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omstreeks tien uur was dat alles afgelopen en keerde men huiswaarts, want ‘s 
morgens vroeg voor dag en dauw moest men weer uit de veren. De nieuwe 
werkdag begon. Zo was ongeveer het dorpsleven tijdens een 1ste 
septembermaandag vroeger in ons dorpje Weurt, maar ook in menig ander 
dorpje langs de Waal. 
 
Een terugblik uit het dorpje Weurt door: 
Jan Albers alias Jan mit ’t Roakeliezer 

 
THE PASSION 
Na het succes van de Passion 2013, gebaseerd op het paasspektakel op tv, gaat 
het Weurtse koor Our Choice dit jaar wederom haar eigen Passion uitvoeren. 
In eigen stijl vertellen wij het lijdensverhaal met moderne teksten en liedjes. 
Hoe mooi is het om liedjes als o.a. “Kijk omhoog” van Nick en Simon, “Mag 
ik dan bij jou” van Claudia de Breij, of “Afscheid nemen bestaat niet” van 
Marco Borsato te horen die, ineens zo toepasselijk zijn voor het 
lijdensverhaal. Voor meer informatie: www.ourchoiceweurt.nl 
 Weurt - Sint Andreaskerk – Kerkstraat 52 

Zondag 22 maart Aanvang 14.00 uur Toegang gratis 
 Beuningen - Corneliuskerk – Dorpssingel 1 

Woensdag 25 maart Aanvang 20.00 uur Toegang gratis 
 Nijmegen - De Goede Herder – Fanfarestraat 57 

Woensdag 1 april Aanvang 20.00 uur Toegang gratis 
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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.  
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal 

(Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team 
onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het 
kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame 
mensen onder zijn gehoor. 

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede 
harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede 
daardoor hun geloof zullen versterken. 
Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid 
enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. 
Johannes XXIII zullen wennen. 

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige 
assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten. 
Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd: 

‘Jan mit ’t Roakeliezer’ 
 

DE PASSION MET OUR CHOICE 
Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt! 
Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij 
andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te 
zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden 
van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed 
ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het 
geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. 
Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de 
zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en 
de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel 
zin in.Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen: 

 Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt 
 Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen 
 Woensdagavond 1april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost 

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion. 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 
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gebracht, maar soms door een mooie jonge dochter, of een leuke vlotte 
dienstmeid, waren de kwinkslagen niet van de lucht. Maar ook bij de smederij, 
midden in het dorp of bij de timmerwerkplaats, was er altijd even tijd voor een 
putje koffie. Natuurlijk kreeg de klant die in de werkplaats was, of de boer die 
zijn paard door de smid liet beslaan, ook een lekker bèkske. Als daarna 
iedereen van ’n korte rust had genoten, werd het weer bedrijvig in het dorp. 

De melkboer bezocht zijn klanten en de bakkersknecht was de mand 
op de transportfiets vol aan het stouwen met heerlijk geurend knapperig brood, 
waarna hij de volgestouwde mand als de klep niet helemaal dicht kon, afdekte 
met een grote schone theedoek. Bij de slagerij was het een komen en gaan van 
meestal huismoeders die met een tas boodschappen van de kruidenier kwamen 
en een paar karbonaadjes, vers van het blok, lieten afhakken. Of men liet af en 
toe een verse worst door de slager draaien. Het werd dan tijd om de middagpot 
gereed te maken, want de aardappelen en de groenten uit eigen tuin vergden 
ook enige schoonmaaktijd. Tijdens de bijna dagelijkse tocht naar de winkeltjes 
werden natuurlijk de laatste dorpsnieuwtjes besproken. 

Juist voor het speelkwartier, wandelde de pastoor naar de meisjes of 
jongensschool om daar het laatste lesuur vóór de middag, godsdienst 
onderwijs te geven aan de jeugd. Zodra om twaalf uur het Angelus had 
geklonken, was het in het dorp een en al levendigheid als iedereen huiswaarts 
keerden voor het middagmaal. 

Het was allemaal erg gemoedelijk in het dorp. De namiddag verliep 
evenals de voormiddag en je zag oma’s en opa’s rustig door het dorp 
wandelen en een praatje maken met de buurtbewoners. Of oma ging op visite 
bij haar dochter, terwijl ze een breiwerk ter hand nam of de nodige kousen en 
sokken stopten, terwijl opa zich bij zoonlief of schoonzoon in de moestuin 
verdienstelijk maakte. Ondertussen zorgde de moeder van het huisgezin dat de 
was, helder schoon gestreken, in de kast kwam. 

En als dan ’s avonds iedereen thuis was en na de avondboterham even 
had uitgerust, zag je menige huisvader weer naar zijn moestuin gaan, om daar 
nog een uurtje het nodige werk te verrichten. Daarna kwam het 
verenigingsleven op gang. Hetzij op het voetbalveld, met trainen, of in het 
patronaat met repetities van de fanfare, de toneelvereniging of het zangkoor. 
Natuurlijk werd er ook toen nogal eens vergaderd, want de bonden vierden 
hoogtijdagen, zoals de boerenbond en de werkliedenvereniging. Maar 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2 

6641 BE Beuningen 
Tel 024-6771271 

IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
Email:   info@JohannesXXIII.nl 
 
Pastorieën: 
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404 
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
 
Redactieleden “Rondom Johannes” 
 
Beuningen    Ewijk 
Nicky Voet    Theo Coenders 
Kees-Jan Petri    Dien van Rens 
 
Weurt     Winssen 
Ellis Oomen    Pastor Bertus Visschedijk 
Bernadette Faber   Gerry Schreven 
     Trudy Teunissen 
     Charles Perlo 
     Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 23 mei 2015. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 mei naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 23 mei 2015.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 mei naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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OP WEG NAAR PASEN 
 
Beste Parochianen, 

Op weg naar Pasen ben ik met carnaval naar Rome geweest. Ik heb 
daar o.a. de Aswoensdag met de Heilige Vader mogen vieren. Ik heb hem ook 
nog een hand kunnen schudden. Iets wat misschien heel vreemd lijkt, maar als 
je in de Evangelies van de vastentijd kijkt, gaat het over de ontmoeting van 
Jezus met mensen in vaak penibele situaties. 

Aswoensdag viel samen met het voetbalgeweld in Rome, waarbij 
nogal wat brokken zijn gemaakt. De pers heeft hier fel over gediscussieerd en 
gesproken. Voetbal, het op weg gaan naar Pasen, het heeft te maken met de 
regels van het spel. Als wij de regels van het spel binnen ons geloof  gaan 
spelen, dan mogen wij in onszelf treden, bezinnend op weg. Waar zijn wij in 
Gods Naam mee bezig?  

Waar zijn wij in Gods Naam mee bezig als wij het hebben over 
armoedebestrijding , over het samen op weg gaan in een Parochie, het samen 
op weg blijven gaan in Geloofsgemeenschappen? Waar hebben wij het over 
als we het hebben over “breken en delen” van alles wat er is in deze wereld? 

Als wij op weg durven gaan, doe het dan bezield,  zegt onze Heilige 
Vader. Hij heeft net als vlak voor Kerstmis, de mensen die hoog in aanzien 
staan in de kerk, dat weer duidelijk op het hart gedrukt en liet daar ook 
duidelijk een stilte in de preek vallen. Kijk niet naar het rood, het paars of het 
zwart, maar kijk met een warm kloppend hart, naar de mens om je heen. Houd 
de mens vast als medemens. En als je een keer zegt: met die of die kan ik niet 
door één deur, noem die naam gewoon eens bij het dagelijks gebed en laat 
hem zo mee trekken op weg naar Pasen.  

Jullie Herder, Jan de Waal 
 

PASTOOR VAN DOOREN MOET RUST HOUDEN 
Onlangs is bij pastoor van Dooren een kwaadaardige tumor ontdekt. Hij wordt 
hiervoor behandeld, maar zal zijn gewone werkzaamheden grotendeels 
moeten staken. Gelukkig zijn collega pastores Lambert Arts en Jo Straver 
bereid enkele taken van hem over te nemen. Ook diaken Louis Donkers is 
beschikbaar. Wij wensen Harry een voorspoedig herstel. 
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weemoed naar terug. Het was toen vooral geen vetpot, eerder armoe troef. 
Toch had die tijd een bepaalde charme, waarbij men op een bijzondere manier 
leefde met de voorzieningen en mogelijkheden die er waren. Laten we eens 
een gewone maandagmorgen nemen.  

Het was op de eerste maandagmorgen in september in menig 
huisgezin al vroeg een hele drukte. De kinderen gingen die dag, na de grote 
augustusvakantie, weer naar school. De allerjongste die voor de eerste keer 
naar de bewaarschool gingen, werden natuurlijk door moeder weggebracht, 
waarna de zuster van de bewaarschool zich over hen ontfermden. De jongsten 
die voor het eerst naar de zogenaamde grote school gingen, liepen op de 
vroege morgen soms met knikkende knieën, met een oudere zus of broer, of 
buurkind mee. Ze hadden het nieuwe schooletui strak in hun kleine knuistjes 
geklemd. Het was toen niet de gewoonte dat moeder de kinderen die naar de 
grote school gingen ook wegbracht. Menige huismoeder keek hun kroost wel 
na en zwaaiden hun bemoedigd toe tot ze uit het oog verdwenen waren. En 
natuurlijk waren ze ook een beetje bezorgd, hoe de eerste schooldag na de 
vakantie zou verlopen. In de bewaarschool zaten de meisjes en jongens bij 
elkaar. In de daarop volgende klassen, de grote school genoemd, zaten de 
meisjes en jongens altijd in aparte schoollokalen, of zelfs aparte 
schoolgebouwen. In enkele dorpen waren de begin- en eindtijden voor de 
meisjes en jongens zelfs een kwartier vroeger of later, zodat ze elkaar voor en 
na schooltijd niet zagen. 

Zodra de kinderen naar school waren en de nog thuisblijvende 
kleintjes waren verzorgd, was het de hoogste tijd voor de traditionele grote 
was op de maandagmorgen voor moeder, soms met wat hulp van de oudste 
dochter die niet meer naar school hoefden.  Tegen koffietijd zag je daarna bij 
menig huisgezin de heldere schone was wapperen aan de waslijn, of op de 
bleek liggen. 

’t Manvolk wat op de steenfabriek, of de kleine bedrijfjes werkzaam 
was, had dan de eerste schaft er al enige tijd opzitten. Bij de boeren en 
landarbeiders, welke druk bezig waren met het rooien van de late aardappelen, 
werd omstreeks die tijd koffie gebracht met een paar dikke sneden peperkoek. 
Het was een mooi tafereel als je, de meestal stoere jonge, kerels, in de voor 
van de akkers of gezeten op de kruiwagen, gezellig babbelend een kwartiertje 
koffie zag drinken. En als de koffie dan niet door moeder de vrouw werd 
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wel eens de Veertigdagentijd. Als je goed telt, zul je merken dat het 46 dagen 
zijn. Maar zes van die dagen zijn zondagen, daarop werd niet gevast. Vandaar 
die veertig dagen. 

Zeker de ouderen zullen zich vast nog het 
vastentrommeltje herinneren. Kleine kinderen 
hoefden in die tijd niet te vasten, maar bewaarden wel 
al hun snoepgoed. Op Aswoensdag kwam voor ieder 
kind een vastentrommeltje op tafel. Daarin moest je 
alle snoepjes en zoetigheden opbergen die je tijdens 
de vastentijd cadeau kreeg. Met Pasen mocht je dan je 
trommeltje openen en alles op gaan eten. Je kunt je 
wel voorstellen dat heel veel kinderen dan zoveel 
aten, dat ze er misselijk van werden! 

Tegenwoordig vasten we vaak anders. Je kunt 
nog steeds minder eten en snoepen, en het toetje 

overslaan. Maar je kunt ook minderen op andere dingen die je graag doet. Je 
kunt bijvoorbeeld elke dag wat minder achter je mobiel, tablet of computer 
doorbrengen. Ga daarvoor in de plaats eens gewoon lekker zitten en laat je 
gedachten maar dwalen. 

Je kunt ook een vastendoosje gaan vullen, niet voor jezelf, maar voor 
anderen, die het veel minder hebben. Doe bijvoorbeeld wat klusjes en zamel 
zo geld in. Als je even googelt, heb je zo leuke vastendoosjes gevonden om te 
knutselen, waarin je het verzamelde geld kunt bewaren. En doneer dan aan het 
eind van de vastentijd je vastendoosje aan de Vastenactie! 

Wat je ook doet, het is allemaal goed. Waar het om gaat is dat je iets 
wat voor jou een extraatje of luxe is, gewoon eens aan je voorbij laat gaan en 
dat je op die manier nadenkt over de ongelijke verdeling van rijkdom en 
armoede, het onrecht in de wereld. Zoals Jezus mee leed met de mensen in 
zijn tijd, tot Zijn dood toe, zo kunnen wij in de vastentijd mee lijden met de 
mensen in onze tijd. 

 
EEN TERUGBLIK UIT HET DORPJE WEURT 

Als je de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met deze 
moderne tijd, zal menigeen nog wel eens met zijn wenkbrauwen fronsen. 
Maar wij, de huidige senioren, kijken er toch nog vaak met een zekere 
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VASTENAKTIE 2015 
WERKEN AAN VOORSPOED EN HARMONIE IN SRI LANKA. 
Deze vastenactie 2015 is bedoeld voor kerkgemeenschappen van Weurt, 
Ewijk en Winssen. Beuningen heeft een eigen Vastenaktie in samenwerking 
met de Vormelingen, meer informatie verderop in dit blad. 

Het voormalige Ceylon is beroemd vanwege de prachtige 
theeplantages. Het lijkt allemaal schoonheid, vrede en harmonie. Lijkt, want 
op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier 
leven zeer geïsoleerd in de beruchte “linerooms”, meestal weinig meer dan 
aan elkaar gebouwde kamers. Ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld 
buiten de plantages, schoon water en goed sanitair ontbreken en ondanks hun 
lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om hun 
kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen. Tot overmaat van 
ramp kiezen vele vrouwen ervoor om naar het rijk Midden-Oosten te gaan. 
Daar is veel vraag naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge 
kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin 
te onderhouden en om een goed huis te kunnen bouwen. De realiteit is echter 
anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen na 
terugkomst alleen maar groter geworden. 
SETIK (Socio-Economic Training Institute Kandy), de caritasorganisatie van 
het bisdom Kandy midden op Sri Lanka, zet zich in om deze omstandigheden 
ten gunste van de mensen te verbeteren. Deze organisatie wordt dit jaar 
gesteund door de vastenactie. 
Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de 
theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot 
aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van 
SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een 
voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Ze worden voorbereid op 
een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. Concreet betekent dit dat 
SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen 
organiseert over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’, en ‘geweldloos 
samenleven’. Dat laatste is noodzakelijk vanwege de bloedige strijd van dertig 
jaar tussen de Singhalezen en de Tamils. Door computercursussen en 
bloeddonatie-campagnes, waaraan beide bevolkingsgroepen deelnemen, 
verdwijnen de tegenstellingen. Daarnaast zorgt SETIK ook voor extra opvang 
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contactgroep Weurt per 1 januari 2015 ingesteld. De contactgroep Weurt is 
enerzijds het aanspreekpunt van en voor de parochianen van Weurt en 
anderzijds de schakel tussen Weurt en de rest van de Parochie 
H. Johannes XXIII. 

De leden van de huidige contactgroep Weurt komen voort uit het 
voormalig parochiebestuur van de H. Andreas Weurt. Deze leden zien zichzelf 
ook als vrijwilliger in deze formele functie. 

Alleen op basis van goed overleg en wederzijds begrip kunnen wij, dat 
zijn alle vrijwilligers rondom de Weurtse Andreaskerk, in gezamenlijkheid het 
goede werk voor en rondom de Weurtse Andreaskerk in stand houden. Dank 
daarvoor! De contactgroep Weurt, Bernard Aalbers, Ellen Cloosterman, Peter 
Reijnen, Miep Sanders en Jan de Waal. 

 
EERSTE COMMUNIE 
Op zondag 7 juni a.s. om 11.00 uur zullen vijf meisjes de Eerste Heilige 
Communie doen in Weurt. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in 
volle gang.  
De kinderen, hun ouders, de werkgroep en Pastor Jan de Waal zijn druk bezig 
met het project, het in elkaar zetten van de kennismakingsviering en de 
communieviering, de versieringen en alles wat er nog meer bij komt kijken 
om dit feest te laten slagen. 
De kinderen komen een viertal keren bij elkaar in het Parochiehuis in Weurt. 
Pastor Jan de Waal bereidt de kinderen samen met de werkgroep Eerste 
Communie voor op de kennismakingsviering en de Heilige Communie. Samen 
gaan we ervoor zorgen dat 7 juni een mooie ervaring wordt voor de kinderen 
en alle betrokkenen. 
Belangrijke data: 
Kennismakingsviering 18 april 19.00 uur 
Eerste Heilige Communie 7 juni 11.00 uur 

 
VASTEN 2.0 

Het is weer vastentijd! Na het uitbundige feest van Carnaval begint op 
Aswoensdag de vastentijd. Deze duurt tot Paaszaterdag. Vroeger werd er in 
deze tijd gevast: je at geen vlees, je snoepte niet en je kocht of deed geen luxe 
dingen. Wat je daardoor overhield, spaarde je voor jezelf. We noemen het ook 
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en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine 
bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen 
kunnen hier na schooltijd terecht voor extra lessen en hulp bij hun huiswerk. 
Deze opvang gebeurt door jongeren, die zelf deel uitmaken van de 
programma’s van SETIK. 
WAT KUNNEN WIJ DOEN? Bijgesloten vindt u een folder over de situatie 
op Sri Lanka waarop meer informatie te lezen is. Bijgesloten vindt u ook een 
vastenzakje. Lees deze enveloppe goed. Als u deze enveloppe opstuurt, 
(ingevuld!), naar de vastenactie in Den Haag, prima. U kunt uw bijdrage ook 
contant in de enveloppe doen, dichtplakken, en dan deponeren in de 
verschillende offerblokken in de kerk of de brievenbus van de pastorieën. Wij 
zorgen ervoor dat uw bijdrage op de plaats van bestemming komt. Graag voor 
Pasen, 5 april. Mogen de mensen op Sri Lanka rekenen op uw steun? Bij 
voorbaat onze dank, en ook hun dank. 

 
LILLI EN DE ONGELOOFLIJKE COMEBACK 
Een musical over de grootste gebeurtenis aller tijden: Lilli, de hoofdpersoon 
van deze musical, vraagt zich af of het verhaal van de verrijzenis van Jezus 
echt waar is. Ze krijgt bezoek van Samuello, een boodschapper van God, die 
haar meeneemt op een tijdsreis naar het Jeruzalem van de eerste eeuw na 
Christus. Lilli mag live zien hoe het lege graf wordt ontdekt en hoe de 
leerlingen Jezus na zijn verrijzenis ontmoeten. De ongelooflijkste comeback 
aller tijden! 
6 april 2015 (2e paasdag) om 14.00 en 15.30, Museumpark Orientalis 
www.museumparkorientalis.nl 

 
BEDEVAART WITTEM 
Op zaterdag 2 mei gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 75e keer op 
bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is: Op elkaar aangewezen zijn. Een dag van gebed en 
ontmoeting, en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de 
H. Gerardus kenbaar te maken. U ging nog niet eerder mee? Gewoon een 
keertje doen! U ging al eerder mee, weer van harte welkom! De laatste dag 
van aanmelding is vrijdag 3 april. Je kunt je aanmelden bij: Jopie de Waal-
Engelen, tel: 024-6771384 of   Door Willems-Engelen,  tel: 024-6773546 
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STILLE OMGANG 2015 
Ook dit jaar heeft weer de jaarlijkse Stille Omgang plaats, en wel in de nacht 
van 21/22 maart. Het jaarlijks gebeuren ter ere van het H. Sacrament. Met 
duizenden trekken de Pelgrims in de nacht door de binnenstad van Amsterdam 
waar in 1345 het Mirakel plaats vond. De afdeling Ewijk van de Stille 
Omgang zal ook dit jaar weer de organisatie voor Elst, Ewijk en de regio 
verzorgen. De intentie voor dit jaar luidt: 

Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ‘t onverwachte.. 
Op zaterdag 21 maart a.s. vertrekken wij om 19.15 uur vanaf het kerkplein in 
Ewijk, met een touringcar van de Betuwe Express naar Amsterdam. Wij 
zullen om 22.00uur een plechtige Eucharistie viering bijwonen in de O.L.V. 
kerk aan de Keizersgracht. Na de stille tocht door Amsterdam wordt er 
gelegenheid geboden in de oude Lutherse Kerk voor het gebruik van een kopje 
koffie en een broodje, waarna we om 13.15 weer huiswaarts gaan. De kosten 
voor deze reis zijn € 19,-  per persoon. Men kan ook opstappen in de plaatsen 
Winssen tot Leeuwen. Voor opgave kunt U zich wenden tot: Wim Jansen 
(0487 521371), Jaap Peters (0487 523712), Harry van den Heuy (0487 
531813), Antoon Fleuren (0487 521239). 

 
DE TREIN RAAST VOORBIJ, MAAR STOPT HIJ BIJ STATION FAL 
VALE? 
Toneelvereniging Plankenkoorts neemt u mee naar de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw in het weekend van 10, 11 en 12 april 2015 in de Paulus. 

Fal Vale is een verlaten station en kent een groot mysterie: “de 
Spooktrein”. Zes reizigers stranden noodgedwongen door een afgewaaide 
hoed op het station, maar hoe zit het met de hoed? Deze vraag speelt zich ook 
af onder de gestrande reizigers. Het verrassende reisgezelschap bestaat uit een 
pasgetrouwd bruidspaar, een ruziënd echtpaar, een ongemanierde jongeman en 
een vreemde vrijgezelle dame dat samen een onderkomen voor de nacht moet 
zoeken. De stationschef vertelt de reizigers over de macabere legende van een 
spooktrein die vele slachtoffers heeft gemaakt. Dan maakt plotseling een 
verwarde vrouw haar entree en bevestigd dit verhaal. De vraag is wie van de 
reizigers haar gelooft en wie niet, maar het verhaal heeft toch veel gelijkenis 
met de huidige gebeurtenissen op het verlate station. Benieuwd hoe dit 
afloopt? Kom dan 10 en 11 april om 20:00 of 12 april om 14:00 naar “Station” 
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Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Ook worden in deze kerk vele 
dopelingen, vormelingen, communicanten en bruidsparen welkom geheten, 
terwijl overledenen vanuit deze kerk worden begeleid naar hun laatste 
rustplaats. 

Deze kerkelijke activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden, omdat 
de Weurtse parochiegemeenschap een groot aantal vrijwilligers kent die actief 
zijn in verschillende werkgroepen. Zonder deze vrijwilligers kan er eigenlijk 
geen kerk zijn. 

De algemene vieringen door het jaar heen, de gezinsvieringen en de 
vieringen rondom de kerkelijke hoogfeesten en trouw- en rouwdiensten 
worden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door onze kosters, 
misdienaars, lectoren, acolieten en de werkgroep avondwake. Het gemengd 
koor en het koor Our Choice verzorgen de zang tijdens de vieringen en 
collectanten zijn actief om de geldelijke bijdragen op te halen. 

De sfeervolle aankleding van de kerk wordt verzorgd door een 
enthousiaste groep van bloemendames en een groep van vrijwilligers zorgt 
ervoor dat de kerk niet alleen na de vieringen netjes wordt achtergelaten, maar 
ook dat de kerk en de pastorie worden schoongehouden. 

De hoveniers dragen samen met de kerkhofbeheerder bijzonder goede 
‘groene zorg’ voor onderhoud van het kerkhof en de tuinen rondom de kerk en 
de pastorie. Een groep van technisch zeer handige mensen is actief op het 
gebied van preventief en projectmatig onderhoud en deze werkgroep zorgt 
ervoor dat de techniek in en rond de kerk en de pastorie het altijd blijft doen. 

Een aantal dagen per week zijn gastvrouwen en gastheren op de 
pastorie aanwezig en voelen zich erg verantwoordelijk voor de bijzondere 
ambiance op de pastorie tijdens activiteiten van de verschillende werkgroepen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten, zoals de voorbereidingsgroepen van 
de Eerste H. Communie en het Vormsel, en de werkgroep Kerkbalans. Ook de 
archivaris is vaak aanwezig op de pastorie en doet heel veel goed werk. 

Goed functionerende werkgroepen van typistes en drukkers zorgen 
ervoor dat ‘Het Andreasblad Weurt’ wordt samengesteld en door een groep 
van bezorgers wordt rondgebracht. Vanaf dit jaar zorgen zij er ook voor dat 
het blad ‘Rondom Johannes’ zeven keer per jaar in Weurt op de deurmat valt. 

Als laatste wordt de contactgroep Weurt genoemd. Als een van de 
effecten van de fusie van de vier kerkdorpen in de gemeente Beuningen, is de 
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de Paulus in Winssen. 
Tickets zijn € 8,50 en verkrijgbaar bij: Beter Zus Dan Zo 
St. Roesstraat 10, Winssen. 0487-521377 

 
PALMPASENSTOK 
Wat betekenen de symbolen die je aan de 
Palmpasenstok kunt hangen? Ze hoeven er niet 
allemaal aan te hangen, maar enige verklaring kan 
nuttig zijn, wanneer we bezig zijn om een mooie 
Palmpasenstok te maken samen met de kinderen. 
Succes met alles: 
 KRUIS: dit herinnert ons aan het lijden en 

sterven van Jezus. 
 PALMTAKKEN: deze vertellen van Jezus die toegezwaaid werd met 

palmtakken toen hij op Palmzondag op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. 
 HAAN: deze kraaide toen Petrus Jezus drie maal verloochend had. 
 TWEE SINAASAPELS: de sponzen water en azijn, waarvan Jezus donk, 

toen hij aan het kruis hing. 
 TWAALF ONGEPELDE PINDA’S: de 12 Apostelen. 
 DERTIG ROZIJNEN: Judas kreeg 30 zilverlingen om Jezus te verraden. 
 EIEREN (alleen de schaal): uit een ei komt nieuw leven. 
 De palmpasenstok kan verder nog versierd worden met allerlei “groen”, 

snoep, etc. 
 

DE GOEDE WEEK (29 maart – 5 april) 
Met Palmzondag (29 maart) begint de Goede Week (ook wel Stille of Heilige 
Week genoemd). De laatste dagen ervan, van Witte Donderdag tot en met 
Paaszaterdag, zijn de hoogtepunten van de voorbereiding op Pasen (5 april). 
De benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood 
en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. Vroeger mochten er lange tijd 
tijdens deze Goede Week geen zware lichamelijke werkzaamheden worden 
verricht, vonden er geen rechtszittingen plaats, en men mocht in die week 
geen schulden opvragen. Gevangenen werden vrijgelaten of bestraften werden 
begenadigd. 
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grote leermeester en kan het niet toelaten dat Hij zich zo vernedert. Maar 
Jezus laat Petrus weten dat hij anders niet meer zijn volgeling kan zijn. Nadat 
ook Petrus zijn voeten heeft laten wassen, legt Jezus aan alle discipelen uit wat 
hij daarmee bedoelde. Als leraar heeft Hij hen de voeten gewassen, dus als 
leerlingen moeten zij dit voorbeeld volgen. Want een afgezant is niet meer dan 
wie hem zendt, hij representeert de zender. Jezus is gezonden door de Vader 
en de discipelen worden nu er op uit gestuurd om te doen wat Jezus en dus 
ook de Vader doet. En zoals de Vader dienstbaar is aan de kinderen die hem 
aanroepen, zo moeten ook de discipelen dienstbaar zijn aan elkaar. In het slot 
van hoofdstuk 13 geeft Jezus hun dan ook een nieuw gebod: ‘Heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie 
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Het levende 
water symboliseert de liefde van Jezus van en voor de Vader. Als je het water 
niet wilt ontvangen, zoals Petrus in eerste instantie, kun je ook niet de liefde 
van de Vader ontvangen; maar wanneer je het wel ontvangen hebt, moet je 
ook elkaar de voeten wassen, en zo de liefde voor de Vader aan elkaar 
doorgeven; dan pas kun je werkelijk een leerling van Jezus zijn. 

NV. 

 
 
Weurt 
 
 
 
 
 

 
DE WEURTSE ANDREASKERK EN HAAR VRIJWILLIGERS 

In het dorp Weurt staat de St. Andreaskerk. Deze kerk is in 1898 
afgebouwd en ingewijd. Het is een prachtige kerk die nog steeds in zijn 
oorspronkelijke staat veel ruimte biedt aan haar geloofsgemeenschap om te 
vieren en te bidden. Deze ruimte wordt niet alleen geboden bij de gewone 
vieringen door het jaar heen, maar ook bij de kerkelijke hoogfeesten zoals 
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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PALMZONDAG (29 maart): de liturgie van Palmzondag combineert twee 
herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus op een ezel in 
Jeruzalem en de gedachtenis van het komend lijden en sterven. Vreugde 
(intocht) en droefheid (lijdensverhaal) liggen hier vlak bij elkaar. Bij het begin 
van de plechtigheden is er een palmwijding als herinnering aan het gejuich 
wat Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem ontving. Palmtakken zijn takken van 
een palm- of olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning en 
olijftakken zijn het symbool voor de vrede die door de koning wordt gebracht. 
Kinderen mogen hun palmpasenstokken meenemen en meedoen aan de 
optocht in de kerk en de gewijde palmtakken mogen meegenomen worden 
naar huis. 
WITTE DONDERDAG (2 april): een onvergetelijke dag, vooral die avond, 
toen Jezus en zijn leerlingen bij elkaar zaten om te feesten, want ze vierden 
hun bevrijdingsfeest, de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij van 
Egypte onder leiding van Mozes. Maar Jezus deed die avond een paar 
“vreemde” handelingen: Jezus waste de voeten van zijn leerlingen (Hij kwam 
om te dienen en niet om gediend te worden). Jezus nam brood, brak het en zei: 
“Dit is Mijn Lichaam”, en daarna nam Hij de kelk met wijn en zei: “Dit in 
Mijn Bloed”; de instelling van de Eucharistie. Hij zei ook: “Doet dit om Mij te 
blijven gedenken”; de instelling van het Priesterschap. Jezus zei ook dat Hij 
veel van zijn leerlingen hield en dat Hij weldra zou sterven. Hij ging na de 
maaltijd naar de Hof van Olijven om er te bidden. Jezus werd verraden door 
Judas met een kus en werd gevangen genomen. Vervolgens werd hij in de 
steek gelaten door zijn leerlingen, die vluchtten. Petrus volgde van ver, en 
verloochende Jezus drie keer, en toen kraaide er een haan. ’s Avonds zijn er 
plechtigheden: viering Laatste Avondmaal, (voetwassing), aanbidding. 
GOEDE VRIJDAG (3 april): Jezus’ sterfdag wordt vanouds herdacht met een 
viering zonder volledige Eucharistie. Maar bij alle rouw is er toch een 
beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt uit de naam Goede 
Vrijdag. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de 
plechtigheden van deze Goede Vrijdag, want Goede Vrijdag is toch wel een 
speciale dag: Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pilatus en met doornen 
gekroond. Jezus draagt zelf zijn kruis naar Golgota. Hij ontmoet zijn moeder 
tijdens de kruisweg, wordt geholpen door Simon van Cyrene en volgens de 
overlevering valt Jezus drie keer en krijgt hij een doek aangereikt door 
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Argentinië al jaren had: het getuigt juist van nederigheid en dienstbaarheid om 
je als bisschop of paus klein te maken en de verschoppelingen van de 
maatschappij de voeten te wassen. Waarom is het symbool van de 
voetwassing nu zo’n belangrijk liturgisch moment, en krijgt het volgens 
sommige kardinalen en theologen niet de heilige, sacrale benadering die het 
verdient? En hoe bereiken we dat men het tegelijk juist door het alledaagse en 
onvoorwaardelijke gebaar van paus Franciscus gaat zien als een oprechte 
beleving van het Evangelie, die daarmee ook heilig zou kunnen worden 
genoemd? 

Het verhaal van de voetwassing komt slechts in één evangelie voor, 
namelijk het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Het vormt het begin van 
het tweede deel van het boek. In het eerste deel staat de identiteit van Jezus 
centraal. Door middel van wondertekenen en diepzinnige dialogen wordt voor 
de lezer veel duidelijk: Jezus komt van bij de Vader op aarde om eeuwig leven 
te geven en door Zijn verheerlijking aan het kruis de mensen te verlossen van 
de zonde, die wordt gezien als het ontbreken van een relatie met God. Jezus 
zal in zijn verrijzenis terugkeren tot de Vader om de helper, de Heilige Geest, 
te sturen. De discipelen echter snappen er niets van. 

In het tweede deel van het evangelie 
speelt het verhaal zich tot de passie af in kleine 
kring: Jezus alleen met Zijn discipelen op de 
plaats van het Laatste Avondmaal. Jezus 
probeert met een lang onderricht Zijn identiteit 
en missie duidelijk te maken, zodat de 
leerlingen na Jezus’ dood en verrijzenis kunnen 
doorgaan op Zijn Weg. De voetwassing vormt 

in dit lange onderricht de inleiding. Tot verbazing van de discipelen doet Jezus 
iets wat eigenlijk alleen niet-Joodse slaven doen: zij zijn het die de voeten van 
gasten moeten wassen wanneer die het huis van de meester betreden. Jezus 
doet het echter nu, kort voor de maaltijd en ter inleiding van Zijn passie. Hij 
legt Zijn kleding af en neemt deze na de voetwassing weer op. Hiermee loopt 
Hij vooruit op Zijn dood: Hij zal Zijn leven afleggen voor de leerlingen en de 
mensen, maar dit bij de verrijzenis ook weer opnemen.  

De discipelen begrijpen nog niet wat Jezus bedoelt met het 
voetwassen. Petrus wil zich absoluut niet laten wassen. Hij ziet Jezus als zijn 
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COMMUNIEVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP BEUNINGEN 
Dit jaar doen 22 kinderen in Beuningen hun Eerste H. Communie. 

Onder het thema ‘Geven en Vergeven’ zijn zij druk bezig thuis en tijdens de 
bijeenkomsten om te luisteren naar verhalen over Jezus, te leren over de kerk 
en de Bijbel, het maken van knutselwerkjes en gebedjes voor tijdens de 
vieringen en ook om gezellig met elkaar samen te zijn en elkaar te leren 
kennen. De groep is enthousiast en ziet met name uit naar de rondleidingen 
door de kerk die binnenkort zullen plaatsvinden, misschien mogen ze wel naar 
de klokken bovenin de toren. 

In de viering hebben alle kinderen een eigen taakje, zoals voorlezen, 
het dragen van een kaars of het helpen de tafel klaar te maken. De komende 
tijd zullen ze goed oefenen om actief mee te doen met de communieviering en 
er met elkaar een groot feest van te maken. 
De communieviering vindt plaats op 19 april om 10.00 in de Corneliuskerk. 
 
De volgende kinderen doen dit jaar hun Eerste H. Communie: 
 
Milan Dekker Kevin Kuipers Rosanne Vis 
Celine Kempkes Justin Kuipers Lotte de Bont 
Myrthe Oosting Marieke van Outvorst Femke Centen 
Amy de Wildt Daan Rusman Veralique Tax 
Jeroen van Wijk Jens Braspenning Rachel Schraven 
Thomas van Wijk Mirthe Leenders Wietske Wels 
Colin van Berlo Kurt Lieske Jesse Flintrop 
Gino Geurts   

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 

Paus Franciscus maakte veel los toen hij op Witte Donderdag 2013, 
slechts twee weken na het begin van zijn pontificaat, de voeten waste van 
twaalf inwoners van een Romeinse jeugdgevangenis, waaronder twee 
vrouwen en twee moslims. Voor sommigen was dit een prachtig gebaar in 
goede navolging van Jezus, voor anderen overtrad de paus de liturgische 
regels door ook vrouwen en niet-katholieken de voeten te wassen. Het was 
voor eerdere pausen de gewoonte om de voeten van twaalf kardinalen te 
wassen, maar Franciscus zette de gewoonte voort die hij als aartsbisschop van 
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Veronica. Jezus wordt aan het kruis geslagen en sterft (drie uur in de middag) 
Kort daarna wordt hij van het kruis genomen en begraven in een graf in de 
rotsen. ‘s Middags om drie uur (15.00 uur) wordt in de kerken de Kruisweg 
gebeden. ‘s Avonds zijn er plechtigheden met lijdensverhaal, voorbeden, 
kruisverering en communie. 
PAASZATERDAG (4 april) paaswake. De kerk en het altaar lijken “leeg”. 
Paaszaterdag is de grote rustdag tussen dood en opstanding. Op Witte 
Donderdag was het na het Laatste Avondmaal donker, en in het donker werd 
Jezus gevangen genomen. Vanavond is het donker, maar anders, want we zien 
weer licht gloren en we hopen en vertrouwen dat het licht wordt: helder, 
stralend, een nieuwe morgen. Dat vieren we deze nacht. Wat gaat stralen, is 
het Licht van het leven, de Hoop die doet leven, het Geloof dat de dood niet 
het laatste woord heeft. Het licht zal langzaam de duisternis overwinnen, 
misschien aarzelend in het begin, maar als we allemaal van dat licht van de 
Paaskaars delen, dan wordt de kerk verlicht, en mogen we er allemaal in 
delen. We vieren in deze Paasnacht dat Jezus is opgestaan, en dat wij door ons 
doopsel deel hebben aan zijn nieuwe bestaan. In deze viering vernieuwen we 
onze doopbeloften:‘s Avonds vieren we de Opstanding in de Paaswake, 
waarin het scheppingsverhaal en de doortocht door de Rode Zee wordt verteld. 
Hierin worden verrijzenis (de nieuwe Paaskaars) en het doopsel (onze 
vernieuwing van de doopbeloften) gevierd, waar leven voorrang krijgt op de 
dood. 
PASEN (5 april): het feest van Jezus’ verrijzenis, het grootste feest van de 
christenen, is een van de oudste feesten. Reeds in de 4de eeuw werd Pasen als 
een christelijk feest, als ‘het feest der feesten’, hooggeschat en gevierd. De 
paasverhalen zijn ons wel bekend, maar deze paasverhalen zijn géén 
geschiedkundige verhalen die de gebeurtenissen rondom de verrijzenis van 
Jezus netjes op chronologische volgorde weergeven. Het zijn 
ervaringsverhalen! Doorverteld door mensen, die er ten nauwste bij betrokken 
waren. Deze verhalen werden doorgegeven en opgeschreven om niet vergeten 
te worden en om een breder gehoor te krijgen. Iedereen is van harte welkom 
bij de Paasvieringen in de verschillende kerken van onze parochie. De tijden 
staan op de middenpagina van dit boekje. 
Wij wensen iedereen prettige en zinvolle Paasdagen! 
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gehouden voor het schooltassenproject. De opbrengst van de Vastenactie in de 
Corneliuskerk komt er eveneens aan ten goede. Verder ontving Amaidhi voor 
het project tot nu toe een bijdrage van het jeugdschaaktoernooi in Millingen 
aan de Rijn en een bijdrage van €500 van kringloopwinkel Vraag en Aanbod 
in Wijchen. 
Wie wil doneren voor deze actie, kan een bedrag naar keuze overmaken naar 
onze rekening, onder vermelding van 'Schooltassen Karunalaya': 
NL76 RABO 0167 9446 81 
De namen van de vormelingen zijn: Maxime Sleijffers, Amber van 
IJzendoorn, Daan van der Zandt, Stef Klaassen, Clarissa Elting, Aron Burgers, 
Johan Dorussen, Luna Hendriks, Loes Tonissen en Monique Groenen 

 
BANKEN GEPLAATST OP HET KERKHOF 
Voor hen, die er behoefte aan hebben eens even te zitten aan de rand van ons 
kerkhof is aan de noord- en zuidzijde van de kerk door vrijwilligers een bank 
geplaatst. De parochie kon de banken realiseren door een gift van het 
Coöperatiefonds van de RABObank. Te zijner tijd zal dit ook op een aan te 
brengen messing gedenkplaatje te lezen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto bank 
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ANTONIUSNOVEEN IN WINSSEN EN EWIJK 
Sinds het jaar 1999, toen het tweede eeuwfeest van de parochie Antonius van 
Padua te Winssen werd gevierd, is er elk jaar een Antoniusnoveen in Winssen 
als voorbereiding op 13 Juni, de feestdag van Antonius van Padua. Dat houdt 
in dat op de negen dinsdagen voorafgaande aan dit feest een speciale viering 
plaatsvindt in de zusterkapel van de kerk om 9.30, waarin de voorspraak en 
hulp van Antonius in ons leven wordt gevraagd. Antonius is wel bekend, 
vooral bij de ouderen, waar je aan kunt kloppen als je iets verloren bent. Een 
simpel schietgebedje van “Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn … 
terugvindt” kan soms wonderen doen. 
Deze noveen begint in Winssen op dinsdag 14 april om 9.30 in de 
zusterkapel en vervolgens elke dinsdagmorgen tot en met dinsdag 9 juni, 
waarna in het weekend op zondag 14 Juni het patroonsfeest van de 
geloofsgemeenschap in Winssen wordt gevierd. (hierover iets meer in het 
volgende parochieblad). Als er op een dinsdagmorgen een uitvaart of een 
andere viering plaatsvindt, dan vervalt de viering van de noveen. 
Deze noveen wordt ook in Ewijk gehouden, en wel op de negen donderdagen 
voor 13 juni. Hier is dus op donderdag 16 april om 19.00 de eerste viering, 
en wel op de Ewijkse pastorie. Deze viering vindt niet plaats als er op een 
donderdagavond een avondwake of andere viering plaatsvindt. 
Het wel of niet doorgaan van deze vieringen wordt bekend gemaakt tijdens de 
weekendvieringen in de kerk en ook in de Koerier en Waalkanter. Iedereen is 
van harte welkom bij deze Antoniusvieringen. Gebedsintenties mag u rustig 
meebrengen. 

 
INTERCITY BESTEMMING PASEN 
Als een grote Parochie Johannes XXIII met zijn vier geloofsgemeenschappen, 
nodigen wij u uit dit jaar deze Goede Week en Pasen mee te komen vieren. 
We reizen als het ware van station naar station, de “Intercity bestemming 
Pasen”. Het is een missionaire campagne van een aantal grote 
kerkgenootschappen in Nederland om gezamenlijk mensen op te roepen deze 
kerndagen van het christelijk geloof te komen meevieren. We beginnen op 
Palmzondag 30 maart. Vandaar vertrekken we, om via Witte Donderdag (2 
April) en Goede Vrijdag (3 april) het eindstation van onze reis te bereiken: 
Pasen (5 april). Iedereen is uitgenodigd op deze reis. We doen de verschil-
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verleden) slachtoffers gevallen. 
 Is er nog hoop? Is het mogelijk beide partijen nog om de tafel te 
krijgen? Hebben wij als Christenen niet de taak om onze naaste lief te hebben? 
En vrede te stichten? Of is het al te laat? Gaan we een oorlog voeren die alleen 
maar verliezers kent? 
 Ik weet dat er vele moslims zijn die dat niet willen. En dat er vele 
andersdenkenden zijn met dezelfde gedachten. Laten die sámen een 
vredelievende vuist maken.    Theo Coenders 

 
 

Beuningen 
 
 
 
 

 
SUPERACTIE VAN DE VORMELINGEN IN BEUNINGEN 

Dit jaar voeren de kinderen die in Beuningen in de Corneliuskerk het 
Vormsel doen weer actie voor de straatkinderen die opgevangen worden door 
de mensen van Karunalaya. En hoewel de vormelingen maar met zijn tienen 
zijn, hebben ze al een prachtig bedrag bijeen gebracht. Tijdens de viering in de 
kerk op 28 februari, de zogeheten voorstelviering, bleek dat ze maar liefst 
€367,83 hadden verzameld in zelfgemaakte tasjes. Het geld wordt via de 
Stichting Amaidhi uit Nijmegen namelijk besteed aan schooltassen met 
boeken, pennen en schriften voor straatkinderen en kinderen uit de 
sloppenwijken in Chennai, de miljoenenstad in het zuiden van India. 

Via een collecte in de kerk kwam nog eens €204 extra binnen tijdens 
deze viering. Daardoor is de stand van de Beuningse actie voorlopig €571,83. 
En dat is vergelijkbaar met eerdere acties in de Corneliuskerk. Met één 
verschil: toen waren er (veel) meer vormelingen. Dit is dus een geweldig 
resultaat. Beuningse kinderen helpen Amaidhi nu al voor het zestiende jaar om 
tassen en andere nuttige zaken aan te schaffen voor de straatkinderen. 

Ook tijdens de vormselviering op 21 maart zelf wordt er een collecte 
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lende stations aan in het verhaal van Jezus’ intocht en laatste dagen in 
Jeruzalem, de viering van het Laatste Avondmaal, de hof van Olijven, zijn 
veroordeling en kruisdood, om uiteindelijk aan te komen op de 
eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit 
de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. We gaan deze weg 
met elkaar. Het zou mooi zijn om eventueel een ‘medepassagier’ mee te 
nemen naar de kerk: een buurvrouw, een van uw kinderen of kleinkinderen, 
een collega of een goede bekende, iemand die alleen misschien niet zou gaan. 
Als kerkgemeenschap nodigen we iedereen uit om deze kerkdagen van het 
geloof mee te vieren. Ook als u anders niet komt, reis dan dit keer eens een 
weekje mee. Goede reis, van station naar station, van Palmzondag naar Pasen, 
van donker naar licht. Graag tot ziens in de Intercity bestemming Pasen 

 
DOPELINGEN 
 
Beuningen 
Wout Janssen 
Nils Meerveld 
Tygo Kamps 
Owen van den Heuvel 
Daniël Botter 
Sophie Magdeleins 
Overige dorpen geen dopelingen. 

 
OVERLEDENEN 
 
Winssen 
Henny Teunissen: 14 januari 2015 (66 jaar) 
Cor Reijers-Voet: 20 januari 2015 (99 jaar) 
Jos Willekens: 27 januari 2015 (92 jaar) 
Ewijk 
Jo Jansen-van der Zandt: 14 januari 2015 (94 jaar) 
Riet Noordman-Gallé: 16 januari 2015 (89 jaar) 
Joke Jeurissen-Dinnessen: 11 februari 2015 (83 jaar) 
Mien Arts-van Kruisbergen: 20 februari 2015 (82 jaar) 
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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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EERSTE COMMUNIE IN EWIJK EN WINSSEN 
In deze beide geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen druk bezig om de 
Eerste Communicantjes voor te bereiden op hun feestdag eind mei dit jaar. De 
zeven Eerste Communicantjes van Winssen zijn: Marijn Arts, Eva van 
Beuningen, Bob Janssen, Eva Janssen, Joris Kroes, Ruben Vermeulen en 
Anne Verploegen. 
De tien Eerste Communicantjes van Ewijk zijn: Tim Buiks, Lise Burgers, 
Manon Jeurissen, David de Klein, Bjorn Korsten, Elene Peters, Lars Roelofs, 
Sven Roelofs, Laura Romviel en Guus de Waal. 
Deze Eerste Communicantjes willen zich presenteren in de kerk in het 
weekend van Palmpasen: op zaterdag 29 maart gebeurt dat in Ewijk om 19.00 
en op zondag 30 maart in Winssen om 10.00 ‘s morgens. Tijdens deze 
vieringen zal er ook een Palmpasenoptocht zijn in de kerk. De Eerste 
Communicantjes hebben hun eigen palmpasenstok (maar andere kinderen 
mogen ook rustig meelopen met hun eigengemaakte palmpasenstok. Hoe meer 
kinderen, hoe meer vreugde! 
Allerlei activiteiten staan nog op het programma van deze eerste 
Communicantjes. Maar de dag van hun Eerste Communie is in Ewijk op 
Pinkstermaandag 25 mei en in Winssen op zondagmorgen 31 mei. 
Ook hen wensen wij een mooie voorbereiding. 

 
VREDE 
 Wie wil er nou geen vrede? Maar wat moeten we er in Godsnaam 
voor doen? Na het echec met de terroristen zo pas in Frankrijk ging men daar 
massaal de straat op om vredelievend een protest te laten horen. Met hun 
diepgewortelde “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” was men behoorlijk in 
het kruis getast. In Tsjetsjenië gingen moslims in een tegenreactie massaal de 
straat op om in een stille tocht te getuigen van hun ongenoegen over de spot 
met hun profeet Mohammed. Wie heeft er gelijk? Zegt u het maar. 
 De terroristen hebben de hoop op een dialoog opgegeven. Ze moorden 
even gemakkelijk in hun geannexeerde Islamitische Staat (IS) hele 
volksstammen andersgelovigen uit, als dat ze en plein public gijzelaars één 
voor één onthoofden en daarvan filmpjes op internet zetten. We zijn weer in 
de middeleeuwen beland. Ik geloof niet dat we voor dergelijke praktijken 
begrip op moeten brengen, maar ook aan Islamitische zijde zijn (in het 
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Beuningen 
Harrie Martens: 14 januari 2015 (85 jaar) 
Piet Kooijmans: 29 januari 2015 (84 jaar) 
Herman Melse: 5 februari 2015 (68 jaar) 
Gerard Timmermans: 6 februari 2015 (47 jaar) 
Griet Derks-Willems: 19 februari 2015 (93 jaar) 
Hend van Wijk: 25 februari 2015 (88 jaar) 
Bertha Kersten-van Haren: 3 maart 2015 (96 jaar) 
Weurt 
Dinie Aalbers: 9 februari 2015 (80 jaar) 
Henk Otten: 15 februari 2015 (91 jaar) 
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ANTONIUS, GOEDE VRIND 
Op mijn verhaal “Antonius en mijn bril” in het vorige parochieblad heb ik 
heel wat reacties gehad en ook twee mooie verhalen, die ook met Antonius te 
maken hebben: 
ANTONIUS EN HET RINGETJE: een meisje van tien jaar vierde haar 
verjaardag, een beginnende tiener dus, samen met haar twee opa’s en twee 
oma’s, haar ouders en kleine zusje en nog vele vriendjes en vriendinnetjes. 
Van haar buurmeisje en beste vriendin kreeg ze een mooi ringetje cadeau. Na 
een tijdje dit allemaal in huis gevierd te hebben, ging de jeugd spelen in de 
speeltuin in de buurt. Op een grasveldje aldaar gingen ze een balspel doen. Na 
enige tijd ontdekte de jarige ‘tiener’ dat ze het ringetje verloren was. In tranen 
ging ze naar huis. Ze vroeg of oma even mee ging zoeken samen met alle 
andere kinderen. Oma kon goed zoeken, zei ze, want ze had iets met een 
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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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is in Winssen op het protestantse kerkhof begraven bij haar man. Het graf is nog 
aanwezig. 
Het geboortehuis van Albert en zijn zus staat op bladzijde 51 van mijn boek: een 
rondje door Winssen. En op dezelfde bladzijde de trouwfoto van Töntje Dibbits 
en Jopie Hendriks. 
© G.G. (Bart) Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com 
Bethovengaarde 144 Oss 5344 CK. 
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KERK EWIJK 100 JAAR GELEDEN INGEWIJD 

Op 01-10-2017 is het 100 jaar geleden dat onze parochiekerk werd 
ingewijd. April vorig jaar heeft er al een artikeltje in de Rondom gestaan. Om 
dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft zich een comité 
gevormd die iedereen vroegtijdig oproept om een bijdrage aan dit jubileum te 
leveren. 

Heeft U foto’s met daarop een memorabel feit rondom de kerk of een 
leuke anekdote uit deze 100 jarige geschiedenis? Lever deze dan in bij één van 
onderstaande personen. Ook als u hulp wilt bij het aanleveren van het een of 
ander staan we u graag terzijde. De bijdragen zullen t.z.t. verschijnen. We 
roepen ook mensen op om ons anderszins te ondersteunen. 

In de nabije toekomst hoort u meer over te ontwikkelen activiteiten. 
Laten we er met zijn allen iets moois van maken! 
 
Het comité, Arno Spin, Jaap Peters, Theo Coenders 
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zekere Antonius (ze woonde op de Antoniuslaan, zodoende kon ze die naam 
onthouden). Met bezems en harken werd het grasveldje uitgekamd. Alles 
zonder resultaat. “Oma, jij hebt vertrouwen in die Antonius, die moet je 
aanroepen als iets verloren is. Oma, dat moet je nu maar doen”. Het zoeken 
ging door. Oma bleef schietgebedjes bidden. De tieners beste vriendin zei op 
een gegeven moment dat het wel een zoeken is naar een speld in een hooiberg, 
maar je moet wel blijven geloven. Toevallig liep er een moeder met een klein 
meisje op straat bij die speeltuin. Ze vroeg wat ze aan het zoeken waren. Het 
hele verhaal werd haar verteld en ze kon het verdriet van die jarige best 
begrijpen. Uiteindelijk werd het zoeken gestaakt. De verjaardagsgasten gingen 
verder in huis. Na een klein kwartiertje werd er aangebeld. Dat kleine meisje 
van die moeder had het ringetje gevonden. De jarige was weer in haar nopjes. 
De verjaardag was ‘gered’. De eerlijkste vindster werd beloond met een zakje 
chips en ging weer naar huis. Antonius had de schietgebedjes van oma 
verhoord. Toeval? Of is er meer tussen hemel en aarde?  
ANTONIUS EN DE PORTEMONNEE: Een jong stel vertrok onlangs naar 
Curaçao om daar te gaan werken in een duikschool. Opeens was de vrouw 
tijdens haar werk haar portemonnee kwijt met geld, pasjes, en heel wat meer 
persoonlijke dingen er in. Meteen werd de politie gebeld, maar de politie in 
Curaçao zijn helaas niet ‘van de vlugsten’. Toen in paniek naar moeder in 
Nederland gemaild en gebeld, maar moeder kon ook niets doen. Toen werd 
oma ingeschakeld om tot Antonius te bidden, de patroon van verloren zaken. 
Oma kende nog wel het schietgebedje: “Antonius, beste vrind, zorg dat ik 
mijn ……. terugvind”. Oma heeft er heel wat tijd aan besteed om Antonius te 
‘bereiken’: “Antonius, a.u.b., goede vriend. U moet even naar Curaçao, en 
geef die verloren portemonnee terug aan mijn kleindochter”. Een paar dagen 
heeft ze constant dit gebedje gebeden en bleef geloven dat het goed zou 
komen. Drie dagen later kwam er een telefoontje uit Curaçao: “Oma, mijn 
portemonnee is terug”. Oma was opgelucht en blij. De portemonnee was 
gevonden door een duiker op de bodem van de zee daar bij die duikschool, 
wel zonder het geld en de pasjes, maar wel met haar persoonlijke dingen en 
dat was voor haar het belangrijkste. Ze was oma heel dankbaar en oma was 
Antonius heel dankbaar. “Kijk nu, Antonius werkt overal op de wereld”.  
Toeval? Of is er meer tussen hemel en aarde? 
Misschien zijn er nog wel meer verhalen zoals hier boven… (wordt vervolgd) 
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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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Hij kreeg bloed toegediend en kwam weer tot bewustzijn. Operatie volgde en 
toen bleek dat zijn darmen waren geperforeerd door botsplinters van de 
verongelukte luitenant. Ook had hij ernstige brandwonden opgelopen.  
Door het ministerie van defensie werden de ouders van Albert ingelicht en werd 
binnen twee dagen geregeld dat zij op kosten van defensie, met het vliegtuig naar 
Paramaribo konden. Vader Töntje en de verloofde van Albert genaamd Annie 
Nas zijn per KLM vliegtuig naar Paramaribo gegaan. Moeder Jopie bleef thuis 
omdat zij vliegangst had.  
Albert werd meteen met een bezoek vereerd en er waren in een hotel twee 
slaapkamers voor Töntje en Annie geregeld. In het ziekenhuis raakte Albert al 
spoedig aan de beterende hand, alhoewel niet alle splinters direct uit zijn lichaam 
konden worden verwijderd. Nu vijftien jaar geleden zijn de laatste verwijderd 
kunnen worden. 
Toen Albert terug kwam uit Suriname stond er bij zijn ouderlijke woning een 
ereboog. Ook zijn familie en de buurt was in feeststemming. 
Nadat Albert voldoende was genezen van het ernstig ongeluk dat hem was 
overkomen ging hij aan het werk. Hij werd zelfstandig ondernemer maar door de 
felle concurrentie stopte hij na enkele jaren. Als bedrijfsleider is hij toen 
begonnen bij Beerkens supermarkten met vestingen in Nijmegen, Brabant en 
Limburg. In 1982 werd Beerkens overgenomen door Groenewoudt Beheer en 
daar werd Albert verkoopleider en inkoper. Deze functie heeft hij vervult tot 
2001. 
Albert trouwde met genoemde Annie Nas en uit het huwelijk zijn twee jongens 
geboren in 1965 en 1967.  
Datum 30-11-1987, zijnde de verjaardag van Albert Dibbits.  
Albert was op die dag al vroeg op pad toen zijn vrouw hem belde dat zijn vader 
Töntje Dibbits, wonende in Dreumel, plotseling was overleden. Samen zijn ze 
naar Dreumel gegaan om met moeder de begrafenis te regelen. Omstreeks 19.00 
uur op die dag belde de gemeentepolitie Nijmegen dat hun jongste zoon ernstig 
gewond was geraakt bij een verkeersongeval en in het Radboud ziekenhuis was 
opgenomen. Met spoed zijn Albert en Annie naar het ziekenhuis gegaan. Bleek 
dat hun zoon zeer ernstig gewond was. Na zes weken in coma te hebben gelegen 
overleed hij in het ziekenhuis op veertien januari 1988. 
Albert en Annie, die in Nijmegen wonen, hebben drie kleinkinderen.  
Jopie Dibbits-Hendriks overleed in het verpleeghuis te Ewijk op 26-06-1993 en 
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VORMSEL IN EWIJK EN WINSSEN 
Op zaterdag 11 April 2015 zullen in Winssen vijftien jongens en meisjes om 
17.00 het Sacrament van het Vormsel ontvangen, en in Ewijk zullen acht 
jongens en meisjes om 19.00 uur het vormsel ontvangen. De vormheer zal zijn 
Vicaris Joris Schröder. Hij zal namens de bisschop toedienen aan deze 23 
jongens en meisjes. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Elke maandagmiddag na 
schooltijd komen de acht jongelui van Ewijk bij elkaar, en elke 
donderdagmiddag na schooltijd de vijftien jongelui van Winssen. Op 
woensdagmiddag 11 maart zijn we naar de Groene Moskee in Druten geweest, 
waar de mensen van de moskee vertelden over hun manier van bidden en de 
geschiedenis van de islam. Ze zullen zich presenteren in de kerk. In Winssen 
gebeurt dat op zaterdagavond 14 maart, en in Ewijk op zaterdagavond 21 
maart. Bij beide vieringen zullen de vormelingen iets vertellen over zichzelf 
en over hun persoonlijke talenten. Op woensdagavond 25 maart zullen zij 
aanwezig zijn bij de musical “The Passion” om 20.00 uur in de kerk van 
Beuningen en er staan nog een paar activiteiten op het programma. 

De vormelingen in Winssen zijn: Jan Boon, Berthe Boon, Teun Born, 
Mandy Burgers, Joost v.d. Dobbelsteen, Meike Enning, Luc Jacobs, Max 
Janssen, Viktor v.d. Kamp, Elle Loeffen, Loes Maille, Stijn Romviel, Cas 
Verploegen, Sam Verploegen en Kas de Wit. 

De vormelingen in Ewijk zijn: Bjorn Derks, Daisy Derks, Lisa Gerrits, 
Marieke van der Heyden, Auke van Kuijk, Minoes Peters, Jim Roelofs en 
Sannie Tromp. 
We wensen hen allen een mooie voorbereiding! 

 
VAN DE CONTACTRAAD WINSSEN 
Allereerst willen we de dames en heren die de kerkbalans verzorgd hebben 
heel hartelijk dankzeggen. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk 
iedereen te bereiken. 

23 Februari hebben we samen met de contactraad van Ewijk 
vergaderd. We luisteren naar elkaars bevindingen en leren hiervan, zoals hoe 
er wordt gewerkt bij het overlijden van een parochiaan. Dit gaat alsvolgt: de 
familie kiest een uitvaartondernemer. De uitvaart-ondernemer neemt contact 
op met het secretariaat in Beuningen. Vanuit Beuningen wordt zo snel 
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mogelijk Pastoor Visschedijk voor Winssen en Ewijk geïnformeerd. In 
Winssen zorgen dan de Pastoor en Marga Roelofs dat alles zoals gebruikelijk 
verloopt. Aan het opgeven van misintenties is ook niets veranderd. Tonnie 
Hermens noteert de data en bij haar rekent u ook af. We proberen allen onze 
werkzaamheden te houden. Dat liep en loopt nog steeds goed. 

Wat een mooie vooruitgang is, is dat er gewerkt wordt in de 
boomgaard rond de kerk. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is begonnen 
aan het snoeien en vervangen van fruitbomen. Dit wordt gesubsidieerd door 
Landschapsbeheer en de gemeente. Het kerkbestuur, vertegenwoordigd door 
bestuurslid Pieter Oosterhout (architect), zal de werkzaamheden nauwgezet 
volgen. Een mooi, maar groot karwei. Vanuit Landschapsbeheer is het de 
bedoeling, na deze opknapbeurt, de parochianen het verder te laten bijhouden. 
Hierover hoort u nog. 

Dat er af en toe iets niet loopt zoals in het boekje vermeld staat, komt 
omdat de pastoor niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Nu pastoor Van 
Dooren uit Beuningen ziek is, gaat dat misschien vaker voorkomen. We 
wensen pastoor Van Dooren heel veel sterkte. 
De contactraad Winssen heeft 16 maart weer een bijeenkomst en ook met 
Ewijk houden we contact. Namens de contactraad, Riet de Graaf 

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

Wethouder in gesprek over locatie Overmars. In de Gelderlander 
van 23 januari jl. de mededeling dat wethouder Geert Hendriks in overleg gaat 
met Woonzorg Nederland over wat er met de locatie van zorgcentrum 
Overmars gaat gebeuren. Hij betreurt de sluiting, maar het is een zelfstandige 
keuze van de zorgverlener Zorggroep Maas & Waal. 

Sluiting zorgcentrum. We hebben het hier juist zo goed: de 
gedwongen verhuizing valt bewoners Overmars rauw op het dak, toch 
moeten ze eraan geloven. In de krant van 23 januari jl. een mooie grote foto 
van mevrouw van Kampen–Groeleken van 89 jaar in haar woning in 
Overmars. De sluiting van Zorgcentrum Overmars is gespreksonderwerp 
nummer één in het centrum. De bewoners balen enorm, dachten ze dat ze tot 
het eind van hun leven hier konden blijven wonen, nu zit er een verhuizing 
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foeragehandel (meel en stro) en fruit. 
Cor en Annie hebben hun knecht Albert ook altijd op allerlei gebied gesteund. Zo 
kreeg hij daar, ook was het in werktijd, alle gelegenheid om cursussen op 
middenstandsgebied en management te volgen. En die heeft hij dan ook met een 
diploma of met een getuigschrift op zak kunnen afsluiten. 
Na zes jaar bij Cor en Riek te hebben gewerkt kreeg hij een oproep om zijn 
dienstplicht te vervullen. In maart 1962 moest hij zich melden voor een opleiding 
bij de Koninklijke Marechaussee in de Willem III kazerne te Apeldoorn. Na 
enkele maanden vertrok hij uit Apeldoorn omdat hij de kans kreeg om voor 
enkele maanden een tropenopleiding te gaan volgen bij een militaire eenheid in 
Oirschot (NB). Na die opleiding werd hij uitgezonden naar Suriname waar hij 
allerlei ordonnans-diensten deed. En met zijn maten dronk hij daar voor het eerst 
in zijn leven Parbo bier(rijste bier) uit literflessen. Ook moest Albert met de 
groep regelmatig deelnemen aan een militaire oefening in de Savanne van 
Zanderij bij Paramaribo. Op woensdag veertien augustus 1963 omstreeks 14.00 
uur kregen zij daar van de reserve tweede luitenant P.G. Dekker afkomstig uit 
Santpoort, instructie over het gebruik van een nieuw soort handgraat. De 
luitenant gebruikte hierbij geen oefenhandgranaat maar een “echte”. De groep 
ondergeschikten stond om de luitenant heen toen de handgranaat in de zijn hand 
ontplofte. De luitenant werd vol geraakt en was op slag dood. Granaatsplinters en 
lichaamsdelen van de luitenant vlogen in het rond. Ook Albert en anderen 
werden hierbij ernstig tot zwaar gewond. 
Direct na het ernstig ongeval werden de gewonden in een drietonner afgevoerd 
naar kampement Zanderij ongeveer vijf kilometer gelegen van de plaats van het 
ongeval. De weg zat vol met kuilen en andere obstakels. Op het kampement 
aangekomen moesten de daar gelegerde militairen hun matras afstaan waar de 
gewonden opgelegd werden.  
Daarna ging het vervoer verder naar het vliegveld van Zanderij en toen zij daar 
aankwamen was het inmiddels al 16.00 uur. Daar werden de gewonden uit de 
drietonner gedragen en langs een zandweg gelegd. Daar moest gewacht worden 
op enkele jeeps die voor het vervoer moesten zorgen naar het 60 kilometer verder 
gelegen hospitaal in Paramaribo. Daar aangekomen werd degene die het hardst 
schreeuwde het eerst door een chirurg geholpen. Albert werd op het matras naar 
binnen gedragen en bij de lift bleek dat die te klein was. Met al dat gedoe raakte 
Albert, door ernstig bloedverlies, buiten bewustzijn.  
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ruimte in Overmars om deze mensen tijdelijk op te vangen. Het ziet ernaar uit 
dat de seniorenflat Notenhout is hersteld voordat de bewoners van Overmars 
moeten verhuizen.  

Ontwikkelaar Fruithof hoopvol. In de Gelderlander van 10 maart de 
mededeling dat de ontwikkelaar van bouwproject De Fruithof goede hoop 
heeft dat er binnenkort iets van de grond zal komen. Er is op 26 februari een 
informatieavond geweest en deze is druk bezocht. Mensen kunnen formulieren 
inleveren, zodat de projectontwikkelaar de balans kan opmaken. De 
belangrijkste vraag is aan welk soort woningen er behoefte is in Winssen? In 
het oude plan is ruimte voor zeventig woningen. Winssen is gebaat bij een 
woonplek voor starters. De projectontwikkelaar hoopt aan een goede 
ontwikkeling van het dorp bij te kunnen dragen. 

 
OUD WINSSEN – ALBERT DIBBITS 
Albert Dibbits geboren in Winssen. Begin dit jaar kwam ik in contact met Albert 
Dibbits, zijnde een zoon van Antonius (Tôntje) Dibbits en Jopie Hendriks, 
gewoond hebbende in Winssen aan de Van Heemstraweg hoek Plakstraat (later 
woonde daar de familie T.A. Huisman). Ook had dit echtpaar een dochter 
genaamd Dinie Dibbits die trouwde met Otto Wijgerse en in Maasbommel is 
gaan wonen. Tôntje Dibbits was opgegroeid in de Koningstraat in Ewijk en Jopie 
was geboren en opgegroeid in Winssen in het huis waar zij vele jaren met haar 
gezin heeft gewoond. Zij was een dochter van Gijs Hendriks en Dien van 
Gijtenbeek (zus van Dirk van Gijtenbeek). 
Albert Dibbits is geboren in Winssen op 30-11-1942. Als leerplichtige volgde hij 
lager onderwijs aan de protestant-christelijke school in Druten. Daarna volgde hij 
Mulo-onderwijs in Nijmegen en in die stad vond hij ook een baantje, namelijk in 
de groente- en fruitzaak van het echtpaar Cornelis (Cor) Johannes van Welie- 
Hendrika (Riek) Wilhelmina Valks gevestigd in de Lange Hezelstraat 40. Cor 
was geboren en getogen op de Plak in Winssen en Riek in Wijchen. Cor is niet 
oud geworden, hij overleed op 49 jarige leeftijd. 
Als dorpsjongen moest Albert in de groente- en fruitzaak van Cor en Riek wel 
wennen aan de stadse mensen. Hij kreeg te maken met klanten uit alle lagen van 
de Nijmeegse  bevolking zoals uit de benedenstad en uit de meer “deftigen” van 
de Parkweg en omgeving. Maar de omgang ermee ging hem goed af en dat had 
hij niet van een vreemde. Vader Tôntje Dibbits kon dat ook met zijn 
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aan te komen. Dit omdat volgens Zorggroep Maas & Waal het gebouw 
verouderd is, de kamers te klein zijn en de deuropeningen te smal. De 
bewoners vinden het erg, want ze hebben het juist goed en willen helemaal 
niet weg. Er zijn inmiddels informatiebijeenkomsten geweest met familieleden 
waarin de mensen niet alleen boos maar ook verdrietig en teleurgesteld waren. 
De Zorggroep heeft toegezegd de kosten van de verhuizing voor haar rekening 
te nemen en de zorg die ze hebben, behouden ze. Ook het personeel wordt niet 
ontslagen en gaat mee naar een van de andere zorgcentra van de Zorggroep. 

Zorgen om toekomst leegstaand pand. Uit meerdere hoeken worden 
zorgen geuit over de toekomst van het complex van Overmars. Het 
zorgcentrum neemt een prominente plek in Winssen in. Raadslid Pascal 
Cobussen gaat hier in de raadsvergadering vragen over stellen, want de 
gevolgen voor de sluiting zijn groot voor de leefbaarheid van Winssen. 
Zorggroep Maas & Waal huurt van Woonzorg Nederland het pand en zij zijn 
al jaren in overleg over een andere invulling van het gebouw. Zij hebben al 
om de tafel gezeten met andere zorgaanbieders uit de regio zoals ’s Heeren 
Loo, Pluryn en Driestroom. Er is onderzocht of ze gezamenlijk konden 
investeren in het gebouw zodat er ook mensen met zwaardere zorg konden 
worden opvangen. Dat bleek niet rendabel en daarom is er geen toekomst 
meer op deze plek. 

Roep om huizenstarters in Winssen. In de krant van 29 januari jl. de 
mededeling van Roel van Beuningen, raadslid van Beuningen Nu & Morgen 
dat er in Winssen op korte termijn huizen voor starters gebouwd moeten 
worden. Het aantal jonge mensen in Winssen loop terug als er niet snel iets 
gebeurt. Het laatste woningbouwproject voor starters is meer dan dertig jaar 
geleden. De gevolgen van de vergrijzing zijn al te merken, want de 
basisschool staat al gedeeltelijk leeg en ook verenigingen zien hun aanwas 
slinken. Het bestaande nieuwbouwplan heet De Fruithof. Volgens Roel van 
Beuningen zijn de aangeboden 70 woningen te duur voor starters. De 
wethouder heeft toegezegd dat er binnenkort een peiling zal plaatsvinden in 
Winssen waar behoefte aan is. 

Raad gunt Roda ’28 veld van kunstgras. In de krant van 28 januari 
jl. de mededeling dat voetbalvereniging Roda 130.000 euro van de gemeente 
krijgt voor de aanleg van een kunstgrasveld. De raad heeft dat in haar 
raadsvergadering van 27 januari jl. besloten. Dit besluit is niet zonder slag of 
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stoot gegaan want oorspronkelijk zou niet alleen Roda, maar ook WVW uit 
Weurt een half kunstgrasveld krijgen, echter dat bleek te duur te zijn. De clubs 
hadden liever een wedstrijdveld maar Roda is ook blij met een klein 
trainingsveld. Het is de bedoeling dat het kunstgrasveld van de Hutgraaf deels 
wordt hergebruikt in Winssen. Het gaat dan voornamelijk om het hekwerk en 
de onderlaag. 

Suggestie voor Overmars: huisvest tijdelijk jongeren. In de krant 
van vrijdag 30 januari jl. een foto van een bewoner voor Overmars wat van de 
zomer leeg komt te staan. Wat te doen met het gebouw is de vraag? Deze 
vraag houdt het dorp Winssen erg bezig. De eigenaar van het pand Woonzorg 
Nederland staat open voor alle ideeën. De veertig bewoners moeten 
binnenkort verhuizen. Naast de commotie over de verplichte verhuizing zijn er 
ook zorgen over de toekomst van het pand dat volgens de eigenaar geen 
“spookhuis” mag worden. Woonzorg is niet van plan om asielzoekers te 
plaatsen en zij geven aan dat er nog geen enkel plan is. Woonzorg gaat 
binnenkort in gesprek met de gemeente over de toekomstplannen. Onderzocht 
zal worden wat mogelijk is. De opties zijn: verkoop aan een andere partij, 
sloop, nieuwbouw of het idee om jongeren te huisvesten. Dat idee kwam van 
Pascal Cobussen, raadslid BN&M. Hij merkt op dat Winssen een tekort heeft 
aan starterswoningen en de jongeren wijken daarom genoodzaakt uit naar een 
andere dorp. Zij zouden wel graag in Winssen willen blijven wonen. Totdat er 
starterswoningen zijn, zou een overbruggingsperiode in Overmars ideaal voor 
hen zijn. Ook zou je senioren die in Winssen willen blijven wonen de 
gelegenheid kunnen geven met hulp van buurt- en of thuiszorg. Dan kun je de 
kamers die over blijven tegen een gereduceerde prijs aan jongeren verhuren 
met de verplichting dat ze twee keer per maand vrijwilligerswerk moeten 
uitvoeren. Ook Winssenaar Jos Elbers heeft ideeën en Edwin Zuidwijk van 
Woonzorg gaat ook met hem in gesprek. 

Zitting winning zand in Winssen. In de Gelderlander van 13 februari 
jl. de mededeling dat bij de Raad van State op 23 februari de kwestie of voor 
het zandwinproject Geertjesgolf op de grens van Winssen en Deest terecht 
toestemming gegeven is centraal staat. Belangengroepen uit de buurt hebben 
grote bezwaren tegen de ontzanding, omdat het landschap vernield wordt en 
het te veel overlast voor omwonenden oplevert. Tegenstanders van de 
Geertjesgolf zijn Winssen Ontwikkelt Zichzelf (WOZZ), Goeie Gronde uit  
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Deest, negen omwonenden, Vrijwillig Landschapsbeheer en de werkgroep 
Geertjesgolf. Zij willen dat de vergunningen van zowel de provincie als van 
het Waterschap Rivierenland worden vernietigd. Ook de vastgestelde 
bestemmingsplannen van de gemeente Druten en Beuningen zouden ze het 
liefst in de prullenbak zien verdwijnen. Nederzand is het projectbureau dat de 
zandwinning leidt. Zij wil gedurende 15 jaar zo’n 25 miljoen ton zand winnen. 
Dat zand is weer bedoeld voor de bouw en industrie. In een gebied van ruim 
240 hectare in Winssen wordt 135 hectare afgegraven! Daardoor ontstaat er 
een enorm grote plas water. Na de zandwinning zal deze plas ingericht gaan 
worden als natuurgebied. Het zand zal via een transportband richting de Waal 
naar een voorhaven gaan. Deze voorhaven wordt gecreëerd zodat schepen het 
zand kunnen inladen en vervoeren over de rivier. 

Jongerenvereniging Winssen verhuist mogelijk naar dorpshuis. In 
de krant van zaterdag 14 februari jl. de mededeling dat de jongerenvereniging 
uit Winssen onderzoekt of het mogelijk is om te verhuizen naar dorpshuis De 
Paulus. Als dat het geval is, komt er een einde aan het jeugdhonk Pandahara 
aan de Kennedysingel. Maar ook zal er eerst een flinke verbouwing voor 
nodig zijn bij de Paulus om de jongeren een goede ruimte te geven. Er is begin 
februari gesproken met de gemeente, Perspectief, de jongerenvereniging en 
De Paulus. Wethouder Piet de Klein is voorstander om zoveel mogelijk 
verenigingen met maatschappelijke functies in een dorpshuis onder te brengen 
en daar de activiteiten te houden. De jongerenvereniging moet nog in gesprek 
met de leden over de mogelijke verhuizing. De gemeente en De Paulus 
onderzoeken of een verbouwing haalbaar is.  

Alle bewoners van Notenhout vinden onderdak. In de krant van 27 
februari jl. de mededeling dat de bewoners die getroffen zijn door de brand in 
de seniorenflat Notenhout uit Nijmegen tijdelijk onderdak vinden in Huize 
Overmars in Winssen. Overmars vangt slachtoffers op in kamers die zijn 
ingericht met meubilair wat gedoneerd is. Conny van Coolwijk plaatste een 
oproep op Facebook met de vraag of mensen meubels en spullen hadden voor 
de opvang van de bewoners die getroffen waren door de brand in Nijmegen. 
Als snel is haar bericht maar liefst 160 keer gedeeld op Facebook en alles wat 
ze nodig hadden is er al! Mensen hoeven geen spullen meer aan te bieden. 
Inmiddels zijn er al twee kamers bewoond door bewoners van de seniorenflat 
Notenhout en twee andere bewoners komen binnenkort. Er is voldoende 
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat 21 maart 19.00u Voorstellen Vormelingen Nico & Carla 19.00u Vormsel: L. Donkers &

J. Schepers
KOM

Zo. 22 maart 10.00u Jan Volkers heren 10.00u WoCo Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 28 maart 19.00u B.Visschedijk
voorst. 1e com.

Dinge-dong 19.00u nog niet bekend volgt 19.00u Pastor Jan de Waal KvD

Zo. 29 maart 10.00u B.Visschedijk
voorst. 1e com.

jeugd koor 10.00u nog niet bekend volgt 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Do 2 april Witte Donderdag 19.00u Pastor Bertus Visschedijk LGK 19.00u nog niet bekend Gem. koor

Vrij 3 april Goede Vrijdag 19.00u Pastor Bertus Visschedijk vol koor 19.00u diaken L. Donkers KOM 15.00u ? ?

Zat. 4 april 19.00u Pastor Bertus Visschedijk vol koor 21.00u Pastor Bertus Visschedijk LGK 21.00u diaken L. Donkers KOM 21.00u Pastor Jan de Waal GK

Zo. 5 april 9.30u Pastor Bertus Visschedijk vol koor 11.00u Pastor Bertus Visschedijk LGK 10.00u diaken L. Donkers Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal OC

Ma. 6 april 10.00u Pastor Bertus Visschedijk Vision 10.00u nog niet bekend geen

Zat. 11 april 17.00u Vormsel: Schrőder & 
Visschedijk

19.00u Vormsel: Schrőder & 
Visschedijk

jeugd koor 19.00u nog niet bekend geen

Zo. 12 april 10.00u nog niet bekend Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal SCA

Zat. 18 april 19.00u WoCo Dames 19.00u WoCo geen

Zo. 19 april 10.00u Pastor Bertus Visschedijk LGK 10.00u nog niet bekend
(1e communie)

Stuiter-ballen 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 25 april 19.00u Pastor Bertus Visschedijk -- 19.00u nog niet bekend geen

Zo. 26 april 10.00u Pastor Bertus Visschedijk heren 10.00u nog niet bekend geen 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 2 mei 19.00u Pastor Bertus Visschedijk Dames 19.00u nog niet bekend geen

Zo. 3 mei 10.00u Pastor Bertus Visschedijk -- 10.00u nog niet bekend geen 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 9 mei 19.00u Pastor Bertus Visschedijk St. Agatha 19.00u nog niet bekend geen

Zo. 10 mei 10.00u Pastor Bertus Visschedijk vol koor 10.00u nog niet bekend Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Do. 14 mei Hemelvaart 10.00u Pastor Bertus Visschedijk LGK 10.00u nog niet bekend ? 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 16 mei 19.00u Jan Volkers Dames 19.00u WoCo geen

Zo. 17 mei 10.00u WoCo LGK 10.00u nog niet bekend Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Zat. 23 mei 19.00u nog niet bekend geen 19.00u Pastor Jan de Waal OC

Zo. 24 mei 11.00u Pastor Bertus Visschedijk vol koor 9.30u Pastor Bertus Visschedijk LGK 10.00u nog niet bekend Gem. koor 9.30u Pastor Jan de Waal GK

Ma. 25 mei 10.00u 1e communie
Pastor Bertus Visschedijk

jeugd koor 10.00u nog niet bekend ?

7e zondag Paastijd

Pinksteren

5e zondag Paastijd

Moederdag, 6e 
zondag Paastijd

3e zondag Paastijd

4e zondag Paastijd

Pasen

Beloken Pasen

5e zondag 
40dagentijd

Palmpasen

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

H. Andreas
Weurt
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stoot gegaan want oorspronkelijk zou niet alleen Roda, maar ook WVW uit 
Weurt een half kunstgrasveld krijgen, echter dat bleek te duur te zijn. De clubs 
hadden liever een wedstrijdveld maar Roda is ook blij met een klein 
trainingsveld. Het is de bedoeling dat het kunstgrasveld van de Hutgraaf deels 
wordt hergebruikt in Winssen. Het gaat dan voornamelijk om het hekwerk en 
de onderlaag. 

Suggestie voor Overmars: huisvest tijdelijk jongeren. In de krant 
van vrijdag 30 januari jl. een foto van een bewoner voor Overmars wat van de 
zomer leeg komt te staan. Wat te doen met het gebouw is de vraag? Deze 
vraag houdt het dorp Winssen erg bezig. De eigenaar van het pand Woonzorg 
Nederland staat open voor alle ideeën. De veertig bewoners moeten 
binnenkort verhuizen. Naast de commotie over de verplichte verhuizing zijn er 
ook zorgen over de toekomst van het pand dat volgens de eigenaar geen 
“spookhuis” mag worden. Woonzorg is niet van plan om asielzoekers te 
plaatsen en zij geven aan dat er nog geen enkel plan is. Woonzorg gaat 
binnenkort in gesprek met de gemeente over de toekomstplannen. Onderzocht 
zal worden wat mogelijk is. De opties zijn: verkoop aan een andere partij, 
sloop, nieuwbouw of het idee om jongeren te huisvesten. Dat idee kwam van 
Pascal Cobussen, raadslid BN&M. Hij merkt op dat Winssen een tekort heeft 
aan starterswoningen en de jongeren wijken daarom genoodzaakt uit naar een 
andere dorp. Zij zouden wel graag in Winssen willen blijven wonen. Totdat er 
starterswoningen zijn, zou een overbruggingsperiode in Overmars ideaal voor 
hen zijn. Ook zou je senioren die in Winssen willen blijven wonen de 
gelegenheid kunnen geven met hulp van buurt- en of thuiszorg. Dan kun je de 
kamers die over blijven tegen een gereduceerde prijs aan jongeren verhuren 
met de verplichting dat ze twee keer per maand vrijwilligerswerk moeten 
uitvoeren. Ook Winssenaar Jos Elbers heeft ideeën en Edwin Zuidwijk van 
Woonzorg gaat ook met hem in gesprek. 

Zitting winning zand in Winssen. In de Gelderlander van 13 februari 
jl. de mededeling dat bij de Raad van State op 23 februari de kwestie of voor 
het zandwinproject Geertjesgolf op de grens van Winssen en Deest terecht 
toestemming gegeven is centraal staat. Belangengroepen uit de buurt hebben 
grote bezwaren tegen de ontzanding, omdat het landschap vernield wordt en 
het te veel overlast voor omwonenden oplevert. Tegenstanders van de 
Geertjesgolf zijn Winssen Ontwikkelt Zichzelf (WOZZ), Goeie Gronde uit  
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Deest, negen omwonenden, Vrijwillig Landschapsbeheer en de werkgroep 
Geertjesgolf. Zij willen dat de vergunningen van zowel de provincie als van 
het Waterschap Rivierenland worden vernietigd. Ook de vastgestelde 
bestemmingsplannen van de gemeente Druten en Beuningen zouden ze het 
liefst in de prullenbak zien verdwijnen. Nederzand is het projectbureau dat de 
zandwinning leidt. Zij wil gedurende 15 jaar zo’n 25 miljoen ton zand winnen. 
Dat zand is weer bedoeld voor de bouw en industrie. In een gebied van ruim 
240 hectare in Winssen wordt 135 hectare afgegraven! Daardoor ontstaat er 
een enorm grote plas water. Na de zandwinning zal deze plas ingericht gaan 
worden als natuurgebied. Het zand zal via een transportband richting de Waal 
naar een voorhaven gaan. Deze voorhaven wordt gecreëerd zodat schepen het 
zand kunnen inladen en vervoeren over de rivier. 

Jongerenvereniging Winssen verhuist mogelijk naar dorpshuis. In 
de krant van zaterdag 14 februari jl. de mededeling dat de jongerenvereniging 
uit Winssen onderzoekt of het mogelijk is om te verhuizen naar dorpshuis De 
Paulus. Als dat het geval is, komt er een einde aan het jeugdhonk Pandahara 
aan de Kennedysingel. Maar ook zal er eerst een flinke verbouwing voor 
nodig zijn bij de Paulus om de jongeren een goede ruimte te geven. Er is begin 
februari gesproken met de gemeente, Perspectief, de jongerenvereniging en 
De Paulus. Wethouder Piet de Klein is voorstander om zoveel mogelijk 
verenigingen met maatschappelijke functies in een dorpshuis onder te brengen 
en daar de activiteiten te houden. De jongerenvereniging moet nog in gesprek 
met de leden over de mogelijke verhuizing. De gemeente en De Paulus 
onderzoeken of een verbouwing haalbaar is.  

Alle bewoners van Notenhout vinden onderdak. In de krant van 27 
februari jl. de mededeling dat de bewoners die getroffen zijn door de brand in 
de seniorenflat Notenhout uit Nijmegen tijdelijk onderdak vinden in Huize 
Overmars in Winssen. Overmars vangt slachtoffers op in kamers die zijn 
ingericht met meubilair wat gedoneerd is. Conny van Coolwijk plaatste een 
oproep op Facebook met de vraag of mensen meubels en spullen hadden voor 
de opvang van de bewoners die getroffen waren door de brand in Nijmegen. 
Als snel is haar bericht maar liefst 160 keer gedeeld op Facebook en alles wat 
ze nodig hadden is er al! Mensen hoeven geen spullen meer aan te bieden. 
Inmiddels zijn er al twee kamers bewoond door bewoners van de seniorenflat 
Notenhout en twee andere bewoners komen binnenkort. Er is voldoende 
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ruimte in Overmars om deze mensen tijdelijk op te vangen. Het ziet ernaar uit 
dat de seniorenflat Notenhout is hersteld voordat de bewoners van Overmars 
moeten verhuizen.  

Ontwikkelaar Fruithof hoopvol. In de Gelderlander van 10 maart de 
mededeling dat de ontwikkelaar van bouwproject De Fruithof goede hoop 
heeft dat er binnenkort iets van de grond zal komen. Er is op 26 februari een 
informatieavond geweest en deze is druk bezocht. Mensen kunnen formulieren 
inleveren, zodat de projectontwikkelaar de balans kan opmaken. De 
belangrijkste vraag is aan welk soort woningen er behoefte is in Winssen? In 
het oude plan is ruimte voor zeventig woningen. Winssen is gebaat bij een 
woonplek voor starters. De projectontwikkelaar hoopt aan een goede 
ontwikkeling van het dorp bij te kunnen dragen. 

 
OUD WINSSEN – ALBERT DIBBITS 
Albert Dibbits geboren in Winssen. Begin dit jaar kwam ik in contact met Albert 
Dibbits, zijnde een zoon van Antonius (Tôntje) Dibbits en Jopie Hendriks, 
gewoond hebbende in Winssen aan de Van Heemstraweg hoek Plakstraat (later 
woonde daar de familie T.A. Huisman). Ook had dit echtpaar een dochter 
genaamd Dinie Dibbits die trouwde met Otto Wijgerse en in Maasbommel is 
gaan wonen. Tôntje Dibbits was opgegroeid in de Koningstraat in Ewijk en Jopie 
was geboren en opgegroeid in Winssen in het huis waar zij vele jaren met haar 
gezin heeft gewoond. Zij was een dochter van Gijs Hendriks en Dien van 
Gijtenbeek (zus van Dirk van Gijtenbeek). 
Albert Dibbits is geboren in Winssen op 30-11-1942. Als leerplichtige volgde hij 
lager onderwijs aan de protestant-christelijke school in Druten. Daarna volgde hij 
Mulo-onderwijs in Nijmegen en in die stad vond hij ook een baantje, namelijk in 
de groente- en fruitzaak van het echtpaar Cornelis (Cor) Johannes van Welie- 
Hendrika (Riek) Wilhelmina Valks gevestigd in de Lange Hezelstraat 40. Cor 
was geboren en getogen op de Plak in Winssen en Riek in Wijchen. Cor is niet 
oud geworden, hij overleed op 49 jarige leeftijd. 
Als dorpsjongen moest Albert in de groente- en fruitzaak van Cor en Riek wel 
wennen aan de stadse mensen. Hij kreeg te maken met klanten uit alle lagen van 
de Nijmeegse  bevolking zoals uit de benedenstad en uit de meer “deftigen” van 
de Parkweg en omgeving. Maar de omgang ermee ging hem goed af en dat had 
hij niet van een vreemde. Vader Tôntje Dibbits kon dat ook met zijn 
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aan te komen. Dit omdat volgens Zorggroep Maas & Waal het gebouw 
verouderd is, de kamers te klein zijn en de deuropeningen te smal. De 
bewoners vinden het erg, want ze hebben het juist goed en willen helemaal 
niet weg. Er zijn inmiddels informatiebijeenkomsten geweest met familieleden 
waarin de mensen niet alleen boos maar ook verdrietig en teleurgesteld waren. 
De Zorggroep heeft toegezegd de kosten van de verhuizing voor haar rekening 
te nemen en de zorg die ze hebben, behouden ze. Ook het personeel wordt niet 
ontslagen en gaat mee naar een van de andere zorgcentra van de Zorggroep. 

Zorgen om toekomst leegstaand pand. Uit meerdere hoeken worden 
zorgen geuit over de toekomst van het complex van Overmars. Het 
zorgcentrum neemt een prominente plek in Winssen in. Raadslid Pascal 
Cobussen gaat hier in de raadsvergadering vragen over stellen, want de 
gevolgen voor de sluiting zijn groot voor de leefbaarheid van Winssen. 
Zorggroep Maas & Waal huurt van Woonzorg Nederland het pand en zij zijn 
al jaren in overleg over een andere invulling van het gebouw. Zij hebben al 
om de tafel gezeten met andere zorgaanbieders uit de regio zoals ’s Heeren 
Loo, Pluryn en Driestroom. Er is onderzocht of ze gezamenlijk konden 
investeren in het gebouw zodat er ook mensen met zwaardere zorg konden 
worden opvangen. Dat bleek niet rendabel en daarom is er geen toekomst 
meer op deze plek. 

Roep om huizenstarters in Winssen. In de krant van 29 januari jl. de 
mededeling van Roel van Beuningen, raadslid van Beuningen Nu & Morgen 
dat er in Winssen op korte termijn huizen voor starters gebouwd moeten 
worden. Het aantal jonge mensen in Winssen loop terug als er niet snel iets 
gebeurt. Het laatste woningbouwproject voor starters is meer dan dertig jaar 
geleden. De gevolgen van de vergrijzing zijn al te merken, want de 
basisschool staat al gedeeltelijk leeg en ook verenigingen zien hun aanwas 
slinken. Het bestaande nieuwbouwplan heet De Fruithof. Volgens Roel van 
Beuningen zijn de aangeboden 70 woningen te duur voor starters. De 
wethouder heeft toegezegd dat er binnenkort een peiling zal plaatsvinden in 
Winssen waar behoefte aan is. 

Raad gunt Roda ’28 veld van kunstgras. In de krant van 28 januari 
jl. de mededeling dat voetbalvereniging Roda 130.000 euro van de gemeente 
krijgt voor de aanleg van een kunstgrasveld. De raad heeft dat in haar 
raadsvergadering van 27 januari jl. besloten. Dit besluit is niet zonder slag of 
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mogelijk Pastoor Visschedijk voor Winssen en Ewijk geïnformeerd. In 
Winssen zorgen dan de Pastoor en Marga Roelofs dat alles zoals gebruikelijk 
verloopt. Aan het opgeven van misintenties is ook niets veranderd. Tonnie 
Hermens noteert de data en bij haar rekent u ook af. We proberen allen onze 
werkzaamheden te houden. Dat liep en loopt nog steeds goed. 

Wat een mooie vooruitgang is, is dat er gewerkt wordt in de 
boomgaard rond de kerk. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is begonnen 
aan het snoeien en vervangen van fruitbomen. Dit wordt gesubsidieerd door 
Landschapsbeheer en de gemeente. Het kerkbestuur, vertegenwoordigd door 
bestuurslid Pieter Oosterhout (architect), zal de werkzaamheden nauwgezet 
volgen. Een mooi, maar groot karwei. Vanuit Landschapsbeheer is het de 
bedoeling, na deze opknapbeurt, de parochianen het verder te laten bijhouden. 
Hierover hoort u nog. 

Dat er af en toe iets niet loopt zoals in het boekje vermeld staat, komt 
omdat de pastoor niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Nu pastoor Van 
Dooren uit Beuningen ziek is, gaat dat misschien vaker voorkomen. We 
wensen pastoor Van Dooren heel veel sterkte. 
De contactraad Winssen heeft 16 maart weer een bijeenkomst en ook met 
Ewijk houden we contact. Namens de contactraad, Riet de Graaf 

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

Wethouder in gesprek over locatie Overmars. In de Gelderlander 
van 23 januari jl. de mededeling dat wethouder Geert Hendriks in overleg gaat 
met Woonzorg Nederland over wat er met de locatie van zorgcentrum 
Overmars gaat gebeuren. Hij betreurt de sluiting, maar het is een zelfstandige 
keuze van de zorgverlener Zorggroep Maas & Waal. 

Sluiting zorgcentrum. We hebben het hier juist zo goed: de 
gedwongen verhuizing valt bewoners Overmars rauw op het dak, toch 
moeten ze eraan geloven. In de krant van 23 januari jl. een mooie grote foto 
van mevrouw van Kampen–Groeleken van 89 jaar in haar woning in 
Overmars. De sluiting van Zorgcentrum Overmars is gespreksonderwerp 
nummer één in het centrum. De bewoners balen enorm, dachten ze dat ze tot 
het eind van hun leven hier konden blijven wonen, nu zit er een verhuizing 
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foeragehandel (meel en stro) en fruit. 
Cor en Annie hebben hun knecht Albert ook altijd op allerlei gebied gesteund. Zo 
kreeg hij daar, ook was het in werktijd, alle gelegenheid om cursussen op 
middenstandsgebied en management te volgen. En die heeft hij dan ook met een 
diploma of met een getuigschrift op zak kunnen afsluiten. 
Na zes jaar bij Cor en Riek te hebben gewerkt kreeg hij een oproep om zijn 
dienstplicht te vervullen. In maart 1962 moest hij zich melden voor een opleiding 
bij de Koninklijke Marechaussee in de Willem III kazerne te Apeldoorn. Na 
enkele maanden vertrok hij uit Apeldoorn omdat hij de kans kreeg om voor 
enkele maanden een tropenopleiding te gaan volgen bij een militaire eenheid in 
Oirschot (NB). Na die opleiding werd hij uitgezonden naar Suriname waar hij 
allerlei ordonnans-diensten deed. En met zijn maten dronk hij daar voor het eerst 
in zijn leven Parbo bier(rijste bier) uit literflessen. Ook moest Albert met de 
groep regelmatig deelnemen aan een militaire oefening in de Savanne van 
Zanderij bij Paramaribo. Op woensdag veertien augustus 1963 omstreeks 14.00 
uur kregen zij daar van de reserve tweede luitenant P.G. Dekker afkomstig uit 
Santpoort, instructie over het gebruik van een nieuw soort handgraat. De 
luitenant gebruikte hierbij geen oefenhandgranaat maar een “echte”. De groep 
ondergeschikten stond om de luitenant heen toen de handgranaat in de zijn hand 
ontplofte. De luitenant werd vol geraakt en was op slag dood. Granaatsplinters en 
lichaamsdelen van de luitenant vlogen in het rond. Ook Albert en anderen 
werden hierbij ernstig tot zwaar gewond. 
Direct na het ernstig ongeval werden de gewonden in een drietonner afgevoerd 
naar kampement Zanderij ongeveer vijf kilometer gelegen van de plaats van het 
ongeval. De weg zat vol met kuilen en andere obstakels. Op het kampement 
aangekomen moesten de daar gelegerde militairen hun matras afstaan waar de 
gewonden opgelegd werden.  
Daarna ging het vervoer verder naar het vliegveld van Zanderij en toen zij daar 
aankwamen was het inmiddels al 16.00 uur. Daar werden de gewonden uit de 
drietonner gedragen en langs een zandweg gelegd. Daar moest gewacht worden 
op enkele jeeps die voor het vervoer moesten zorgen naar het 60 kilometer verder 
gelegen hospitaal in Paramaribo. Daar aangekomen werd degene die het hardst 
schreeuwde het eerst door een chirurg geholpen. Albert werd op het matras naar 
binnen gedragen en bij de lift bleek dat die te klein was. Met al dat gedoe raakte 
Albert, door ernstig bloedverlies, buiten bewustzijn.  
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Hij kreeg bloed toegediend en kwam weer tot bewustzijn. Operatie volgde en 
toen bleek dat zijn darmen waren geperforeerd door botsplinters van de 
verongelukte luitenant. Ook had hij ernstige brandwonden opgelopen.  
Door het ministerie van defensie werden de ouders van Albert ingelicht en werd 
binnen twee dagen geregeld dat zij op kosten van defensie, met het vliegtuig naar 
Paramaribo konden. Vader Töntje en de verloofde van Albert genaamd Annie 
Nas zijn per KLM vliegtuig naar Paramaribo gegaan. Moeder Jopie bleef thuis 
omdat zij vliegangst had.  
Albert werd meteen met een bezoek vereerd en er waren in een hotel twee 
slaapkamers voor Töntje en Annie geregeld. In het ziekenhuis raakte Albert al 
spoedig aan de beterende hand, alhoewel niet alle splinters direct uit zijn lichaam 
konden worden verwijderd. Nu vijftien jaar geleden zijn de laatste verwijderd 
kunnen worden. 
Toen Albert terug kwam uit Suriname stond er bij zijn ouderlijke woning een 
ereboog. Ook zijn familie en de buurt was in feeststemming. 
Nadat Albert voldoende was genezen van het ernstig ongeluk dat hem was 
overkomen ging hij aan het werk. Hij werd zelfstandig ondernemer maar door de 
felle concurrentie stopte hij na enkele jaren. Als bedrijfsleider is hij toen 
begonnen bij Beerkens supermarkten met vestingen in Nijmegen, Brabant en 
Limburg. In 1982 werd Beerkens overgenomen door Groenewoudt Beheer en 
daar werd Albert verkoopleider en inkoper. Deze functie heeft hij vervult tot 
2001. 
Albert trouwde met genoemde Annie Nas en uit het huwelijk zijn twee jongens 
geboren in 1965 en 1967.  
Datum 30-11-1987, zijnde de verjaardag van Albert Dibbits.  
Albert was op die dag al vroeg op pad toen zijn vrouw hem belde dat zijn vader 
Töntje Dibbits, wonende in Dreumel, plotseling was overleden. Samen zijn ze 
naar Dreumel gegaan om met moeder de begrafenis te regelen. Omstreeks 19.00 
uur op die dag belde de gemeentepolitie Nijmegen dat hun jongste zoon ernstig 
gewond was geraakt bij een verkeersongeval en in het Radboud ziekenhuis was 
opgenomen. Met spoed zijn Albert en Annie naar het ziekenhuis gegaan. Bleek 
dat hun zoon zeer ernstig gewond was. Na zes weken in coma te hebben gelegen 
overleed hij in het ziekenhuis op veertien januari 1988. 
Albert en Annie, die in Nijmegen wonen, hebben drie kleinkinderen.  
Jopie Dibbits-Hendriks overleed in het verpleeghuis te Ewijk op 26-06-1993 en 
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VORMSEL IN EWIJK EN WINSSEN 
Op zaterdag 11 April 2015 zullen in Winssen vijftien jongens en meisjes om 
17.00 het Sacrament van het Vormsel ontvangen, en in Ewijk zullen acht 
jongens en meisjes om 19.00 uur het vormsel ontvangen. De vormheer zal zijn 
Vicaris Joris Schröder. Hij zal namens de bisschop toedienen aan deze 23 
jongens en meisjes. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Elke maandagmiddag na 
schooltijd komen de acht jongelui van Ewijk bij elkaar, en elke 
donderdagmiddag na schooltijd de vijftien jongelui van Winssen. Op 
woensdagmiddag 11 maart zijn we naar de Groene Moskee in Druten geweest, 
waar de mensen van de moskee vertelden over hun manier van bidden en de 
geschiedenis van de islam. Ze zullen zich presenteren in de kerk. In Winssen 
gebeurt dat op zaterdagavond 14 maart, en in Ewijk op zaterdagavond 21 
maart. Bij beide vieringen zullen de vormelingen iets vertellen over zichzelf 
en over hun persoonlijke talenten. Op woensdagavond 25 maart zullen zij 
aanwezig zijn bij de musical “The Passion” om 20.00 uur in de kerk van 
Beuningen en er staan nog een paar activiteiten op het programma. 

De vormelingen in Winssen zijn: Jan Boon, Berthe Boon, Teun Born, 
Mandy Burgers, Joost v.d. Dobbelsteen, Meike Enning, Luc Jacobs, Max 
Janssen, Viktor v.d. Kamp, Elle Loeffen, Loes Maille, Stijn Romviel, Cas 
Verploegen, Sam Verploegen en Kas de Wit. 

De vormelingen in Ewijk zijn: Bjorn Derks, Daisy Derks, Lisa Gerrits, 
Marieke van der Heyden, Auke van Kuijk, Minoes Peters, Jim Roelofs en 
Sannie Tromp. 
We wensen hen allen een mooie voorbereiding! 

 
VAN DE CONTACTRAAD WINSSEN 
Allereerst willen we de dames en heren die de kerkbalans verzorgd hebben 
heel hartelijk dankzeggen. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk 
iedereen te bereiken. 

23 Februari hebben we samen met de contactraad van Ewijk 
vergaderd. We luisteren naar elkaars bevindingen en leren hiervan, zoals hoe 
er wordt gewerkt bij het overlijden van een parochiaan. Dit gaat alsvolgt: de 
familie kiest een uitvaartondernemer. De uitvaart-ondernemer neemt contact 
op met het secretariaat in Beuningen. Vanuit Beuningen wordt zo snel 
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is in Winssen op het protestantse kerkhof begraven bij haar man. Het graf is nog 
aanwezig. 
Het geboortehuis van Albert en zijn zus staat op bladzijde 51 van mijn boek: een 
rondje door Winssen. En op dezelfde bladzijde de trouwfoto van Töntje Dibbits 
en Jopie Hendriks. 
© G.G. (Bart) Wattenberg JOzn. E-mailadres: bertwattenberg@gmail.com 
Bethovengaarde 144 Oss 5344 CK. 
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KERK EWIJK 100 JAAR GELEDEN INGEWIJD 

Op 01-10-2017 is het 100 jaar geleden dat onze parochiekerk werd 
ingewijd. April vorig jaar heeft er al een artikeltje in de Rondom gestaan. Om 
dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft zich een comité 
gevormd die iedereen vroegtijdig oproept om een bijdrage aan dit jubileum te 
leveren. 

Heeft U foto’s met daarop een memorabel feit rondom de kerk of een 
leuke anekdote uit deze 100 jarige geschiedenis? Lever deze dan in bij één van 
onderstaande personen. Ook als u hulp wilt bij het aanleveren van het een of 
ander staan we u graag terzijde. De bijdragen zullen t.z.t. verschijnen. We 
roepen ook mensen op om ons anderszins te ondersteunen. 

In de nabije toekomst hoort u meer over te ontwikkelen activiteiten. 
Laten we er met zijn allen iets moois van maken! 
 
Het comité, Arno Spin, Jaap Peters, Theo Coenders 
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zekere Antonius (ze woonde op de Antoniuslaan, zodoende kon ze die naam 
onthouden). Met bezems en harken werd het grasveldje uitgekamd. Alles 
zonder resultaat. “Oma, jij hebt vertrouwen in die Antonius, die moet je 
aanroepen als iets verloren is. Oma, dat moet je nu maar doen”. Het zoeken 
ging door. Oma bleef schietgebedjes bidden. De tieners beste vriendin zei op 
een gegeven moment dat het wel een zoeken is naar een speld in een hooiberg, 
maar je moet wel blijven geloven. Toevallig liep er een moeder met een klein 
meisje op straat bij die speeltuin. Ze vroeg wat ze aan het zoeken waren. Het 
hele verhaal werd haar verteld en ze kon het verdriet van die jarige best 
begrijpen. Uiteindelijk werd het zoeken gestaakt. De verjaardagsgasten gingen 
verder in huis. Na een klein kwartiertje werd er aangebeld. Dat kleine meisje 
van die moeder had het ringetje gevonden. De jarige was weer in haar nopjes. 
De verjaardag was ‘gered’. De eerlijkste vindster werd beloond met een zakje 
chips en ging weer naar huis. Antonius had de schietgebedjes van oma 
verhoord. Toeval? Of is er meer tussen hemel en aarde?  
ANTONIUS EN DE PORTEMONNEE: Een jong stel vertrok onlangs naar 
Curaçao om daar te gaan werken in een duikschool. Opeens was de vrouw 
tijdens haar werk haar portemonnee kwijt met geld, pasjes, en heel wat meer 
persoonlijke dingen er in. Meteen werd de politie gebeld, maar de politie in 
Curaçao zijn helaas niet ‘van de vlugsten’. Toen in paniek naar moeder in 
Nederland gemaild en gebeld, maar moeder kon ook niets doen. Toen werd 
oma ingeschakeld om tot Antonius te bidden, de patroon van verloren zaken. 
Oma kende nog wel het schietgebedje: “Antonius, beste vrind, zorg dat ik 
mijn ……. terugvind”. Oma heeft er heel wat tijd aan besteed om Antonius te 
‘bereiken’: “Antonius, a.u.b., goede vriend. U moet even naar Curaçao, en 
geef die verloren portemonnee terug aan mijn kleindochter”. Een paar dagen 
heeft ze constant dit gebedje gebeden en bleef geloven dat het goed zou 
komen. Drie dagen later kwam er een telefoontje uit Curaçao: “Oma, mijn 
portemonnee is terug”. Oma was opgelucht en blij. De portemonnee was 
gevonden door een duiker op de bodem van de zee daar bij die duikschool, 
wel zonder het geld en de pasjes, maar wel met haar persoonlijke dingen en 
dat was voor haar het belangrijkste. Ze was oma heel dankbaar en oma was 
Antonius heel dankbaar. “Kijk nu, Antonius werkt overal op de wereld”.  
Toeval? Of is er meer tussen hemel en aarde? 
Misschien zijn er nog wel meer verhalen zoals hier boven… (wordt vervolgd) 
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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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EERSTE COMMUNIE IN EWIJK EN WINSSEN 
In deze beide geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen druk bezig om de 
Eerste Communicantjes voor te bereiden op hun feestdag eind mei dit jaar. De 
zeven Eerste Communicantjes van Winssen zijn: Marijn Arts, Eva van 
Beuningen, Bob Janssen, Eva Janssen, Joris Kroes, Ruben Vermeulen en 
Anne Verploegen. 
De tien Eerste Communicantjes van Ewijk zijn: Tim Buiks, Lise Burgers, 
Manon Jeurissen, David de Klein, Bjorn Korsten, Elene Peters, Lars Roelofs, 
Sven Roelofs, Laura Romviel en Guus de Waal. 
Deze Eerste Communicantjes willen zich presenteren in de kerk in het 
weekend van Palmpasen: op zaterdag 29 maart gebeurt dat in Ewijk om 19.00 
en op zondag 30 maart in Winssen om 10.00 ‘s morgens. Tijdens deze 
vieringen zal er ook een Palmpasenoptocht zijn in de kerk. De Eerste 
Communicantjes hebben hun eigen palmpasenstok (maar andere kinderen 
mogen ook rustig meelopen met hun eigengemaakte palmpasenstok. Hoe meer 
kinderen, hoe meer vreugde! 
Allerlei activiteiten staan nog op het programma van deze eerste 
Communicantjes. Maar de dag van hun Eerste Communie is in Ewijk op 
Pinkstermaandag 25 mei en in Winssen op zondagmorgen 31 mei. 
Ook hen wensen wij een mooie voorbereiding. 

 
VREDE 
 Wie wil er nou geen vrede? Maar wat moeten we er in Godsnaam 
voor doen? Na het echec met de terroristen zo pas in Frankrijk ging men daar 
massaal de straat op om vredelievend een protest te laten horen. Met hun 
diepgewortelde “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” was men behoorlijk in 
het kruis getast. In Tsjetsjenië gingen moslims in een tegenreactie massaal de 
straat op om in een stille tocht te getuigen van hun ongenoegen over de spot 
met hun profeet Mohammed. Wie heeft er gelijk? Zegt u het maar. 
 De terroristen hebben de hoop op een dialoog opgegeven. Ze moorden 
even gemakkelijk in hun geannexeerde Islamitische Staat (IS) hele 
volksstammen andersgelovigen uit, als dat ze en plein public gijzelaars één 
voor één onthoofden en daarvan filmpjes op internet zetten. We zijn weer in 
de middeleeuwen beland. Ik geloof niet dat we voor dergelijke praktijken 
begrip op moeten brengen, maar ook aan Islamitische zijde zijn (in het 
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Beuningen 
Harrie Martens: 14 januari 2015 (85 jaar) 
Piet Kooijmans: 29 januari 2015 (84 jaar) 
Herman Melse: 5 februari 2015 (68 jaar) 
Gerard Timmermans: 6 februari 2015 (47 jaar) 
Griet Derks-Willems: 19 februari 2015 (93 jaar) 
Hend van Wijk: 25 februari 2015 (88 jaar) 
Bertha Kersten-van Haren: 3 maart 2015 (96 jaar) 
Weurt 
Dinie Aalbers: 9 februari 2015 (80 jaar) 
Henk Otten: 15 februari 2015 (91 jaar) 
Johannes Gerritse: 5 maart 2015 (80 jaar) 

 
 
Winssen 
 
 
 
 
 
 

 
ANTONIUS, GOEDE VRIND 
Op mijn verhaal “Antonius en mijn bril” in het vorige parochieblad heb ik 
heel wat reacties gehad en ook twee mooie verhalen, die ook met Antonius te 
maken hebben: 
ANTONIUS EN HET RINGETJE: een meisje van tien jaar vierde haar 
verjaardag, een beginnende tiener dus, samen met haar twee opa’s en twee 
oma’s, haar ouders en kleine zusje en nog vele vriendjes en vriendinnetjes. 
Van haar buurmeisje en beste vriendin kreeg ze een mooi ringetje cadeau. Na 
een tijdje dit allemaal in huis gevierd te hebben, ging de jeugd spelen in de 
speeltuin in de buurt. Op een grasveldje aldaar gingen ze een balspel doen. Na 
enige tijd ontdekte de jarige ‘tiener’ dat ze het ringetje verloren was. In tranen 
ging ze naar huis. Ze vroeg of oma even mee ging zoeken samen met alle 
andere kinderen. Oma kon goed zoeken, zei ze, want ze had iets met een 
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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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verleden) slachtoffers gevallen. 
 Is er nog hoop? Is het mogelijk beide partijen nog om de tafel te 
krijgen? Hebben wij als Christenen niet de taak om onze naaste lief te hebben? 
En vrede te stichten? Of is het al te laat? Gaan we een oorlog voeren die alleen 
maar verliezers kent? 
 Ik weet dat er vele moslims zijn die dat niet willen. En dat er vele 
andersdenkenden zijn met dezelfde gedachten. Laten die sámen een 
vredelievende vuist maken.    Theo Coenders 
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SUPERACTIE VAN DE VORMELINGEN IN BEUNINGEN 

Dit jaar voeren de kinderen die in Beuningen in de Corneliuskerk het 
Vormsel doen weer actie voor de straatkinderen die opgevangen worden door 
de mensen van Karunalaya. En hoewel de vormelingen maar met zijn tienen 
zijn, hebben ze al een prachtig bedrag bijeen gebracht. Tijdens de viering in de 
kerk op 28 februari, de zogeheten voorstelviering, bleek dat ze maar liefst 
€367,83 hadden verzameld in zelfgemaakte tasjes. Het geld wordt via de 
Stichting Amaidhi uit Nijmegen namelijk besteed aan schooltassen met 
boeken, pennen en schriften voor straatkinderen en kinderen uit de 
sloppenwijken in Chennai, de miljoenenstad in het zuiden van India. 

Via een collecte in de kerk kwam nog eens €204 extra binnen tijdens 
deze viering. Daardoor is de stand van de Beuningse actie voorlopig €571,83. 
En dat is vergelijkbaar met eerdere acties in de Corneliuskerk. Met één 
verschil: toen waren er (veel) meer vormelingen. Dit is dus een geweldig 
resultaat. Beuningse kinderen helpen Amaidhi nu al voor het zestiende jaar om 
tassen en andere nuttige zaken aan te schaffen voor de straatkinderen. 

Ook tijdens de vormselviering op 21 maart zelf wordt er een collecte 
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lende stations aan in het verhaal van Jezus’ intocht en laatste dagen in 
Jeruzalem, de viering van het Laatste Avondmaal, de hof van Olijven, zijn 
veroordeling en kruisdood, om uiteindelijk aan te komen op de 
eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit 
de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. We gaan deze weg 
met elkaar. Het zou mooi zijn om eventueel een ‘medepassagier’ mee te 
nemen naar de kerk: een buurvrouw, een van uw kinderen of kleinkinderen, 
een collega of een goede bekende, iemand die alleen misschien niet zou gaan. 
Als kerkgemeenschap nodigen we iedereen uit om deze kerkdagen van het 
geloof mee te vieren. Ook als u anders niet komt, reis dan dit keer eens een 
weekje mee. Goede reis, van station naar station, van Palmzondag naar Pasen, 
van donker naar licht. Graag tot ziens in de Intercity bestemming Pasen 

 
DOPELINGEN 
 
Beuningen 
Wout Janssen 
Nils Meerveld 
Tygo Kamps 
Owen van den Heuvel 
Daniël Botter 
Sophie Magdeleins 
Overige dorpen geen dopelingen. 

 
OVERLEDENEN 
 
Winssen 
Henny Teunissen: 14 januari 2015 (66 jaar) 
Cor Reijers-Voet: 20 januari 2015 (99 jaar) 
Jos Willekens: 27 januari 2015 (92 jaar) 
Ewijk 
Jo Jansen-van der Zandt: 14 januari 2015 (94 jaar) 
Riet Noordman-Gallé: 16 januari 2015 (89 jaar) 
Joke Jeurissen-Dinnessen: 11 februari 2015 (83 jaar) 
Mien Arts-van Kruisbergen: 20 februari 2015 (82 jaar) 
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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 
 26 
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gehouden voor het schooltassenproject. De opbrengst van de Vastenactie in de 
Corneliuskerk komt er eveneens aan ten goede. Verder ontving Amaidhi voor 
het project tot nu toe een bijdrage van het jeugdschaaktoernooi in Millingen 
aan de Rijn en een bijdrage van €500 van kringloopwinkel Vraag en Aanbod 
in Wijchen. 
Wie wil doneren voor deze actie, kan een bedrag naar keuze overmaken naar 
onze rekening, onder vermelding van 'Schooltassen Karunalaya': 
NL76 RABO 0167 9446 81 
De namen van de vormelingen zijn: Maxime Sleijffers, Amber van 
IJzendoorn, Daan van der Zandt, Stef Klaassen, Clarissa Elting, Aron Burgers, 
Johan Dorussen, Luna Hendriks, Loes Tonissen en Monique Groenen 

 
BANKEN GEPLAATST OP HET KERKHOF 
Voor hen, die er behoefte aan hebben eens even te zitten aan de rand van ons 
kerkhof is aan de noord- en zuidzijde van de kerk door vrijwilligers een bank 
geplaatst. De parochie kon de banken realiseren door een gift van het 
Coöperatiefonds van de RABObank. Te zijner tijd zal dit ook op een aan te 
brengen messing gedenkplaatje te lezen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto bank 
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ANTONIUSNOVEEN IN WINSSEN EN EWIJK 
Sinds het jaar 1999, toen het tweede eeuwfeest van de parochie Antonius van 
Padua te Winssen werd gevierd, is er elk jaar een Antoniusnoveen in Winssen 
als voorbereiding op 13 Juni, de feestdag van Antonius van Padua. Dat houdt 
in dat op de negen dinsdagen voorafgaande aan dit feest een speciale viering 
plaatsvindt in de zusterkapel van de kerk om 9.30, waarin de voorspraak en 
hulp van Antonius in ons leven wordt gevraagd. Antonius is wel bekend, 
vooral bij de ouderen, waar je aan kunt kloppen als je iets verloren bent. Een 
simpel schietgebedje van “Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn … 
terugvindt” kan soms wonderen doen. 
Deze noveen begint in Winssen op dinsdag 14 april om 9.30 in de 
zusterkapel en vervolgens elke dinsdagmorgen tot en met dinsdag 9 juni, 
waarna in het weekend op zondag 14 Juni het patroonsfeest van de 
geloofsgemeenschap in Winssen wordt gevierd. (hierover iets meer in het 
volgende parochieblad). Als er op een dinsdagmorgen een uitvaart of een 
andere viering plaatsvindt, dan vervalt de viering van de noveen. 
Deze noveen wordt ook in Ewijk gehouden, en wel op de negen donderdagen 
voor 13 juni. Hier is dus op donderdag 16 april om 19.00 de eerste viering, 
en wel op de Ewijkse pastorie. Deze viering vindt niet plaats als er op een 
donderdagavond een avondwake of andere viering plaatsvindt. 
Het wel of niet doorgaan van deze vieringen wordt bekend gemaakt tijdens de 
weekendvieringen in de kerk en ook in de Koerier en Waalkanter. Iedereen is 
van harte welkom bij deze Antoniusvieringen. Gebedsintenties mag u rustig 
meebrengen. 

 
INTERCITY BESTEMMING PASEN 
Als een grote Parochie Johannes XXIII met zijn vier geloofsgemeenschappen, 
nodigen wij u uit dit jaar deze Goede Week en Pasen mee te komen vieren. 
We reizen als het ware van station naar station, de “Intercity bestemming 
Pasen”. Het is een missionaire campagne van een aantal grote 
kerkgenootschappen in Nederland om gezamenlijk mensen op te roepen deze 
kerndagen van het christelijk geloof te komen meevieren. We beginnen op 
Palmzondag 30 maart. Vandaar vertrekken we, om via Witte Donderdag (2 
April) en Goede Vrijdag (3 april) het eindstation van onze reis te bereiken: 
Pasen (5 april). Iedereen is uitgenodigd op deze reis. We doen de verschil-
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COMMUNIEVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP BEUNINGEN 
Dit jaar doen 22 kinderen in Beuningen hun Eerste H. Communie. 

Onder het thema ‘Geven en Vergeven’ zijn zij druk bezig thuis en tijdens de 
bijeenkomsten om te luisteren naar verhalen over Jezus, te leren over de kerk 
en de Bijbel, het maken van knutselwerkjes en gebedjes voor tijdens de 
vieringen en ook om gezellig met elkaar samen te zijn en elkaar te leren 
kennen. De groep is enthousiast en ziet met name uit naar de rondleidingen 
door de kerk die binnenkort zullen plaatsvinden, misschien mogen ze wel naar 
de klokken bovenin de toren. 

In de viering hebben alle kinderen een eigen taakje, zoals voorlezen, 
het dragen van een kaars of het helpen de tafel klaar te maken. De komende 
tijd zullen ze goed oefenen om actief mee te doen met de communieviering en 
er met elkaar een groot feest van te maken. 
De communieviering vindt plaats op 19 april om 10.00 in de Corneliuskerk. 
 
De volgende kinderen doen dit jaar hun Eerste H. Communie: 
 
Milan Dekker Kevin Kuipers Rosanne Vis 
Celine Kempkes Justin Kuipers Lotte de Bont 
Myrthe Oosting Marieke van Outvorst Femke Centen 
Amy de Wildt Daan Rusman Veralique Tax 
Jeroen van Wijk Jens Braspenning Rachel Schraven 
Thomas van Wijk Mirthe Leenders Wietske Wels 
Colin van Berlo Kurt Lieske Jesse Flintrop 
Gino Geurts   

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 

Paus Franciscus maakte veel los toen hij op Witte Donderdag 2013, 
slechts twee weken na het begin van zijn pontificaat, de voeten waste van 
twaalf inwoners van een Romeinse jeugdgevangenis, waaronder twee 
vrouwen en twee moslims. Voor sommigen was dit een prachtig gebaar in 
goede navolging van Jezus, voor anderen overtrad de paus de liturgische 
regels door ook vrouwen en niet-katholieken de voeten te wassen. Het was 
voor eerdere pausen de gewoonte om de voeten van twaalf kardinalen te 
wassen, maar Franciscus zette de gewoonte voort die hij als aartsbisschop van 
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Veronica. Jezus wordt aan het kruis geslagen en sterft (drie uur in de middag) 
Kort daarna wordt hij van het kruis genomen en begraven in een graf in de 
rotsen. ‘s Middags om drie uur (15.00 uur) wordt in de kerken de Kruisweg 
gebeden. ‘s Avonds zijn er plechtigheden met lijdensverhaal, voorbeden, 
kruisverering en communie. 
PAASZATERDAG (4 april) paaswake. De kerk en het altaar lijken “leeg”. 
Paaszaterdag is de grote rustdag tussen dood en opstanding. Op Witte 
Donderdag was het na het Laatste Avondmaal donker, en in het donker werd 
Jezus gevangen genomen. Vanavond is het donker, maar anders, want we zien 
weer licht gloren en we hopen en vertrouwen dat het licht wordt: helder, 
stralend, een nieuwe morgen. Dat vieren we deze nacht. Wat gaat stralen, is 
het Licht van het leven, de Hoop die doet leven, het Geloof dat de dood niet 
het laatste woord heeft. Het licht zal langzaam de duisternis overwinnen, 
misschien aarzelend in het begin, maar als we allemaal van dat licht van de 
Paaskaars delen, dan wordt de kerk verlicht, en mogen we er allemaal in 
delen. We vieren in deze Paasnacht dat Jezus is opgestaan, en dat wij door ons 
doopsel deel hebben aan zijn nieuwe bestaan. In deze viering vernieuwen we 
onze doopbeloften:‘s Avonds vieren we de Opstanding in de Paaswake, 
waarin het scheppingsverhaal en de doortocht door de Rode Zee wordt verteld. 
Hierin worden verrijzenis (de nieuwe Paaskaars) en het doopsel (onze 
vernieuwing van de doopbeloften) gevierd, waar leven voorrang krijgt op de 
dood. 
PASEN (5 april): het feest van Jezus’ verrijzenis, het grootste feest van de 
christenen, is een van de oudste feesten. Reeds in de 4de eeuw werd Pasen als 
een christelijk feest, als ‘het feest der feesten’, hooggeschat en gevierd. De 
paasverhalen zijn ons wel bekend, maar deze paasverhalen zijn géén 
geschiedkundige verhalen die de gebeurtenissen rondom de verrijzenis van 
Jezus netjes op chronologische volgorde weergeven. Het zijn 
ervaringsverhalen! Doorverteld door mensen, die er ten nauwste bij betrokken 
waren. Deze verhalen werden doorgegeven en opgeschreven om niet vergeten 
te worden en om een breder gehoor te krijgen. Iedereen is van harte welkom 
bij de Paasvieringen in de verschillende kerken van onze parochie. De tijden 
staan op de middenpagina van dit boekje. 
Wij wensen iedereen prettige en zinvolle Paasdagen! 
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PALMZONDAG (29 maart): de liturgie van Palmzondag combineert twee 
herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus op een ezel in 
Jeruzalem en de gedachtenis van het komend lijden en sterven. Vreugde 
(intocht) en droefheid (lijdensverhaal) liggen hier vlak bij elkaar. Bij het begin 
van de plechtigheden is er een palmwijding als herinnering aan het gejuich 
wat Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem ontving. Palmtakken zijn takken van 
een palm- of olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning en 
olijftakken zijn het symbool voor de vrede die door de koning wordt gebracht. 
Kinderen mogen hun palmpasenstokken meenemen en meedoen aan de 
optocht in de kerk en de gewijde palmtakken mogen meegenomen worden 
naar huis. 
WITTE DONDERDAG (2 april): een onvergetelijke dag, vooral die avond, 
toen Jezus en zijn leerlingen bij elkaar zaten om te feesten, want ze vierden 
hun bevrijdingsfeest, de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij van 
Egypte onder leiding van Mozes. Maar Jezus deed die avond een paar 
“vreemde” handelingen: Jezus waste de voeten van zijn leerlingen (Hij kwam 
om te dienen en niet om gediend te worden). Jezus nam brood, brak het en zei: 
“Dit is Mijn Lichaam”, en daarna nam Hij de kelk met wijn en zei: “Dit in 
Mijn Bloed”; de instelling van de Eucharistie. Hij zei ook: “Doet dit om Mij te 
blijven gedenken”; de instelling van het Priesterschap. Jezus zei ook dat Hij 
veel van zijn leerlingen hield en dat Hij weldra zou sterven. Hij ging na de 
maaltijd naar de Hof van Olijven om er te bidden. Jezus werd verraden door 
Judas met een kus en werd gevangen genomen. Vervolgens werd hij in de 
steek gelaten door zijn leerlingen, die vluchtten. Petrus volgde van ver, en 
verloochende Jezus drie keer, en toen kraaide er een haan. ’s Avonds zijn er 
plechtigheden: viering Laatste Avondmaal, (voetwassing), aanbidding. 
GOEDE VRIJDAG (3 april): Jezus’ sterfdag wordt vanouds herdacht met een 
viering zonder volledige Eucharistie. Maar bij alle rouw is er toch een 
beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt uit de naam Goede 
Vrijdag. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de 
plechtigheden van deze Goede Vrijdag, want Goede Vrijdag is toch wel een 
speciale dag: Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pilatus en met doornen 
gekroond. Jezus draagt zelf zijn kruis naar Golgota. Hij ontmoet zijn moeder 
tijdens de kruisweg, wordt geholpen door Simon van Cyrene en volgens de 
overlevering valt Jezus drie keer en krijgt hij een doek aangereikt door 
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Argentinië al jaren had: het getuigt juist van nederigheid en dienstbaarheid om 
je als bisschop of paus klein te maken en de verschoppelingen van de 
maatschappij de voeten te wassen. Waarom is het symbool van de 
voetwassing nu zo’n belangrijk liturgisch moment, en krijgt het volgens 
sommige kardinalen en theologen niet de heilige, sacrale benadering die het 
verdient? En hoe bereiken we dat men het tegelijk juist door het alledaagse en 
onvoorwaardelijke gebaar van paus Franciscus gaat zien als een oprechte 
beleving van het Evangelie, die daarmee ook heilig zou kunnen worden 
genoemd? 

Het verhaal van de voetwassing komt slechts in één evangelie voor, 
namelijk het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Het vormt het begin van 
het tweede deel van het boek. In het eerste deel staat de identiteit van Jezus 
centraal. Door middel van wondertekenen en diepzinnige dialogen wordt voor 
de lezer veel duidelijk: Jezus komt van bij de Vader op aarde om eeuwig leven 
te geven en door Zijn verheerlijking aan het kruis de mensen te verlossen van 
de zonde, die wordt gezien als het ontbreken van een relatie met God. Jezus 
zal in zijn verrijzenis terugkeren tot de Vader om de helper, de Heilige Geest, 
te sturen. De discipelen echter snappen er niets van. 

In het tweede deel van het evangelie 
speelt het verhaal zich tot de passie af in kleine 
kring: Jezus alleen met Zijn discipelen op de 
plaats van het Laatste Avondmaal. Jezus 
probeert met een lang onderricht Zijn identiteit 
en missie duidelijk te maken, zodat de 
leerlingen na Jezus’ dood en verrijzenis kunnen 
doorgaan op Zijn Weg. De voetwassing vormt 

in dit lange onderricht de inleiding. Tot verbazing van de discipelen doet Jezus 
iets wat eigenlijk alleen niet-Joodse slaven doen: zij zijn het die de voeten van 
gasten moeten wassen wanneer die het huis van de meester betreden. Jezus 
doet het echter nu, kort voor de maaltijd en ter inleiding van Zijn passie. Hij 
legt Zijn kleding af en neemt deze na de voetwassing weer op. Hiermee loopt 
Hij vooruit op Zijn dood: Hij zal Zijn leven afleggen voor de leerlingen en de 
mensen, maar dit bij de verrijzenis ook weer opnemen.  

De discipelen begrijpen nog niet wat Jezus bedoelt met het 
voetwassen. Petrus wil zich absoluut niet laten wassen. Hij ziet Jezus als zijn 
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de Paulus in Winssen. 
Tickets zijn € 8,50 en verkrijgbaar bij: Beter Zus Dan Zo 
St. Roesstraat 10, Winssen. 0487-521377 

 
PALMPASENSTOK 
Wat betekenen de symbolen die je aan de 
Palmpasenstok kunt hangen? Ze hoeven er niet 
allemaal aan te hangen, maar enige verklaring kan 
nuttig zijn, wanneer we bezig zijn om een mooie 
Palmpasenstok te maken samen met de kinderen. 
Succes met alles: 
 KRUIS: dit herinnert ons aan het lijden en 

sterven van Jezus. 
 PALMTAKKEN: deze vertellen van Jezus die toegezwaaid werd met 

palmtakken toen hij op Palmzondag op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. 
 HAAN: deze kraaide toen Petrus Jezus drie maal verloochend had. 
 TWEE SINAASAPELS: de sponzen water en azijn, waarvan Jezus donk, 

toen hij aan het kruis hing. 
 TWAALF ONGEPELDE PINDA’S: de 12 Apostelen. 
 DERTIG ROZIJNEN: Judas kreeg 30 zilverlingen om Jezus te verraden. 
 EIEREN (alleen de schaal): uit een ei komt nieuw leven. 
 De palmpasenstok kan verder nog versierd worden met allerlei “groen”, 

snoep, etc. 
 

DE GOEDE WEEK (29 maart – 5 april) 
Met Palmzondag (29 maart) begint de Goede Week (ook wel Stille of Heilige 
Week genoemd). De laatste dagen ervan, van Witte Donderdag tot en met 
Paaszaterdag, zijn de hoogtepunten van de voorbereiding op Pasen (5 april). 
De benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood 
en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. Vroeger mochten er lange tijd 
tijdens deze Goede Week geen zware lichamelijke werkzaamheden worden 
verricht, vonden er geen rechtszittingen plaats, en men mocht in die week 
geen schulden opvragen. Gevangenen werden vrijgelaten of bestraften werden 
begenadigd. 
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grote leermeester en kan het niet toelaten dat Hij zich zo vernedert. Maar 
Jezus laat Petrus weten dat hij anders niet meer zijn volgeling kan zijn. Nadat 
ook Petrus zijn voeten heeft laten wassen, legt Jezus aan alle discipelen uit wat 
hij daarmee bedoelde. Als leraar heeft Hij hen de voeten gewassen, dus als 
leerlingen moeten zij dit voorbeeld volgen. Want een afgezant is niet meer dan 
wie hem zendt, hij representeert de zender. Jezus is gezonden door de Vader 
en de discipelen worden nu er op uit gestuurd om te doen wat Jezus en dus 
ook de Vader doet. En zoals de Vader dienstbaar is aan de kinderen die hem 
aanroepen, zo moeten ook de discipelen dienstbaar zijn aan elkaar. In het slot 
van hoofdstuk 13 geeft Jezus hun dan ook een nieuw gebod: ‘Heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie 
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Het levende 
water symboliseert de liefde van Jezus van en voor de Vader. Als je het water 
niet wilt ontvangen, zoals Petrus in eerste instantie, kun je ook niet de liefde 
van de Vader ontvangen; maar wanneer je het wel ontvangen hebt, moet je 
ook elkaar de voeten wassen, en zo de liefde voor de Vader aan elkaar 
doorgeven; dan pas kun je werkelijk een leerling van Jezus zijn. 

NV. 

 
 
Weurt 
 
 
 
 
 

 
DE WEURTSE ANDREASKERK EN HAAR VRIJWILLIGERS 

In het dorp Weurt staat de St. Andreaskerk. Deze kerk is in 1898 
afgebouwd en ingewijd. Het is een prachtige kerk die nog steeds in zijn 
oorspronkelijke staat veel ruimte biedt aan haar geloofsgemeenschap om te 
vieren en te bidden. Deze ruimte wordt niet alleen geboden bij de gewone 
vieringen door het jaar heen, maar ook bij de kerkelijke hoogfeesten zoals 
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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in ons gedachtengoed. Het gedachtengoed van Johannes XXIII is dat de weg 
er is om door mensen begaan te worden en niet alleen maar door wetten en 
wetmatigheid, maar gewoon menselijkheid.  

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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STILLE OMGANG 2015 
Ook dit jaar heeft weer de jaarlijkse Stille Omgang plaats, en wel in de nacht 
van 21/22 maart. Het jaarlijks gebeuren ter ere van het H. Sacrament. Met 
duizenden trekken de Pelgrims in de nacht door de binnenstad van Amsterdam 
waar in 1345 het Mirakel plaats vond. De afdeling Ewijk van de Stille 
Omgang zal ook dit jaar weer de organisatie voor Elst, Ewijk en de regio 
verzorgen. De intentie voor dit jaar luidt: 

Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ‘t onverwachte.. 
Op zaterdag 21 maart a.s. vertrekken wij om 19.15 uur vanaf het kerkplein in 
Ewijk, met een touringcar van de Betuwe Express naar Amsterdam. Wij 
zullen om 22.00uur een plechtige Eucharistie viering bijwonen in de O.L.V. 
kerk aan de Keizersgracht. Na de stille tocht door Amsterdam wordt er 
gelegenheid geboden in de oude Lutherse Kerk voor het gebruik van een kopje 
koffie en een broodje, waarna we om 13.15 weer huiswaarts gaan. De kosten 
voor deze reis zijn € 19,-  per persoon. Men kan ook opstappen in de plaatsen 
Winssen tot Leeuwen. Voor opgave kunt U zich wenden tot: Wim Jansen 
(0487 521371), Jaap Peters (0487 523712), Harry van den Heuy (0487 
531813), Antoon Fleuren (0487 521239). 

 
DE TREIN RAAST VOORBIJ, MAAR STOPT HIJ BIJ STATION FAL 
VALE? 
Toneelvereniging Plankenkoorts neemt u mee naar de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw in het weekend van 10, 11 en 12 april 2015 in de Paulus. 

Fal Vale is een verlaten station en kent een groot mysterie: “de 
Spooktrein”. Zes reizigers stranden noodgedwongen door een afgewaaide 
hoed op het station, maar hoe zit het met de hoed? Deze vraag speelt zich ook 
af onder de gestrande reizigers. Het verrassende reisgezelschap bestaat uit een 
pasgetrouwd bruidspaar, een ruziënd echtpaar, een ongemanierde jongeman en 
een vreemde vrijgezelle dame dat samen een onderkomen voor de nacht moet 
zoeken. De stationschef vertelt de reizigers over de macabere legende van een 
spooktrein die vele slachtoffers heeft gemaakt. Dan maakt plotseling een 
verwarde vrouw haar entree en bevestigd dit verhaal. De vraag is wie van de 
reizigers haar gelooft en wie niet, maar het verhaal heeft toch veel gelijkenis 
met de huidige gebeurtenissen op het verlate station. Benieuwd hoe dit 
afloopt? Kom dan 10 en 11 april om 20:00 of 12 april om 14:00 naar “Station” 
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Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Ook worden in deze kerk vele 
dopelingen, vormelingen, communicanten en bruidsparen welkom geheten, 
terwijl overledenen vanuit deze kerk worden begeleid naar hun laatste 
rustplaats. 

Deze kerkelijke activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden, omdat 
de Weurtse parochiegemeenschap een groot aantal vrijwilligers kent die actief 
zijn in verschillende werkgroepen. Zonder deze vrijwilligers kan er eigenlijk 
geen kerk zijn. 

De algemene vieringen door het jaar heen, de gezinsvieringen en de 
vieringen rondom de kerkelijke hoogfeesten en trouw- en rouwdiensten 
worden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door onze kosters, 
misdienaars, lectoren, acolieten en de werkgroep avondwake. Het gemengd 
koor en het koor Our Choice verzorgen de zang tijdens de vieringen en 
collectanten zijn actief om de geldelijke bijdragen op te halen. 

De sfeervolle aankleding van de kerk wordt verzorgd door een 
enthousiaste groep van bloemendames en een groep van vrijwilligers zorgt 
ervoor dat de kerk niet alleen na de vieringen netjes wordt achtergelaten, maar 
ook dat de kerk en de pastorie worden schoongehouden. 

De hoveniers dragen samen met de kerkhofbeheerder bijzonder goede 
‘groene zorg’ voor onderhoud van het kerkhof en de tuinen rondom de kerk en 
de pastorie. Een groep van technisch zeer handige mensen is actief op het 
gebied van preventief en projectmatig onderhoud en deze werkgroep zorgt 
ervoor dat de techniek in en rond de kerk en de pastorie het altijd blijft doen. 

Een aantal dagen per week zijn gastvrouwen en gastheren op de 
pastorie aanwezig en voelen zich erg verantwoordelijk voor de bijzondere 
ambiance op de pastorie tijdens activiteiten van de verschillende werkgroepen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten, zoals de voorbereidingsgroepen van 
de Eerste H. Communie en het Vormsel, en de werkgroep Kerkbalans. Ook de 
archivaris is vaak aanwezig op de pastorie en doet heel veel goed werk. 

Goed functionerende werkgroepen van typistes en drukkers zorgen 
ervoor dat ‘Het Andreasblad Weurt’ wordt samengesteld en door een groep 
van bezorgers wordt rondgebracht. Vanaf dit jaar zorgen zij er ook voor dat 
het blad ‘Rondom Johannes’ zeven keer per jaar in Weurt op de deurmat valt. 

Als laatste wordt de contactgroep Weurt genoemd. Als een van de 
effecten van de fusie van de vier kerkdorpen in de gemeente Beuningen, is de 
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contactgroep Weurt per 1 januari 2015 ingesteld. De contactgroep Weurt is 
enerzijds het aanspreekpunt van en voor de parochianen van Weurt en 
anderzijds de schakel tussen Weurt en de rest van de Parochie 
H. Johannes XXIII. 

De leden van de huidige contactgroep Weurt komen voort uit het 
voormalig parochiebestuur van de H. Andreas Weurt. Deze leden zien zichzelf 
ook als vrijwilliger in deze formele functie. 

Alleen op basis van goed overleg en wederzijds begrip kunnen wij, dat 
zijn alle vrijwilligers rondom de Weurtse Andreaskerk, in gezamenlijkheid het 
goede werk voor en rondom de Weurtse Andreaskerk in stand houden. Dank 
daarvoor! De contactgroep Weurt, Bernard Aalbers, Ellen Cloosterman, Peter 
Reijnen, Miep Sanders en Jan de Waal. 

 
EERSTE COMMUNIE 
Op zondag 7 juni a.s. om 11.00 uur zullen vijf meisjes de Eerste Heilige 
Communie doen in Weurt. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in 
volle gang.  
De kinderen, hun ouders, de werkgroep en Pastor Jan de Waal zijn druk bezig 
met het project, het in elkaar zetten van de kennismakingsviering en de 
communieviering, de versieringen en alles wat er nog meer bij komt kijken 
om dit feest te laten slagen. 
De kinderen komen een viertal keren bij elkaar in het Parochiehuis in Weurt. 
Pastor Jan de Waal bereidt de kinderen samen met de werkgroep Eerste 
Communie voor op de kennismakingsviering en de Heilige Communie. Samen 
gaan we ervoor zorgen dat 7 juni een mooie ervaring wordt voor de kinderen 
en alle betrokkenen. 
Belangrijke data: 
Kennismakingsviering 18 april 19.00 uur 
Eerste Heilige Communie 7 juni 11.00 uur 

 
VASTEN 2.0 

Het is weer vastentijd! Na het uitbundige feest van Carnaval begint op 
Aswoensdag de vastentijd. Deze duurt tot Paaszaterdag. Vroeger werd er in 
deze tijd gevast: je at geen vlees, je snoepte niet en je kocht of deed geen luxe 
dingen. Wat je daardoor overhield, spaarde je voor jezelf. We noemen het ook 
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en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine 
bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen 
kunnen hier na schooltijd terecht voor extra lessen en hulp bij hun huiswerk. 
Deze opvang gebeurt door jongeren, die zelf deel uitmaken van de 
programma’s van SETIK. 
WAT KUNNEN WIJ DOEN? Bijgesloten vindt u een folder over de situatie 
op Sri Lanka waarop meer informatie te lezen is. Bijgesloten vindt u ook een 
vastenzakje. Lees deze enveloppe goed. Als u deze enveloppe opstuurt, 
(ingevuld!), naar de vastenactie in Den Haag, prima. U kunt uw bijdrage ook 
contant in de enveloppe doen, dichtplakken, en dan deponeren in de 
verschillende offerblokken in de kerk of de brievenbus van de pastorieën. Wij 
zorgen ervoor dat uw bijdrage op de plaats van bestemming komt. Graag voor 
Pasen, 5 april. Mogen de mensen op Sri Lanka rekenen op uw steun? Bij 
voorbaat onze dank, en ook hun dank. 

 
LILLI EN DE ONGELOOFLIJKE COMEBACK 
Een musical over de grootste gebeurtenis aller tijden: Lilli, de hoofdpersoon 
van deze musical, vraagt zich af of het verhaal van de verrijzenis van Jezus 
echt waar is. Ze krijgt bezoek van Samuello, een boodschapper van God, die 
haar meeneemt op een tijdsreis naar het Jeruzalem van de eerste eeuw na 
Christus. Lilli mag live zien hoe het lege graf wordt ontdekt en hoe de 
leerlingen Jezus na zijn verrijzenis ontmoeten. De ongelooflijkste comeback 
aller tijden! 
6 april 2015 (2e paasdag) om 14.00 en 15.30, Museumpark Orientalis 
www.museumparkorientalis.nl 

 
BEDEVAART WITTEM 
Op zaterdag 2 mei gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 75e keer op 
bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is: Op elkaar aangewezen zijn. Een dag van gebed en 
ontmoeting, en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de 
H. Gerardus kenbaar te maken. U ging nog niet eerder mee? Gewoon een 
keertje doen! U ging al eerder mee, weer van harte welkom! De laatste dag 
van aanmelding is vrijdag 3 april. Je kunt je aanmelden bij: Jopie de Waal-
Engelen, tel: 024-6771384 of   Door Willems-Engelen,  tel: 024-6773546 
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wel eens de Veertigdagentijd. Als je goed telt, zul je merken dat het 46 dagen 
zijn. Maar zes van die dagen zijn zondagen, daarop werd niet gevast. Vandaar 
die veertig dagen. 

Zeker de ouderen zullen zich vast nog het 
vastentrommeltje herinneren. Kleine kinderen 
hoefden in die tijd niet te vasten, maar bewaarden wel 
al hun snoepgoed. Op Aswoensdag kwam voor ieder 
kind een vastentrommeltje op tafel. Daarin moest je 
alle snoepjes en zoetigheden opbergen die je tijdens 
de vastentijd cadeau kreeg. Met Pasen mocht je dan je 
trommeltje openen en alles op gaan eten. Je kunt je 
wel voorstellen dat heel veel kinderen dan zoveel 
aten, dat ze er misselijk van werden! 

Tegenwoordig vasten we vaak anders. Je kunt 
nog steeds minder eten en snoepen, en het toetje 

overslaan. Maar je kunt ook minderen op andere dingen die je graag doet. Je 
kunt bijvoorbeeld elke dag wat minder achter je mobiel, tablet of computer 
doorbrengen. Ga daarvoor in de plaats eens gewoon lekker zitten en laat je 
gedachten maar dwalen. 

Je kunt ook een vastendoosje gaan vullen, niet voor jezelf, maar voor 
anderen, die het veel minder hebben. Doe bijvoorbeeld wat klusjes en zamel 
zo geld in. Als je even googelt, heb je zo leuke vastendoosjes gevonden om te 
knutselen, waarin je het verzamelde geld kunt bewaren. En doneer dan aan het 
eind van de vastentijd je vastendoosje aan de Vastenactie! 

Wat je ook doet, het is allemaal goed. Waar het om gaat is dat je iets 
wat voor jou een extraatje of luxe is, gewoon eens aan je voorbij laat gaan en 
dat je op die manier nadenkt over de ongelijke verdeling van rijkdom en 
armoede, het onrecht in de wereld. Zoals Jezus mee leed met de mensen in 
zijn tijd, tot Zijn dood toe, zo kunnen wij in de vastentijd mee lijden met de 
mensen in onze tijd. 

 
EEN TERUGBLIK UIT HET DORPJE WEURT 

Als je de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met deze 
moderne tijd, zal menigeen nog wel eens met zijn wenkbrauwen fronsen. 
Maar wij, de huidige senioren, kijken er toch nog vaak met een zekere 
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VASTENAKTIE 2015 
WERKEN AAN VOORSPOED EN HARMONIE IN SRI LANKA. 
Deze vastenactie 2015 is bedoeld voor kerkgemeenschappen van Weurt, 
Ewijk en Winssen. Beuningen heeft een eigen Vastenaktie in samenwerking 
met de Vormelingen, meer informatie verderop in dit blad. 

Het voormalige Ceylon is beroemd vanwege de prachtige 
theeplantages. Het lijkt allemaal schoonheid, vrede en harmonie. Lijkt, want 
op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier 
leven zeer geïsoleerd in de beruchte “linerooms”, meestal weinig meer dan 
aan elkaar gebouwde kamers. Ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld 
buiten de plantages, schoon water en goed sanitair ontbreken en ondanks hun 
lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om hun 
kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen. Tot overmaat van 
ramp kiezen vele vrouwen ervoor om naar het rijk Midden-Oosten te gaan. 
Daar is veel vraag naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge 
kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin 
te onderhouden en om een goed huis te kunnen bouwen. De realiteit is echter 
anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen na 
terugkomst alleen maar groter geworden. 
SETIK (Socio-Economic Training Institute Kandy), de caritasorganisatie van 
het bisdom Kandy midden op Sri Lanka, zet zich in om deze omstandigheden 
ten gunste van de mensen te verbeteren. Deze organisatie wordt dit jaar 
gesteund door de vastenactie. 
Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de 
theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot 
aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van 
SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een 
voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Ze worden voorbereid op 
een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. Concreet betekent dit dat 
SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen 
organiseert over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’, en ‘geweldloos 
samenleven’. Dat laatste is noodzakelijk vanwege de bloedige strijd van dertig 
jaar tussen de Singhalezen en de Tamils. Door computercursussen en 
bloeddonatie-campagnes, waaraan beide bevolkingsgroepen deelnemen, 
verdwijnen de tegenstellingen. Daarnaast zorgt SETIK ook voor extra opvang 
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OP WEG NAAR PASEN 
 
Beste Parochianen, 

Op weg naar Pasen ben ik met carnaval naar Rome geweest. Ik heb 
daar o.a. de Aswoensdag met de Heilige Vader mogen vieren. Ik heb hem ook 
nog een hand kunnen schudden. Iets wat misschien heel vreemd lijkt, maar als 
je in de Evangelies van de vastentijd kijkt, gaat het over de ontmoeting van 
Jezus met mensen in vaak penibele situaties. 

Aswoensdag viel samen met het voetbalgeweld in Rome, waarbij 
nogal wat brokken zijn gemaakt. De pers heeft hier fel over gediscussieerd en 
gesproken. Voetbal, het op weg gaan naar Pasen, het heeft te maken met de 
regels van het spel. Als wij de regels van het spel binnen ons geloof  gaan 
spelen, dan mogen wij in onszelf treden, bezinnend op weg. Waar zijn wij in 
Gods Naam mee bezig?  

Waar zijn wij in Gods Naam mee bezig als wij het hebben over 
armoedebestrijding , over het samen op weg gaan in een Parochie, het samen 
op weg blijven gaan in Geloofsgemeenschappen? Waar hebben wij het over 
als we het hebben over “breken en delen” van alles wat er is in deze wereld? 

Als wij op weg durven gaan, doe het dan bezield,  zegt onze Heilige 
Vader. Hij heeft net als vlak voor Kerstmis, de mensen die hoog in aanzien 
staan in de kerk, dat weer duidelijk op het hart gedrukt en liet daar ook 
duidelijk een stilte in de preek vallen. Kijk niet naar het rood, het paars of het 
zwart, maar kijk met een warm kloppend hart, naar de mens om je heen. Houd 
de mens vast als medemens. En als je een keer zegt: met die of die kan ik niet 
door één deur, noem die naam gewoon eens bij het dagelijks gebed en laat 
hem zo mee trekken op weg naar Pasen.  

Jullie Herder, Jan de Waal 
 

PASTOOR VAN DOOREN MOET RUST HOUDEN 
Onlangs is bij pastoor van Dooren een kwaadaardige tumor ontdekt. Hij wordt 
hiervoor behandeld, maar zal zijn gewone werkzaamheden grotendeels 
moeten staken. Gelukkig zijn collega pastores Lambert Arts en Jo Straver 
bereid enkele taken van hem over te nemen. Ook diaken Louis Donkers is 
beschikbaar. Wij wensen Harry een voorspoedig herstel. 
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weemoed naar terug. Het was toen vooral geen vetpot, eerder armoe troef. 
Toch had die tijd een bepaalde charme, waarbij men op een bijzondere manier 
leefde met de voorzieningen en mogelijkheden die er waren. Laten we eens 
een gewone maandagmorgen nemen.  

Het was op de eerste maandagmorgen in september in menig 
huisgezin al vroeg een hele drukte. De kinderen gingen die dag, na de grote 
augustusvakantie, weer naar school. De allerjongste die voor de eerste keer 
naar de bewaarschool gingen, werden natuurlijk door moeder weggebracht, 
waarna de zuster van de bewaarschool zich over hen ontfermden. De jongsten 
die voor het eerst naar de zogenaamde grote school gingen, liepen op de 
vroege morgen soms met knikkende knieën, met een oudere zus of broer, of 
buurkind mee. Ze hadden het nieuwe schooletui strak in hun kleine knuistjes 
geklemd. Het was toen niet de gewoonte dat moeder de kinderen die naar de 
grote school gingen ook wegbracht. Menige huismoeder keek hun kroost wel 
na en zwaaiden hun bemoedigd toe tot ze uit het oog verdwenen waren. En 
natuurlijk waren ze ook een beetje bezorgd, hoe de eerste schooldag na de 
vakantie zou verlopen. In de bewaarschool zaten de meisjes en jongens bij 
elkaar. In de daarop volgende klassen, de grote school genoemd, zaten de 
meisjes en jongens altijd in aparte schoollokalen, of zelfs aparte 
schoolgebouwen. In enkele dorpen waren de begin- en eindtijden voor de 
meisjes en jongens zelfs een kwartier vroeger of later, zodat ze elkaar voor en 
na schooltijd niet zagen. 

Zodra de kinderen naar school waren en de nog thuisblijvende 
kleintjes waren verzorgd, was het de hoogste tijd voor de traditionele grote 
was op de maandagmorgen voor moeder, soms met wat hulp van de oudste 
dochter die niet meer naar school hoefden.  Tegen koffietijd zag je daarna bij 
menig huisgezin de heldere schone was wapperen aan de waslijn, of op de 
bleek liggen. 

’t Manvolk wat op de steenfabriek, of de kleine bedrijfjes werkzaam 
was, had dan de eerste schaft er al enige tijd opzitten. Bij de boeren en 
landarbeiders, welke druk bezig waren met het rooien van de late aardappelen, 
werd omstreeks die tijd koffie gebracht met een paar dikke sneden peperkoek. 
Het was een mooi tafereel als je, de meestal stoere jonge, kerels, in de voor 
van de akkers of gezeten op de kruiwagen, gezellig babbelend een kwartiertje 
koffie zag drinken. En als de koffie dan niet door moeder de vrouw werd 
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gebracht, maar soms door een mooie jonge dochter, of een leuke vlotte 
dienstmeid, waren de kwinkslagen niet van de lucht. Maar ook bij de smederij, 
midden in het dorp of bij de timmerwerkplaats, was er altijd even tijd voor een 
putje koffie. Natuurlijk kreeg de klant die in de werkplaats was, of de boer die 
zijn paard door de smid liet beslaan, ook een lekker bèkske. Als daarna 
iedereen van ’n korte rust had genoten, werd het weer bedrijvig in het dorp. 

De melkboer bezocht zijn klanten en de bakkersknecht was de mand 
op de transportfiets vol aan het stouwen met heerlijk geurend knapperig brood, 
waarna hij de volgestouwde mand als de klep niet helemaal dicht kon, afdekte 
met een grote schone theedoek. Bij de slagerij was het een komen en gaan van 
meestal huismoeders die met een tas boodschappen van de kruidenier kwamen 
en een paar karbonaadjes, vers van het blok, lieten afhakken. Of men liet af en 
toe een verse worst door de slager draaien. Het werd dan tijd om de middagpot 
gereed te maken, want de aardappelen en de groenten uit eigen tuin vergden 
ook enige schoonmaaktijd. Tijdens de bijna dagelijkse tocht naar de winkeltjes 
werden natuurlijk de laatste dorpsnieuwtjes besproken. 

Juist voor het speelkwartier, wandelde de pastoor naar de meisjes of 
jongensschool om daar het laatste lesuur vóór de middag, godsdienst 
onderwijs te geven aan de jeugd. Zodra om twaalf uur het Angelus had 
geklonken, was het in het dorp een en al levendigheid als iedereen huiswaarts 
keerden voor het middagmaal. 

Het was allemaal erg gemoedelijk in het dorp. De namiddag verliep 
evenals de voormiddag en je zag oma’s en opa’s rustig door het dorp 
wandelen en een praatje maken met de buurtbewoners. Of oma ging op visite 
bij haar dochter, terwijl ze een breiwerk ter hand nam of de nodige kousen en 
sokken stopten, terwijl opa zich bij zoonlief of schoonzoon in de moestuin 
verdienstelijk maakte. Ondertussen zorgde de moeder van het huisgezin dat de 
was, helder schoon gestreken, in de kast kwam. 

En als dan ’s avonds iedereen thuis was en na de avondboterham even 
had uitgerust, zag je menige huisvader weer naar zijn moestuin gaan, om daar 
nog een uurtje het nodige werk te verrichten. Daarna kwam het 
verenigingsleven op gang. Hetzij op het voetbalveld, met trainen, of in het 
patronaat met repetities van de fanfare, de toneelvereniging of het zangkoor. 
Natuurlijk werd er ook toen nogal eens vergaderd, want de bonden vierden 
hoogtijdagen, zoals de boerenbond en de werkliedenvereniging. Maar 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2 

6641 BE Beuningen 
Tel 024-6771271 

IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
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omstreeks tien uur was dat alles afgelopen en keerde men huiswaarts, want ‘s 
morgens vroeg voor dag en dauw moest men weer uit de veren. De nieuwe 
werkdag begon. Zo was ongeveer het dorpsleven tijdens een 1ste 
septembermaandag vroeger in ons dorpje Weurt, maar ook in menig ander 
dorpje langs de Waal. 
 
Een terugblik uit het dorpje Weurt door: 
Jan Albers alias Jan mit ’t Roakeliezer 

 
THE PASSION 
Na het succes van de Passion 2013, gebaseerd op het paasspektakel op tv, gaat 
het Weurtse koor Our Choice dit jaar wederom haar eigen Passion uitvoeren. 
In eigen stijl vertellen wij het lijdensverhaal met moderne teksten en liedjes. 
Hoe mooi is het om liedjes als o.a. “Kijk omhoog” van Nick en Simon, “Mag 
ik dan bij jou” van Claudia de Breij, of “Afscheid nemen bestaat niet” van 
Marco Borsato te horen die, ineens zo toepasselijk zijn voor het 
lijdensverhaal. Voor meer informatie: www.ourchoiceweurt.nl 
 Weurt - Sint Andreaskerk – Kerkstraat 52 

Zondag 22 maart Aanvang 14.00 uur Toegang gratis 
 Beuningen - Corneliuskerk – Dorpssingel 1 

Woensdag 25 maart Aanvang 20.00 uur Toegang gratis 
 Nijmegen - De Goede Herder – Fanfarestraat 57 

Woensdag 1 april Aanvang 20.00 uur Toegang gratis 
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viering konden de gezamenlijke parochianen dit allemaal horen.  
Pastor Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) pastor Jan de Waal 

(Weurt) en diaken Louis Donkers (Beuningen), vormen het Pastoraal Team 
onder leiding van de pastoor. Daarbij heeft hij als voorzitter van het 
kerkbestuur, de contactgroep en vele vrijwilligers nog een aantal bekwame 
mensen onder zijn gehoor. 

Het streven is om in de fusieparochie met ons allen in een goede 
harmonie samen te werken. Zodat jong en oud er zich in thuis voelen en mede 
daardoor hun geloof zullen versterken. 
Veel van onze bewoners mag ik door ervaring en een klein beetje wijsheid 
enigszins kennen. Dus ik verwacht dat wij weldra aan de parochie van de H. 
Johannes XXIII zullen wennen. 

Succes en gefeliciteerd pastoor en eveneens uw hoogwaardige 
assistenten. Voor u allen onze welgemeende oprechte complimenten. 
Van wie? Och unne Wurtse mar hij is nie wiezer. Hij wordt ok wel genoemd: 

‘Jan mit ’t Roakeliezer’ 
 

DE PASSION MET OUR CHOICE 
Wie is of wie zijn Our Choice: Een gezellig koor uit Weurt! 
Naast het maandelijks uurtje zingen in de kerk zingt Our Choice ook bij 
andere gelegenheden. En zo is ook in 2013 het idee ontstaan om de Passion te 
zingen, met als voorbeeld de Passion van de TV. Het verhaal van het lijden 
van Jezus, omgeven met Nederlandse liedjes. Dit werd zo enthousiast en goed 
ontvangen en zeker niet onbelangrijk: de leden van het koor vonden het 
geweldig om te doen. Een logische stap is natuurlijk om dit nog eens te doen. 
Zo naïef en onervaren in 2013 en met zoveel ervaringen rijker, zijn we na de 
zomervakantie 2014 aan de slag gegaan. Werkgroepen werden geformeerd en 
de repetities gingen van start! Het wordt mooi en we hebben er ontzettend veel 
zin in.Op de volgende dagen zijn de (gratis) uitvoeringen: 

 Zondagmiddag 22 maart 2015 in de Andreaskerk te Weurt 
 Woensdagavond 25 maart 2015 in de Corneliuskerk te Beuningen 
 Woensdagavond 1april 2015 in de Goede herder te Neerbosch-Oost 

Noteert u dit alvast in uw agenda? U bent van harte welkom! 
U hoort beslist nog meer van ons en onze Passion. 

Namens Our Choice, Virginia Bartels 
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