse bedevaart in 
Bergharen kon na lange tijd weer eens buiten. In de krant van maandag 21 
augustus een grote foto van de Kapelberg in Bergharen waar sinds 4 jaar weer 
een openlucht dienst gehouden kon worden. Er is een grote opkomst bij de 
bedevaart die op de eerste zondag na 15 augustus (het feest van Maria 
Tenhemelopneming) gehouden wordt. Ook een mooie foto van de heer Wim 
van Welie uit de Deijnschestraat die ook een echte Maria vereerder is. Hij 



heeft veel vertrouwen in de moeder Gods en als het even kan gaat hij naar de 
diensten op de Kapelberg.

Expositie en films op monumentendag. In de Gelderlander van 22 
augustus jl. een foto van de heer Thé Degen in zijn werkplaats aan de 
Leegstraat. Tijdens het jaarlijkse evenement Dijkensport wordt ook aandacht
besteed aan de Open Monumentendag. Op 2 september wordt er waar ooit de 
scheepswerf Meijer stond een tentoonstelling ingericht. Er zijn filmpjes te zien 
waar de heer Thé Degen, de Winssense bouwer van modellen van oude 
landbouwwerktuigen, vertelt over zijn passie. Hij en zijn modellen zijn ook 
aanwezig. Ook is er een expositie van de Leeuwense kunstenaar Ed van Eck 
en is er informatie te krijgen over het maken van fotoboeken. Deze activiteiten 
vinden plaats vlak langs de route van het Bourgondisch Fruitwandelen. Een 
week eerder dan de landelijke Open Monumentendag maar in dat weekend is 
het overal kermis.

Voetbalvelden van Roda ’28 gaan op de schop. In de krant van 28 
augustus jl. de mededeling dat het in het voorjaar passen en meten zal worden 
voor de Winssense Roda ’28. Er gaat een grondige renovatie plaatsvinden van 
het tweede natuurgrasveld. Er komt een betere waterafvoer. Het hoofdveld is 
in 2019 aan de beurt. De velden zijn al meer dan 40 jaar niet meer 
gerenoveerd en moeten nodig vervangen worden. Na de renovatie trekt de 
gemeente haar handen af van het onderhoud. Roda gaat het veld dan zelf 
onderhouden.

Oud Winssen: Huwelijken tussen Winssenaren en Ewijkenaren.
Er zijn in het verleden heel wat huwelijken gesloten tussen inwoners van de 
dorpen Winssen en Ewijk. Om maar een voorbeeld te noemen: mijn vader Jo 
Winssenaar trouwde met de Ewijkse Dien (v. Kortenhof). En er zijn nog veel 
meer van dergelijke huwelijken te noemen. 
De jeugd die in Winssen en Ewijk opgroeide tussen de eerste en de twee 
wereldoorlog beschikte vaak niet over een fiets. In de gezinnen was er meestal 
maar een fiets en die was van vader om er mee naar zijn werk te gaan. Als er 
in Ewijk een evenement werd gehouden, bijvoorbeeld kermis, dan gingen de 
jongelui uit Winssen daar te voet naar toe. En zo ging het ook met de jongelui 
uit Ewijk als er in Winssen een evenement werd gehouden. En er woonde 
“schoon vrouwvolk” in Ewijk zo vertelde Johan Beekhuijzen mij ooit. En 
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Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start

Van 10 t/m 16 september is de collecteweek van het 
Prinses Beatrix Spierfonds in Winssen. Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor mensen met een 
spierziekte in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers 
gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het 
fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 
Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Lees meer over het Prinses Beatrix Spierfonds op: 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

Zoektocht naar Winssense oorlogsverhalen uit WOII
35 jaar geleden werd Toneelvereniging Plankenkoorts in Winssen opgericht. 
In mei 2019 speelt Plankenkoorts daarom een mooie jubileumvoorstelling 
rondom het thema "De tweede wereldoorlog in Winssen". Hiervoor zijn wij op 
zoek naar Winssense verhalen. Heeft u of een familielid van u verhalen uit de 
oorlogstijd uit Winssen? Dan zouden wij heel graag met u in contact komen! 
U kunt ons hierover een mail sturen naar:
Brigit Megens ( brigitmegens@yahoo.com )
Wij willen u alvast enorm bedanken voor het meedenken

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen
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tussen de bevolking van Winssen en Ewijk klikte het goed. Maar er waren
zeer zeker ook wanklanken. Zo maakten de Winssenaren de Ewijkenaren uit 
voor tessenzuikers en de Ewijkenaren waren ook niet mis met: Winssense 
bonken poepen(sch…) op de klompen, poepen (sch…) op de schoen dat 
zullen de Ewijkenaren niet doen. Ook na afloop van een voetbalwedstrijd 
tussen Roda 28 en Des Ewijk was het nogal eens rumoerig. De supporters van 
deze clubs, zowel jong als oud, gingen weleens met elkaar op de vuist. Maar 
ondanks dit bleef de vriendschap tussen de beide dorpen in stand zelfs tot 
heden. 

Deze zomer kreeg ik van een in Winssen wonende Ewijkse weduwe, 
die met een Winssenaar was getrouwd, een foto waarop een Ewijkse voorkomt 
die met een Winssenaar trouwde en een Winssense die met een Ewijkenaar 
trouwde. Deze foto is eind jaren dertig gemaakt aan de Van Heemstraweg in 
Ewijk bij de woning van de familie Wilhelmus Bos-Theodora Willems.

Op de foto v.l.n.r.: 
1-Francisca (Sisca) Bos * Ewijk 09-02-1899. Zij is nooit getrouwd. Toen 
Rieka Welten, secretaresse bij notaris Roes in Winssen begin 1921 stopte met 
haar werk omdat zij ging trouwen met Johan Loeffen (april 1921) werd Sisca 
Bos haar opvolgster;
2-Petronella (Nelly)Maria Bos * Ewijk 25-05-1903 en in Beuningen † 27-08-
1993. Zij is nooit getrouwd. Bijna veertig jaren is Nelly onderwijzeres 
geweest aan de meisjesschool in Ewijk; 

grote dank! Bijgaand wat sfeerfoto's om een indruk te krijgen hoe de 
begraafplaats er nu uit ziet.

De contactraad Winssen.

Foto’s Jan Roelofs

Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-

muziekcentrum aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een 
dansavond plaats. Door een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo 
komen bijvoorbeeld Veleta, Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte 
dansliefhebber een ware belevenis dus.

De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De 
entree is €3,00 en gedurende de avond worden diverse hapjes geserveerd. In 
2017 vinden de dansavonden plaats op 9 september, 14 oktober, 11 november 
en 9 december. 
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Foto: archief B.Wattenberg

3-Antonia Elisabeth (Bets) Alders * Winssen 04-12-1896 en † in het 
ziekenhuis in Nijmegen † 02-10-1972. Zij was getrouwd met Ewijkenaar 
Hendrik Bos (*27-09-1891). Zij hebben gewoond in Winssen in de Geerstraat 
hoek Van Heemstraweg; 
4-Theodora Willems * Ewijk 17-01-1863. Zij trouwde in Ewijk op 06-11-
1888 met Wilhelmus Bos; 
5-Wilhelmina (Mien) Th. Bos * Ewijk 28-03-1901 en in het ziekenhuis te 
Nijmegen † 13-05-1985. Zij is op 27-07-1927 in Ewijk getrouwd met de 
persoon rechts naast haar:
6- Mathijs (Thous) Th. Lam *Winssen 14-10-1897 en daar † 09-01-1978. 
Thous was veehandelaar. Zij hebben in Winssen gewoond in de Molenstraat 
(vroeger Hoekschestraat) en in de Notaris Steph. Roesstraat nabij de dijkoprit. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com

wedstrijd. In de rust werd er een loterij gehouden met als eerste prijs de 
wedstrijdbal met de handtekeningen van alle spelers. Die loterij bracht nog 
300 euro op voor het goede doel: mijn mensen in Borneo. Ewijk won de 
wedstrijd met 3-2 en zo werden zij de eerste winnaar van “de grote cup met de 
kleine oortjes”. Na de wedstrijd was het nog even heerlijk naborrelen. 
Maandagmorgen stond er in de Gelderlander een groot verslag van die 
wedstrijd in de Maas en Waal editie met als titel: “De doper van twee 
elftallen”

Een voetbalwedstrijd als afsluiting van een mooie feestweek ter 
gelegenheid van mijn gouden priesterfeest: wie had dat kunnen dromen. 
Vroeger heb ik wel eens gezegd: “ik wil pastoraal bezig zijn op zondags: ‘s
morgens in de kerk, ‘s middags op het voetbalveld, en ‘s avonds in de kroeg, 
want dan krijg je contact met iedereen.” Met de eerste twee heb ik nooit 
moeilijkheden gehad, maar met die laatste is het niet altijd zo vlotjes 
gelopen……

Een dankbare gouden jubilaris: Bertus Visschedijk,
sinds 1993 pastor in Winssen en Ewijk

Verharding hoofdlooppaden kerkhof in Winssen

De afgelopen weken is hard gewerkt om de hoofdpaden en tevens de 
toegang tot de oude kerktoren met daarin het columbarium te verharden en 
toegankelijker te maken voor bezoekers. Daarmee is een lang gekoesterde 
wens van de contactraad Winssen in vervulling gegaan. Er is gebruik gemaakt 
van gebakken stenen die passen bij de sfeer van de begraafplaats en de oude 
kerktoren. Het grind dat er lag was voor sommige bezoekers die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel een flink obstakel. Daarnaast is de plaats 
dicht bij de oude toren opnieuw mooi vlak gelegd. Hier vindt altijd het laatste 
afscheid plaats van de overledene en is tevens de ingang voor de oude toren.
Voorafgaand aan het bestratingswerk heeft ook het klokkentorentje dat in 
Winssen altijd heeft gestaan bij Zorgcentrum Overmars, na een flinke 
opknapbeurt, een mooie plaats gekregen op ons kerkhof.

Alle bestratingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door het bedrijf 
Willems-Winssen en betaald door een anonieme schenker, waarvoor onze 

wedstrijd. In de rust werd er een loterij gehouden met als eerste prijs de 
wedstrijdbal met de handtekeningen van alle spelers. Die loterij bracht nog 
300 euro op voor het goede doel: mijn mensen in Borneo. Ewijk won de 
wedstrijd met 3-2 en zo werden zij de eerste winnaar van “de grote cup met de 
kleine oortjes”. Na de wedstrijd was het nog even heerlijk naborrelen. 
Maandagmorgen stond er in de Gelderlander een groot verslag van die 
wedstrijd in de Maas en Waal editie met als titel: “De doper van twee 
elftallen”

Een voetbalwedstrijd als afsluiting van een mooie feestweek ter 
gelegenheid van mijn gouden priesterfeest: wie had dat kunnen dromen. 
Vroeger heb ik wel eens gezegd: “ik wil pastoraal bezig zijn op zondags: ‘s
morgens in de kerk, ‘s middags op het voetbalveld, en ‘s avonds in de kroeg, 
want dan krijg je contact met iedereen.” Met de eerste twee heb ik nooit 
moeilijkheden gehad, maar met die laatste is het niet altijd zo vlotjes 
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Winssen

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

Een paar jaar geleden tijdens een voetbalwedstrijd van Roda’28 uit 
Winssen of van V.V. Ewijk heb ik een idee opgeworpen bij een paar mensen, 
dat het mooi zou zijn om een wedstrijdje te spelen tussen spelers van Ewijk en 
Winssen, die ik gedoopt heb, want ik zag heel wat spelers rondlopen in de 
eerste elftallen van Roda en Ewijk, die ik sinds 1993 gedoopt heb. En elke 
zondagmiddag sta ik wel langs de lijn bij Roda of bij Ewijk. Het was toen een 
ideetje. (Omdat ik supporter ben van beide voetbalclubs, heeft iemand een 
speciaal voetbalshirt voor mij gemaakt: de ene helft met het oranje van Ewijk 
en de andere helft met het rood van Roda) Tot mijn grote verbazing hoorde ik 
een paar maanden geleden dat er serieus werk van gemaakt werd. Een 
organiserend comité kwam bij mij om de doopboeken te mogen inzien in de
pastorie van Winssen en Ewijk. Verder mocht ik niets doen. En ze speelden 
het klaar. Alles werd mooi georganiseerd: het zou plaats vinden in Ewijk 
(want mijn feest werd gevierd in Winssen), als scheidsrechter werd Bjorn 
Kuipers (een stadgenoot van mij) gevraagd (helaas moest hij daags te voren 
afzeggen vanwege FIFA werkzaamheden), een sponsor zorgde voor een grote 
beker (met opschrift “Pastor Bertus Bokaal”), en de elftallen met een paar 
dispensatiespelers, zoals misdienaars van vroeger, gingen serieus trainen, want 
Ewijk en Winssen geven elkaar niets “gratis”.

Op zondag 2 juli heb ik mijn gouden priesterfeest mogen vieren. 
Prachtig, met een volle kerk en veel mensen op de receptie. Fantastisch. 
Zaterdagavond 8 juli werd de ‘feestweek’ afgesloten met deze 
voetbalwedstrijd. Het comité had alles geregeld. Met paard en wagen werd ik 
afgehaald (in mijn speciaal voetbalshirt) vanuit Winssen naar Ewijk, waar het 
voetbalvolk al klaar stond. Alles ging heel officieel en het werd een serieuze 
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Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar
Op zondag 1 oktober is het dan zover. Mocht u het nog niet in uw agenda 
hebben genoteerd, dan moet u dat nu zeker doen. Om 10.00u start in de kerk, 
de 100-jarige kerk, de eucharistieviering waarin onze bisschop Mgr. Gerard de 
Korte zal voorgaan, geassisteerd door de plaatselijke geestelijken. Een aantal 
mensen is apart genodigd, maar iedereen is van harte welkom. Na de viering 
zal onder het genot van een hapje en een drankje achter in de kerk gelegenheid 
zijn om het comité te feliciteren, na te praten en elkaar te ontmoeten. Tevens 
kunt u een beamerpresentatie bekijken aangaande de 100-jarige kerk. 

Het jubileumboek zal die dag ook ten doop worden gehouden. De 
vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Ewijk kunnen dan een gratis 
exemplaar afhalen bij de betreffende stand achter in de kerk. De 
voorinschrijvers en de verdere geïnteresseerden kunnen daar een 
jubileumboek kopen. 

In het besef dat de katholieke kerk in Nederland (en dus ook in ons 
bisdom) onder zware druk staat, hebben wij toch gemeend om op deze manier 
aandacht te moeten schenken aan het memorabele feit dat de Ewijkse kerk 100 
jaar geleden is ingewijd. Ook in de hoop iets te kunnen bewerkstelligen 
richting bisdom aangaande het leveren van een pastoor voor onze parochie. En 
natuurlijk ook om een dreigende sluiting van onze mooie kerk af te wenden. 

Ondanks deze bekende moeilijkheden willen we toch een feest vieren. 
Een feest van saamhorigheid en gedeelde waarden, waarin ook de kerk nog 
steeds een centrale rol speelt. Vooral op feestdagen, maar ook tijdens 
begrafenissen is dat goed te zien. Om e.e.a. symbolisch weer te geven is er bij 
het afsluiten van de feestelijkheden nog een mooi aandenken beschikbaar voor 
elk gezin.
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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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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 



Restauratie kerkbeelden Ewijk

Tijdens de voorbereidingen voor het 100 jarig jubileum, zijn er al 
verschillende dingen gebeurd in onze kerk, zo ook aan de voorzijde van de 
onze kerk. Lang geleden (we denken al zo'n 20 jaar of iets langer) zijn er van 
de beelden stukken afgevallen/gestoten. Misschien is het u al opgevallen, dat
deze inmiddels zijn gerestaureerd. We hopen dat we daar nog vele jaren naar 
mogen kijken en genieten, maar wie weet?

Foto: Arno Spin

Mariakapel Ewijk
Onlangs is de Mariakapel verblijd met een tweetal beelden n.l. met 

een Mariabeeld en Jozefbeeld. Deze twee beelden zijn door pastor Jan de 
Waal geschonken.

Ooit waren deze beelden ook aan pastor Jan de Waal geschonken door 
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Waal geschonken.

Ooit waren deze beelden ook aan pastor Jan de Waal geschonken door 
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De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017

Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk in een luxe 
touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit Weurt om 7.50 uur en vanuit 
Beuningen om 8.05 uur. Dankzij een ruime deelname met eigen Voorgangers, 
misdienaars, Maria meisjes en leden van diverse koren en harmonieën kunnen 
wij voor de viering van de Plechtige Hoogmis om 11.30 uur beschikken over de 
Maria Basiliek. De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke 
intentie en programmaboekje, bedragen EUR 20,00 per persoon.
Aanmelden kan vanaf heden t/m 9 september 2017 via onze contactpersonen:
Mw. Bernadette Faber-Winnemuller, Weurt - T (024) 677 6294 
Mw. Gerda Engelen-Bakker, Beuningen - T (024) 677 3317

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker

*02-12-1947 †22-07-2017

Beuningen 

Grad Daanen 

 *04-09-1928 Beuningen † 27-05-2017 Beuningen 

Henk van Wijk 

 *16-03-1966 Nijmegen  †26-06-2017 Nijmegen 
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de Vrienden van Waelwick. Tijdens een van de bezoeken aan Kevelaar, die 
door de Vrienden van Waelwick regelmatig werden georganiseerd, zijn deze 
beelden daar gekocht zodat Pastor Jan de Waal deze in de ruimte van de 
binnentuin van Waelwick een plaatsje kon geven rondom het altaar.

Vorig jaar is daar een eind aan gekomen en stonden de beelden 
verloren in een hoek. Pastor Jan de Waal heeft ze daarom geschonken aan 
onze kerk, waar ze mooi op een console zijn geplaatst, zodat iedereen die de 
Mariakapel bezoekt daarvan kan genieten en erbij stil kan staan.

Namens de contactraad van Ewijk willen we pastor Jan de Waal 
danken voor deze beelden. 
Jan bedankt.

Foto’s: Arno Spin
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Maar wij willen ook heel graag de kinderen uit Ewijk en Winssen de 
kans geven om mee te doen. Hiervoor is het wel nodig dat er zich uit beide 
dorpen een aantal ouders of andere volwassenen bereid verklaren om de 
kinderen te helpen zich hierop voor te bereiden. Wij hopen dan ook dat deze 
mensen zich bij ons willen aansluiten zodat we er samen voor kunnen zorgen 
dat alle jongeren uit onze parochie die dat willen in april 2018 hun H. Vormsel 
kunnen ontvangen.

Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden dan kunt u Thea Rutten (024-
6774565) of Ardi van Oosterhout (024-6774509) bellen.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst maandag 9 oktober 2017
Aan: Contactraden, Pastoraatgroep, koren, parochianen en andere 
belangstellenden uit Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt

Tweeënhalf jaar geleden zijn de vier parochies uit de Beuningse kerkdorpen 
opgegaan in de nieuwe parochie, H. Johannes XXIII. Doel van de 
samenvoeging was om te komen tot kostenreductie en een optimale verdeling 
van de Pastorale inzet. Basisvoorzieningen voor een nieuwe organisatie, zoals 
een gemeenschappelijk secretariaat en financiële administratie, zijn ingericht. 
Voor de lopende zaken rondom de eigen kerk is in elke geloofsgemeenschap 
een Contactraad opgericht. Daarnaast is er een Pastoraatgroep geformeerd, 
bestaande uit de pastores, diaken en enkele leken. Zij bewaken het pastoraal 
gedeelte van onze parochie. Bestuur en Pastoraatgroep hebben een sterke 
behoefte om een toekomstvisie op onze parochie te ontwikkelen. Daarin 
komen vragen aan de orde als:
- wat te doen met al onze gebouwen?
- waar willen we vieringen gaan doen?
Maar ook:
- wat willen we met diaconaal werk, catechese, huwelijks- en gezinspastoraat.
Om hierover met u van gedachte te wisselen nodigen wij allen die zich 
betrokken voelen van harte uit op maandagavond 9 oktober in de zaal van 
Café ’t Centrum, Pastoor van der Marckstraat 7, Weurt
De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u                                                         Parochiebestuur H. Johannes XXIII
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Rommelmarkt! 16 & 17 september

De Vrienden van Waelwick organiseren op 16 en 17 September weer een 
rommelmarkt in het verpleeghuis Waelwick te Ewijk. Met de opbrengst kan 
de stichting activiteiten voor "Kleinschalig wonen" voor de bewoners van 
Waelwick bekostigen, zoals bingo's, uitstapjes, gezellige muzikale middagen 
en er treden regelmatig artiesten op. De rommelmarkttijden zijn op beide 
dagen vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. De entree bedraagt € 1,50 per persoon.

Bedankt

Wij willen graag Arnold van As bedanken voor het jarenlang drukken van het 
parochieblaadje. Ook voor het bezorgen van onze Rondom en Rondom 
Johannes willen wij

Jo en Nellie de Klein
Elisabeth Hendriks
Chris v.d. Dobbelsteen
Grada en Jan van Oost
Piet Loeffen en
Riek van As

Heel hartelijk danken. Wij wensen jullie nog vele gezonde en fijne jaren!!

De contactraad, Ewijk
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Teloorgang
De katholieke kerk in Nederland zit in de moeilijkheden. Dat is een 

understatement. In het verre verleden (1799) moesten na de Reformatie en zijn 
nasleep de kerken door de protestanten teruggegeven worden aan de 
katholieken. Dat luidde een periode in waarin de katholieke kerk tot bloei 
kwam. De oude kerken voldeden op een gegeven moment niet meer en globaal 
gezegd eind 19e, begin van de 20e eeuw werd Nederland volgebouwd met 
nieuwe grotere kerken om het groeiende aantal parochianen te kunnen 
herbergen. Daarmee startte het bekende “Rijke Roomsche Leven”. De kerk 
wortelde in het verenigingsleven en politiek. Kreeg na de tweede wereldoorlog 
grote invloed in de groeiende welvaart. Jaren van groei volgden.

Maar de kerk groeide niet mee met de eisen van zijn tijd. Hoe goed 
bedoeld het tweede Vaticaans concilie met zijn hervormingen dat door Paus 
Johannes XXIII werd afgekondigd ook was; het leidde de teloorgang van de 
kerk in. Hervormingen werden tegengewerkt door conservatieve krachten. 
Vele parochianen haakten af en de eertijds zo volle kerken stroomden leeg. 
Waarschijnlijk was het zo welvarende Nederland te modern voor een 
wereldkerk die alle landen waar ze actief is moest bedienen. Helaas zitten er 
tegenwoordig niet meer dan enkele tientallen parochianen in de kerk bij een 
doorsnee Eucharistieviering. De grote kerken kosten teveel geld aan 
onderhoud. Overal moeten derhalve kerken worden verkocht en bovendien is 
er een groot priestertekort. De katholieke kerk in Nederland zit in de 
moeilijkheden.

Is het tij nog te keren? Volgens mij wel. Het gedachtegoed en het 
geloof met zijn normen en waarden zijn nog springlevend. Maar dan moet de 
kerk een nieuwe impuls krijgen. Onze bisschop Gerard de Korte probeert die 
nieuwe impuls vorm te geven. Maar dat kan hij alleen als hij hulp van onderop 
krijgt. Ik weet ook wel dat hij tussen twee vuren zit, maar laten we het hem 
niet moeilijker maken dan nodig. Misschien is het dweilen met de kraan open, 
maar er is alleen redding mogelijk als we op een positieve manier de 
schouders zetten onder ‘onze’ kerk. Ieder met zijn mogelijkheden en op zijn 
manier. Misschien komt er dan een bevlogen pastoor onze richting uit en 
blijven er (een aantal) kerken behouden.

Theo Coenders

Wij geloven dat een mens er is om rechtop door het leven te gaan,
en niet gebukt, ook al heeft dat leven hem getekend.
Wij geloven dat een mens er is om U te vinden en niet om te verdwalen.
Goede God, wij danken U voor dit geloof,.
Het maakt ons leven waard geleefd te worden.
Het sterkt ons in moeilijke dagen en geeft ons de moed om verder te gaan.
Toch zijn we in deze dienst ook gegrepen geweest door verdriet en angst,
aangetast door twijfel en ongeloof,
maar ook in aanraking gekomen met het geheim van de verrijzenis 
en het geloof in eeuwig leven.
Moge onze dierbare Jan rust vinden in de vrede van de Heer.
En moge de vrede van God, die ons begrijpen te boven gaat, 
ook in ons hart neerdalen als een zegen van die Almachtige God. Amen.

Vormselviering in 2018, Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

In het afgelopen jaar hebben leden van de vormselgroepen uit Weurt 
en Beuningen met elkaar bekeken hoe we in de komende jaren er voor kunnen 
zorgen dat de kinderen uit onze parochie deel kunnen nemen aan het H. 
Vormsel.

Zowel vanuit het bisdom als ook vanuit onze eigen parochie werd de 
voorkeur voor één vormselviering voor de hele parochie uitgesproken. Dus 
hebben wij als werkgroep leden onderzocht hoe we dat het beste vorm kunnen 
geven. We gaan proberen of we het zo kunnen organiseren dat de kinderen in 
hun eigen dorp de voorbereiding kunnen doen. We werken dan allemaal met 
hetzelfde project. Sommige dingen gaan we gezamenlijk doen, met de hele 
groep. De bijeenkomsten waarbij in kleinere groepjes gewerkt wordt doen we 
dan in de verschillende dorpen.

De voorstelviering kan ook in de eigen kerk. De vormselviering zelf 
zal één mis voor de hele parochie zijn. Dit zal per keer in een andere kerk zijn. 
Dit jaar is gekozen voor de kerk van Beuningen. De datum hiervoor is ook al 
gereserveerd bij het bisdom en zal 14 april 2018 zijn. In Weurt en Beuningen 
zijn al jaren mensen actief in vormselwerkgroepen en zij gaan binnenkort met 
de voorbereidingen starten.
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zijn al jaren mensen actief in vormselwerkgroepen en zij gaan binnenkort met 
de voorbereidingen starten.
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Foto: Arno Spin

Een laatste gedachte, van toepassing op Jan’s leven.

“Als je in je levenstijd warmte om je hebt verspreid,
Als je iemand, die daar treurt hebt getroost en opgebeurd,
Als je hielp waar dat kon aan wat licht en aan wat zon,
Als je een goed voorbeeld geeft
Heb je niet voor niets geleefd. 
Je bent dan een mens naar Gods Hart.” 
Zo mag Jan, rusten in Zijn Vrede.

Tot slot het slotgebed wat uitgesproken werd tijdens zijn uitvaart op 
donderdag 27 juli 2017 in de HH. Ewaldenkerk te Druten:

Goede God, wij geloven dat een mens er is om te leven,
en niet om dood te gaan, ook al is hij gestorven.

Beuningen

28 oktober: “Yet our flight begins as song”

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert. Het is 
inmiddels bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de 
bijzondere concerten van het Projectkoor Heilig Landstichting in onder andere 
de Corneliuskerk in Beuningen.

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op 
projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat 
concerten geeft rondom het thema gedenken en herdenken.

Dankzij de wisselende bezetting ontstaat een gevarieerd koor van 
zangers (óók uit de eigen Beuningse parochie!) met ieder hun eigen 
achtergrond en basis. Onder de bezielende, professionele leiding van Sophia 
Brink is het mogelijk gebleken om zowel zangers als publiek volop te laten 
genieten van een aangrijpend, altijd verhalend programma dat, dankzij een 
boven gemiddeld muzikaal niveau en doorleefde uitvoeringswijze, ieder jaar 
weer velen weet te raken.
Ook dit jaar kunt u weer rekenen op een goed verzorgd en indrukwekkend 
concert, gezongen door opnieuw een groot koor van zo’n 90 zangers. Onder 
de titel “Yet our flight begins as song”, zingen we in tekst en muziek uit 
religieuze en wereldlijke tradities, over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over 
verdriet, stilte en eenzaamheid. Maar we zingen ook over troost en hoop, over 
de kracht van de herinnering en van liefde die even sterk is als de dood. Een 
verhaal vanuit duisternis en wanhoop naar hoop en licht. Een verhaal voor 
iedereen die een dierbare moet missen of die een ander hierin nabij wil zijn.

U bent van harte welkom op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan open om 14.30 uur.
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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 
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Samen te midden van medemensen en niet van boven af. Samen een 
volkskerk, dat is en blijft mijn droom voor de toekomst in ons Nederland.

Beste mensen, nogmaals heel hartelijk bedankt voor de vele blijken 
van gelukwensen bij mijn gouden priesterfeest. Dat blijft je steeds bij. Ook 
mijn familie en bekenden van verre waren verbaasd over het fantastische feest. 
Een album van vele foto’s is een dankbaar aandenken. Dank u wel, dank u 
wel, dank u wel……… Een dankbare gouden jubilaris: Bertus Visschedijk

Diaken Jan van den Akker
Op 22 juli 2017 is te Druten, zomaar van het ene op het andere moment 
overleden, de eerwaarde heer drs. Johannes Cornelis Eliberthus Maria 
van den Akker, emeritus-diaken.

Diaken Jan van den Akker is geboren te Druten op 2 december 1947 
en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 
september 2002 waarna hij werd benoemd tot diaken van de parochies H. 
Alphonsus de Liguori te Beneden-Leeuwen en H. Willibrordus te Boven-
Leeuwen.

Per 1 mei 2009 is hij benoemd tot diaken van de parochie Druten en 
Puiflijk, per 1 september 2013 door fusie opgegaan in de parochie Heilige 
Franciscus en Heilige Clara te Druten, uit welke functie hem per 1 december 
2014 eervol ontslag is verleend wegens emeritaat.

Wij hebben Jan in onze parochie/geloofsgemeenschappen  mogen 
kennen als een aimabel mens, nooit op de voorgrond tredend, nooit veel 
woorden, maar een warme en hartelijke belangstelling voor en naar mensen. 
Hij vond zijn rust en inspiratie om met mensen om te gaan in het Evangelie, in 
het Gebed, daarin zat zijn kracht. Op vrijwillige basis was hij lang actief in 
onze geloofsgemeenschappen. Als pastores deden we vaak een beroep op hem 
en Jan was altijd bereid te helpen. Hij genoot van de kleine attenties na een 
mooie doopviering, dat kleine doosje bonbons wat er dan was met een 
welgemeende warme hand, was voor Jan goud waard. De uitvaarten die hij 
mocht voorbereiden en vervolgens voorging in de viering, waren 
daadwerkelijke rustpunten voor de nabestaanden. Door de rust van Jan kwam 
er rust in het onrustige leven en de droeve omstandigheden van de rouwenden. 
Hij verstond de kunst de Blijdschap uit Evangelie voelbaar te maken.
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Het Projectkoor wordt dit jaar op orgel begeleid door Rein Boeijen en het 
geheel staat als altijd onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis 
evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze 
concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken 
bij het organiseren van deze projecten en graag ook in de toekomst onze 
concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop van het concert uw 
bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

“Yet our flight begins as song...”, van harte aanbevolen!

“Het verhalenuurtje” gaat weer van start

• Weet jij waar jouw naam vandaan komt en wat die betekent?
• Weet jij waarom we Carnaval vieren, behalve omdat het zo leuk is?
• Wat heeft Palmpasen nu met Pasen te maken?

Wij willen je hier graag over vertellen in  “Het verhalenuurtje”.
• “Het verhalenuurtje” is een initiatief vanuit de Corneliuskerk, maar is 

voor alle kinderen in de groepen 5, 6 en 7. 
“Het Verhalenuurtje” bestaat uit 5 bijeenkomsten van één uur. Tijdens deze 
bijeenkomst vertellen we eerst over het thema, daarna gaan we iets leuks 
knutselen wat met het thema te maken heeft. Verder hebben we de 
kerstbijeenkomst in december en in maart een Palmpasenviering met optocht 
in de kerk. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond in de Pastorie, Dorpssingel 
2 in Beuningen. Voor de groepen 5 en 6 van 18.30 tot 19.30. Voor groep 7 en 
8 van 19.45 tot 20.45 uur.
De data zijn: 6 oktober, 17 november, 15 december. In 2018: 2 februari, 23 
maart, 25 maart en 18 mei. Er zijn géén kosten aan verbonden.

Heb je al zin om mee te doen, geef je dan vóór 22 september op via email: 
verhalenuurtje@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Rosy Coenen 024-6777454 of Gerda 
Hulsen 024-6777536 of kijk eens op www.johannesxxiii.nl
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Weurt

Start nieuwe leeskring spiritualiteit.
Heb je interesse om samen met anderen een boek te lezen op het gebied van 
spiritualiteit? Ben je op zoek naar concrete en praktische handreikingen om je 
persoonlijke spiritualiteit vorm te geven?
In het boek Compassie van Karen Armstrong kun je lezen welke stappen je 
kunt zetten om je eigen mogelijkheden te vergroten. Zij bespreekt thema’s als
eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze 
kennis van de ander en mededogen. Armstrong maakt duidelijk dat compassie 
niet alleen een kwestie is van gevoel of verstand, maar een combinatie van 
beide, en dat compassie ons leven waardevoller kan maken. 
De auteur nam het initiatief tot een wereldwijd ondersteund Charter for 
Compassion.
Uitwisseling in de groep verrijkt je inzicht.
Start donderdag 5 oktober om 19.30 uur pastorie Weurt.
Aanmelding voor 1 oktober bij: pater Ton Bun, e mail:
ton.bun46@gmail.com, tel. 024 6759341 

DE GROTE TOON

Wij noemden hem bij ons in de buurt altijd: ” de 
grote Toon” als wij het over hem hadden.
Maar als we bij hem waren zeiden we altijd: 
"Ome Toon."
Hij woonde een eindje verder bij ons aan de'n 
uitweg in een oud huiske waarnaast ’n slootje 
liep.
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Dank U wel, Dank U wel, Dank U wel!

Een prachtig gouden priesterfeest!! Ik moet er nog steeds met veel 
plezier en dankbaarheid aan terug denken. Dat er iets ging gebeuren, dat had 
ik wel door. Er was immers een extra comité opgericht hiervoor, hier en daar 
werd mij ook wel iets gevraagd, erebogen kwamen er voor de kerk en voor 
mijn huis, de kerk werk versierd. Voor uitnodigingen moest ik een lijstje 
maken van mijn familie en bekenden, en voor de viering in de kerk had ik ook 
wel “een vinger in de pap”. Maar dat alles zo groots en geweldig zou zijn, wat 
opkomst en feest en receptie betreft, dat had ik nooit kunnen dromen. Koren 
(Vita Nuova uit Winssen, het Liturgisch Gemengd Koor uit Ewijk in de kerk, 
kinderkoor Dingedong kwam nog een keer in actie, en Vision tijdens de 
receptie) en ULTO (buiten de kerk na de viering) waren duidelijk aanwezig. 
Vele parochiële werkgroepen en vele verenigingen (zoals carnaval, voetbal, 
biljarten, buurt, KBO, KVO en vele anderen) lieten zich zien. Ik heb er van 
genoten. Meer dan 300 kaarten kwamen binnen via de receptie en via de 
brievenbus met vele goede wensen en vele dankwoordjes. Het deed me 
goed…… een minpuntje was er: mijn mensen uit Indonesië konden vanwege 
het einde van de ramadan geen visum krijgen voor Nederland, want de vele 
kantoren waren gesloten. Toch zijn ze er nog een weekje geweest na mijn 
feest.

In grote lijnen kan ik wel zeggen: de eerste helft van mijn 
priesterleven heb ik in Indonesië bij de Daya mensen op Borneo door mogen 
brengen en de tweede helft in het Land van Maas en Waal, vooral in Winssen 
en Ewijk. Ik heb samen met veel mensen lief en leed mogen delen en zo 
hebben we samen geprobeerd het “Volk Gods Onderweg” te zijn. Ik heb 
daarbij heel veel steun gehad van de plaatselijke bevolking in Indonesië en in 
het land van Maas en Waal, en van de plaatselijke kerk- en parochiebesturen. 
De BLIJDE BOODSCHAP is hierbij steeds mijn leidraad geweest.

Het verhaal van de Emmaüsgangers heeft me altijd bezig gehouden. 
Twee mensen, die moedeloos en teleurgesteld teruggingen naar hun dorp, 
werden opgebeurd door die (verrezen) vreemdeling. Ze kregen weer nieuwe 
energie en enthousiasme. Zo kunnen we die “verrezen vreemdeling” 
tegenkomen in onze medemensen, die ons dagelijks helpen met lief en leed. 
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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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't Was een mooi huiske wat prachtig paste in de landelijke omgeving.
Een verweerd rieten dak waarop aan de regenkant mos groeide, de groene vensters 
en de kleine raampjes gaven het geheel iets sprookjesachtig. Voor het huis stond de 
waterput en daarnaast een grote slijpsteen. Een grindpad liep naar het kleine 
bongertje waar hij fruitbomen had staan met allerlei soorten fruit. Een stuk of tien 
pruimenbomen "Eldense blauwen" en "Rijne fikken", twee bomen met vroege 
glasappeltjes en een oude sterappelenboom vormde de bongerd. Achter het huis lag 
een klein moestuintje, “d’n hof,” voor de vroege en late piepers en groenten.
Het huiske was maar sober ingericht, eigenlijk op het armoedige af, maar wij 
vonden het als kinderen erg knus. Als je binnen stapte kwam je in het gûtje 
(bijkeuken). Het enigste wat de grote Toon er had staan was een grote zinken 
emmer die altijd vol fris putwater stond met een pollepel erin waarmee je de dorst 
kon lessen. In de huiskamer stond onder de hoge schoorsteen een klein kacheltje het 
"duveltje" en ernaast een prosstoel. De grote tafel welke voor de raam stond met 
vier rieten stoelen er omheen waarop een tafelzeil met groene en witte figuren erop, 
vormde het zitje. Aan de wand hing naast de grote hangkast een grote Fries klok die 
hard en monotoon tikte en om het halfuur sloeg. In het slaapkamertje stond een 
groot eenpersoonsbed, een zogenaamde twijfelaar. De twee grote kussens op 
mekaar met kussenslopen van geruit spul, met rode en witte blokjes en de witte 
sprei, maakte op mij als kind veel indruk. De vloeren in de beide kamers bestonden 
uit grijze estriken en in het gûtje lagen gewone metselstenen, die mooi rood 
opkleurde van de schrobbeurt die de grote Toon elke week uitvoerde.
Wij gingen er als kinderen graag naar toe, vooral mijn oudste broer en ik.
"We goan naar de grote Toon!" riepen we dan nar ons Ma of Pa.
"Goade wèr nar "Tikolo", zei ons Pa dan wel eens lachend, want hij had voor de 
grote Toon allerlei bijnamen. Ja dat was vroeger altijd de gewoonte in ons dorpke 
om de mensen een bijnaam te geven.
Toch was de grote Toon niet zo bar groot, maar hij was houterig mager, met een 
verweerd gezicht, grijze verwilderde haren en een grote neus. Een stuk of vier grote 
gele taanden in de mond, staken een klein beetje vooruit als hij lachte.
Daarbij had hij zijn grote lange kromme benen gestoken in een grauwe 
manchesterboks die flodderig om z'n kont ging. Z'n grote voeten zaten in grote 
zwarte sajetsokken. Hij had als schoeisel platte lage klompen met brede riemen die 
half over de schulp van elke klomp waren bevestigd. Met het groot geruit bazaroen 
was z'n werkendaagse plunje compleet.
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Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

Zondags droeg hij een zwart pak. Een overhemd met een losse boord en hoge 
zwarte schoenen zorgde dat hij netjes achter in de kerk op de kleine stoeltjes plaats 
kon nemen. Bij thuiskomst hing ie de korte jas altijd meteen in de kast en trok hij de 
"Zondagse" hoge klompen aan. Hij zat bij slecht weer zondags meestal voor het 
raam naar buiten te kijken, maar als het maar enigszins kon ging hij zijn huiske uit. 
Het was een echte buitenmens en je kon hem daar ook meestal vinden.
Als hij niet in de’n hof bezig was, dan was hij rietmatten aan het maken, van riet dat 
hij 's winters achter de dijk, bij "ut Grietje" zo als we de waterpoel die daar lag 
noemden, had gesneden. Tegen de herfst was ie veelal bezig met het vlechten van 
bennen (manden). Hij maakten ze in alle soorten. Bennen voor het boerenwerk, 
wasbennen, aardappelschilmandjes en af en toe grote turfbennen.
In de winterdag had ie weer andere klusjes. Dat bestond uit lange doornen pennen 
plukken uit de heg, waar hij worstpinnen van ging maken.
Die lange doornen kookte hij uit en wreef er een voor een de bast van af, zodat er 
mooie blanke worstpinnen overbleven waar hij bosjes van vijf en twintig stuk van 
maakte en verkocht bij de buurtgenoten die een varken slachten.
Als het echt koud begon te worden zat hij bij het duveltje met zijn grote knipmes 
klomppinnen te snijden van speciale wissen (lange jonge takken hout).
Wij zaten dan veel bij hem rondom het duveltje waar de houtsplintertjes dan door de 
kamer vlogen, die wij dan weer in het duveltje smeten. Als hij dan even naar 
achteren liep probeerde wij ook een klomppin te maken met het grote knipmes, 
maar hij had ons gewaarschuwd dat we dat niet mochten.
Als hij dan plotseling binnenkwam bulkte hij: "Kunde wer nie luusteren 
strontzakken!" Toch was een echte goeie mens voor ons en hij genoot als wij 
kattenkwaad uithielden.
Daarbij stond hij altijd voor iedereen klaar. Vooral in de zomerdag als op 
maandagmorgen de was werd gedaan en de huismoeders graag mooi schoon 
waswater nodig hadden, was hij behulpzaam om water te putten. Trouwens de 
messen slijpen op de grote slijpsteen, waarbij wij behulpzaam waren door de grote 
steen met zwengel te draaien, was voor de grote Toon een klusje naar zijn hand.
Ons Pa zei altijd: "De grote Toon is wel lilluk, mar hij hèt un hard van goud."
Dus hij zal nu wel een mooie Engel in de hemel zijn.

"JAN MIT 'T ROAKELIEZER"

 Vormselvieringen 2018

 1 oktober: kerk Ewijk 100 jaar

 In Memoriam Diaken Jan van den Akker
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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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