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Een zwerver met Kerst 

Als verschoppeling slenterde hij door de drukke straten, 
’s nachts sliep hij in een kartonnen doos. 
Zijn voedsel zocht hij in vuilnisbakken, 
het was een leven dat hij verkoos. 
Gokken, drank en slechte vrienden, 
gingen aan dit alles vooraf.  
Hij was toen het middelpunt van velen, 
omdat hij met geld smeet en vaak rondjes gaf. 
Alcohol was nog steeds voor hem onontbeerlijk, 
van bedelgeld kocht hij nu zijn dagelijkse drank.  
En toen de winter in december naderde, 
was hij dakloos en walgelijk omhuld met stank. 
Zo zag hij uit de duisternis wat naderen, 
een vrouwtje op een ezel en haar man liep ernaast. 
Zij waren op zoek naar onderdak,  
zij verwachtte een baby en was reeds op het laatst. 
Zo kwamen ze bij een kleine stal, 
binnen stond een kribbe en er lag wat stro. 
Ernaast stond een magere os,  
die at heel rustig wat hooi. 
Het vrouwtje verkeerde in barensweeën, 
waarna een kindje werd geboren. 
Plots begonnen engelen te zingen: 
”Hosanna!!!”, dat je overal kon horen. 
Herders kwamen aangelopen 
en ze knielden bij het kindje neer. 
Schuchter kwam de zwerver naderbij, 
en zei zacht: ”Nu drink ik nimmer meer”.  
 
Zalig Kerstfeest.  
 
’JAN MIT ’T ROAKELIEZER’ 

 Kerstmis 2018

 Agapè viering

 Taizé vieringen

Kerstmis 2018

Kerstmis 201828

JAARGANG 4

nummer 7



Vervoerservice van en naar de Kerstvieringen 

Op maandagavond 24 december aanstaande wordt in de Weurtse Andreaskerk 
een aantal Kerstvieringen gehouden. 
 
Om 18.00 uur wordt de Kerstviering voor kinderen gehouden. De eerste 
Nachtmis begint om 20.00 uur waarbij het koor Our Choice voor de muzikale 
begeleiding zorgt. De viering van Our Choice is een moderne kerstviering. De 
tweede Nachtmis begint om 22.00 uur waarbij het Andreaskoor voor de 
muzikale begeleiding zorgt met overwegend traditionele gezangen. 
 
Er is gebleken dat weeromstandigheden zoals regenbuien of gladheid, voor 
oudere of mindervalide mensen van de Weurtse Geloofsgemeenschap helaas 
een reden was om de Nachtmis naar keuze niet bij te wonen. 
 
De contactgroep H. Andreas Weurt vindt het belangrijk dat ook dit jaar weer 
de oudere of mindervalide mensen van de Weurtse geloofsgemeenschap naar 
de Nachtmis van hun keuze kunnen gaan. Een groepje vrijwilligers is 
beschikbaar om voor u het vervoer van huis, naar de Nachtmis en weer naar 
huis te regelen. 
 
Wat moet u doen? 
Wanneer u behoort tot de groep van oudere of mindervalide mensen van de 
Weurtse Geloofsgemeenschap, kunt u het secretariaat van de contactgroep H. 
Andreas Weurt laten weten dat u gebruik wenst te maken van de vervoer-
service. Geef uiterlijk zondag 23 december uw naam, adres en telefoon-
nummer door en welke Nachtmis u graag wilt bijwonen!  
 
U kunt dit kenbaar maken met een briefje in een gesloten enveloppe met de 
tekst ‘Vervoerservice’ en deze afgeven op de pastorie. Ook kunt u dit per mail 
kenbaar maken. Wij nemen dan bijtijds contact met u op. 
 
Contactgroep H. Andreas Weurt 
Adres: Pastorie, Kerkstraat 52 
Email: weurt@johannesxxiii.nl 

Kerstmis 2018Parochie H. Johannes XXIII 27Kerstmis 2018 Parochie H. Johannes XXIII2

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. 

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * * 
 

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 
 

Contact: 
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
 

Redactieleden “Rondom Johannes” 
Winssen  Ewijk Beuningen Weurt 
Gerry Schreven Theo Coenders  Diana Fuchten Bernadette Faber 
Trudy Teunissen Dien van Rens  Paul Benschop 
Charles Perlo 
Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 19 januari 2019. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 3 januari 2019 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 19 januari 2019.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 3 januari 2019 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

Kinder Kerstviering 

Hallo jongens en meisjes, 
Op 24 december hebben wij weer een leuke kerstviering voor jullie gemaakt. 
Wij zouden het leuk vinden als jullie hierbij aanwezig zijn. Neem je opa en 
oma, broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes, papa en mama mee. Achter in de 
kerk hebben wij weer de verkleedkleren staan, als je het leuk vindt mag je 
deze aan doen. Wij hebben een leuk verhaal uitgezocht en gaan dit aan jullie 
vertellen. Wij delen tijdens deze viering geen communie uit. Aan het einde 
van deze viering hebben wij nog een leuke verrassing. 
Kom allemaal om 18.00 uur in de kerk. 
Tot dan. 
De Kerstwerkgroep 
 
 
 

 
Eindejaar concert muziekvereniging NAG. 

Op zaterdag 29 december 2018 organiseert 
muziekvereniging NAG haar jaarlijks eindejaar concert. 
De muziekcommissie heeft samen met dirigent Herman 
van Teffelen een gevarieerd programma samengesteld. 
Naast het optreden van de fanfare zullen ook het 
leerlingenorkest onder leiding van Herman van Teffelen 

en de leerlingenslagwerkgroep onder leiding van Dominik Selbach een 
optreden verzorgen. Het koor Our Choice zal samen met de fanfare een aantal 
nummers ten gehore brengen. Tevens zal er op deze avond een huldiging van 
2 jubilarissen plaatsvinden die respectievelijk 50 jaar en 65 jaar lid zijn van 
NAG. 
 
Het concert wordt gehouden in MFA de Kloosterhof Kapittelweg 2a Weurt. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. 
 
 

 

Kerstmis 2018 

Wie de bijbel leest - en herleest, zal ontdekken dat zij ‘verzetsverhalen’ bevat. 
Verhalen die oproepen tot verzet. Verzet tegen alle mogelijke vormen van 
onrecht en onherbergzaamheid. De priester-dichter Huub Oosterhuis zegt het 
zo: 

De bijbel heeft mij de ‘onverzoenlijke hoop’ geleerd, hoop die zich 
niet verzoent met de feiten; die tegen de feiten indenkt en invoelt - 
tegen het gelijk en het laatste woord van de machtigen, tegen de 
regimes, tegen de heersende economische orde. Moet het maar blijven 
zoals het is, deze ‘bestaande orde’, deze oude wereld? Dat te denken 
is cynisme. De Bijbelse godsdienst is een doorlopend geding, een 
dagelijks kort geding tegen dat cynisme. De aanklager van dat 
cynische systeem en de advocaat van de slachtoffers in de bijbel is 
God zelf. (1) 

 
Het is in een kind, in de ogen van de kleine, kwetsbare mens, ook wel ‘naaste’ 
genoemd - en het is precies deze overtuiging die ten grondslag ligt aan de 
woorden van Oosterhuis - dat God de wereld, jouw wereld, mijn wereld, onze 
wereld binnentreedt, ons aanziet en een beroep op ons doet … Mag ik er zijn? 
Mag ik jouw herberg betreden? Mag jouw land ook het mijn zijn? Gods 
wereld is een gedeelde, geen verdeelde wereld.  
 
Het is dit visioen - Gods droom en die van mensen - dat de spil vormt van de 
Schriften. Een droom die meer dan eens lijkt te worden weggehoond door de 
dagelijkse realiteit. Een droom van hen, zo hoor je wel eens zeggen, die elk 
contact met de werkelijkheid lijken te zijn verloren. Of… is het de droom van 
‘hen die zijn als kinderen’ - van hen die nog kunnen en durven kijken met de 
ogen van een kind - en de moed hebben het cynisme te doorbreken? Dat 
cynisme dat me zeggen doet: de wereld is nu eenmaal zoals zij is, daar is niets 
aan te doen. Helemaal niets. Eerst maar eens zien dat ik er zélf in slaag het 
hoofd boven water te houden. Die ander komt later wel. 
 
Wat is het toch dat mensen (mij in elk geval) doet blijven geloven in wat soms 
een illusie lijkt? Zijn het die momenten waarop - soms even - licht van ‘elders’ 
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Kerstmis 2018 met Our Choice 

De donkere dagen komen eraan…. 
Our Choice zorgt voor lichtpuntjes! Ook dit jaar 
worden er verschillende eindejaars optredens 
verzorgd. Wij nodigen u van harte uit om 2018 
feestelijk met ons af te sluiten op onderstaande 
momenten: 
♪ Dickensdag 16 december:  
11.30 - 14.00 uur  Protestantse kerk aan de 
Kattenburg te Druten 
♪ Kerstavond 24 december:  
20.00 uur  H. Andreaskerk Weurt 
♪ Gastoptreden tijdens het concert van NAG 
29 december: 
20.00 uur in de Kloosterhof Weurt  

(bij deelname geeft U toestemming voor het maken van foto’s)  
 

 

Dankbetuiging 

Wij willen bij deze iedereen bedanken voor alle belangstelling, steun, 
bloemen, mooi kaarten, lieve woorden en de bijdragen aan het KWF na het 
overlijden van mijn vrouw en onze (schoon)moeder Diny Coolen - Janssen. 
Het was een grote steun voor ons bij het verwerken van dit grote verlies. 

Paul Coolen en kinderen. 
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onze wereld binnenvalt? Licht dat, hoe zwak misschien ook, in staat blijkt, 
minstens voor nu, de diepste duisternis te verjagen? Opnieuw sluit ik aan bij 
Oosterhuis waar hij zegt: 
 

Ik heb besloten dit visioen ernstig te nemen, en met mezelf 
afgesproken naar de vervulling ervan te verlangen. En ik heb ook met 
mezelf afgesproken te vertrouwen op het goede dat overal gedaan 
wordt: de toewijding waarmee mensen voor elkaar zorgen, naar 
elkaar luisteren, wonden verbinden - de ongekende onschatbare 
ontferming en solidariteit die mensen elkaar betonen [ … ] dat komt 
óók voor. (2) 

 
Het Rijk van God is geen rijk van grote woorden en daden. Het wordt 
zichtbaar in wat zwak en weerloos is. Niet in de ‘grote’ daden van de ‘groten’ 
der aarde. Het begint in en met een kind. Het komt aan het licht waar mensen 
hun angst voor elkaar - voor wie anders is of lijkt - de vreemdeling voorop, 
laten varen en ‘thuis geven’, herbergzaam zijn van hart en, eindelijk, eindelijk 
mens zijn voor elkaar. 
 
Doe als God. Word mens. 
Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2019! 
Pastor Ruud Roefs 

1) Huub Oosterhuis, Jij die mij ik maakt - pag. 48 
2) Idem, pag. 49 

 

Agapè-viering in Beuningen 

De (hernieuwde) contacten tussen de parochie H. Johannes XXIII en de 
protestantse kerk Beuningen-Winssen beginnen hun eerste vruchten af te 
werpen. Een van die vruchten is de introductie van een nieuw soort viering. 
Nieuw en oeroud tegelijk: de agapè-viering. Het Griekse woord agapè 
betekent ‘liefde’. Je zou de agapè-viering ook ‘liefdesmaal’ kunnen noemen - 
en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het 
allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, 
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de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan 
Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten. 
Bij een agapè-viering gaat het om een ‘Open Tafelgemeenschap’: En dat is 
niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd met iedereen, ongeacht de 
sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder mens was welkom. Ook de 
mens die in de ogen van de ander niet deugde, om wat voor reden ook. Jezus 
doorbrak met deze handelwijze de sociale en religieuze codes van zijn tijd - en 
dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens weinig van aantrok. Voor hem 
was deze Open Tafelgemeenschap een uitdrukking van Gods liefde voor 
ieder mens, en zo een voorproef van de onbegrensde samenvoeging van 
mensen in Gods toekomst. 
Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. 
Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat - maar dat is niet per se 
noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is 
eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de 
aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet ‘kant en 
klaar’ wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. 
Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet - zoals in traditionele kerkelijke 
vieringen meestal het geval is - een preek of overweging door de voorganger, 
maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om 
een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen. 
De opzet van de viering die ons voor ogen staat is vooralsnog de volgende: 
 

1. Meditatieve muziek / stilte 
2. Lied 
3. Opening / welkom 
4. Zegenspreuk of gebed 
5. Schriftlezing 
6. Delen 
7. Voorbede 
8. Onze Vader / vredeswens 
9. Delen van brood en wijn 
10. Lied 
11. Zegenbede 
12. Afsluitend samenzijn 

 
 
Weurt 
 
 
 

 

Amicitia zingt Weihnachtsoratorium Müller 

Op zondag 16 december geeft het Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen een 
kerstconcert in de Andreaskerk in Weurt. Het grootste deel van het concert 
bestaat uit de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Heinrich Fidelis 
Müller, geschreven in 1879.  
Het koor wordt tijdens het concert bijgestaan door: Sara Di Marco (sopraan), 
Emiel Hoefnagel (tenor), Lidia van der Vegt (hobo) en Frans van Geffen 
(fluit). Voorafgaand aan het Oratorium zullen zij ook enkele muziekstukken 
ten gehore brengen. Het geheel staat onder muzikale leiding van Uschi 
Krawczyk, terzijde gestaan door de vaste pianiste van het koor Corrie 
Uijtdewilligen. 
Aanvang van het concert is 15.00 u. en de toegang is gratis. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd ter tegemoetkoming van de kosten en bent u 
welkom om onder het genot van een gratis beker chocomelk of glühwein nog 
even na te praten. 
Graag zien wij u terug op zondag 16 december. 

Jos Daam (vicevoorzitter Huttenkampkoor Amicitia)  
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

Ik wens ons toe dat wij in samenwerking met de andere drie 
geloofsgemeenschappen de waardigheid van de parochie H. Johannes XXIII 
gestalte kunnen geven.     Jullie Herder, Jan de Waal. 
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Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering. Alle 
gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn van 
harte welkom!  

De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en starten in 2019. Ze vinden om de 
twee weken plaats. De data in januari en februari: 9 en 23 januari, 6 en 
20 februari (aanvang 19.15 uur). Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de 
voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen - tegenover de 
Corneliuskerk) 
 
Met een hartelijke groet - en graag tot ziens! 
Ds. Conny van den Berg, Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)  
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII) 

 

Taizé-vieringen in Beuningen 

In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten ‘Taizé-
viering’ in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) 
viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger 
Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de 
omgeving van Cluny.  
 
Hij kocht daar een huis waar hij met zijn zus mensen opving die het 
oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij 
vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. Ditmaal legde hij zich 
toe op de verzorging van Duitse krijgsgevangenen en de opvang van 
oorlogsweeskinderen. Steeds meer vrienden en gelijkgestemden sloten zich bij 
hem aan, en in 1949 legden de eerste zeven broeders de kloostergeloften af. 
  
Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende 
protestantse kerken lid van de broedergemeenschap van Taizé. In 1968 werd 
de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.  
 
In 1974 organiseerde de gemeenschap een zogeheten ‘jongerenconcilie’, dat 
een paar jaar later overging in een ‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’. 

Winterconcert Muziekvereniging Kunst en Volharding 

Op zaterdagmiddag 22 december geeft het orkest van Muziekvereniging Kunst 
en Volharding hun Winterconcert in de H. Corneliuskerk te Beuningen. Een 
sfeervol concert in een prachtig versierde kerk. Vooraf en in de pauze is er een 
kleinschalig, maar feestelijk marktje in de pastorietuin. 
 
Het orkest speelt onder leiding van dirigent Sjef de Kort muziekstukken in het 
thema Sagen en Legenden. Tijdens het concert neemt beroepsverteller Paul 
Groos de luisteraar mee langs de muziekstukken en bijhorende sagen en geeft 
een beeldende vertelling uit eigen repertoire. Voor dit concert is eveneens de 
samenwerking gezocht met de heer André Haverkort, hij zal afzonderlijk en 
samen met het een orkest muziek op het kerkorgel ten gehore brengen. 
 
Het concert begint om 14:30 uur, de markt opent om 14:00 uur in de 
pastorietuin. De entree bedraagt € 7,50 p.p. 
Kaarten zijn te koop aan de deur en vooraf te bestellen via 
info@kenvbeuningen.nl 
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Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk 

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in 
Beuningen ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t 
Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook. 
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje. 
Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen. 
 
Om 18.00 uur is er in de kerk een gezins-
viering m.m.v. kinderkoor ‘De Triangeltjes’ 
o.l.v. Leon van Mook. 
 
Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 
14.00 en 16.00 uur geopend om er even 
binnen te lopen en de kerststal te bekijken. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze pelgrimage heeft niet de vorm van een organisatie of een beweging rond 
Taizé. Men wordt aangemoedigd om stichter van vrede en drager van 
vertrouwen te worden in zijn eigen stad, dorp en plaatselijke kerk.  
 
In Taizé leven momenteel zo’n 100 broeders uit 25 landen. In de loop der 
jaren hebben miljoenen veelal jonge mensen zich met de thema's van de 
gemeenschap beziggehouden: naastenliefde, vrede en verzoening. Op 
aanmoediging van frère Roger leven sinds 1951 broeders samen met 
bezitslozen in gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.  
 
Op 16 augustus 2005 werd broeder Roger tijdens een dienst neergestoken door 
een verwarde Roemeense vrouw. Hij overleed aan zijn verwondingen. Broeder 
Alois, die door broeder Roger tot zijn opvolger was benoemd, heeft zijn plaats 
ingenomen. Op 14 mei 2006 ontving de gemeenschap in Middelburg een Four 
Freedoms Award vanwege het bevorderen van de vrijheid van godsdienst. De 
prijs werd door broeder Alois in ontvangst genomen.  
 
Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden 
jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of langere 
periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de 
gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle 
bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, 
met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze 
diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in 
internationale groepen. Op veel plaatsen in België en Nederland worden 
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van 
Taizé.  
 
Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de 
liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die 
gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter 
is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een 
uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee 
regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. 

Kerstmis 2018Parochie H. Johannes XXIII 7Kerstmis 2018 Parochie H. Johannes XXIII22 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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Klaasje 

Klaasje had haar jongere broertje Rudie van de zomer verloren bij een 
verkeersongeluk. Met haar vier jaren kon ze maar moeilijk begrijpen waar 
Rudie gebleven was. Haar moeder had haar verteld dat hij in de hemel bij 
Onze Lieve Heer was en dat hij niet meer terug zou komen. Verdriet, onmacht 
en onbegrip streden in Klaasje nog om het hardst, hoewel het bij haar allemaal 
wat geluwd was na een half jaar. Wel dacht ze zo af en toe nog aan kleine 
Rudie, maar dan aan de mooie dingen die ze nog van hem wist. Zijn kleine 
handjes, nog kleiner dan die van haar of zoals hij waggelend rondliep in zijn 
malle rompertje. Dat zijn ouders nog veel om hem treurden ontging haar 
grotendeels. 

Het had flink gesneeuwd in de Kerstnacht. De eerste sneeuw deze winter. 
Klaasje had zich de ogen uitgekeken, want ze had nog nooit sneeuw gezien. 
Was het eerst schrikken, snel won haar nieuwsgierigheid het van haar angst. 
Ze rende naar buiten nog voordat haar moeder haar een jas of handschoenen 
kon aanreiken. Ze zakte tot haar enkels in de verse sneeuw en met haar handen 
graaide ze in de witte substantie. Koud, maar aanvankelijk voelde ze dat niet. 
De sneeuw liet zich oppakken en tot een bolletje persen, daar kwam Klaasje 
spelenderwijs achter. De sneeuwbal gooide ze naar moeder, die net bezorgd 
naar buiten kwam omdat Klaasje niet tegen de kou beschermd was. 

"Kind," zei moeder, "Het is toch veel te koud om zo buiten te zijn!" 
En nu pas realiseerde Klaasje hoe koud haar handen waren. Ze liep naar haar 
moeder, die liefdevol haar handen om die van Klaasje vouwde. 
"Wat mooi, hè, mama? Is dat nou sneeuw?" Kleumde Klaasje . 
"Ja, maar je moet uitkijken voor de kou." Zei moeder bezorgd. 
"Heeft Onze Lieve Heer die sneeuw gestuurd?" 
"Misschien, Klaasje." 
"Ik denk dat Rudie het gestuurd heeft," zei Klaasje overtuigd. 
"Vast en zeker," zei moeder, en ze glimlachte eventjes. 
 

Theo Coenders 
 

De muzikale begeleiding wordt - bewust - eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, 
eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.  
 
Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u / kun jij 
hiervoor terecht, en wel in de protestantse kerk (Kerkplein 9). De diensten 
zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder 
leiding van Greet van Doorn. 
 
Het rooster voor de komende maanden: 
16 december ’18 - voorganger: Eric van Dijk - saxofoon: Jeanne van Ittersum 
20 januari ’19 - voorganger: pastor Ruud Roefs - Panfluit: Sabine Fekkes 
17 februari ’19 - voorganger: Jos de Ridder 
17 maart ’19 - voorganger: Erna Kool 
19 mei ’19 - voorganger: ds. Conny van den Berg 
 
Onnodig te zeggen dat u / jij van harte welkom bent! 
Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van ‘Wikipedia’ 

 
Koffie in het Koetshuis 
De mens is een sociaal wezen. Mensen die elkaar niet meer zien of spreken 
vereenzamen en verpieteren. En wat voor individuele mensen geldt, geldt 
evenzeer voor een gemeenschap. Ook voor een geloofsgemeenschap. Een 
geloofsgemeenschap die niet meer samenkomt om te vieren - met andere 
woorden: een parochie die voornamelijk op papier bestaat - sterft langzaam af.  
Regelmatig bereikt ons de vraag waarom we eigenlijk nooit - afgezien van een 
enkele speciale gelegenheid - na afloop van de viering nablijven voor een kop 
koffie, een kop thee - ja, voor ontmoeting … Veel mensen vinden het leuk en 
genieten daarvan. Laatst zei iemand nog: ‘Die kop koffie ná, voor mij hoort 
dat bij de viering …’ Kort en krachtig. Mooier kun je het niet zeggen. Toch? 

Om die reden hebben we besloten om voortaan 
elke vierde zondag van de maand na afloop 
van de viering koffie, thee of fris te schenken. U 
bent allemaal van harte uitgenodigd! Plaats van 
samenkomst is vooralsnog het Koetshuis. 
Mocht dat in de loop der tijd te klein worden - 
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wat we vanzelfsprekend hopen! , dan kunnen we natuurlijk altijd nog achter in 
de kerk terecht. 
We beginnen op 20 januari aanstaande. De derde zondag van de maand 
weliswaar, maar in dit geval maken we graag een uitzondering, omdat we die 
dag onze protestantse zusters en broeders van de gemeente Beuningen-
Winssen in ons midden mogen begroeten voor een oecumenische viering. De 
zondag daarna, 27 januari, wordt er óók koffie geschonken. We hopen dat 
veel parochianen blijven ‘plakken’ na afloop - en nodig gerust iemand uit om 
mee te komen. Er is plaats genoeg en … een extra pot koffie is gauw genoeg 
gezet! 
Een hartelijke groet, mede namens contactraad Beuningen en parochiebestuur,  
en graag tot ziens, 
Pastor Ruud Roefs 

 

12-daagse rondreis door Israël  

Marhaba, smell the jasmine and taste the olives… Heb je altijd al 
gedroomd van een reis naar het Heilig Land? Misschien ben je geboeid door 
de culturen van het Midden-Oosten of benieuwd naar Bijbelse. Laat je 
verleiden door de geuren en kleuren van de soekh van Jeruzalem en dwaal 
door smalle steegjes en straten. Van 15 tot en met 26 mei reizen we vanuit de 
parochie van De Twaalf Apostelen in Wijchen naar Israël. Ook als je niet in 
Wijchen woont, ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan. Het wordt een 
reis om nooit te vergeten.  
De reis staat onder leiding van pastor Andreas Inderwisch en wordt uitgevoerd 
door Drie Tour. Vanaf 20 deelnemers gaat de reis door en kost hij 2330 euro. 
Bij 30 deelnemers kost de reis 2134 euro. Dit is op basis van een 2-
persoonskamer. Vanaf 1 november is online inschrijving mogelijk via 
www.drietour.nl/inderwisch Op deze site vind je het complete 
reisprogramma en een kun je ook zien wat er allemaal is inbegrepen in de 
prijs. Meer informatie en een reisprogramma zijn ook verkrijgbaar bij pastor 
Andreas Inderwisch, liefst per e-mail:  
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of anders tel.: 06-48256940 
Baruch ha’ba, welkom bij deze unieke reis door een boeiend land met 
prachtige steden en een schitterende natuur! 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 

2e Kerstdag “Kerstsfeer” in Ewijkse kerk 

Op woensdagmiddag 26 december 2e Kerstdag is in Ewijk voor het 4e jaar de 
r.k. kerk open van 
 
 13.30 uur tot 16.00 uur. 
 
Men kan de “kerstsfeer” aanschouwen in een 
prachtig versierde kerk. (nieuwe opzet). Tevens kunt 
u tijdens uw bezoek luisteren naar live muziek/zang. 
Er zullen deze middag o.a. optreden: 

- Willy Jeurissen met de dwarsfluit,  
- Ruben Jeurissen en Tessa zullen hun steentje bijdragen met zang,  
- het ULTO Dickensorkest,  
- Gitaar duo Hans & Hans,  
- Freek van Summeren met de draailier.  

Kortom, het wordt weer een middag in “Kerstsfeer”. Kom gezellig even 
binnen, en de kleintjes kunnen het kindeke Jezus aanschouwen. 
 
Namens het Kerstcomité 
Begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk. 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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binnen, en de kleintjes kunnen het kindeke Jezus aanschouwen. 
 
Namens het Kerstcomité 
Begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk. 
 
 
 
 
 



Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII 

Opbrengst van de actie Kerkbalans 2017 en 2018: 
 2017 2018 

01-01 t/m 31-03 € 68.774 € 63.107 
01-01 t/m 31-05 € 76.978 € 70.984 
01-01 t/m 31-07 € 84.138 € 74.622 
01-01 t/m 30-09 € 88.118 € 81.616 
01-01 t/m 31-10 € 91.240 € 86.466 

Als u hebt meegedaan aan de actie Kerkbalans 2018 danken wij u hiervoor 
hartelijk. 

 

Actie Kerkbalans 2019 - inluidmoment 

Zaterdag 19 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2019 
aangekondigd worden met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen in 
Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. Hoewel de ‘oude’ 
parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Johannes 
XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofsgemeenschap georganiseerd en 
komen de giften direct hieraan ten goede. Elk dorp heeft zijn eigen bank- 
rekening. U helpt door uw deelname aan deze actie de geloofsgemeen- 
schappen in stand te houden.  

De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de 
nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari 
de enveloppen huis aan huis bezorgen. Het thema voor 
Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actie-
periode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. 

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of per 
mail: info@johannesxxiii.nl . Werkgroep Kerkbalans 

 

De Waalkantmuzikanten voor een keer terug op het podium 

Soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan en oude liefde vergaat niet. Een 
aantal oud-muzikanten van de vroegere Waalkantmuzikanten hebben de 
handen ineen geslagen en samen met Jos de Kleijn een aantal oud-muzikanten 

 

 Theo Overdijk ......................................................... 86 jaar Winssen 
 Door van den Boom-van Lent ................................ 94 jaar Beuningen 
 Wim Konings .......................................................... 77 jaar Winssen 
 Jo Verweij-Bosch ................................................... 89 jaar Ewijk 
 Riekske Loeffen ...................................................... 88 jaar Beuningen 
 Nol Kroes ................................................................ 80 jaar Winssen 
 Harry Roelofs ......................................................... 89 jaar Weurt 
 Hent Croonen .......................................................... 93 jaar Beuningen 
 Ria Brouwers-Kersjes ............................................. 75 jaar Weurt 
 Kees de Wit ............................................................ 83 jaar Beuningen 
 Rinus Janssen .......................................................... 88 jaar Winssen 
 Toon Lamers ........................................................... 69 jaar Winssen 
 Hermien van de Bilt - Schouten .............................. 77 jaar Winssen 
 Riek van Wijk - Kerkhoff ....................................... 89 jaar Beuningen 
 Toon van Haalen ..................................................... 58 jaar Ewijk 
 Riekske Driessen-Cobussen .................................... 85 jaar Winssen 
 Rudie van Thiel ...................................................... 72 jaar Beuningen 
 Toosje van Zanten-Graveth .................................... 70 jaar Beuningen 
 Diny Coolen - Janssen ............................................ 73 jaar Weurt 

 

Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen 

Opbrengst van de actie Kerkbalans: 
Periode 2017 2018 
01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 
01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 
01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 
01-01 t/m 30-09 € 88.118,03 € 81.616,39 
 
We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn 
binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage 
over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij u van harte uit om 
dit alsnog te doen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.johannesxxiii.nl,  via e-mail: info@johannesxxiii.nl, 
of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 . 

Werkgroep Kerkbalans 
 

 
 
 
Trouwfoto van het echtpaar Gradus Coenen-Jo de Haardt. 
Opname december 1944. 
Collectie Bart Wattenberg JOzn 
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Beuningen 

Grad Daanen 

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

Henk van Wijk 

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

Meijel (L.) en vanaf het voorjaar van 1919 werd zij benoemd tot 
onderwijzeres aan de openbare jongensschool in Winssen. Toen gevestigd aan 
de Kweldamschestraat/Hoogstraat (nu muziekcentrum Ulto). Jo ging inwonen 
bij haar ouders aan de Leegstraat (nu benzinestation Tôntje van Kampen). 

 
In de periode 1924/1925 kreeg zij verkering met caféhouder Gradus Coenen 
*Winssen 16-07-1895. Die verkering zou twintig jaar gaan duren. De oorzaak 
was; als Jo ging trouwen dan moest zij het onderwijs voorgoed verlaten. 
Zij besloot, in overleg met Gradus, zolang mogelijk voor de klas te blijven 
staan. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en zijn toen aan trouwen gaan 
denken. Maar ja, dan moest er ook een woning komen. Omstreeks 1943 
namen Gradus en Jo een perceel grond aan de Van Heemstraweg, waar nu het 
voetbalveld van Roda 28 is gelegen, in optie. Daarop zouden zij een huis laten 
bouwen. De aankoop is niet doorgegaan omdat Gradus en zijn broer Piet hun 
eigendom aan de Kweldamschestraat/Hoogstraat gingen verdelen waarbij 
Gradus in het woonhuis met het café “de Gouden Leeuw” ging wonen. 
Op 02-12-1944, Winssen en omgeving was toen al van de Duitsers bevrijd, 
zijn Gradus en Jo in het huwelijksbootje gestapt. De kerkelijke plechtigheid 
werd geleid door pastoor Goette en de getuigen waren de broer van de 
bruidegom taxiondernemer Piet Coenen en de broer van de bruid de 
onderwijzer Antoon de Haardt. Jo stopte als vaste onderwijzeres maar heeft 
na haar huwelijk nog een enkele keer als invalster voor de klas gestaan. 
 
Oud leerlingen uit haar onderwijstijd aan de jongensschool hebben mij verteld 
dat zij goed kon lesgeven en dat zij af en toe ook streng kon zijn. Voor de 
handhaving van de orde in de klas pakte zij, als het nodig was, de veegborstel 
bij het krijtbord en gooide die naar de grootste onruststoker. En raak gooien 
dat kon zij. In april 1944 vierde zij haar 25 jarig jubileum als onderwijzeres te 
Winssen. Er kwam een gedenkalbum waarin vele oud-leerlingen hun hand-
tekening hebben geplaatst zoals Piet Bloem, Alex Willems, Johan (Piemke) 
Weerden (uit de Kriek), Cor v.d. Hagt, Thijs Engelen, Wim Voet, Richard 
Wammes enz. De opvallendste handtekening was die van oud leerling Jo 
Gerritse hij tekende met Cloontje Gerritse. Opmerking: Jo kreeg op school 
deze bijnaam omdat hij in die tijd geregeld bravourstukjes uithaalde. 

Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. 

bijeen verzameld om te komen tot een grandioos programma van Egerländer 
en Moravische volksmuziek ietwat afgewisseld met enkele populaire 
nummers. Ook aan solowerk zal het niet ontbreken en de voor velen 
welbekende Evert Josemanders zal zowel vocaal als muzikaal van zich laten 
spreken. Momenteel wordt er fanatiek en met passie gerepeteerd op het 
programma en de bezoeker van het concert zal volgens verwachting 
constateren dat de Waalkantmuzikanten nog steeds musiceren op topniveau. 
Voor de inhoud van het concert is er voornamelijk gekozen voor de meest 
aansprekende muzieknummers die er in het bestaan door de 
Waalkantmuzikanten zijn uitgevoerd, een soort reünie muziekprogramma dus. 
 
Kortom, dit Reünie-Waalkantconcert zal bol staan van blaasmuziek van de 
bovenste plank en op 12 januari 2019 zal men daar getuige van kunnen zijn. 
Het Waalkantconcert begint om precies 20.00 uur en de grote zaal van ’ t 
Trefpunt in Deest is open vanaf 19.30 uur. Het einde van het concert is 
gepland om 23.00 uur. De toegangsprijs is € 10,00. 
Voor toegangsbewijzen kunt u terecht bij Leo van Beuningen in Winssen 
(telefoonnummer 0487-522471) 

 
Dopelingen 
Ewijk 
Cas Klaassen 
 
Overledenen 
Beuningen 
Annie Platjouw - Loogmans 
*04-03-1929 De Kaag  †02-11-2018 Beuningen 
 
Nico Cornelissen 
*08-09-1944 Naaldwijk  †27-11-2018 Nijmegen 
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miljoen bij RTL 4. Zij wonnen een ticket naar de show om zo kans t maken op 
een prijs van maximaal 1 miljoen euro. De opnames bij Martijn Krabbe zijn al 
achter de rug en zijn op zondag 25 november bij RTL4 te zien.  
“Kleine” prijs voor Winssenaren. - In de krant van 26 november jl. de 
mededeling dat 40 inwoners uit Winssen in de studio hebben meegedaan aan 
het tv programma: De Weg naar het Miljoen. Ze hebben 150 euro gewonnen 
maar Twan van Kraaij uit de Bongerd heeft de eer van Winssen hoog 
gehouden en bereikte de halve finale en won 3000 euro! Proficiat namens ons 
allen met deze prijs! 

 

Oud Winssen: Jarenlange verkering. 

Een jarenlange verkering kwam vroeger nogal eens voor. De reden was 
bijvoorbeeld dat de dochter het een plicht vond om haar ouders tot hun dood te 
verzorgen of er was op het dorp geen behoorlijke woonruimte ter beschikking. 
In dit artikel twee stellen die respectievelijk 25 en 20 jaren vaste verkering 
hadden voordat zij in het huwelijksbootje stapten. 
 
Antoinetta (Net) Bernardina v. Kouwen * Winssen 06-06-1913 die opgroeide 
in haar ouderlijk huis dat buitendijks tegen de Waalbandijk was gebouwd met 
uitzicht op de afrit van de Deijnschestraat. Net kreeg verkering met de in 
Deest wonende fietsenmaker Henricus (Hend) van Elk * Deest 28-12-1910. 
Die verkering heeft ongeveer 25 jaren geduurd. Zij zijn op 21-11-1963 in de 
r.k. kerk in Winssen getrouwd en zijn vanaf die tijd in het ouderlijk huis van 
Hend in Deest gaan wonen. Uit het huwelijk zijn géén kinderen geboren.  
Hend heeft 40 jaar lang in Deest, aan de Grotestraat nabij de Van 
Heemstraweg, het vak fietsenmaker uitgeoefend. Hij overleed in het 
ziekenhuis in Nijmegen op 09-02-1989 en Net overleed op 09-07-2006. Zij 
zijn begraven op de algemene begraafplaats te Druten aan de Koningstraat 93. 
 
Het volgende geval had een andere reden om het trouwen uit te stellen. Als je 
vroeger als vrouw in dienst was van de overheid en je ging trouwen dan 
volgde automatisch eervol ontslag uit het ambt. Johanna (Jo) de Haardt * 
Ewijk 08-08-1899 slaagde te Breda op 08-02-1918 voor de akte van 
bekwaamheid als onderwijzeres. Zij begon haar loopbaan in het onderwijs te 

 
 
Winssen 
 
 
 

 

Familiekerstviering in Winssen op 24 december, 

Op maandag 24 december om 19.00 uur is er in Winssen in de Antonius van 
Paduakerk een Familiekerstviering. Graag nodigen wij kinderen, papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s uit om hierbij aanwezig te zijn. Er wordt een prachtig 
Kerstverhaal voorgelezen, dat uitgebeeld wordt met behulp van een 
presentatie op groot scherm. Iedereen kan via het scherm de liedjes 
meezingen, die door 3 leerlingen van ULTO worden gespeeld. Het 
opleidingsorkest van ULTO, o.l.v. Jan Wensink, zorgt voor de verdere 
muzikale invulling van deze viering. Iedereen is van harte welkom. 

Tonnie Hermens en Ria van Beuningen.  

 

Aan alle vrijwilligers van onze H. Antoniuskerk 

Na een actief jaar 2018 en een geslaagd samenzijn op de vrijwilligersavond, 
willen we als contactraad Winssen onze vrijwilligers nogmaals hartelijk 
danken. We kunnen geen “levende kerk” zijn zonder jullie. We wensen ieder 
die afgelopen jaar iets heeft betekend voor onze kerk, MOOIE 
KERSTDAGEN, GEZELLIGE OUDJAARSAVOND, en een GELUKKIG en 
GEZOND 2019. 

Marga, Marian, Theo en Riet. 
 

Winssen H. Antoniuskerk 

1ste Kerstdag naar het stalletje in de kerk? Wie interesse heeft om Het Kindje, 
met Maria en Jozef, een bezoekje te brengen is op Eerste Kerstdag welkom . 
De kerk is 25 december open van 15.00 uur tot 17.00 uur.  
Alleen op 1ste kerstdag. 
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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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knippen koos hij om het logo van de playlist op zijn arm te tatoeëren. Wat hij 
gaat doen bij 200.000 volgers weet hij nog niet zegt hij met een grote grijns op 
zijn gezicht!!! 
Tussen Maas en Waal - Snert en boerenkool, dat krijgen we niet op hoor. 
In de Gelderlander van dinsdag 7 november jl. een mooie foto van mevrouw 
Annie van Rossum uit de Leegstraat en mevrouw Doortje Gerritsen van de 
Haneman. In de rubriek Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander 
mensen die hier wonen. Zij waren in de Paulus en troffen beide dames die de 
Leste Mert aan het vieren waren. Er worden liedjes gezongen en natuurlijk 
ook snert gegeten. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Perspectief en de 
KBO. Op donderdagochtend is er altijd soos en dan wordt er gehandwerkt 
voor kinderen in Gambia. Ze vinden het fijn om wekelijks bij elkaar te zijn. 
Elkaar ontmoeten en praten geeft een andere kijk op het leven. 
Uit & Thuis - Rop Verheijen. - Op de hele pagina van Uit & Thuis een grote 
mooie foto van Winssenaar Rop Verheijen. Het artikel begint met je kunt Rop 
Verheijen wel uit Winssen halen, maar Winssen niet uit Rop Verheijen en dat 
zegt wat! Rop is geboren en getogen in Winssen en voelt zich soms nog wel 
dat menneke uit Winssen. Bijna heel Nederland kent Rop nu als vader Walter 
uit de populaire televisieserie en de serie van de luizenmoeder. Toneel is de 
grote liefde van Rop. Hij is met deze carrière gestart als 11 jarige jongen bij 
toneelvereniging Plankenkoorts in de Paulus. Een van zijn ooms merkte toen 
al op dat hij van acteren zijn beroep kon maken via de toneelschool. Zijn 
moeder vond het geweldig maar zijn vader was wat terughoudender. Rop kon 
goed leren en zijn vader had graag gezien dat hij economie ging studeren 
zodat hij later de middenstandsbank van hem over kon nemen. Hij heeft het 
niet meer meegemaakt dat Rop naar de toneelschool ging want hij overleed 
plotseling toen Rop 15 jaar oud was. Maar hij zou zeer zeker heel erg trots zijn 
geweest!!! Rop zelf koestert het kleinste dorp van de gemeente Beuningen aan 
de Waal. Hij geniet van een wandeling door de uiterwaarden als hij zijn 
moeder in Winssen bezoekt. Ook denkt hij altijd met heel veel vreugde aan 
kerstavond, de dag dat hij jarig is. Na de nachtmis met z’n allen aan tafel, een 
fles jenever op tafel en worstenbroodjes in de oven. Wij zijn allen trots op ons 
Menneke uit Winssen!!! 
Wijchen wint, Winssen gaat voor een miljoen. In de krant van 20 november 
jl. de mededeling dat een groep Winsenaren te zien is bij de weg naar het 

Kerstmis 2018Parochie H. Johannes XXIII 13Kerstmis 2018 Parochie H. Johannes XXIII16

Kerstconcert Kon. Fanfare ULTO Winssen-Ewijk 
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vangt aan om 19.00 uur en de entree is gratis. Naast het fanfare orkest zullen 
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van het “Dickensensemble”, een ensemble samengesteld uit leden en niet-
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Winssense Fleur Perlo zal tijdens het concert de zang verzorgen. Er zal een 
mix ten gehore worden gebracht van koralen en populaire kerstmuziek en 
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Kort, kort, kort 

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen: 
Buitenbeeld - Schuilplaats onder een dichtgevouwen bloem. - In de 
Gelderlander van 23 oktober jl. een mooie foto van de ”Dijkkapel” van Huub 
en Adelheid Kortekaas. In Maas en Waal staan veel kunstwerken in de 
openbare ruimte. Deze week belangstelling voor de “Dijkkapel”. Deze is in 
2000 geplaatst en staat boven op de dijk bij de Notaris Stephanus Roesstraat. 
Het is niet alleen een kunstwerk maar ook een ontmoetingsplek. De kapel is 
een dichtgevouwen bloem met bovenop de kapel een kiemplantje. In de kapel 
de tekst: :Ieder Mens is een Unieke Zaailing van Moeder Aarde”. Het echtpaar 
bedacht het bouwwerk op uitnodiging van de gemeente Beuningen. De 
gemeente wilde graag kunst op de dijk en gaven hen deze opdracht. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt door passanten en dat doet het kunstenaars echtpaar 
goed. Als ze iemand in de kapel zien gaan ze ze even groeten! 
Tattoo voor de Spotify-meester. - In de krant van 1 november jl. een grote 
foto van meester Jesper omgeven door kinderen van groep 8 van de 
Wegwijzer in de tatoeageshop in Nijmegen. Dit als gevolg van zijn 
weddenschap met zijn klas. Meester Jesper is een muziekkenner en hij had de 
afspraak met zijn klas gemaakt dat hij bij 100.000 volgers op zijn Spotify-
playlist Monthly hits zijn hoofd kaal zou scheren of een tatoeage zou nemen. 
Omdat hij het toch wel jammer vond om zijn mooie bos met krullen af te  
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 15 dec 19:00 WoCo SZ

zo 16 dec 10:00 pastor
Bertus Visschedijk

Heren 10:00 WoCo SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

SCA

za 22 dec
19:00 Eucharistie &

boete viering
pastor Ruud Roefs

SZ

zo 23 dec
10:00 Eucharistie &

boete viering
pastor Ruud Roefs

SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

SCA

15:00 Kerst met Kleuters kinderkoor 
deTriangeltjes

19:00 Kindermis
WoCo

19:00 Kindermis
WoCo

18:00  Gezinsviering
Jo Straver 

kinderkoor 
deTriangeltjes

18:00 Kerstviering
voor kinderen

CD

20:00 pastor
Ruud Roefs

K&V 20:00 pastor
Jan de Waal

OC

22:00 Nachtmis
T. v. Balveren

VN 22:00 Nachtmis
B. Visschedijk

LGK 22:00 Ruud Roefs &
Harry van Dooren

KOM 22:00 pastor
Jan de Waal

AK

di 25 dec 1e Kerstdag 10:00 pastor
Bertus Visschedijk

VN 10:00 pastor
Ruud Roefs

LGK 10:00 pastor
Lambert Arts

SZ

wo 26 dec 2e Kerstdag 10:00 pastor
Ruud Roefs

Vision 13:00 Muzikale middag 10:00 pastor
Harry van Dooren

SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

NAG

za 29 dec

zo 30 dec 10:00 pastor
Ruud Roefs

SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

AK

ma 31 dec Oudjaar 19:00 pastor
Ruud Roefs

LGK 19:00 pastor
Harry van Dooren

SZ

di 1 jan Nieuwjaar
10:00 pastor

Ruud Roefs
VN 10:00 pastor

Jan de Waal
(viering in pastorie)

za 5 jan 19:00 pastor
Lambert Arts

SZ

zo 6 jan Driekoningen 10:00 pastor
Ruud Roefs

LGK 10:00 pastor
Lambert Arts

SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

AK

za 12 jan 19:00 pastor
Harry van Dooren

SZ

zo 13 jan 10:00 pastor
Bertus Visschedijk

Heren
VN

10:00 pastor
Harry van Dooren

SZ 10:00 pastor
Jan de Waal

AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

Doop van
de Heer

3e zondag
Advent

4e zondag
Advent

Kerstavond

Feest v/d
H. Familie

ma 24 dec
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knippen koos hij om het logo van de playlist op zijn arm te tatoeëren. Wat hij 
gaat doen bij 200.000 volgers weet hij nog niet zegt hij met een grote grijns op 
zijn gezicht!!! 
Tussen Maas en Waal - Snert en boerenkool, dat krijgen we niet op hoor. 
In de Gelderlander van dinsdag 7 november jl. een mooie foto van mevrouw 
Annie van Rossum uit de Leegstraat en mevrouw Doortje Gerritsen van de 
Haneman. In de rubriek Tussen Maas en Waal ontmoet de Gelderlander 
mensen die hier wonen. Zij waren in de Paulus en troffen beide dames die de 
Leste Mert aan het vieren waren. Er worden liedjes gezongen en natuurlijk 
ook snert gegeten. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Perspectief en de 
KBO. Op donderdagochtend is er altijd soos en dan wordt er gehandwerkt 
voor kinderen in Gambia. Ze vinden het fijn om wekelijks bij elkaar te zijn. 
Elkaar ontmoeten en praten geeft een andere kijk op het leven. 
Uit & Thuis - Rop Verheijen. - Op de hele pagina van Uit & Thuis een grote 
mooie foto van Winssenaar Rop Verheijen. Het artikel begint met je kunt Rop 
Verheijen wel uit Winssen halen, maar Winssen niet uit Rop Verheijen en dat 
zegt wat! Rop is geboren en getogen in Winssen en voelt zich soms nog wel 
dat menneke uit Winssen. Bijna heel Nederland kent Rop nu als vader Walter 
uit de populaire televisieserie en de serie van de luizenmoeder. Toneel is de 
grote liefde van Rop. Hij is met deze carrière gestart als 11 jarige jongen bij 
toneelvereniging Plankenkoorts in de Paulus. Een van zijn ooms merkte toen 
al op dat hij van acteren zijn beroep kon maken via de toneelschool. Zijn 
moeder vond het geweldig maar zijn vader was wat terughoudender. Rop kon 
goed leren en zijn vader had graag gezien dat hij economie ging studeren 
zodat hij later de middenstandsbank van hem over kon nemen. Hij heeft het 
niet meer meegemaakt dat Rop naar de toneelschool ging want hij overleed 
plotseling toen Rop 15 jaar oud was. Maar hij zou zeer zeker heel erg trots zijn 
geweest!!! Rop zelf koestert het kleinste dorp van de gemeente Beuningen aan 
de Waal. Hij geniet van een wandeling door de uiterwaarden als hij zijn 
moeder in Winssen bezoekt. Ook denkt hij altijd met heel veel vreugde aan 
kerstavond, de dag dat hij jarig is. Na de nachtmis met z’n allen aan tafel, een 
fles jenever op tafel en worstenbroodjes in de oven. Wij zijn allen trots op ons 
Menneke uit Winssen!!! 
Wijchen wint, Winssen gaat voor een miljoen. In de krant van 20 november 
jl. de mededeling dat een groep Winsenaren te zien is bij de weg naar het 
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Kerstconcert Kon. Fanfare ULTO Winssen-Ewijk 

Op zaterdag 22 december vindt in de Antonius van Paduakerk het jaarlijkse 
kerstconcert van de Kon. Fanfare ULTO Winssen-Ewijk plaats. Het concert 
vangt aan om 19.00 uur en de entree is gratis. Naast het fanfare orkest zullen 
ook enkele gastartiesten acte de présence geven. Zo zal er een optreden zijn 
van het “Dickensensemble”, een ensemble samengesteld uit leden en niet-
leden van ULTO die tijdens de Dickensdag in Druten zullen optreden. De 
Winssense Fleur Perlo zal tijdens het concert de zang verzorgen. Er zal een 
mix ten gehore worden gebracht van koralen en populaire kerstmuziek en 
kerstmedleys. 

 

Kort, kort, kort 

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende 
artikelen: 
Buitenbeeld - Schuilplaats onder een dichtgevouwen bloem. - In de 
Gelderlander van 23 oktober jl. een mooie foto van de ”Dijkkapel” van Huub 
en Adelheid Kortekaas. In Maas en Waal staan veel kunstwerken in de 
openbare ruimte. Deze week belangstelling voor de “Dijkkapel”. Deze is in 
2000 geplaatst en staat boven op de dijk bij de Notaris Stephanus Roesstraat. 
Het is niet alleen een kunstwerk maar ook een ontmoetingsplek. De kapel is 
een dichtgevouwen bloem met bovenop de kapel een kiemplantje. In de kapel 
de tekst: :Ieder Mens is een Unieke Zaailing van Moeder Aarde”. Het echtpaar 
bedacht het bouwwerk op uitnodiging van de gemeente Beuningen. De 
gemeente wilde graag kunst op de dijk en gaven hen deze opdracht. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt door passanten en dat doet het kunstenaars echtpaar 
goed. Als ze iemand in de kapel zien gaan ze ze even groeten! 
Tattoo voor de Spotify-meester. - In de krant van 1 november jl. een grote 
foto van meester Jesper omgeven door kinderen van groep 8 van de 
Wegwijzer in de tatoeageshop in Nijmegen. Dit als gevolg van zijn 
weddenschap met zijn klas. Meester Jesper is een muziekkenner en hij had de 
afspraak met zijn klas gemaakt dat hij bij 100.000 volgers op zijn Spotify-
playlist Monthly hits zijn hoofd kaal zou scheren of een tatoeage zou nemen. 
Omdat hij het toch wel jammer vond om zijn mooie bos met krullen af te  

miljoen bij RTL 4. Zij wonnen een ticket naar de show om zo kans t maken op 
een prijs van maximaal 1 miljoen euro. De opnames bij Martijn Krabbe zijn al 
achter de rug en zijn op zondag 25 november bij RTL4 te zien.  
“Kleine” prijs voor Winssenaren. - In de krant van 26 november jl. de 
mededeling dat 40 inwoners uit Winssen in de studio hebben meegedaan aan 
het tv programma: De Weg naar het Miljoen. Ze hebben 150 euro gewonnen 
maar Twan van Kraaij uit de Bongerd heeft de eer van Winssen hoog 
gehouden en bereikte de halve finale en won 3000 euro! Proficiat namens ons 
allen met deze prijs! 

 

Oud Winssen: Jarenlange verkering. 

Een jarenlange verkering kwam vroeger nogal eens voor. De reden was 
bijvoorbeeld dat de dochter het een plicht vond om haar ouders tot hun dood te 
verzorgen of er was op het dorp geen behoorlijke woonruimte ter beschikking. 
In dit artikel twee stellen die respectievelijk 25 en 20 jaren vaste verkering 
hadden voordat zij in het huwelijksbootje stapten. 
 
Antoinetta (Net) Bernardina v. Kouwen * Winssen 06-06-1913 die opgroeide 
in haar ouderlijk huis dat buitendijks tegen de Waalbandijk was gebouwd met 
uitzicht op de afrit van de Deijnschestraat. Net kreeg verkering met de in 
Deest wonende fietsenmaker Henricus (Hend) van Elk * Deest 28-12-1910. 
Die verkering heeft ongeveer 25 jaren geduurd. Zij zijn op 21-11-1963 in de 
r.k. kerk in Winssen getrouwd en zijn vanaf die tijd in het ouderlijk huis van 
Hend in Deest gaan wonen. Uit het huwelijk zijn géén kinderen geboren.  
Hend heeft 40 jaar lang in Deest, aan de Grotestraat nabij de Van 
Heemstraweg, het vak fietsenmaker uitgeoefend. Hij overleed in het 
ziekenhuis in Nijmegen op 09-02-1989 en Net overleed op 09-07-2006. Zij 
zijn begraven op de algemene begraafplaats te Druten aan de Koningstraat 93. 
 
Het volgende geval had een andere reden om het trouwen uit te stellen. Als je 
vroeger als vrouw in dienst was van de overheid en je ging trouwen dan 
volgde automatisch eervol ontslag uit het ambt. Johanna (Jo) de Haardt * 
Ewijk 08-08-1899 slaagde te Breda op 08-02-1918 voor de akte van 
bekwaamheid als onderwijzeres. Zij begon haar loopbaan in het onderwijs te 
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Familiekerstviering in Winssen op 24 december, 

Op maandag 24 december om 19.00 uur is er in Winssen in de Antonius van 
Paduakerk een Familiekerstviering. Graag nodigen wij kinderen, papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s uit om hierbij aanwezig te zijn. Er wordt een prachtig 
Kerstverhaal voorgelezen, dat uitgebeeld wordt met behulp van een 
presentatie op groot scherm. Iedereen kan via het scherm de liedjes 
meezingen, die door 3 leerlingen van ULTO worden gespeeld. Het 
opleidingsorkest van ULTO, o.l.v. Jan Wensink, zorgt voor de verdere 
muzikale invulling van deze viering. Iedereen is van harte welkom. 

Tonnie Hermens en Ria van Beuningen.  

 

Aan alle vrijwilligers van onze H. Antoniuskerk 

Na een actief jaar 2018 en een geslaagd samenzijn op de vrijwilligersavond, 
willen we als contactraad Winssen onze vrijwilligers nogmaals hartelijk 
danken. We kunnen geen “levende kerk” zijn zonder jullie. We wensen ieder 
die afgelopen jaar iets heeft betekend voor onze kerk, MOOIE 
KERSTDAGEN, GEZELLIGE OUDJAARSAVOND, en een GELUKKIG en 
GEZOND 2019. 

Marga, Marian, Theo en Riet. 
 

Winssen H. Antoniuskerk 

1ste Kerstdag naar het stalletje in de kerk? Wie interesse heeft om Het Kindje, 
met Maria en Jozef, een bezoekje te brengen is op Eerste Kerstdag welkom . 
De kerk is 25 december open van 15.00 uur tot 17.00 uur.  
Alleen op 1ste kerstdag. 
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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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goede berichten en verhalen, dit in tegenstelling tot het jaar dat achter ons ligt 
(Oekraïne, MH17, Ebola, ISIS, natuurrampen, boot- en andere vluchtelingen, 
asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
jaar in, en voor ons ook met deze nieuwe parochie Johannes XXIII. We zijn 
nu de “geloofsgemeenschap Johannes de Doper van Ewijk en de 
“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

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

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



Beuningen 

Grad Daanen 

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

Henk van Wijk 

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

Meijel (L.) en vanaf het voorjaar van 1919 werd zij benoemd tot 
onderwijzeres aan de openbare jongensschool in Winssen. Toen gevestigd aan 
de Kweldamschestraat/Hoogstraat (nu muziekcentrum Ulto). Jo ging inwonen 
bij haar ouders aan de Leegstraat (nu benzinestation Tôntje van Kampen). 

 
In de periode 1924/1925 kreeg zij verkering met caféhouder Gradus Coenen 
*Winssen 16-07-1895. Die verkering zou twintig jaar gaan duren. De oorzaak 
was; als Jo ging trouwen dan moest zij het onderwijs voorgoed verlaten. 
Zij besloot, in overleg met Gradus, zolang mogelijk voor de klas te blijven 
staan. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en zijn toen aan trouwen gaan 
denken. Maar ja, dan moest er ook een woning komen. Omstreeks 1943 
namen Gradus en Jo een perceel grond aan de Van Heemstraweg, waar nu het 
voetbalveld van Roda 28 is gelegen, in optie. Daarop zouden zij een huis laten 
bouwen. De aankoop is niet doorgegaan omdat Gradus en zijn broer Piet hun 
eigendom aan de Kweldamschestraat/Hoogstraat gingen verdelen waarbij 
Gradus in het woonhuis met het café “de Gouden Leeuw” ging wonen. 
Op 02-12-1944, Winssen en omgeving was toen al van de Duitsers bevrijd, 
zijn Gradus en Jo in het huwelijksbootje gestapt. De kerkelijke plechtigheid 
werd geleid door pastoor Goette en de getuigen waren de broer van de 
bruidegom taxiondernemer Piet Coenen en de broer van de bruid de 
onderwijzer Antoon de Haardt. Jo stopte als vaste onderwijzeres maar heeft 
na haar huwelijk nog een enkele keer als invalster voor de klas gestaan. 
 
Oud leerlingen uit haar onderwijstijd aan de jongensschool hebben mij verteld 
dat zij goed kon lesgeven en dat zij af en toe ook streng kon zijn. Voor de 
handhaving van de orde in de klas pakte zij, als het nodig was, de veegborstel 
bij het krijtbord en gooide die naar de grootste onruststoker. En raak gooien 
dat kon zij. In april 1944 vierde zij haar 25 jarig jubileum als onderwijzeres te 
Winssen. Er kwam een gedenkalbum waarin vele oud-leerlingen hun hand-
tekening hebben geplaatst zoals Piet Bloem, Alex Willems, Johan (Piemke) 
Weerden (uit de Kriek), Cor v.d. Hagt, Thijs Engelen, Wim Voet, Richard 
Wammes enz. De opvallendste handtekening was die van oud leerling Jo 
Gerritse hij tekende met Cloontje Gerritse. Opmerking: Jo kreeg op school 
deze bijnaam omdat hij in die tijd geregeld bravourstukjes uithaalde. 

Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK. 

bijeen verzameld om te komen tot een grandioos programma van Egerländer 
en Moravische volksmuziek ietwat afgewisseld met enkele populaire 
nummers. Ook aan solowerk zal het niet ontbreken en de voor velen 
welbekende Evert Josemanders zal zowel vocaal als muzikaal van zich laten 
spreken. Momenteel wordt er fanatiek en met passie gerepeteerd op het 
programma en de bezoeker van het concert zal volgens verwachting 
constateren dat de Waalkantmuzikanten nog steeds musiceren op topniveau. 
Voor de inhoud van het concert is er voornamelijk gekozen voor de meest 
aansprekende muzieknummers die er in het bestaan door de 
Waalkantmuzikanten zijn uitgevoerd, een soort reünie muziekprogramma dus. 
 
Kortom, dit Reünie-Waalkantconcert zal bol staan van blaasmuziek van de 
bovenste plank en op 12 januari 2019 zal men daar getuige van kunnen zijn. 
Het Waalkantconcert begint om precies 20.00 uur en de grote zaal van ’ t 
Trefpunt in Deest is open vanaf 19.30 uur. Het einde van het concert is 
gepland om 23.00 uur. De toegangsprijs is € 10,00. 
Voor toegangsbewijzen kunt u terecht bij Leo van Beuningen in Winssen 
(telefoonnummer 0487-522471) 

 
Dopelingen 
Ewijk 
Cas Klaassen 
 
Overledenen 
Beuningen 
Annie Platjouw - Loogmans 
*04-03-1929 De Kaag  †02-11-2018 Beuningen 
 
Nico Cornelissen 
*08-09-1944 Naaldwijk  †27-11-2018 Nijmegen 
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Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII 

Opbrengst van de actie Kerkbalans 2017 en 2018: 
 2017 2018 

01-01 t/m 31-03 € 68.774 € 63.107 
01-01 t/m 31-05 € 76.978 € 70.984 
01-01 t/m 31-07 € 84.138 € 74.622 
01-01 t/m 30-09 € 88.118 € 81.616 
01-01 t/m 31-10 € 91.240 € 86.466 

Als u hebt meegedaan aan de actie Kerkbalans 2018 danken wij u hiervoor 
hartelijk. 

 

Actie Kerkbalans 2019 - inluidmoment 

Zaterdag 19 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2019 
aangekondigd worden met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen in 
Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. Hoewel de ‘oude’ 
parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Johannes 
XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofsgemeenschap georganiseerd en 
komen de giften direct hieraan ten goede. Elk dorp heeft zijn eigen bank- 
rekening. U helpt door uw deelname aan deze actie de geloofsgemeen- 
schappen in stand te houden.  

De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de 
nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari 
de enveloppen huis aan huis bezorgen. Het thema voor 
Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actie-
periode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. 

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of per 
mail: info@johannesxxiii.nl . Werkgroep Kerkbalans 

 

De Waalkantmuzikanten voor een keer terug op het podium 

Soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan en oude liefde vergaat niet. Een 
aantal oud-muzikanten van de vroegere Waalkantmuzikanten hebben de 
handen ineen geslagen en samen met Jos de Kleijn een aantal oud-muzikanten 

 

 Theo Overdijk ......................................................... 86 jaar Winssen 
 Door van den Boom-van Lent ................................ 94 jaar Beuningen 
 Wim Konings .......................................................... 77 jaar Winssen 
 Jo Verweij-Bosch ................................................... 89 jaar Ewijk 
 Riekske Loeffen ...................................................... 88 jaar Beuningen 
 Nol Kroes ................................................................ 80 jaar Winssen 
 Harry Roelofs ......................................................... 89 jaar Weurt 
 Hent Croonen .......................................................... 93 jaar Beuningen 
 Ria Brouwers-Kersjes ............................................. 75 jaar Weurt 
 Kees de Wit ............................................................ 83 jaar Beuningen 
 Rinus Janssen .......................................................... 88 jaar Winssen 
 Toon Lamers ........................................................... 69 jaar Winssen 
 Hermien van de Bilt - Schouten .............................. 77 jaar Winssen 
 Riek van Wijk - Kerkhoff ....................................... 89 jaar Beuningen 
 Toon van Haalen ..................................................... 58 jaar Ewijk 
 Riekske Driessen-Cobussen .................................... 85 jaar Winssen 
 Rudie van Thiel ...................................................... 72 jaar Beuningen 
 Toosje van Zanten-Graveth .................................... 70 jaar Beuningen 
 Diny Coolen - Janssen ............................................ 73 jaar Weurt 

 

Actie Kerkbalans 2018 Parochie H. Johannes XXIII Beuningen 

Opbrengst van de actie Kerkbalans: 
Periode 2017 2018 
01-01 t/m 31-03 € 68.774,16 € 63.107,48 
01-01 t/m 31-05 € 76.978,- € 70.984,- 
01-01 t/m 31-07 € 84.136,59 € 74.621,96 
01-01 t/m 30-09 € 88.118,03 € 81.616,39 
 
We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn 
binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage 
over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen wij u van harte uit om 
dit alsnog te doen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.johannesxxiii.nl,  via e-mail: info@johannesxxiii.nl, 
of telefonisch met het secretariaat 024-6771271 . 

Werkgroep Kerkbalans 
 

 
 
 
Trouwfoto van het echtpaar Gradus Coenen-Jo de Haardt. 
Opname december 1944. 
Collectie Bart Wattenberg JOzn 
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wat we vanzelfsprekend hopen! , dan kunnen we natuurlijk altijd nog achter in 
de kerk terecht. 
We beginnen op 20 januari aanstaande. De derde zondag van de maand 
weliswaar, maar in dit geval maken we graag een uitzondering, omdat we die 
dag onze protestantse zusters en broeders van de gemeente Beuningen-
Winssen in ons midden mogen begroeten voor een oecumenische viering. De 
zondag daarna, 27 januari, wordt er óók koffie geschonken. We hopen dat 
veel parochianen blijven ‘plakken’ na afloop - en nodig gerust iemand uit om 
mee te komen. Er is plaats genoeg en … een extra pot koffie is gauw genoeg 
gezet! 
Een hartelijke groet, mede namens contactraad Beuningen en parochiebestuur,  
en graag tot ziens, 
Pastor Ruud Roefs 

 

12-daagse rondreis door Israël  

Marhaba, smell the jasmine and taste the olives… Heb je altijd al 
gedroomd van een reis naar het Heilig Land? Misschien ben je geboeid door 
de culturen van het Midden-Oosten of benieuwd naar Bijbelse. Laat je 
verleiden door de geuren en kleuren van de soekh van Jeruzalem en dwaal 
door smalle steegjes en straten. Van 15 tot en met 26 mei reizen we vanuit de 
parochie van De Twaalf Apostelen in Wijchen naar Israël. Ook als je niet in 
Wijchen woont, ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan. Het wordt een 
reis om nooit te vergeten.  
De reis staat onder leiding van pastor Andreas Inderwisch en wordt uitgevoerd 
door Drie Tour. Vanaf 20 deelnemers gaat de reis door en kost hij 2330 euro. 
Bij 30 deelnemers kost de reis 2134 euro. Dit is op basis van een 2-
persoonskamer. Vanaf 1 november is online inschrijving mogelijk via 
www.drietour.nl/inderwisch Op deze site vind je het complete 
reisprogramma en een kun je ook zien wat er allemaal is inbegrepen in de 
prijs. Meer informatie en een reisprogramma zijn ook verkrijgbaar bij pastor 
Andreas Inderwisch, liefst per e-mail:  
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of anders tel.: 06-48256940 
Baruch ha’ba, welkom bij deze unieke reis door een boeiend land met 
prachtige steden en een schitterende natuur! 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 

2e Kerstdag “Kerstsfeer” in Ewijkse kerk 

Op woensdagmiddag 26 december 2e Kerstdag is in Ewijk voor het 4e jaar de 
r.k. kerk open van 
 
 13.30 uur tot 16.00 uur. 
 
Men kan de “kerstsfeer” aanschouwen in een 
prachtig versierde kerk. (nieuwe opzet). Tevens kunt 
u tijdens uw bezoek luisteren naar live muziek/zang. 
Er zullen deze middag o.a. optreden: 

- Willy Jeurissen met de dwarsfluit,  
- Ruben Jeurissen en Tessa zullen hun steentje bijdragen met zang,  
- het ULTO Dickensorkest,  
- Gitaar duo Hans & Hans,  
- Freek van Summeren met de draailier.  

Kortom, het wordt weer een middag in “Kerstsfeer”. Kom gezellig even 
binnen, en de kleintjes kunnen het kindeke Jezus aanschouwen. 
 
Namens het Kerstcomité 
Begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk. 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 

2e Kerstdag “Kerstsfeer” in Ewijkse kerk 

Op woensdagmiddag 26 december 2e Kerstdag is in Ewijk voor het 4e jaar de 
r.k. kerk open van 
 
 13.30 uur tot 16.00 uur. 
 
Men kan de “kerstsfeer” aanschouwen in een 
prachtig versierde kerk. (nieuwe opzet). Tevens kunt 
u tijdens uw bezoek luisteren naar live muziek/zang. 
Er zullen deze middag o.a. optreden: 

- Willy Jeurissen met de dwarsfluit,  
- Ruben Jeurissen en Tessa zullen hun steentje bijdragen met zang,  
- het ULTO Dickensorkest,  
- Gitaar duo Hans & Hans,  
- Freek van Summeren met de draailier.  

Kortom, het wordt weer een middag in “Kerstsfeer”. Kom gezellig even 
binnen, en de kleintjes kunnen het kindeke Jezus aanschouwen. 
 
Namens het Kerstcomité 
Begroeten wij U graag op 2e Kerstdag in Ewijk. 
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Klaasje 

Klaasje had haar jongere broertje Rudie van de zomer verloren bij een 
verkeersongeluk. Met haar vier jaren kon ze maar moeilijk begrijpen waar 
Rudie gebleven was. Haar moeder had haar verteld dat hij in de hemel bij 
Onze Lieve Heer was en dat hij niet meer terug zou komen. Verdriet, onmacht 
en onbegrip streden in Klaasje nog om het hardst, hoewel het bij haar allemaal 
wat geluwd was na een half jaar. Wel dacht ze zo af en toe nog aan kleine 
Rudie, maar dan aan de mooie dingen die ze nog van hem wist. Zijn kleine 
handjes, nog kleiner dan die van haar of zoals hij waggelend rondliep in zijn 
malle rompertje. Dat zijn ouders nog veel om hem treurden ontging haar 
grotendeels. 

Het had flink gesneeuwd in de Kerstnacht. De eerste sneeuw deze winter. 
Klaasje had zich de ogen uitgekeken, want ze had nog nooit sneeuw gezien. 
Was het eerst schrikken, snel won haar nieuwsgierigheid het van haar angst. 
Ze rende naar buiten nog voordat haar moeder haar een jas of handschoenen 
kon aanreiken. Ze zakte tot haar enkels in de verse sneeuw en met haar handen 
graaide ze in de witte substantie. Koud, maar aanvankelijk voelde ze dat niet. 
De sneeuw liet zich oppakken en tot een bolletje persen, daar kwam Klaasje 
spelenderwijs achter. De sneeuwbal gooide ze naar moeder, die net bezorgd 
naar buiten kwam omdat Klaasje niet tegen de kou beschermd was. 

"Kind," zei moeder, "Het is toch veel te koud om zo buiten te zijn!" 
En nu pas realiseerde Klaasje hoe koud haar handen waren. Ze liep naar haar 
moeder, die liefdevol haar handen om die van Klaasje vouwde. 
"Wat mooi, hè, mama? Is dat nou sneeuw?" Kleumde Klaasje . 
"Ja, maar je moet uitkijken voor de kou." Zei moeder bezorgd. 
"Heeft Onze Lieve Heer die sneeuw gestuurd?" 
"Misschien, Klaasje." 
"Ik denk dat Rudie het gestuurd heeft," zei Klaasje overtuigd. 
"Vast en zeker," zei moeder, en ze glimlachte eventjes. 
 

Theo Coenders 
 

De muzikale begeleiding wordt - bewust - eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, 
eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.  
 
Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u / kun jij 
hiervoor terecht, en wel in de protestantse kerk (Kerkplein 9). De diensten 
zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder 
leiding van Greet van Doorn. 
 
Het rooster voor de komende maanden: 
16 december ’18 - voorganger: Eric van Dijk - saxofoon: Jeanne van Ittersum 
20 januari ’19 - voorganger: pastor Ruud Roefs - Panfluit: Sabine Fekkes 
17 februari ’19 - voorganger: Jos de Ridder 
17 maart ’19 - voorganger: Erna Kool 
19 mei ’19 - voorganger: ds. Conny van den Berg 
 
Onnodig te zeggen dat u / jij van harte welkom bent! 
Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van ‘Wikipedia’ 

 
Koffie in het Koetshuis 
De mens is een sociaal wezen. Mensen die elkaar niet meer zien of spreken 
vereenzamen en verpieteren. En wat voor individuele mensen geldt, geldt 
evenzeer voor een gemeenschap. Ook voor een geloofsgemeenschap. Een 
geloofsgemeenschap die niet meer samenkomt om te vieren - met andere 
woorden: een parochie die voornamelijk op papier bestaat - sterft langzaam af.  
Regelmatig bereikt ons de vraag waarom we eigenlijk nooit - afgezien van een 
enkele speciale gelegenheid - na afloop van de viering nablijven voor een kop 
koffie, een kop thee - ja, voor ontmoeting … Veel mensen vinden het leuk en 
genieten daarvan. Laatst zei iemand nog: ‘Die kop koffie ná, voor mij hoort 
dat bij de viering …’ Kort en krachtig. Mooier kun je het niet zeggen. Toch? 

Om die reden hebben we besloten om voortaan 
elke vierde zondag van de maand na afloop 
van de viering koffie, thee of fris te schenken. U 
bent allemaal van harte uitgenodigd! Plaats van 
samenkomst is vooralsnog het Koetshuis. 
Mocht dat in de loop der tijd te klein worden - 

De muzikale begeleiding wordt - bewust - eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, 
eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.  
 
Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u / kun jij 
hiervoor terecht, en wel in de protestantse kerk (Kerkplein 9). De diensten 
zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder 
leiding van Greet van Doorn. 
 
Het rooster voor de komende maanden: 
16 december ’18 - voorganger: Eric van Dijk - saxofoon: Jeanne van Ittersum 
20 januari ’19 - voorganger: pastor Ruud Roefs - Panfluit: Sabine Fekkes 
17 februari ’19 - voorganger: Jos de Ridder 
17 maart ’19 - voorganger: Erna Kool 
19 mei ’19 - voorganger: ds. Conny van den Berg 
 
Onnodig te zeggen dat u / jij van harte welkom bent! 
Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van ‘Wikipedia’ 

 
Koffie in het Koetshuis 
De mens is een sociaal wezen. Mensen die elkaar niet meer zien of spreken 
vereenzamen en verpieteren. En wat voor individuele mensen geldt, geldt 
evenzeer voor een gemeenschap. Ook voor een geloofsgemeenschap. Een 
geloofsgemeenschap die niet meer samenkomt om te vieren - met andere 
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Om die reden hebben we besloten om voortaan 
elke vierde zondag van de maand na afloop 
van de viering koffie, thee of fris te schenken. U 
bent allemaal van harte uitgenodigd! Plaats van 
samenkomst is vooralsnog het Koetshuis. 
Mocht dat in de loop der tijd te klein worden - 



 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk 

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in 
Beuningen ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t 
Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook. 
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje. 
Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen. 
 
Om 18.00 uur is er in de kerk een gezins-
viering m.m.v. kinderkoor ‘De Triangeltjes’ 
o.l.v. Leon van Mook. 
 
Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 
14.00 en 16.00 uur geopend om er even 
binnen te lopen en de kerststal te bekijken. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze pelgrimage heeft niet de vorm van een organisatie of een beweging rond 
Taizé. Men wordt aangemoedigd om stichter van vrede en drager van 
vertrouwen te worden in zijn eigen stad, dorp en plaatselijke kerk.  
 
In Taizé leven momenteel zo’n 100 broeders uit 25 landen. In de loop der 
jaren hebben miljoenen veelal jonge mensen zich met de thema's van de 
gemeenschap beziggehouden: naastenliefde, vrede en verzoening. Op 
aanmoediging van frère Roger leven sinds 1951 broeders samen met 
bezitslozen in gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.  
 
Op 16 augustus 2005 werd broeder Roger tijdens een dienst neergestoken door 
een verwarde Roemeense vrouw. Hij overleed aan zijn verwondingen. Broeder 
Alois, die door broeder Roger tot zijn opvolger was benoemd, heeft zijn plaats 
ingenomen. Op 14 mei 2006 ontving de gemeenschap in Middelburg een Four 
Freedoms Award vanwege het bevorderen van de vrijheid van godsdienst. De 
prijs werd door broeder Alois in ontvangst genomen.  
 
Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden 
jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of langere 
periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de 
gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle 
bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, 
met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze 
diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in 
internationale groepen. Op veel plaatsen in België en Nederland worden 
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van 
Taizé.  
 
Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de 
liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die 
gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter 
is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een 
uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee 
regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. 
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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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Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering. Alle 
gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn van 
harte welkom!  

De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en starten in 2019. Ze vinden om de 
twee weken plaats. De data in januari en februari: 9 en 23 januari, 6 en 
20 februari (aanvang 19.15 uur). Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de 
voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen - tegenover de 
Corneliuskerk) 
 
Met een hartelijke groet - en graag tot ziens! 
Ds. Conny van den Berg, Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)  
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII) 

 

Taizé-vieringen in Beuningen 

In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten ‘Taizé-
viering’ in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) 
viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger 
Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de 
omgeving van Cluny.  
 
Hij kocht daar een huis waar hij met zijn zus mensen opving die het 
oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij 
vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. Ditmaal legde hij zich 
toe op de verzorging van Duitse krijgsgevangenen en de opvang van 
oorlogsweeskinderen. Steeds meer vrienden en gelijkgestemden sloten zich bij 
hem aan, en in 1949 legden de eerste zeven broeders de kloostergeloften af. 
  
Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende 
protestantse kerken lid van de broedergemeenschap van Taizé. In 1968 werd 
de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.  
 
In 1974 organiseerde de gemeenschap een zogeheten ‘jongerenconcilie’, dat 
een paar jaar later overging in een ‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’. 

Winterconcert Muziekvereniging Kunst en Volharding 

Op zaterdagmiddag 22 december geeft het orkest van Muziekvereniging Kunst 
en Volharding hun Winterconcert in de H. Corneliuskerk te Beuningen. Een 
sfeervol concert in een prachtig versierde kerk. Vooraf en in de pauze is er een 
kleinschalig, maar feestelijk marktje in de pastorietuin. 
 
Het orkest speelt onder leiding van dirigent Sjef de Kort muziekstukken in het 
thema Sagen en Legenden. Tijdens het concert neemt beroepsverteller Paul 
Groos de luisteraar mee langs de muziekstukken en bijhorende sagen en geeft 
een beeldende vertelling uit eigen repertoire. Voor dit concert is eveneens de 
samenwerking gezocht met de heer André Haverkort, hij zal afzonderlijk en 
samen met het een orkest muziek op het kerkorgel ten gehore brengen. 
 
Het concert begint om 14:30 uur, de markt opent om 14:00 uur in de 
pastorietuin. De entree bedraagt € 7,50 p.p. 
Kaarten zijn te koop aan de deur en vooraf te bestellen via 
info@kenvbeuningen.nl 
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de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan 
Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten. 
Bij een agapè-viering gaat het om een ‘Open Tafelgemeenschap’: En dat is 
niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd met iedereen, ongeacht de 
sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder mens was welkom. Ook de 
mens die in de ogen van de ander niet deugde, om wat voor reden ook. Jezus 
doorbrak met deze handelwijze de sociale en religieuze codes van zijn tijd - en 
dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens weinig van aantrok. Voor hem 
was deze Open Tafelgemeenschap een uitdrukking van Gods liefde voor 
ieder mens, en zo een voorproef van de onbegrensde samenvoeging van 
mensen in Gods toekomst. 
Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. 
Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat - maar dat is niet per se 
noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is 
eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de 
aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet ‘kant en 
klaar’ wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. 
Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet - zoals in traditionele kerkelijke 
vieringen meestal het geval is - een preek of overweging door de voorganger, 
maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om 
een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen. 
De opzet van de viering die ons voor ogen staat is vooralsnog de volgende: 
 

1. Meditatieve muziek / stilte 
2. Lied 
3. Opening / welkom 
4. Zegenspreuk of gebed 
5. Schriftlezing 
6. Delen 
7. Voorbede 
8. Onze Vader / vredeswens 
9. Delen van brood en wijn 
10. Lied 
11. Zegenbede 
12. Afsluitend samenzijn 

 
 
Weurt 
 
 
 

 

Amicitia zingt Weihnachtsoratorium Müller 

Op zondag 16 december geeft het Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen een 
kerstconcert in de Andreaskerk in Weurt. Het grootste deel van het concert 
bestaat uit de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Heinrich Fidelis 
Müller, geschreven in 1879.  
Het koor wordt tijdens het concert bijgestaan door: Sara Di Marco (sopraan), 
Emiel Hoefnagel (tenor), Lidia van der Vegt (hobo) en Frans van Geffen 
(fluit). Voorafgaand aan het Oratorium zullen zij ook enkele muziekstukken 
ten gehore brengen. Het geheel staat onder muzikale leiding van Uschi 
Krawczyk, terzijde gestaan door de vaste pianiste van het koor Corrie 
Uijtdewilligen. 
Aanvang van het concert is 15.00 u. en de toegang is gratis. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd ter tegemoetkoming van de kosten en bent u 
welkom om onder het genot van een gratis beker chocomelk of glühwein nog 
even na te praten. 
Graag zien wij u terug op zondag 16 december. 

Jos Daam (vicevoorzitter Huttenkampkoor Amicitia)  
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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 

 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 

Kerstmis 2018 met Our Choice 

De donkere dagen komen eraan…. 
Our Choice zorgt voor lichtpuntjes! Ook dit jaar 
worden er verschillende eindejaars optredens 
verzorgd. Wij nodigen u van harte uit om 2018 
feestelijk met ons af te sluiten op onderstaande 
momenten: 
♪ Dickensdag 16 december:  
11.30 - 14.00 uur  Protestantse kerk aan de 
Kattenburg te Druten 
♪ Kerstavond 24 december:  
20.00 uur  H. Andreaskerk Weurt 
♪ Gastoptreden tijdens het concert van NAG 
29 december: 
20.00 uur in de Kloosterhof Weurt  

(bij deelname geeft U toestemming voor het maken van foto’s)  
 

 

Dankbetuiging 

Wij willen bij deze iedereen bedanken voor alle belangstelling, steun, 
bloemen, mooi kaarten, lieve woorden en de bijdragen aan het KWF na het 
overlijden van mijn vrouw en onze (schoon)moeder Diny Coolen - Janssen. 
Het was een grote steun voor ons bij het verwerken van dit grote verlies. 

Paul Coolen en kinderen. 
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onze wereld binnenvalt? Licht dat, hoe zwak misschien ook, in staat blijkt, 
minstens voor nu, de diepste duisternis te verjagen? Opnieuw sluit ik aan bij 
Oosterhuis waar hij zegt: 
 

Ik heb besloten dit visioen ernstig te nemen, en met mezelf 
afgesproken naar de vervulling ervan te verlangen. En ik heb ook met 
mezelf afgesproken te vertrouwen op het goede dat overal gedaan 
wordt: de toewijding waarmee mensen voor elkaar zorgen, naar 
elkaar luisteren, wonden verbinden - de ongekende onschatbare 
ontferming en solidariteit die mensen elkaar betonen [ … ] dat komt 
óók voor. (2) 

 
Het Rijk van God is geen rijk van grote woorden en daden. Het wordt 
zichtbaar in wat zwak en weerloos is. Niet in de ‘grote’ daden van de ‘groten’ 
der aarde. Het begint in en met een kind. Het komt aan het licht waar mensen 
hun angst voor elkaar - voor wie anders is of lijkt - de vreemdeling voorop, 
laten varen en ‘thuis geven’, herbergzaam zijn van hart en, eindelijk, eindelijk 
mens zijn voor elkaar. 
 
Doe als God. Word mens. 
Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2019! 
Pastor Ruud Roefs 

1) Huub Oosterhuis, Jij die mij ik maakt - pag. 48 
2) Idem, pag. 49 

 

Agapè-viering in Beuningen 

De (hernieuwde) contacten tussen de parochie H. Johannes XXIII en de 
protestantse kerk Beuningen-Winssen beginnen hun eerste vruchten af te 
werpen. Een van die vruchten is de introductie van een nieuw soort viering. 
Nieuw en oeroud tegelijk: de agapè-viering. Het Griekse woord agapè 
betekent ‘liefde’. Je zou de agapè-viering ook ‘liefdesmaal’ kunnen noemen - 
en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het 
allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, 
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Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2019! 
Pastor Ruud Roefs 

1) Huub Oosterhuis, Jij die mij ik maakt - pag. 48 
2) Idem, pag. 49 

 

Agapè-viering in Beuningen 

De (hernieuwde) contacten tussen de parochie H. Johannes XXIII en de 
protestantse kerk Beuningen-Winssen beginnen hun eerste vruchten af te 
werpen. Een van die vruchten is de introductie van een nieuw soort viering. 
Nieuw en oeroud tegelijk: de agapè-viering. Het Griekse woord agapè 
betekent ‘liefde’. Je zou de agapè-viering ook ‘liefdesmaal’ kunnen noemen - 
en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het 
allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, 
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Kinder Kerstviering 

Hallo jongens en meisjes, 
Op 24 december hebben wij weer een leuke kerstviering voor jullie gemaakt. 
Wij zouden het leuk vinden als jullie hierbij aanwezig zijn. Neem je opa en 
oma, broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes, papa en mama mee. Achter in de 
kerk hebben wij weer de verkleedkleren staan, als je het leuk vindt mag je 
deze aan doen. Wij hebben een leuk verhaal uitgezocht en gaan dit aan jullie 
vertellen. Wij delen tijdens deze viering geen communie uit. Aan het einde 
van deze viering hebben wij nog een leuke verrassing. 
Kom allemaal om 18.00 uur in de kerk. 
Tot dan. 
De Kerstwerkgroep 
 
 
 

 
Eindejaar concert muziekvereniging NAG. 

Op zaterdag 29 december 2018 organiseert 
muziekvereniging NAG haar jaarlijks eindejaar concert. 
De muziekcommissie heeft samen met dirigent Herman 
van Teffelen een gevarieerd programma samengesteld. 
Naast het optreden van de fanfare zullen ook het 
leerlingenorkest onder leiding van Herman van Teffelen 

en de leerlingenslagwerkgroep onder leiding van Dominik Selbach een 
optreden verzorgen. Het koor Our Choice zal samen met de fanfare een aantal 
nummers ten gehore brengen. Tevens zal er op deze avond een huldiging van 
2 jubilarissen plaatsvinden die respectievelijk 50 jaar en 65 jaar lid zijn van 
NAG. 
 
Het concert wordt gehouden in MFA de Kloosterhof Kapittelweg 2a Weurt. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. 
 
 

 

Kerstmis 2018 

Wie de bijbel leest - en herleest, zal ontdekken dat zij ‘verzetsverhalen’ bevat. 
Verhalen die oproepen tot verzet. Verzet tegen alle mogelijke vormen van 
onrecht en onherbergzaamheid. De priester-dichter Huub Oosterhuis zegt het 
zo: 

De bijbel heeft mij de ‘onverzoenlijke hoop’ geleerd, hoop die zich 
niet verzoent met de feiten; die tegen de feiten indenkt en invoelt - 
tegen het gelijk en het laatste woord van de machtigen, tegen de 
regimes, tegen de heersende economische orde. Moet het maar blijven 
zoals het is, deze ‘bestaande orde’, deze oude wereld? Dat te denken 
is cynisme. De Bijbelse godsdienst is een doorlopend geding, een 
dagelijks kort geding tegen dat cynisme. De aanklager van dat 
cynische systeem en de advocaat van de slachtoffers in de bijbel is 
God zelf. (1) 

 
Het is in een kind, in de ogen van de kleine, kwetsbare mens, ook wel ‘naaste’ 
genoemd - en het is precies deze overtuiging die ten grondslag ligt aan de 
woorden van Oosterhuis - dat God de wereld, jouw wereld, mijn wereld, onze 
wereld binnentreedt, ons aanziet en een beroep op ons doet … Mag ik er zijn? 
Mag ik jouw herberg betreden? Mag jouw land ook het mijn zijn? Gods 
wereld is een gedeelde, geen verdeelde wereld.  
 
Het is dit visioen - Gods droom en die van mensen - dat de spil vormt van de 
Schriften. Een droom die meer dan eens lijkt te worden weggehoond door de 
dagelijkse realiteit. Een droom van hen, zo hoor je wel eens zeggen, die elk 
contact met de werkelijkheid lijken te zijn verloren. Of… is het de droom van 
‘hen die zijn als kinderen’ - van hen die nog kunnen en durven kijken met de 
ogen van een kind - en de moed hebben het cynisme te doorbreken? Dat 
cynisme dat me zeggen doet: de wereld is nu eenmaal zoals zij is, daar is niets 
aan te doen. Helemaal niets. Eerst maar eens zien dat ik er zélf in slaag het 
hoofd boven water te houden. Die ander komt later wel. 
 
Wat is het toch dat mensen (mij in elk geval) doet blijven geloven in wat soms 
een illusie lijkt? Zijn het die momenten waarop - soms even - licht van ‘elders’ 
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Vervoerservice van en naar de Kerstvieringen 

Op maandagavond 24 december aanstaande wordt in de Weurtse Andreaskerk 
een aantal Kerstvieringen gehouden. 
 
Om 18.00 uur wordt de Kerstviering voor kinderen gehouden. De eerste 
Nachtmis begint om 20.00 uur waarbij het koor Our Choice voor de muzikale 
begeleiding zorgt. De viering van Our Choice is een moderne kerstviering. De 
tweede Nachtmis begint om 22.00 uur waarbij het Andreaskoor voor de 
muzikale begeleiding zorgt met overwegend traditionele gezangen. 
 
Er is gebleken dat weeromstandigheden zoals regenbuien of gladheid, voor 
oudere of mindervalide mensen van de Weurtse Geloofsgemeenschap helaas 
een reden was om de Nachtmis naar keuze niet bij te wonen. 
 
De contactgroep H. Andreas Weurt vindt het belangrijk dat ook dit jaar weer 
de oudere of mindervalide mensen van de Weurtse geloofsgemeenschap naar 
de Nachtmis van hun keuze kunnen gaan. Een groepje vrijwilligers is 
beschikbaar om voor u het vervoer van huis, naar de Nachtmis en weer naar 
huis te regelen. 
 
Wat moet u doen? 
Wanneer u behoort tot de groep van oudere of mindervalide mensen van de 
Weurtse Geloofsgemeenschap, kunt u het secretariaat van de contactgroep H. 
Andreas Weurt laten weten dat u gebruik wenst te maken van de vervoer-
service. Geef uiterlijk zondag 23 december uw naam, adres en telefoon-
nummer door en welke Nachtmis u graag wilt bijwonen!  
 
U kunt dit kenbaar maken met een briefje in een gesloten enveloppe met de 
tekst ‘Vervoerservice’ en deze afgeven op de pastorie. Ook kunt u dit per mail 
kenbaar maken. Wij nemen dan bijtijds contact met u op. 
 
Contactgroep H. Andreas Weurt 
Adres: Pastorie, Kerkstraat 52 
Email: weurt@johannesxxiii.nl 
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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. 

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * * 
 

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 
 

Contact: 
Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
 

Redactieleden “Rondom Johannes” 
Winssen  Ewijk Beuningen Weurt 
Gerry Schreven Theo Coenders  Diana Fuchten Bernadette Faber 
Trudy Teunissen Dien van Rens  Paul Benschop 
Charles Perlo 
Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 19 januari 2019. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 3 januari 2019 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 19 januari 2019.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 3 januari 2019 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Een zwerver met Kerst 

Als verschoppeling slenterde hij door de drukke straten, 
’s nachts sliep hij in een kartonnen doos. 
Zijn voedsel zocht hij in vuilnisbakken, 
het was een leven dat hij verkoos. 
Gokken, drank en slechte vrienden, 
gingen aan dit alles vooraf.  
Hij was toen het middelpunt van velen, 
omdat hij met geld smeet en vaak rondjes gaf. 
Alcohol was nog steeds voor hem onontbeerlijk, 
van bedelgeld kocht hij nu zijn dagelijkse drank.  
En toen de winter in december naderde, 
was hij dakloos en walgelijk omhuld met stank. 
Zo zag hij uit de duisternis wat naderen, 
een vrouwtje op een ezel en haar man liep ernaast. 
Zij waren op zoek naar onderdak,  
zij verwachtte een baby en was reeds op het laatst. 
Zo kwamen ze bij een kleine stal, 
binnen stond een kribbe en er lag wat stro. 
Ernaast stond een magere os,  
die at heel rustig wat hooi. 
Het vrouwtje verkeerde in barensweeën, 
waarna een kindje werd geboren. 
Plots begonnen engelen te zingen: 
”Hosanna!!!”, dat je overal kon horen. 
Herders kwamen aangelopen 
en ze knielden bij het kindje neer. 
Schuchter kwam de zwerver naderbij, 
en zei zacht: ”Nu drink ik nimmer meer”.  
 
Zalig Kerstfeest.  
 
’JAN MIT ’T ROAKELIEZER’ 
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