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Wat verder aan de linkerkant, verscholen achter het riet,
daar ligt een grote waterplas, het is schitterend wat je ziet.

Waterhennen zwemmen er rustig rond, een visje springt omhoog,
de karekiet die zingt zijn lied, op een rietstengel hoog en droog.

Een fraaie boerderij, met zijn prachtige rieten dak,
een ekster hoog in een boom springt van tak naar tak.

In een weiland naast de boerderij, staat een stier nerveus te loeien,
maar ja ochèrm, het grote beest, ziet ook nergens leuke koeien.

Een weiland kaarsrecht in lijn en er naast peppelen bomen,
met boven op bijna elke tak, een nest waar kraaien wonen.

De sloten met hun kikkerdril, waar stekelbaarsjes zwemmen,
op het kroost en plompenblad, zie je watervlooien rennen.

Als je zo rond kijkt in onze streek, dan kun je echt genieten,
van boterbloemen in de wei, pinksterbloemen en margrieten.

Het is zo mooi langs de kronkelende dijk, een streek om van te dromen,
daarom mogen wij trots zijn, om in Weurt aan de dijk te wonen.

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes.



Op stap want het is lente

Nu de lente weer is aangebroken, is dit goed zichtbaar om ons heen. 
Men is weer volop in beweging en er is weer te genieten, want de natuur biedt
ons heel veel. De narcissen tonen hun eerste fraaie bloemen, de eerste violen 
staan weer in bloei en het wit van de bloeiende magnolia verfrist de 
kloostertuin in Weurt. Je hoort bij het ochtendgloren de merels al weer fluiten 
en de meesjes zijn druk in de weer om een piekfijn nestje te maken. Natuurlijk 
worden we nog wel eens verrast door de frisse oostenwind, of een felle 
voorjaarsbui, maar dat nemen we maar op de koop toe. 

Het wordt dus tijd dat we een tochtje gaan maken over de dijk. 
Wat je daar allemaal kunt bewonderen lees je in onderstaand gedicht.  

OVER DE KRONKELENDE DIJK

Als je van ons dorpje houdt, stap dan eens op de fiets,
of ga eens sportief wandelen, dan zie je werkelijk iets.

Kijk dan om je heen en maak een tochtje over de kronkelende dijk,
omringd door de prachtige natuur, voel je je dan echt rijk.

Je ziet meteen ons dorpje klein, knusjes en vol glorie,
aan de dijk het fraaie kerkje, met zijn rijke historie.

Omringd door huizen, groen en bomen,
schilderachtig en rustgevend, het is groots om daar te wonen.

Aan een fraaie weg  ten zuiden van de dijk, staan ook enige huisjes te gloren,
een paar geitjes, kippen en de trotse haan, kun je van ver reeds horen.

Fruitbomen pronken langs de weg, de knoppen beginnen zich te ontsluiten,
een jonge fruitkweker is op zijn tractor, bezig de bomen te bespuiten.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

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

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

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Redactieleden “Rondom Johannes”
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Kees-Jan Petri Theo Coenders

Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven

Trudy Teunissen
Charles Perlo
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 27 mei 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 11 mei naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Weurt

Communicanten 2017
In januari zijn Amber, Gina, Nina, Sara, Lotte en Damon uit Weurt

gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
Tijdens de eerste bijeenkomst samen met Pastor Jan de Waal en de
communiewerkgroep hebben we het onder andere gehad over het Doopsel.
Heel bijzonder is dat we dit jaar een dopeling onder de communicanten 
hadden. De communicanten zijn aanwezig geweest bij de doop van Amber. Zo 
hebben ze goed kunnen zien wat het Doopsel inhoudt en hoe een doopviering
er uit ziet.

De tweede bijeenkomst zijn we begonnen met een rondleiding door de
St. Andreaskerk te Weurt. Pastor Jan de Waal en koster Willy Föllings hebben
de aanstaande communicanten uitleg gegeven over alles wat er te zien is in de 
kerk. Daarna hebben we een mooi verhaal uit het werkboek gelezen en zijn er
opdrachtjes gemaakt.

Ondertussen is de kennismakingsviering in elkaar gezet,  er zijn mooie
teksten en liedjes door de ouders uitgekozen. De kennismakingsviering is op
zaterdag  8 april om 19.00 uur in de St. Andreaskerk. Tijdens deze viering
stellen de communicanten zich voor aan de geloofsgemeenschap.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE,
Pastor Jan de Waal, Krystel Smits, Marian Reijnen en Marleen Verduijn
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Palmzondag = Witte Donderdag = Goede Vrijdag = Stille Zaterdag =
PASEN,

Hebben wij nog oog voor het wonder van PASEN? Staan we er nog bij stil?

Op PALMZONDAG wordt Jezus jubelend binnengehaald. Hij omgordt zich 
op WITTE DONDERDAG met een witte doek om de voeten te wassen van 
zijn leerlingen. Hij viert voor het eerst de Eucharistie. Tot zijn leerlingen zei 
hij: “Doet dit om Mij te gedenken”. Dan wordt Hij verraden en gearresteerd en 
verloochend in de Hof van Getsemane.
Ooggetuige PETRUS: Ik durf Hem nooit meer recht in de ogen te kijken. 
Drie jaar lang dichtbij Hem zag ik wonderen en hoorde Zijn woorden. Elke 
dag raakte zijn liefde mij meer. Vooral deze avond bij het Paasmaal. Toen 
nam hij brood en wijn: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed. Heb elkaar 
lief, zoals ik jullie heb liefgehad”. Maar nu is Hij opgepakt en ik heb Hem 
verloochend, tor drie keer toe. Zelfs de haan scheldt mij uit.

Op GOEDE VRIJDAG wordt Jezus ter dood veroordeeld en draagt hij het 
kruis, de stad uit, de berg op, tot ze halt houden en er hamerslagen klinken. 
We volgen de kruisweg mee bij een viering in de kerk en vereren de 
gekruisigde Jezus.

Ooggetuige PILATUS: Oogluikend heb ik het toegestaan. Ze gaan 
Hem kruisigen. Ik was bereid hun tegemoet te komen: Hem geselen, Barrabas 
vrijlaten, een doornenkroon, “Zie de Mens”… Het was niet genoeg. Maar ik 
heb mijn handen in onschuld gewassen.

Ooggetuige MARIA: Met betraande ogen sta ik hier. Toch kijk ik 
telkens naar Hem, mijn Zoon, even ontmoeten onze ogen elkaar. Dat is 
genoeg. Hij sterft uit liefde. En ik bewaar al wat ik zie, in mijn hart, voor later, 
voor anderen…

Goede Vrijdag gaat over in STILLE ZATERDAG (of PAASZATERDAG). 
Het wordt stil. Een dag en weer een nacht. Alles is nog stil, doodstil. Jezus is 
de dood ingegaan, de diepste duisternis om juist een uitweg te maken naar het 
eeuwig kleven toe, ‘s avonds wordt de paaskaars gezegend en aangestoken. 
Het licht van Christus verspreidt zich. Dan klinkt het Gloria en het Alleluja.
Christus is verrezen. Hij leeft. Het is PASEN.
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Weurt 
 

Beste mensen,

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

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

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

CONTACTGROEP WEURT
Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 

Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Beste 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
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Ooggetuige MARIA MAGDALENA: ik sla mijn ogen op en zie 
Hem,levend, verrezen. “Rabbi, mijn meester”. Hij noemt mij bij mijn naam: 
“Maria”.

Ooggetuige Thomas: Na een week vol van twijfel en ongeloof, staat 
hij voor me, oog in oog. Ik zie en ik geloof. “Mijn Heer en mijn God”.
JEZUS ZELF: IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN.

Veertig dagen laat Jezus zien dat Hij leeft: hij vertoont zich aan de 
Emmaüsgangers, aan zijn leerlingen, hij eet met hen op het strand, hij spreekt 
zijn leerlingen toe. Dan zien we Hem naar de hemel gaan, terug naar zijn 
Vader (HEMELVAART). Op PINKSTEREN (tien dagen later) daalt de 
heilige Geest neer op de leerlingen. Door deze Heilige Geest ervaren zij dat de 
Heer onzichtbaar bij hen blijft.

Zo gaat het de eeuwen door. Telkens weer merken mensen dat de Heer leeft: 
in het gebed, bij het ontvangen van de sacramenten, door het vieren in de kerk, 
door de Bijbel te lezen, en vooral door oog te hebben voor elkaar. Zo kunnen 
we hem van hart tot hart ontmoeten. Hij heeft immers gezegd: “Zie, ik ben 
met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld”.
(Gedachten uit de Paasfolder van Kerk-In-Nood, Samuel  Advies en Alpha Centrum)

Wij wensen u allen zinvolle en vrolijke Paasdagen.
Pastor Bertus Visschedijk

Dodenherdenking 4 mei 2017
Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle burgers en 
militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In de kerkdorpen van onze gemeente 
vinden de herdenkingen plaats op 4 mei a.s. in:

• Weurt           10.00 uur      in de Andreaskerk
• Winssen        12.00 uur      bij de Antonius van Paduakerk
• Ewijk            14.30 uur      bij de Johannes de Doperkerk
• Beuningen     19.30 uur      bij de Corneliuskerk
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Neem de Tijd
Ja, neem veertig dagen de tijd
om jezelf te ontmoeten
als een zwerver door de woestijn.
Neem de tijd.

Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,
kracht te putten aan je bron.
Rondom je te kijken en te voelen
dat niemand ooit alleen gaat.
Neem de tijd.

Ja, neem veertig dagen de tijd
om oog in oog te staan
met wat jou beweegt, en te voelen
wat jouw woestijntocht kleur geeft.
Neem de tijd.

Neem gerust jouw tijd.
Wel veertig dagen lang om te voelen:
er zit meer in mij.
Licht daagt aan de horizon.
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Oorlog is in vele opzichten zinloos.
Maar het leert ons één ding: vrijheid is niet 
vanzelfsprekend, het is een opdracht.
Vrijheid maken we met elkaar. 
We moeten ons blijven inzetten 
om die vrijheid door te geven.

Wij willen U van harte uitnodigen om bij deze herdenkingen aanwezig te zijn.
Comité 4 en 5 mei

Kiezen of delen

Ieder deed zijn ding, maar toch waren we op 15 maart met zo'n 80 
procent van alle Nederlanders met hetzelfde bezig. Ik vind dat bijzonder. Want 
hoe vaak komt het nu voor dat we met z'n allen hetzelfde doen maar toch 
verschillend kiezen! Ik wil niet weten wat u heeft gekozen en ik ga u ook niet 
vertellen welk hokje ik rood heb gekleurd. Het doet er namelijk niet zoveel 
toe, want in een vrij land ben je je ervan bewust dat we met z'n allen moeten 
kiezen om te delen. Er is geen "of" in een vrije samenleving.

In de aanloop van de verkiezingen gloeide de kijkbuis in alle kleuren. 
Elke tint werd belicht en het politieke toneel was vol vuur. Eén programma is 
mij bijgebleven. Er werden twee heren geïnterviewd door een dame van de 
IKON of RKK ofzo. Het ging over de verkiezingen en het programma pakte 
me. Er werd zinnige taal gesproken, zonder politieke tint, maar toch ging het 
over geloof en politiek. Ik heb geprobeerd te achterhalen welk programma het 
was. Wie die twee compleet verschillende kerels waren. Ik heb me suf 
gegoogeld, want in mijn werk hoor je altijd te verwijzen naar de bron. Kom to 
the point zult u nu wel denken, maar ik ben bang mijn eigen gedachten aan u 
op te dringen. Bij gebrek aan de juiste verwijzing zal ik toch proberen te 
verwoorden wat mij intrigeerde aan het programma.

Een van de heren, een filosoof en christen, verwoordde dat het 
prachtig zou zijn als christenen samen konden komen zonder de last van 
(politieke) statements. Samenkomen in een geloofsgemeenschap dient immers 
ook de contemplatie, inzicht in persoonlijke gevoelens en vieren van zaken 
zoals bijvoorbeeld doop, vormsel of rouw. Zonder je eigen gevoelens uit te 
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opbrengst gaat naar de stichting Amaidhi. Dus treft u de dames met hun tassen 
binnenkort ergens aan: kijk of er voor u iets uit hun assortiment bij zit. U helpt 
daarmee kinderen op weg voor wie onderwijs van het hoogste belang is voor 
hun toekomst.

Ardi toont een klein aantal “gepimpte” tassen uit het assortiment. Daar doe 
je het toch allemaal voor! 
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Beuningen

Vormselwerkgroep biedt ook dit jaar een “tasbare” ondersteuning

De werkgroep Vormsel van de Corneliusgemeenschap zorgt al jaren voor de 
voorbereiding van jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool op hun 
Vormsel. Dit gebeurt aan de hand van een catecheseproject, dat in de loop der 
jaren steeds werd aangepast en verbeterd. Dit jaar zal het Vormsel in onze 
geloofsgemeenschap helaas niet gevierd worden. Door het geringe aantal 
groep 8-ters vorig jaar moesten we de kandidaten aanvullen met leerlingen uit 
groep zeven. Dus dit jaar geen Vormsel!

Al met al niet bevorderlijk voor de financiering van ons traditionele 
gecombineerde Vormsel-Vastenproject: het inzamelen van geld voor het 
schooltassenplan van de Stichting Amaidhi. Deze stichting zorgt er voor, dat 
straatkinderen in Madras, India, naar school kunnen door hun een tas met 
schoolbenodigdheden te geven. Weliswaar zal de opbrengst van de 
Vastencollecte ter ondersteuning van ons project worden aangewend, maar de 
inbreng van de vormelingen valt weg. 

Dit was voor enkele dames van de werkgroep een aansporing te zoeken naar 
een andere bron van inkomsten. En zij vonden die in hun eigen project “een 
tas voor een tas”. Zij verzamelden allerlei soorten gebruikte en ongebruikte 
tassen en knappen die op. “Pimpen” ze, zoals ze het zelf noemen. Inmiddels 
hebben ze meer dan 250 tassen binnen en zijn ze al een eind op weg een groot 
aantal daarvan een schoonheidsbehandeling te geven. Namens de dames Ardi 
van Oosterhout, Thea Rutten, Ingrid Klaassen en hun mede-pimpers hartelijk 
dank aan de gevers. Het is de bedoeling de tassen de komende tijd onder meer 
te verkopen tijdens de braderie van 21 mei op de Beuningse Lentefeesten. De
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gecombineerde Vormsel-Vastenproject: het inzamelen van geld voor het 
schooltassenplan van de Stichting Amaidhi. Deze stichting zorgt er voor, dat 
straatkinderen in Madras, India, naar school kunnen door hun een tas met 
schoolbenodigdheden te geven. Weliswaar zal de opbrengst van de 
Vastencollecte ter ondersteuning van ons project worden aangewend, maar de 
inbreng van de vormelingen valt weg. 

Dit was voor enkele dames van de werkgroep een aansporing te zoeken naar 
een andere bron van inkomsten. En zij vonden die in hun eigen project “een 
tas voor een tas”. Zij verzamelden allerlei soorten gebruikte en ongebruikte 
tassen en knappen die op. “Pimpen” ze, zoals ze het zelf noemen. Inmiddels 
hebben ze meer dan 250 tassen binnen en zijn ze al een eind op weg een groot 
aantal daarvan een schoonheidsbehandeling te geven. Namens de dames Ardi 
van Oosterhout, Thea Rutten, Ingrid Klaassen en hun mede-pimpers hartelijk 
dank aan de gevers. Het is de bedoeling de tassen de komende tijd onder meer 
te verkopen tijdens de braderie van 21 mei op de Beuningse Lentefeesten. De
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spreken kun je dan samen vieren. Dat bind mensen in een veilige omgeving , 
geloven is kiezen om te delen, zo stelde hij.

Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn druk bezig het 
beleidsplan voor onze nieuwe fusieparochie te schrijven. Wat mij betreft zal 
hierbij het thema Kiezen om te Delen centraal komen te staan. Als nieuwe 
parochie zullen we moeten herkennen dat het niet meer kiezen of delen, „dit óf 
dat is“. Willen we groeien dan moeten we bewegen.

Dit jaar gaat het vormsel in Winssen en Ewijk niet door. Waarom? 
Omdat er een "of" in het spel was en niet een kiezen om te delen. We zullen 
moeten leren onze couleur locale te laten varen. Maakt het uit waar we samen 
komen? Volgend jaar trommelen we alle vormelingen op en vieren we het 
feest gemeenschappelijk. Waar? In de kerk!

Servus, Allard Hosman
Vice voorzitter

Bedevaart Wittem

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 77e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor 
de komende bedevaart is: BIDDEN IS JE HAND IN GODS HAND 
LEGGEN. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze 
intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, 
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. U ging nog 
niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van 
harte welkom!

Wie deze pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden bij:
Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 0246773546 of
Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 28 april 2017.
Prijs: Volwassenen € 19,50 / Jongeren t/m 15 jaar € 10,00

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen 
ontmoeten.
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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 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

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

 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

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

VASTENACTIE 2017
EL SALVADOR

BOUW  MEE  AAN  EILANDEN  VAN  HOOP
EVEN  MINDEREN  VOOR  EEN  ANDER

GEEF  VOOR  EEN  MENSWAARDIGE  TOEKOMST
 

U  MAAKT  HET  VERSCHIL 
Informatie over de VASTENACTIE:

LEES HET EXTRA INLEG-PAMFLET
OVER DEZE VASTENACTIE 2017.

Hoe kunt u meedoen?
GEBRUIK HET INGESLOTEN VASTENZAKJE.
a) Vul de bon volledig in en stuur die op…..of…
b) Vul de envelop met uw bedrag voor de vastenactie en geef die dan 

af op de pastorie of in de kerk in de daartoe bestemde offerbokken.

KUNNEN WE IETS MISSEN VAN ONZE WELVAART?
Namens “El Salvador”: bedankt voor uw gift aan ons……..

NB: De geloofsgemeenschap Cornelius in Beuningen heeft haar eigen 
vastenactie: het project Alhmadi in Indi. Het project “El Salvador” is 
bestemd voor de geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en 
Winssen.

Geef even aandacht aan dit vastenproject. 
Gooi niet meteen alles weg. DANK U WEL!!
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Na afloop wordt de aanwezigen een kop koffie, thee of fris achter in de kerk 
aangeboden. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Werkgroep 4 mei-viering Ewijk

Gezocht vrijwilligster administratieve taken / gastvrouw 
geloofsgemeenschap Ewijk
Door verhuizing van een van de secretariaatsmedewerksters van de 
geloofsgemeenschap Ewijk gaat de parochie op zoek naar een administratief 
medewerkster tevens gastvrouw op vrijwillige basis.
Het gaat hierbij om het volgende:
• tijdsbeslag eens in de 2 weken 3 uur op de maandagmorgen.
• vervanging van een andere medewerkster bij ziekte / vakantie.
• een zekere bekendheid met de computer is wenselijk.
• tevens fungeert u als gastvrouw bij het aanbrengen van misintenties 

en andere zaken.
• de werkzaamheden vinden plaats in de kantoorruimte van de 

pastorie Ewijk.
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de contactgroep van de 
geloofsgemeenschap tel. 0487-521758.

Bedankje Sponsoren 100 jaar kerk Ewijk
In de achterliggende periode zijn door het comité 100 jaar kerk Ewijk een 
flink aantal potentiële sponsoren benaderd om een bijdrage te leveren in de 
kosten die het comité moest maken. Daarop is enthousiast gereageerd 
waardoor het grootste gedeelte van de kosten is gedekt.

Achter in de kerk in Ewijk komt een bord te staan met daarop de 
logo’s van de deelnemende sponsoren die het jubileumboek en het 
uiteindelijke jubileum op 01-10-2017 mede mogelijk maken. Neemt u gerust 
even de tijd dit bord te bekijken als u de kerk bezoekt.

Nu de sponsoractie is afgesloten is dit het moment de vele sponsoren, 
groot en klein, te bedanken voor hun enthousiaste en gulle bijdragen. Laten  
we er met zijn allen straks op 01-10-2017 een mooi feest van maken.

Het comité
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Herdenking Oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 2e

wereldoorlog in Ewijk plaats. We doen dit nu voor het 5e jaar en hebben dus 
ons 1e lustrum.
De herdenking wordt gevierd op het kerkplein en begint om 14.30 uur. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij een ruime belangstelling, waarbij 
voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk mensen moeten 
staan. Sprekers bij deze herdenking zijn achtereenvolgens burgemeester van 
Eert van de gemeente, pastor Visschedijk en Henk Sweering hoofd van de 
basisschool De Reuzepas uit Ewijk. De kinderen van de basisschool zullen 
zorgdragen voor een toepasselijk gedicht.
Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers.
Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat gedeeltelijk afgesloten, zonder 
dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande verkeer.
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Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. Help ons jubileum vieren
Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in 
hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! Daarom organiseren we op 
zaterdag 20 mei 2017 een jubileumproject in onze thuishaven Nijmegen. Wij 
zoeken daarvoor 60 vrijwilligers, jong en oud, die zich één dag willen inzetten 
voor een ander.

IBO-Nederland organiseert, in samenwerking met Stichting Present Nijmegen, 
een ééndaags project in een Nijmeegse achterstandswijk. Je gaat bijvoorbeeld 
een paar uur aan het werk in een verwaarloosde tuin van iemand die niet in 
staat is om het tuintje te onderhouden of je wordt ingezet bij het opknappen 
van een speeltuin of parkje in de buurt. Het doel is om samen te werken met 
bewoners van het asielzoekerscentrum in Nijmegen en met mensen uit de 
achterstandswijk zelf. We besluiten de dag met een gezellige borrel of 
picknick. Iedereen is welkom!

Wil je meehelpen? Meld je vóór 15 april 2017 aan via info@ibo-nederland.org
of bel 024-3226074

De Bouworde in Nederland
De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 1957 in 
Nijmegen opgericht als zusterorganisatie van de Vlaamse Bouworde, die in 
1953 het licht zag. Pater Werenfried van Straaten (de ‘spekpater’) verzamelde 
in dat jaar voor het eerst enkele groepen Katholieke jonge vrijwilligers om in 
Duitsland huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten vele 
vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos in voor een ander. Projecten 
overal ter wereld worden met de hulp van vrijwilligers een stap verder 
gebracht en de vrijwilligers krijgen er de ervaring van hun leven voor terug.

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de inzet van 
internationale groepen vrijwilligers in praktische projecten. Door samen te 
werken aan een bouwklus, een ecologisch project of een sociale activiteit leren 
internationale vrijwilligers en lokale medewerkers elkaar bijzonder goed 
kennen. De projecten worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal een 
hulpvraag waarbij de ondersteuning van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is. 
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Ewijk

KERKKLOK EWIJK WEER BIJ DE TIJD

Al in de middeleeuwen was de kerk het toevluchtsoord voor de 
dorpsgemeenschap. Het centrale punt waar men bijeenkwam en van waaruit 
men leefde en werkte. Het kerkgebouw staat letterlijk en figuurlijk nog steeds 
in het centrum van het dorp. Dat is in Ewijk niet anders. Elke voorbijganger 
werpt ook nu nog even een blik op de kerkklok om te zien hoe laat het is. Al 
was het alleen maar om bij de tijd te blijven.

Wellicht is het u opgevallen dat het de laatste tijd nogal tegenviel met 
het bekijken, zowel in licht als in donker, van de tijd op onze klok. Met u 
bijdrage aan de kerkbalans werd het mogelijk daar wat aan te doen. De Firma 
Toine Daelmans Klokken & Uurwerken heeft de halsbrekende toeren 
uitgehaald om de klus te klaren. De ruim € 5000,- zijn welverdiend, want nu 
kunnen we weer dag en nacht op onze vertrouwde klok zien hoe laat het is.

Het is misschien een zoekplaatje, maar als u goed kijkt kunt u zien hoe 
de mannen van Daelmans bezig zijn de klok boven op de kerk weer op tijd te 
laten lopen. De wijzerwerken zijn gereviseerd en de nieuwe LED werd 
gemonteerd. De klok loopt weer als een tierelier en is in het donker zelfs vanaf 
de snelweg zichtbaar. Hopelijk kunnen we weer jaren vooruit.
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Wil je zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Of ken je anderen 
die hier interesse in hebben? Kijk gerust op onze website: www.ibo-
nederland.org, stuur een mailtje naar info@ibo-nederland.org of bel 024-
3226074. 

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch 
heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg 
naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing 
met begeleiding van een priester. Er is goede 
medische begeleiding aanwezig. Aan deze 
bedevaart kunnen ouderen, zieken, 
gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. 
De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de 
opstapplaats Schaijk. 
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de 
persoonlijke zegen met het H. Sacrament,

show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, tentoonstelling
van Toon Kerkhof, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen 
gelegenheid de kruisweg bekijken, de bloedreliek van de H. Paus Johannes 
Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het 
Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding
is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we 
verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 
personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de 
bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale 
opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen / ziekte- en 
reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het 
medisch team te betalen. Reissom vanaf € 275,- p.p.

De dagbedevaart op zondag 7 mei 2017 heeft de opstapplaatsen Nijmegen en 
Mill. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 
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heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg 
naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing 
met begeleiding van een priester. Er is goede 
medische begeleiding aanwezig. Aan deze 
bedevaart kunnen ouderen, zieken, 
gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. 
De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de 
opstapplaats Schaijk. 
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de 
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show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, tentoonstelling
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verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met 
het H. Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook 
kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt 
een gewone bus ingezet. Reissom € 35,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 
een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 
kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en 
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en 
zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke 
wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens 
van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: 
mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725
of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, website 
http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ Opgave 
tot zes weken voor de bedevaart.

Kort verhaal van de verschijningen 
Op 29 november 1932, omstreeks 18u, vraagt Meneer Voisin aan zijn 
kinderen Fernande (15 jaar) en Albert (11 jaar) om hun zus Gilberte (13 jaar) 
te gaan halen in het Pensionaat van de Zusters van de Christelijke Leer van 
Nancy. Onderweg nodigen de kinderen hun vriendinnen Andrée Degeimbre 
(14 jaar) en haar kleine zus Gilberte (9 jaar) uit om met hen mee te gaan. 
Wanneer Albert aan de voordeur van het pensionaat aangebeld heeft, draait hij 
zich om en bemerkt de Heilige Maagd die in de lucht wandelt, boven op de 
spoorwegbrug over de weg naar Rochefort. Zijn zus en hun vriendinnen 
geloven hem niet, maar als ze omkijken, zien ook zij de " mooie dame". Zuster 
Valéria komt de deur opendoen. De kinderen wijzen haar op de aanwezigheid 
van de Maagd. Geen geloof hechtend aan die "verzinsels", gaat de non 
Gilberte halen in de studieruimte. Wanneer zij aan de voordeur komt, 
onwetend over wat er gebeurd is, ziet ook zij meteen de Heilige Maagd die in 
de lucht wandelt boven de brug. Verschrikt lopen de kinderen naar huis, 
afsprekend om de volgende dag op hetzelfde uur weer Gilberte te komen 
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Goederenwagon in kersenboomgaard

Opname, zomer 1946 in de kersenboomgaard van Johan Litjens. Alle personen 
komen uit Winssen. Van l.n.r. Jo Wammes (19-11-1929), Jan v. Welie (04-03-
1924), Trix Litjens (01-08-1944) Johan Mulders (Horssen 11-06-1919), 
sprauwejager Rienus Wammes (12-07-1932) broer van Jo. Herman Litjens (14-
08-1930) broer van Trix. Foto collectie B. Wattenberg.

Goederenwagon in kersenboomgaard

Opname, zomer 1946 in de kersenboomgaard van Johan Litjens. Alle personen 
komen uit Winssen. Van l.n.r. Jo Wammes (19-11-1929), Jan v. Welie (04-03-
1924), Trix Litjens (01-08-1944) Johan Mulders (Horssen 11-06-1919), 
sprauwejager Rienus Wammes (12-07-1932) broer van Jo. Herman Litjens (14-
08-1930) broer van Trix. Foto collectie B. Wattenberg.

Goederenwagon in kersenboomgaard

Opname, zomer 1946 in de kersenboomgaard van Johan Litjens. Alle personen 
komen uit Winssen. Van l.n.r. Jo Wammes (19-11-1929), Jan v. Welie (04-03-
1924), Trix Litjens (01-08-1944) Johan Mulders (Horssen 11-06-1919), 
sprauwejager Rienus Wammes (12-07-1932) broer van Jo. Herman Litjens (14-
08-1930) broer van Trix. Foto collectie B. Wattenberg.

Goederenwagon in kersenboomgaard

Opname, zomer 1946 in de kersenboomgaard van Johan Litjens. Alle personen 
komen uit Winssen. Van l.n.r. Jo Wammes (19-11-1929), Jan v. Welie (04-03-
1924), Trix Litjens (01-08-1944) Johan Mulders (Horssen 11-06-1919), 
sprauwejager Rienus Wammes (12-07-1932) broer van Jo. Herman Litjens (14-
08-1930) broer van Trix. Foto collectie B. Wattenberg.

Pasen 2017

Pasen 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

23

23

Pasen 2017

Pasen 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

10

10

aangeduid als “ut Strûtje”, een dergelijke goederenwagon gestaan die door 
Litjens was aangekocht. De naaste buren van die kersenboomgaard waren 
Thomas  Vrijaldenhoven en Johan Mulders.

Aan de rand van de kersenboomgaard stonden ook bessenstruiken en 
pruimenbomen. Het grondstuk daar werd aangeduid als de “elf hond” en was 
ongeveer 1.80 ha groot. 
Bij regen konden de plukkers / pluksters in de goederenwagon schuilen maar 
ook werden de bussels en kistje met het gesorteerde fruit er in opgeslagen 
voordat die naar de veiling werden afgevoerd. De plek in de boomgaard waar 
de geplukte goederen werden gesorteerd “uitgezocht” was zo goed mogelijk 
overkapt met een deel van een legerparachute. Op 09-09-1944 werd er boven 
de rivier de Waal een vliegtuig van de geallieerden aangeschoten en raakte in 
brand. De piloot kon zich redden met zijn parachute. Hij maakte hiermede een 
landing bij de Reeksestraat op de Grote Geer nabij Bernard Libotté en Harrie 
v. Haren. Ook het vliegtuig boorde daar in die omgeving in de grond.

In de herfst van 1944 hebben geallieerde Engelse militairen ook nog 
gebruik gemaakt van de goederenwagon van Litjens. Er werden daar warme 
maaltijden bereid voor de Engelsen die in de buurt ingekwartierd waren bij de 
Melsjongens (de vrijgezelle Wim, Piet en Gradus Melssen). Op het grondstuk 
van de Melsjongens woont nu de familie Anton en Poeske v.d. Heuvel-
Stevens.

De buurjongens Henk en Wim van Welie vertelden mij dat zij grote 
sneden brood van de Engelsen kregen met daarop “Engelse jam” of 
“cornedbeef”. Die cornedbeef was héél véél lekkerder dan die je hier in de 
huidige supermarkten tegenkomt aldus Henk.

De goederenwagon was eigenlijk nooit op slot en werd in het weekend 
zo af en toe gebruikt door vrijende paartjes zo werd mij nog niet zolang 
geleden verteld. In 1952 is de goederenwagon gesloopt. Met snijbranders werd 
het ijzeren onderstel tot stukken gesneden en als oud ijzer verkocht aldus 
Herman Litjens zoon van Johan. 

©Bart Wattenberg Beethovengaarde 144 Oss. E-mailadres: 
bertwattenberg@gmail.com
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afhalen. De 30ste verschijnt de Heilige Maagd opnieuw boven de brug; 
hetzelfde op 1 december, maar ze verdwijnt om weer opnieuw op te duiken 
aan de hulststruik (rechts van het huidige podium), ze verdwijnt opnieuw; dan 
toont ze zich onder een tak van de meidoorn, vlak bij de ingangspoort van de 
tuin. 

Het is daar dat Maria zich nog een dertigtal keren zal laten zien, tot 3 januari 
1933. Ze is gekleed in een lang wit kleed, met plaatselijk lichte blauwe 
schijnen. Haar hoofd is bedekt door een lange witte sluier die over haar 
schouders valt. Vanuit haar hoofd vertrekken fijne lichtstralen die net een 
kroon vormen. Maria houdt gewoonlijk haar handen gevouwen en glimlacht. 
Vanaf 29 december bemerken de kinderen tussen de geopende armen een 
afscheidsteken, haar oplichtend hart, alsof het een hart van goud is. Vanwaar 
de naam Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing: de Maagd met het gouden hart. 
De tweede december, op de vraag van de kinderen "Wat wilt U van ons ?", 
spreekt Maria voor de eerste maal : "Dat jullie braaf zijn". Dan 's avonds, bij 
een nieuwe verschijning: "Is het waar dat jullie steeds braaf zullen zijn?" Op 8 
december vallen de kinderen in extase gedurende een kwartier. 

"Ze was mooier dan ooit tevoren!" De 17de vraagt Maria "een kapel". De 
21ste, op de vraag: "Zeg ons wie U bent", noemt Maria zichzelf: "Ik ben de 
Onbevlekte Maagd". De 23ste: "Waarom komt U hier?" - "Opdat men hier op 
bedevaart zou komen!" Vanaf 30 december openbaart Maria de kern van haar 
boodschap: de 30ste: "Bidt, bidt veel", de 1ste januari: "Bidt altijd". De 3de 
januari vertrouwt Maria een geheim toe aan de drie jongsten. Ze belooft: "Ik 
zal de zondaars bekeren." Ze noemt zich opnieuw: "Ik ben de Moeder van 
God, de Koningin van de hemelen". Ze vraagt: "Houden jullie van mijn Zoon? 
Houden jullie van mij?" "Offer u dan op voor mij". "Vaarwel.". 
Twee genezingen zijn erkend als miraculeus. De verering is toegelaten sinds 
2 februari 1943. De authenticiteit van de feiten is erkend op 2 juli 1949, door 
Monseigneur Charue, de toenmalige bisschop van Namur.
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en finisht bij de Beatrixmolen. Via het buitengebied lopen ze naar de molen in 
Beuningen. De mensen kunnen kiezen uit 15 en 20 kilometer. Inschrijven is 
niet nodig en iedereen kan starten tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Waanzinnig Winssen gaat kleiner verder. In de krant van 11 maart 
jl. de mededeling dat het Winssense muziekfestival Waanzinnig Winssen in 
het paasweekend zijn elfde editie beleeft. Geen 3 maar 2 dagen lang en achter 
in de tuin bij Bas van de Gouden Leeuw. Bas van der Aa zette vorig jaar een 
punt achter deze grote organisatie omdat hij het niet meer kon combineren met 
zijn werk. Het werd ook moeilijker om vrijwilligers op de been te krijgen. 
Omdat het Bas niet gelukt is een opvolger te vinden gat het in deze vorm 
verder. Het zou ook jammer zijn als er in Winssen helemaal niks meer is. Het 
feest op eigen terrein is bescheidener van opzet en ook beter te exploiteren. 
Hij heeft geen bewaking nodig en hoeft niets te betalen voor het terrein.

Winssen - Recreatietoernooi volleyballers. In de Gelderlander van 4 
maart jl. de mededeling dat buurtgenoten, vrienden, families en andere 
gezelschappen weer mee kunnen doen met het volleybaltoernooi op 9 april 
aanstaande. Een aantal jaren heeft dit toernooi niet plaatsgevonden maar dit 
jaar wil de volleybalclub het toch weer oppakken. Het is een recreatief 
toernooi en in ieder team moeten minstens 2 vrouwen zitten. De minimum 
leeftijd is 14 jaar en er mogen maximaal 2 14 jarige in een team zitten.

Oud Winssen: Goederenwagon in kersenboomgaard van Joh. Litjens.

Uit de krant “de Gelderlander” van 27-03-1934. “ De Maas en Waalse 
stoomtram. De lijn blijft voorlopig liggen. De tram heeft verleden zaterdag 
24-03-1934, ook wat het goederenvervoer betreft, de laatste rit gemaakt. 
Vanaf heden zal het goederenvervoer geschieden met autotractie.
De gesloten wagons die hier en daar nog op de lijn staan zullen niet meer 
worden opgehaald. Deze zijn namelijk verkocht aan particulieren en zullen 
voortaan worden bestemd voor pakhuis”. Tot zover dit krantartikel.

In de periode 1934-1952 heeft in de kersenboomgaard van Johan 
Litjens, gelegen aan de huidige Verlengde Molenstraat in Winssen vroeger 
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The Passion – Koor Our Choice Weurt

Na twee succesvolle reeksen van The Passion zal koor 
Our Choice Weurt ook dit jaar het lijdensverhaal van 
Christus ten gehore brengen. Geheel op eigen wijze, met 
prachtige Nederlandstalige nummers zal het koor haar 
publiek hopelijk weer ontroeren. In deze reeks wordt het 

verhaal verteld vanuit het gezichtspunt van Simon Petrus. Met zang, teksten en 
symbolen zien we hoe The Passion door Simon Petrus wordt beleefd.

Dit jaar staan er maar liefst 4 uitvoeringen gepland:
• zondag 2 april – 14.00 uur in Weurt, H. Andreaskerk
• zondag 2 april – 19.00 uur in Weurt, H. Andreaskerk
• woensdag 5 april – 20.00 uur in Winssen H. Antonius van Paduakerk
• woensdag 12 april – 20.00 uur in Nijmegen, De Goede Herder 

De entree is gratis, kaarten zijn te reserveren vanaf 1 maart a.s. via de website: 
www.ourchoiceweurt.nl
Tevens zijn er drie afhaalpunten:
Annemie Smits, Pastoor van der Marckstraat 10, Weurt
Virginia Bartels, Montgomerylaan 6, Weurt
Fieke Peters, Meerkoetlaan 75, Beuningen (enkel in de middag)
Pastorie Winssen, Not. St. Roesstraat 40, Winssen

“Now He lives to die no more”:
aangrijpend Passieconcert Kamerkoor Muzimare

Op zaterdagavond 8 april 2017, de dag voor Palmzondag, geeft Kamerkoor 
Muzimare een passieconcert in de Sint-Elisabethkerk in Grave. Het concert 
begint om 20.00 uur. Begeleider op orgel is Norbert Bartelsman. Het geheel 
staat onder leiding van Sophia Brink. De entree voor de concerten is gratis. 
Uw bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.
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maximaal 60 kilometer per uur rijden op de Van Heemstraweg. Deze 
gemeenten verlaagden de snelheidslimiet om de Maas en Waalweg 
aantrekkelijker te maken. Vanaf de grens met de gemeente Druten tot aan de 
opgeknapte kruising met de Plakstraat wordt de Van Heemstraweg daarom 
anders ingericht. De autobaan wordt smaller, de 2 fietspaden worden breder. 
Tevens worden voor de veiligheid fiets- en autoverkeer van elkaar gescheiden 
door betonnen varkensruggen tussen de weggedeeltes. Om hard rijden te 
ontmoedigen pakt de gemeente ook de 3 kruisingen in de Van Heemstraweg 
aan. Op die met de Geerstraat komt een verhoogd plateau, de Deijnschestraat 
en de Leegstraat krijgen een soort heuvel met groen in het midden waardoor 
automobilisten moeten stoppen. Er komt een aantrekkelijke oversteekplaats 
voor fietsers. Er liggen ook 3 bushaltes. De bushalte bij de Leegstaat blijft, de 
andere 2 verdwijnen waardoor de bussen op de rijbaan stoppen en het verkeer 
maar zijn nog wordt afgeremd. De reconstructie moet rond oktober klaar zijn.

Kei Gezellig waait af, maar zegt geen vaarwel. Duo uit Winssen 
stopt na 25 jaar met zingen op pronkzittingen. In de krant van 28 januari jl. 
een mooie grote foto van Ronald Jongman en Geert van Deijzen. 25 jaar 
hebben Ronald en Geert iedere donderdagavond in de garage bij Geert van 
Deijzen bij elkaar gezeten om teksten te schrijven en te repeteren. 73 nummers 
namen de mannen op in de studio in Winssen. De teksten werden op bekende 
melodieën geschreven. Ze houden de actualiteiten bij maar hun teksten zijn 
nooit beledigend. Alle nummers werden gezongen op de pronkzittingen bij 
carnavalsvereniging De Dorstvlegels. Kei gezellig kent heel Winssen en heel 
Winssen kent kei gezellig. Na 25 jaar vinden ze het mooi geweest. Ze zingen 
straks dan niet meer op de pronkzittingen maar wel op andere feestjes, 
bruiloften en de Molenfeesten. En dat allemaal gratis! Op 18 maart volgt er 
een afscheidsfeest in de Paulus! Namens ons allen bedankt!

Wandelevenement moet mensen naar molens halen. In de krant van 
18 februari jl. een foto van de Beatrixmolen aan de Molenstraat in Winssen. 
De Winssense en Beuningse molenaars houden zaterdag 11 maart de eerste 
Molenmars. Met dit wandelevenement hopen ze meer mensen naar de molens 
te trekken. Ze doen dit jaar niet mee aan de jaarlijkse Open Maas en Waalse 
Molendag maar houden daarvoor in de plaats deze Molenmars. De mars start 
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Concerten met een verhaal
Kamerkoor Muzimare is in haar inmiddels bijna 25 jarig bestaan uitgegroeid 
tot een in alle opzichten mooi uitgebalanceerd koor van 24 geoefende 
amateurzangers. Het koor zingt zowel profane als religieuze muziek en is er 
trots op dat het daarbij regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij 
de luisteraars. Dankzij grote inzet van de zangers wordt tijdens de repetities 
vooral veel aandacht besteed aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft 
het koor door de jaren heen een bijzondere en intense wijze van uitvoeren 
weten te bereiken, waarmee het een nog steeds groeiend publiek op steeds 
meer locaties iedere keer weer aangenaam verrast. Een concert van 
Kamerkoor Muzimare neemt de luisteraar mee op reis en men is verzekerd 
van een “concert met een verhaal”.
Zo ook tijdens deze passieconcerten waarin het koor in muziek van 
uiteenlopende componisten een verhaal van lijden en sterven bezingt, een 
verhaal van verslagen worden en de dood verslaan. Het is alsof we er zelf bij 
zijn en proberen niet weg te kijken, weg te lopen, te oordelen of te 
veroordelen. Dichtbij blijven, hoe moeilijk soms ook, in de hoop dat ook wij 
het licht van Pasen mogen ervaren.

Het verhaal van dit aangrijpende Passieconcert
Al is de intocht in Jeruzalem nog glorieus, we weten dat deze het begin is van 
een lijdensweg, zo wreed en toch moet het zo gaan… Op Goede Vrijdag wordt 
Jezus ter dood veroordeeld, bespot en geslagen, krijgt een doornenkroon op 
het hoofd en wordt naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden. In wan-
hoop, angst en vertwijfeling smeekt hij: “Mijn volk, wat heb ik u misdaan?”.
De klanken van het koor worden soberder als alleen de mannen de laatste uren 
van Jezus bezingen. Als Hij sterft valt er duisternis over het hele land. 
Bij het kruis staat ook Maria, de moeder van Jezus. Ze huilt bittere tranen om 
de dood van haar zoon, haar enige kind. We voelen ons ook met haar 
verbonden, en met het verdriet van zoveel moeders van overal en van alle 
tijden. 
Tot slot herhalen we de steeds terugkerende woorden in dit concert: Jezus is 
ook voor ons gekruisigd, gestorven en begraven. Als we de derde dag samen 
met Maria en haar metgezellen naar het graf gaan, vinden we Jezus daar niet. 
Hij is uit de dood opgestaan, de belofte van Pasen: “Now He lives to die no 
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more”. Prachtige muziek en aangrijpende teksten voor iedereen die de Goede 
Week intens wil beleven. Van harte aanbevolen.

Dopelingen

Weurt: Amber de Groot
Dieke Peters

Beuningen: Selina en Keano Hendriks
Vivienne Bos
Mariesha van Boxtel
Djelayla Jansen
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Winssen: Saar de Waal
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Monique Wammes-van Haalen
*21-03-1966 te Nijmegen †27-02-2017 te Ewijk
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Een avondje lachen met Toneelvereniging Plankenkoorts 

Zin om even uit je dagelijkse sleur te stappen? Kom dan het eerste weekend 
van april naar de voorstelling van Plankenkoorts. Zij speelt “Schoenmaker 
blijf bij je leest”, een vrolijk stuk vol verwikkelingen, wendingen en komische 
situaties. Kortom: een avondje lachen! Opstaan, werken, zorgen, de dagelijkse 
sleur. Soms gaat ‘t leven anders dan je had gehoopt en wat doe je dan…?

Max, een man van middelbare leeftijd, heeft een schoenmakerij. Zijn vrouw 
Barbara wil echter meer en vooral luxer. Er moet een lederwaren zaak komen 
en snel. Als Max thuis komt van een weekendje vissen is zijn hele zaak 
veranderd. Barbara zet er met haar dochter vaart achter. Ze willen, samen met 
Barbara's minnaar Michel, een grote naam worden met speciale tassen van 
Delvaux. Binnenkort valt de beslissing of zij dat merk mogen verkopen.
Max vindt het maar niets maar kan nauwelijks op tegen zijn bazige en 
geldbeluste vrouw. Samen met zijn beste vriendin Ans bedenkt hij een wild 
plan om Barbara te dwarsbomen. Maar of dat lukt? Barbara, Laura en Michel 
zetten natuurlijk de tegenaanval in en dat zorgt voor verrassende wendingen 
en hilarische taferelen. 

Speeldata: 31 maart, 1 & 2 april / Tijdstip: 31 maart en 1 april 20.00 uur & 2 
april: 14.00 uur. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 6 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com

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

Andere inrichting en lagere maximumsnelheid Van Heemstraweg
Winssens deel ook naar “60”. Het overgrote deel van de Van Heemstraweg 
is al opgeknapt. Vanaf de zomer is het deel in Winssen aan de beurt. In de 
Gelderlander van donderdag 26 januari jl. een grote foto van de kruising Van 
Heemstraweg met de Leegstraat. De Van Heemstraweg in Winssen gaat 
aanstaande juni op de schop. In 5 maanden wordt de weg ingericht als 60 km 
weg. In Druten en West Maas en Waal mogen automobilisten al langer 
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Winssen

Palmpasen viering zaterdag 8 april 19.00 uur

Op zaterdag 8 april aanstaande om 19.00 uur is er een Palmpasenviering in 
onze Parochiekerk. Pastor Visschedijk zal tijdens de viering vertellen  over 
Palmpasen en uitleg geven over de versierde Palmpasen stokken. Het 
opleidingsorkest van ULTO zal de viering muzikaal begeleiden.
In deze viering is er een optocht met versierde Palmpasen stokken. Leerlingen 
van Basisschool de Wegwijzer versieren samen met ons de zelfgemaakte 
Palmpasen stokken.
Wij kunnen ons voorstellen dat er in Winssen kinderen wonen die niet op de 
Wegwijzer zitten en misschien ook mee willen doen. Zij zijn ook van harte 
welkom. Neem dan contact op met de contactpersonen Kerk – School: Tonnie 
Hermens tel. 521913 of Ria van Beuningen tel. 522471.

Koningsdag 27 april 2017 in Winssen !

- 11.30 uur Start versierde fietsenoptocht vanaf Ulto -
- 12.30 uur Ballonnenfestijn -
- 13.00 uur Diverse activiteiten op het kerkplein -
- 18.00 uur Einde koningsdag 2016 Winssen -
Meer informatie: www.facebook.com/oranjecomitewinssen
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Weurt
Gerda Selten Florax
*30-02-1930 te Spaubeek †30-01-2017 te Ewijk

Winssen
Marie Smits-Kroes
*01-02-1931 te Winssen †19-02-2017 te Winssen

Hans Janssen
*07-04-1960 te Ewijk †02-03-2017 te Rozendaal

Gerard Willems
*07-09-1936 te Ewijk † 19-03-2017 te Winssen

Beuningen
Lard Glaap
*21-05-1924 te Beuningen †01-02-2017 te Beuningen

Fien Snellaars-Weijers
*12-08-1946 te Boxtel †20-02-2017 te Beuningen

Paula Remmers-Pauwels
*01-06-1928 te Nijmegen †17-02-2017 te Beuningen

Truus Leenders-Thijssen
*19-07-1934 te Groesbeek †25-02-2017 te Beneden-Leeuwen

Piet Janssen
*29-02-1944 te Druten                † 17-03-2017 te Groesbeek
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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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IN MEMORIAM

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

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

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

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

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

Riet Dekkers-Arts
*21-10-1929 te Ewijk †3-12-2016 te Druten
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Riet Dekkers-Arts
*21-10-1929 te Ewijk †3-12-2016 te Druten
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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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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 1 april 19.00u Pastor Bertus 

Visschedijk
---  19.00u Pastor Arts SZ

Zo. 2 april 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

--- 10.00u ---  10.00u Pastor Arts SZ 9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 8 april 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

VN  19.00u Pastor H. van 
Dooren

Mireya 
Derksen

19.00u

Zo. 9 april 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK  10.00u Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Do 13 april Witte Donderdag 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK  19.00u Alle Pastores Gem. 
koor

15.00u Kruisweg 15.00u Kruisweg 15.00u Kruisweg
H.v.Dooren

Schola 15.00u Kruisweg

19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Vita 
Nuova

 19.00u Pastor  J. Straver KOM

Zat. 15 april 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Vita 
Nuova

21.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK  20.00u 
***** 

H.v.Dooren & 
J.Straver

KOM 21.00u 
*****

Pastor J. de Waal 
paaswake

AK

Zo. 16 april 9.30u 
*****

Bertus Diever Vita 
Nuova

11.00u 
****

Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK  10.00u Pastor Lambert 
Arts

Gem. 
Koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

OC

Ma 17 april 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Vision  10.00u Pastor Harry van 
Dooren

---

Zat. 22 april 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

---  19.00u WoCo, J.v.d. 
Akker

Nico-
Carla

Zo. 23 april 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren  10.00u WoCo werkgroep Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

SCA

Zat. 29 april 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames  19.00u Pastor Straver SZ

Zo. 30 april 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

---  10.00u Pastor Straver Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Do 4 mei Dodenherdenking 12.00u doden-
herdenking

14.30u doden-
herdenking

LGK & 
SSC

 19.30u doden-
herdenking

10.00u doden-
herdenking

Zat. 6 mei 19.00u Woco LGK  19.00u Pastor Arts SZ

Zo. 7 mei 10.00u Jan Volkers Vita 
Nuova

 10.00u Pastor Arts SZ 9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 13 mei 19.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 19.00u Pastor H. van 
Dooren

KOM 19.00u WoCo OC

Zo. 14 mei 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00u Pastor H. van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 20 mei 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Dames  19.00u WoCo werkgroep geen

Zo. 21 mei 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

---  10.00u Pastor H. van 
Dooren 1e 

stuiter-
ballen

9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

Do. 25 mei Hemelvaart 10.00u Pastor Bertus 
Visschedijk

Vita 
Nuova

10.00u ??? LGK  10.00u ? SZ 9.30u Pastor Jan de 
Waal

AK

5e zondag 40 
dagentijd

3e zondag Paastijd

4e zondag Paastijd

Moederdag

Pasen

Vrij 14 april

Goede Vrijdag

5e zondag 40 
dagentijd 

Moederdag 

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

Pastor Jan de Waal: 
kennism. CommunicantenPalmzondag

6e zondag Paastijd

Beloken Pasen
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Winssen

Palmpasen viering zaterdag 8 april 19.00 uur

Op zaterdag 8 april aanstaande om 19.00 uur is er een Palmpasenviering in 
onze Parochiekerk. Pastor Visschedijk zal tijdens de viering vertellen  over 
Palmpasen en uitleg geven over de versierde Palmpasen stokken. Het 
opleidingsorkest van ULTO zal de viering muzikaal begeleiden.
In deze viering is er een optocht met versierde Palmpasen stokken. Leerlingen 
van Basisschool de Wegwijzer versieren samen met ons de zelfgemaakte 
Palmpasen stokken.
Wij kunnen ons voorstellen dat er in Winssen kinderen wonen die niet op de 
Wegwijzer zitten en misschien ook mee willen doen. Zij zijn ook van harte 
welkom. Neem dan contact op met de contactpersonen Kerk – School: Tonnie 
Hermens tel. 521913 of Ria van Beuningen tel. 522471.

Koningsdag 27 april 2017 in Winssen !

- 11.30 uur Start versierde fietsenoptocht vanaf Ulto -
- 12.30 uur Ballonnenfestijn -
- 13.00 uur Diverse activiteiten op het kerkplein -
- 18.00 uur Einde koningsdag 2016 Winssen -
Meer informatie: www.facebook.com/oranjecomitewinssen
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Beuningen
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*21-05-1924 te Beuningen †01-02-2017 te Beuningen

Fien Snellaars-Weijers
*12-08-1946 te Boxtel †20-02-2017 te Beuningen

Paula Remmers-Pauwels
*01-06-1928 te Nijmegen †17-02-2017 te Beuningen

Truus Leenders-Thijssen
*19-07-1934 te Groesbeek †25-02-2017 te Beneden-Leeuwen

Piet Janssen
*29-02-1944 te Druten                † 17-03-2017 te Groesbeek
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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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more”. Prachtige muziek en aangrijpende teksten voor iedereen die de Goede 
Week intens wil beleven. Van harte aanbevolen.

Dopelingen

Weurt: Amber de Groot
Dieke Peters

Beuningen: Selina en Keano Hendriks
Vivienne Bos
Mariesha van Boxtel
Djelayla Jansen
Dafne Bekkers

Ewijk: Kyan van Boxtel
Winssen: Saar de Waal

Overledenen
Ewijk
Rieka Engelen
*03-02-1934 te Ewijk †30-01-2017 te Ewijk

Christien Hendriks-van der Vloet
*29-12-1925 te Dinteloord †15-02-2017 te Ewijk

Riek van der Zandt-Elsen
*14-11-1923 te Bergharen †22-02-2017 te Nijmegen

Monique Wammes-van Haalen
*21-03-1966 te Nijmegen †27-02-2017 te Ewijk
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Een avondje lachen met Toneelvereniging Plankenkoorts 

Zin om even uit je dagelijkse sleur te stappen? Kom dan het eerste weekend 
van april naar de voorstelling van Plankenkoorts. Zij speelt “Schoenmaker 
blijf bij je leest”, een vrolijk stuk vol verwikkelingen, wendingen en komische 
situaties. Kortom: een avondje lachen! Opstaan, werken, zorgen, de dagelijkse 
sleur. Soms gaat ‘t leven anders dan je had gehoopt en wat doe je dan…?

Max, een man van middelbare leeftijd, heeft een schoenmakerij. Zijn vrouw 
Barbara wil echter meer en vooral luxer. Er moet een lederwaren zaak komen 
en snel. Als Max thuis komt van een weekendje vissen is zijn hele zaak 
veranderd. Barbara zet er met haar dochter vaart achter. Ze willen, samen met 
Barbara's minnaar Michel, een grote naam worden met speciale tassen van 
Delvaux. Binnenkort valt de beslissing of zij dat merk mogen verkopen.
Max vindt het maar niets maar kan nauwelijks op tegen zijn bazige en 
geldbeluste vrouw. Samen met zijn beste vriendin Ans bedenkt hij een wild 
plan om Barbara te dwarsbomen. Maar of dat lukt? Barbara, Laura en Michel 
zetten natuurlijk de tegenaanval in en dat zorgt voor verrassende wendingen 
en hilarische taferelen. 

Speeldata: 31 maart, 1 & 2 april / Tijdstip: 31 maart en 1 april 20.00 uur & 2 
april: 14.00 uur. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 6 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com

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

Andere inrichting en lagere maximumsnelheid Van Heemstraweg
Winssens deel ook naar “60”. Het overgrote deel van de Van Heemstraweg 
is al opgeknapt. Vanaf de zomer is het deel in Winssen aan de beurt. In de 
Gelderlander van donderdag 26 januari jl. een grote foto van de kruising Van 
Heemstraweg met de Leegstraat. De Van Heemstraweg in Winssen gaat 
aanstaande juni op de schop. In 5 maanden wordt de weg ingericht als 60 km 
weg. In Druten en West Maas en Waal mogen automobilisten al langer 
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en snel. Als Max thuis komt van een weekendje vissen is zijn hele zaak 
veranderd. Barbara zet er met haar dochter vaart achter. Ze willen, samen met 
Barbara's minnaar Michel, een grote naam worden met speciale tassen van 
Delvaux. Binnenkort valt de beslissing of zij dat merk mogen verkopen.
Max vindt het maar niets maar kan nauwelijks op tegen zijn bazige en 
geldbeluste vrouw. Samen met zijn beste vriendin Ans bedenkt hij een wild 
plan om Barbara te dwarsbomen. Maar of dat lukt? Barbara, Laura en Michel 
zetten natuurlijk de tegenaanval in en dat zorgt voor verrassende wendingen 
en hilarische taferelen. 

Speeldata: 31 maart, 1 & 2 april / Tijdstip: 31 maart en 1 april 20.00 uur & 2 
april: 14.00 uur. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa.
Voorverkoop: vanaf 6 maart bij Saskia Hermeling, 0487-525204 of via 
toneelverenigingplankenkoorts@gmail.com

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

Andere inrichting en lagere maximumsnelheid Van Heemstraweg
Winssens deel ook naar “60”. Het overgrote deel van de Van Heemstraweg 
is al opgeknapt. Vanaf de zomer is het deel in Winssen aan de beurt. In de 
Gelderlander van donderdag 26 januari jl. een grote foto van de kruising Van 
Heemstraweg met de Leegstraat. De Van Heemstraweg in Winssen gaat 
aanstaande juni op de schop. In 5 maanden wordt de weg ingericht als 60 km 
weg. In Druten en West Maas en Waal mogen automobilisten al langer 



maximaal 60 kilometer per uur rijden op de Van Heemstraweg. Deze 
gemeenten verlaagden de snelheidslimiet om de Maas en Waalweg 
aantrekkelijker te maken. Vanaf de grens met de gemeente Druten tot aan de 
opgeknapte kruising met de Plakstraat wordt de Van Heemstraweg daarom 
anders ingericht. De autobaan wordt smaller, de 2 fietspaden worden breder. 
Tevens worden voor de veiligheid fiets- en autoverkeer van elkaar gescheiden 
door betonnen varkensruggen tussen de weggedeeltes. Om hard rijden te 
ontmoedigen pakt de gemeente ook de 3 kruisingen in de Van Heemstraweg 
aan. Op die met de Geerstraat komt een verhoogd plateau, de Deijnschestraat 
en de Leegstraat krijgen een soort heuvel met groen in het midden waardoor 
automobilisten moeten stoppen. Er komt een aantrekkelijke oversteekplaats 
voor fietsers. Er liggen ook 3 bushaltes. De bushalte bij de Leegstaat blijft, de 
andere 2 verdwijnen waardoor de bussen op de rijbaan stoppen en het verkeer 
maar zijn nog wordt afgeremd. De reconstructie moet rond oktober klaar zijn.

Kei Gezellig waait af, maar zegt geen vaarwel. Duo uit Winssen 
stopt na 25 jaar met zingen op pronkzittingen. In de krant van 28 januari jl. 
een mooie grote foto van Ronald Jongman en Geert van Deijzen. 25 jaar 
hebben Ronald en Geert iedere donderdagavond in de garage bij Geert van 
Deijzen bij elkaar gezeten om teksten te schrijven en te repeteren. 73 nummers 
namen de mannen op in de studio in Winssen. De teksten werden op bekende 
melodieën geschreven. Ze houden de actualiteiten bij maar hun teksten zijn 
nooit beledigend. Alle nummers werden gezongen op de pronkzittingen bij 
carnavalsvereniging De Dorstvlegels. Kei gezellig kent heel Winssen en heel 
Winssen kent kei gezellig. Na 25 jaar vinden ze het mooi geweest. Ze zingen 
straks dan niet meer op de pronkzittingen maar wel op andere feestjes, 
bruiloften en de Molenfeesten. En dat allemaal gratis! Op 18 maart volgt er 
een afscheidsfeest in de Paulus! Namens ons allen bedankt!

Wandelevenement moet mensen naar molens halen. In de krant van 
18 februari jl. een foto van de Beatrixmolen aan de Molenstraat in Winssen. 
De Winssense en Beuningse molenaars houden zaterdag 11 maart de eerste 
Molenmars. Met dit wandelevenement hopen ze meer mensen naar de molens 
te trekken. Ze doen dit jaar niet mee aan de jaarlijkse Open Maas en Waalse 
Molendag maar houden daarvoor in de plaats deze Molenmars. De mars start 
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Concerten met een verhaal
Kamerkoor Muzimare is in haar inmiddels bijna 25 jarig bestaan uitgegroeid 
tot een in alle opzichten mooi uitgebalanceerd koor van 24 geoefende 
amateurzangers. Het koor zingt zowel profane als religieuze muziek en is er 
trots op dat het daarbij regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij 
de luisteraars. Dankzij grote inzet van de zangers wordt tijdens de repetities 
vooral veel aandacht besteed aan de muziek en tekst achter de noten. Zo heeft 
het koor door de jaren heen een bijzondere en intense wijze van uitvoeren 
weten te bereiken, waarmee het een nog steeds groeiend publiek op steeds 
meer locaties iedere keer weer aangenaam verrast. Een concert van 
Kamerkoor Muzimare neemt de luisteraar mee op reis en men is verzekerd 
van een “concert met een verhaal”.
Zo ook tijdens deze passieconcerten waarin het koor in muziek van 
uiteenlopende componisten een verhaal van lijden en sterven bezingt, een 
verhaal van verslagen worden en de dood verslaan. Het is alsof we er zelf bij 
zijn en proberen niet weg te kijken, weg te lopen, te oordelen of te 
veroordelen. Dichtbij blijven, hoe moeilijk soms ook, in de hoop dat ook wij 
het licht van Pasen mogen ervaren.

Het verhaal van dit aangrijpende Passieconcert
Al is de intocht in Jeruzalem nog glorieus, we weten dat deze het begin is van 
een lijdensweg, zo wreed en toch moet het zo gaan… Op Goede Vrijdag wordt 
Jezus ter dood veroordeeld, bespot en geslagen, krijgt een doornenkroon op 
het hoofd en wordt naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden. In wan-
hoop, angst en vertwijfeling smeekt hij: “Mijn volk, wat heb ik u misdaan?”.
De klanken van het koor worden soberder als alleen de mannen de laatste uren 
van Jezus bezingen. Als Hij sterft valt er duisternis over het hele land. 
Bij het kruis staat ook Maria, de moeder van Jezus. Ze huilt bittere tranen om 
de dood van haar zoon, haar enige kind. We voelen ons ook met haar 
verbonden, en met het verdriet van zoveel moeders van overal en van alle 
tijden. 
Tot slot herhalen we de steeds terugkerende woorden in dit concert: Jezus is 
ook voor ons gekruisigd, gestorven en begraven. Als we de derde dag samen 
met Maria en haar metgezellen naar het graf gaan, vinden we Jezus daar niet. 
Hij is uit de dood opgestaan, de belofte van Pasen: “Now He lives to die no 
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en finisht bij de Beatrixmolen. Via het buitengebied lopen ze naar de molen in 
Beuningen. De mensen kunnen kiezen uit 15 en 20 kilometer. Inschrijven is 
niet nodig en iedereen kan starten tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Waanzinnig Winssen gaat kleiner verder. In de krant van 11 maart 
jl. de mededeling dat het Winssense muziekfestival Waanzinnig Winssen in 
het paasweekend zijn elfde editie beleeft. Geen 3 maar 2 dagen lang en achter 
in de tuin bij Bas van de Gouden Leeuw. Bas van der Aa zette vorig jaar een 
punt achter deze grote organisatie omdat hij het niet meer kon combineren met 
zijn werk. Het werd ook moeilijker om vrijwilligers op de been te krijgen. 
Omdat het Bas niet gelukt is een opvolger te vinden gat het in deze vorm 
verder. Het zou ook jammer zijn als er in Winssen helemaal niks meer is. Het 
feest op eigen terrein is bescheidener van opzet en ook beter te exploiteren. 
Hij heeft geen bewaking nodig en hoeft niets te betalen voor het terrein.

Winssen - Recreatietoernooi volleyballers. In de Gelderlander van 4 
maart jl. de mededeling dat buurtgenoten, vrienden, families en andere 
gezelschappen weer mee kunnen doen met het volleybaltoernooi op 9 april 
aanstaande. Een aantal jaren heeft dit toernooi niet plaatsgevonden maar dit 
jaar wil de volleybalclub het toch weer oppakken. Het is een recreatief 
toernooi en in ieder team moeten minstens 2 vrouwen zitten. De minimum 
leeftijd is 14 jaar en er mogen maximaal 2 14 jarige in een team zitten.

Oud Winssen: Goederenwagon in kersenboomgaard van Joh. Litjens.

Uit de krant “de Gelderlander” van 27-03-1934. “ De Maas en Waalse 
stoomtram. De lijn blijft voorlopig liggen. De tram heeft verleden zaterdag 
24-03-1934, ook wat het goederenvervoer betreft, de laatste rit gemaakt. 
Vanaf heden zal het goederenvervoer geschieden met autotractie.
De gesloten wagons die hier en daar nog op de lijn staan zullen niet meer 
worden opgehaald. Deze zijn namelijk verkocht aan particulieren en zullen 
voortaan worden bestemd voor pakhuis”. Tot zover dit krantartikel.

In de periode 1934-1952 heeft in de kersenboomgaard van Johan 
Litjens, gelegen aan de huidige Verlengde Molenstraat in Winssen vroeger 
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The Passion – Koor Our Choice Weurt

Na twee succesvolle reeksen van The Passion zal koor 
Our Choice Weurt ook dit jaar het lijdensverhaal van 
Christus ten gehore brengen. Geheel op eigen wijze, met 
prachtige Nederlandstalige nummers zal het koor haar 
publiek hopelijk weer ontroeren. In deze reeks wordt het 

verhaal verteld vanuit het gezichtspunt van Simon Petrus. Met zang, teksten en 
symbolen zien we hoe The Passion door Simon Petrus wordt beleefd.

Dit jaar staan er maar liefst 4 uitvoeringen gepland:
• zondag 2 april – 14.00 uur in Weurt, H. Andreaskerk
• zondag 2 april – 19.00 uur in Weurt, H. Andreaskerk
• woensdag 5 april – 20.00 uur in Winssen H. Antonius van Paduakerk
• woensdag 12 april – 20.00 uur in Nijmegen, De Goede Herder 

De entree is gratis, kaarten zijn te reserveren vanaf 1 maart a.s. via de website: 
www.ourchoiceweurt.nl
Tevens zijn er drie afhaalpunten:
Annemie Smits, Pastoor van der Marckstraat 10, Weurt
Virginia Bartels, Montgomerylaan 6, Weurt
Fieke Peters, Meerkoetlaan 75, Beuningen (enkel in de middag)
Pastorie Winssen, Not. St. Roesstraat 40, Winssen

“Now He lives to die no more”:
aangrijpend Passieconcert Kamerkoor Muzimare

Op zaterdagavond 8 april 2017, de dag voor Palmzondag, geeft Kamerkoor 
Muzimare een passieconcert in de Sint-Elisabethkerk in Grave. Het concert 
begint om 20.00 uur. Begeleider op orgel is Norbert Bartelsman. Het geheel 
staat onder leiding van Sophia Brink. De entree voor de concerten is gratis. 
Uw bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.
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aangeduid als “ut Strûtje”, een dergelijke goederenwagon gestaan die door 
Litjens was aangekocht. De naaste buren van die kersenboomgaard waren 
Thomas  Vrijaldenhoven en Johan Mulders.

Aan de rand van de kersenboomgaard stonden ook bessenstruiken en 
pruimenbomen. Het grondstuk daar werd aangeduid als de “elf hond” en was 
ongeveer 1.80 ha groot. 
Bij regen konden de plukkers / pluksters in de goederenwagon schuilen maar 
ook werden de bussels en kistje met het gesorteerde fruit er in opgeslagen 
voordat die naar de veiling werden afgevoerd. De plek in de boomgaard waar 
de geplukte goederen werden gesorteerd “uitgezocht” was zo goed mogelijk 
overkapt met een deel van een legerparachute. Op 09-09-1944 werd er boven 
de rivier de Waal een vliegtuig van de geallieerden aangeschoten en raakte in 
brand. De piloot kon zich redden met zijn parachute. Hij maakte hiermede een 
landing bij de Reeksestraat op de Grote Geer nabij Bernard Libotté en Harrie 
v. Haren. Ook het vliegtuig boorde daar in die omgeving in de grond.

In de herfst van 1944 hebben geallieerde Engelse militairen ook nog 
gebruik gemaakt van de goederenwagon van Litjens. Er werden daar warme 
maaltijden bereid voor de Engelsen die in de buurt ingekwartierd waren bij de 
Melsjongens (de vrijgezelle Wim, Piet en Gradus Melssen). Op het grondstuk 
van de Melsjongens woont nu de familie Anton en Poeske v.d. Heuvel-
Stevens.

De buurjongens Henk en Wim van Welie vertelden mij dat zij grote 
sneden brood van de Engelsen kregen met daarop “Engelse jam” of 
“cornedbeef”. Die cornedbeef was héél véél lekkerder dan die je hier in de 
huidige supermarkten tegenkomt aldus Henk.

De goederenwagon was eigenlijk nooit op slot en werd in het weekend 
zo af en toe gebruikt door vrijende paartjes zo werd mij nog niet zolang 
geleden verteld. In 1952 is de goederenwagon gesloopt. Met snijbranders werd 
het ijzeren onderstel tot stukken gesneden en als oud ijzer verkocht aldus 
Herman Litjens zoon van Johan. 
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afhalen. De 30ste verschijnt de Heilige Maagd opnieuw boven de brug; 
hetzelfde op 1 december, maar ze verdwijnt om weer opnieuw op te duiken 
aan de hulststruik (rechts van het huidige podium), ze verdwijnt opnieuw; dan 
toont ze zich onder een tak van de meidoorn, vlak bij de ingangspoort van de 
tuin. 

Het is daar dat Maria zich nog een dertigtal keren zal laten zien, tot 3 januari 
1933. Ze is gekleed in een lang wit kleed, met plaatselijk lichte blauwe 
schijnen. Haar hoofd is bedekt door een lange witte sluier die over haar 
schouders valt. Vanuit haar hoofd vertrekken fijne lichtstralen die net een 
kroon vormen. Maria houdt gewoonlijk haar handen gevouwen en glimlacht. 
Vanaf 29 december bemerken de kinderen tussen de geopende armen een 
afscheidsteken, haar oplichtend hart, alsof het een hart van goud is. Vanwaar 
de naam Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing: de Maagd met het gouden hart. 
De tweede december, op de vraag van de kinderen "Wat wilt U van ons ?", 
spreekt Maria voor de eerste maal : "Dat jullie braaf zijn". Dan 's avonds, bij 
een nieuwe verschijning: "Is het waar dat jullie steeds braaf zullen zijn?" Op 8 
december vallen de kinderen in extase gedurende een kwartier. 

"Ze was mooier dan ooit tevoren!" De 17de vraagt Maria "een kapel". De 
21ste, op de vraag: "Zeg ons wie U bent", noemt Maria zichzelf: "Ik ben de 
Onbevlekte Maagd". De 23ste: "Waarom komt U hier?" - "Opdat men hier op 
bedevaart zou komen!" Vanaf 30 december openbaart Maria de kern van haar 
boodschap: de 30ste: "Bidt, bidt veel", de 1ste januari: "Bidt altijd". De 3de 
januari vertrouwt Maria een geheim toe aan de drie jongsten. Ze belooft: "Ik 
zal de zondaars bekeren." Ze noemt zich opnieuw: "Ik ben de Moeder van 
God, de Koningin van de hemelen". Ze vraagt: "Houden jullie van mijn Zoon? 
Houden jullie van mij?" "Offer u dan op voor mij". "Vaarwel.". 
Twee genezingen zijn erkend als miraculeus. De verering is toegelaten sinds 
2 februari 1943. De authenticiteit van de feiten is erkend op 2 juli 1949, door 
Monseigneur Charue, de toenmalige bisschop van Namur.
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uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met 
het H. Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook 
kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt 
een gewone bus ingezet. Reissom € 35,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 
een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 
kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en 
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en 
zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke 
wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens 
van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: 
mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725
of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, website 
http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ Opgave 
tot zes weken voor de bedevaart.

Kort verhaal van de verschijningen 
Op 29 november 1932, omstreeks 18u, vraagt Meneer Voisin aan zijn 
kinderen Fernande (15 jaar) en Albert (11 jaar) om hun zus Gilberte (13 jaar) 
te gaan halen in het Pensionaat van de Zusters van de Christelijke Leer van 
Nancy. Onderweg nodigen de kinderen hun vriendinnen Andrée Degeimbre 
(14 jaar) en haar kleine zus Gilberte (9 jaar) uit om met hen mee te gaan. 
Wanneer Albert aan de voordeur van het pensionaat aangebeld heeft, draait hij 
zich om en bemerkt de Heilige Maagd die in de lucht wandelt, boven op de 
spoorwegbrug over de weg naar Rochefort. Zijn zus en hun vriendinnen 
geloven hem niet, maar als ze omkijken, zien ook zij de " mooie dame". Zuster 
Valéria komt de deur opendoen. De kinderen wijzen haar op de aanwezigheid 
van de Maagd. Geen geloof hechtend aan die "verzinsels", gaat de non 
Gilberte halen in de studieruimte. Wanneer zij aan de voordeur komt, 
onwetend over wat er gebeurd is, ziet ook zij meteen de Heilige Maagd die in 
de lucht wandelt boven de brug. Verschrikt lopen de kinderen naar huis, 
afsprekend om de volgende dag op hetzelfde uur weer Gilberte te komen 
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Goederenwagon in kersenboomgaard

Opname, zomer 1946 in de kersenboomgaard van Johan Litjens. Alle personen 
komen uit Winssen. Van l.n.r. Jo Wammes (19-11-1929), Jan v. Welie (04-03-
1924), Trix Litjens (01-08-1944) Johan Mulders (Horssen 11-06-1919), 
sprauwejager Rienus Wammes (12-07-1932) broer van Jo. Herman Litjens (14-
08-1930) broer van Trix. Foto collectie B. Wattenberg.
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Ewijk

KERKKLOK EWIJK WEER BIJ DE TIJD

Al in de middeleeuwen was de kerk het toevluchtsoord voor de 
dorpsgemeenschap. Het centrale punt waar men bijeenkwam en van waaruit 
men leefde en werkte. Het kerkgebouw staat letterlijk en figuurlijk nog steeds 
in het centrum van het dorp. Dat is in Ewijk niet anders. Elke voorbijganger 
werpt ook nu nog even een blik op de kerkklok om te zien hoe laat het is. Al 
was het alleen maar om bij de tijd te blijven.

Wellicht is het u opgevallen dat het de laatste tijd nogal tegenviel met 
het bekijken, zowel in licht als in donker, van de tijd op onze klok. Met u 
bijdrage aan de kerkbalans werd het mogelijk daar wat aan te doen. De Firma 
Toine Daelmans Klokken & Uurwerken heeft de halsbrekende toeren 
uitgehaald om de klus te klaren. De ruim € 5000,- zijn welverdiend, want nu 
kunnen we weer dag en nacht op onze vertrouwde klok zien hoe laat het is.

Het is misschien een zoekplaatje, maar als u goed kijkt kunt u zien hoe 
de mannen van Daelmans bezig zijn de klok boven op de kerk weer op tijd te 
laten lopen. De wijzerwerken zijn gereviseerd en de nieuwe LED werd 
gemonteerd. De klok loopt weer als een tierelier en is in het donker zelfs vanaf 
de snelweg zichtbaar. Hopelijk kunnen we weer jaren vooruit.
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Wil je zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Of ken je anderen 
die hier interesse in hebben? Kijk gerust op onze website: www.ibo-
nederland.org, stuur een mailtje naar info@ibo-nederland.org of bel 024-
3226074. 

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch 
heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg 
naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing 
met begeleiding van een priester. Er is goede 
medische begeleiding aanwezig. Aan deze 
bedevaart kunnen ouderen, zieken, 
gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. 
De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de 
opstapplaats Schaijk. 
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de 
persoonlijke zegen met het H. Sacrament,

show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, tentoonstelling
van Toon Kerkhof, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen 
gelegenheid de kruisweg bekijken, de bloedreliek van de H. Paus Johannes 
Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het 
Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding
is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we 
verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 
personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de 
bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale 
opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen / ziekte- en 
reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het 
medisch team te betalen. Reissom vanaf € 275,- p.p.

De dagbedevaart op zondag 7 mei 2017 heeft de opstapplaatsen Nijmegen en 
Mill. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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Herdenking Oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 2e

wereldoorlog in Ewijk plaats. We doen dit nu voor het 5e jaar en hebben dus 
ons 1e lustrum.
De herdenking wordt gevierd op het kerkplein en begint om 14.30 uur. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij een ruime belangstelling, waarbij 
voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk mensen moeten 
staan. Sprekers bij deze herdenking zijn achtereenvolgens burgemeester van 
Eert van de gemeente, pastor Visschedijk en Henk Sweering hoofd van de 
basisschool De Reuzepas uit Ewijk. De kinderen van de basisschool zullen 
zorgdragen voor een toepasselijk gedicht.
Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers.
Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat gedeeltelijk afgesloten, zonder 
dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande verkeer.

Herdenking Oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 2e

wereldoorlog in Ewijk plaats. We doen dit nu voor het 5e jaar en hebben dus 
ons 1e lustrum.
De herdenking wordt gevierd op het kerkplein en begint om 14.30 uur. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij een ruime belangstelling, waarbij 
voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk mensen moeten 
staan. Sprekers bij deze herdenking zijn achtereenvolgens burgemeester van 
Eert van de gemeente, pastor Visschedijk en Henk Sweering hoofd van de 
basisschool De Reuzepas uit Ewijk. De kinderen van de basisschool zullen 
zorgdragen voor een toepasselijk gedicht.
Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers.
Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat gedeeltelijk afgesloten, zonder 
dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande verkeer.

Herdenking Oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 2e

wereldoorlog in Ewijk plaats. We doen dit nu voor het 5e jaar en hebben dus 
ons 1e lustrum.
De herdenking wordt gevierd op het kerkplein en begint om 14.30 uur. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij een ruime belangstelling, waarbij 
voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk mensen moeten 
staan. Sprekers bij deze herdenking zijn achtereenvolgens burgemeester van 
Eert van de gemeente, pastor Visschedijk en Henk Sweering hoofd van de 
basisschool De Reuzepas uit Ewijk. De kinderen van de basisschool zullen 
zorgdragen voor een toepasselijk gedicht.
Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers.
Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat gedeeltelijk afgesloten, zonder 
dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande verkeer.

Herdenking Oorlogsslachtoffers Ewijk 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. vindt de herdenking van de slachtoffers uit de 2e

wereldoorlog in Ewijk plaats. We doen dit nu voor het 5e jaar en hebben dus 
ons 1e lustrum.
De herdenking wordt gevierd op het kerkplein en begint om 14.30 uur. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij een ruime belangstelling, waarbij 
voldoende stoelen geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk mensen moeten 
staan. Sprekers bij deze herdenking zijn achtereenvolgens burgemeester van 
Eert van de gemeente, pastor Visschedijk en Henk Sweering hoofd van de 
basisschool De Reuzepas uit Ewijk. De kinderen van de basisschool zullen 
zorgdragen voor een toepasselijk gedicht.
Het hele gebeuren zal ongeveer een uur in beslag nemen met muzikale 
bijdragen van het Liturgisch Gemengd Koor en Sursum Corda beiden uit 
Ewijk. De Scouting-groep uit Ewijk assisteert bij het hijsen en strijken van de 
vlaggen alsmede bij het plaatsen van de bloemstukken door de nabestaande 
families van de slachtoffers.
Tijdens deze ceremonie wordt de Julianastraat gedeeltelijk afgesloten, zonder 
dat dit leidt tot overlast voor het doorgaande verkeer.

Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. Help ons jubileum vieren
Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in 
hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! Daarom organiseren we op 
zaterdag 20 mei 2017 een jubileumproject in onze thuishaven Nijmegen. Wij 
zoeken daarvoor 60 vrijwilligers, jong en oud, die zich één dag willen inzetten 
voor een ander.

IBO-Nederland organiseert, in samenwerking met Stichting Present Nijmegen, 
een ééndaags project in een Nijmeegse achterstandswijk. Je gaat bijvoorbeeld 
een paar uur aan het werk in een verwaarloosde tuin van iemand die niet in 
staat is om het tuintje te onderhouden of je wordt ingezet bij het opknappen 
van een speeltuin of parkje in de buurt. Het doel is om samen te werken met 
bewoners van het asielzoekerscentrum in Nijmegen en met mensen uit de 
achterstandswijk zelf. We besluiten de dag met een gezellige borrel of 
picknick. Iedereen is welkom!

Wil je meehelpen? Meld je vóór 15 april 2017 aan via info@ibo-nederland.org
of bel 024-3226074

De Bouworde in Nederland
De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 1957 in 
Nijmegen opgericht als zusterorganisatie van de Vlaamse Bouworde, die in 
1953 het licht zag. Pater Werenfried van Straaten (de ‘spekpater’) verzamelde 
in dat jaar voor het eerst enkele groepen Katholieke jonge vrijwilligers om in 
Duitsland huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten vele 
vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos in voor een ander. Projecten 
overal ter wereld worden met de hulp van vrijwilligers een stap verder 
gebracht en de vrijwilligers krijgen er de ervaring van hun leven voor terug.

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de inzet van 
internationale groepen vrijwilligers in praktische projecten. Door samen te 
werken aan een bouwklus, een ecologisch project of een sociale activiteit leren 
internationale vrijwilligers en lokale medewerkers elkaar bijzonder goed 
kennen. De projecten worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal een 
hulpvraag waarbij de ondersteuning van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is. 
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VASTENACTIE 2017
EL SALVADOR

BOUW  MEE  AAN  EILANDEN  VAN  HOOP
EVEN  MINDEREN  VOOR  EEN  ANDER

GEEF  VOOR  EEN  MENSWAARDIGE  TOEKOMST
 

U  MAAKT  HET  VERSCHIL 
Informatie over de VASTENACTIE:

LEES HET EXTRA INLEG-PAMFLET
OVER DEZE VASTENACTIE 2017.

Hoe kunt u meedoen?
GEBRUIK HET INGESLOTEN VASTENZAKJE.
a) Vul de bon volledig in en stuur die op…..of…
b) Vul de envelop met uw bedrag voor de vastenactie en geef die dan 

af op de pastorie of in de kerk in de daartoe bestemde offerbokken.

KUNNEN WE IETS MISSEN VAN ONZE WELVAART?
Namens “El Salvador”: bedankt voor uw gift aan ons……..

NB: De geloofsgemeenschap Cornelius in Beuningen heeft haar eigen 
vastenactie: het project Alhmadi in Indi. Het project “El Salvador” is 
bestemd voor de geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en 
Winssen.

Geef even aandacht aan dit vastenproject. 
Gooi niet meteen alles weg. DANK U WEL!!
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GEBRUIK HET INGESLOTEN VASTENZAKJE.
a) Vul de bon volledig in en stuur die op…..of…
b) Vul de envelop met uw bedrag voor de vastenactie en geef die dan 

af op de pastorie of in de kerk in de daartoe bestemde offerbokken.

KUNNEN WE IETS MISSEN VAN ONZE WELVAART?
Namens “El Salvador”: bedankt voor uw gift aan ons……..

NB: De geloofsgemeenschap Cornelius in Beuningen heeft haar eigen 
vastenactie: het project Alhmadi in Indi. Het project “El Salvador” is 
bestemd voor de geloofsgemeenschappen van Weurt, Ewijk en 
Winssen.

Geef even aandacht aan dit vastenproject. 
Gooi niet meteen alles weg. DANK U WEL!!
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Na afloop wordt de aanwezigen een kop koffie, thee of fris achter in de kerk 
aangeboden. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Werkgroep 4 mei-viering Ewijk

Gezocht vrijwilligster administratieve taken / gastvrouw 
geloofsgemeenschap Ewijk
Door verhuizing van een van de secretariaatsmedewerksters van de 
geloofsgemeenschap Ewijk gaat de parochie op zoek naar een administratief 
medewerkster tevens gastvrouw op vrijwillige basis.
Het gaat hierbij om het volgende:
• tijdsbeslag eens in de 2 weken 3 uur op de maandagmorgen.
• vervanging van een andere medewerkster bij ziekte / vakantie.
• een zekere bekendheid met de computer is wenselijk.
• tevens fungeert u als gastvrouw bij het aanbrengen van misintenties 

en andere zaken.
• de werkzaamheden vinden plaats in de kantoorruimte van de 

pastorie Ewijk.
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de contactgroep van de 
geloofsgemeenschap tel. 0487-521758.

Bedankje Sponsoren 100 jaar kerk Ewijk
In de achterliggende periode zijn door het comité 100 jaar kerk Ewijk een 
flink aantal potentiële sponsoren benaderd om een bijdrage te leveren in de 
kosten die het comité moest maken. Daarop is enthousiast gereageerd 
waardoor het grootste gedeelte van de kosten is gedekt.

Achter in de kerk in Ewijk komt een bord te staan met daarop de 
logo’s van de deelnemende sponsoren die het jubileumboek en het 
uiteindelijke jubileum op 01-10-2017 mede mogelijk maken. Neemt u gerust 
even de tijd dit bord te bekijken als u de kerk bezoekt.

Nu de sponsoractie is afgesloten is dit het moment de vele sponsoren, 
groot en klein, te bedanken voor hun enthousiaste en gulle bijdragen. Laten  
we er met zijn allen straks op 01-10-2017 een mooi feest van maken.

Het comité
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Beuningen

Vormselwerkgroep biedt ook dit jaar een “tasbare” ondersteuning

De werkgroep Vormsel van de Corneliusgemeenschap zorgt al jaren voor de 
voorbereiding van jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool op hun 
Vormsel. Dit gebeurt aan de hand van een catecheseproject, dat in de loop der 
jaren steeds werd aangepast en verbeterd. Dit jaar zal het Vormsel in onze 
geloofsgemeenschap helaas niet gevierd worden. Door het geringe aantal 
groep 8-ters vorig jaar moesten we de kandidaten aanvullen met leerlingen uit 
groep zeven. Dus dit jaar geen Vormsel!

Al met al niet bevorderlijk voor de financiering van ons traditionele 
gecombineerde Vormsel-Vastenproject: het inzamelen van geld voor het 
schooltassenplan van de Stichting Amaidhi. Deze stichting zorgt er voor, dat 
straatkinderen in Madras, India, naar school kunnen door hun een tas met 
schoolbenodigdheden te geven. Weliswaar zal de opbrengst van de 
Vastencollecte ter ondersteuning van ons project worden aangewend, maar de 
inbreng van de vormelingen valt weg. 

Dit was voor enkele dames van de werkgroep een aansporing te zoeken naar 
een andere bron van inkomsten. En zij vonden die in hun eigen project “een 
tas voor een tas”. Zij verzamelden allerlei soorten gebruikte en ongebruikte 
tassen en knappen die op. “Pimpen” ze, zoals ze het zelf noemen. Inmiddels 
hebben ze meer dan 250 tassen binnen en zijn ze al een eind op weg een groot 
aantal daarvan een schoonheidsbehandeling te geven. Namens de dames Ardi 
van Oosterhout, Thea Rutten, Ingrid Klaassen en hun mede-pimpers hartelijk 
dank aan de gevers. Het is de bedoeling de tassen de komende tijd onder meer 
te verkopen tijdens de braderie van 21 mei op de Beuningse Lentefeesten. De
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spreken kun je dan samen vieren. Dat bind mensen in een veilige omgeving , 
geloven is kiezen om te delen, zo stelde hij.

Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn druk bezig het 
beleidsplan voor onze nieuwe fusieparochie te schrijven. Wat mij betreft zal 
hierbij het thema Kiezen om te Delen centraal komen te staan. Als nieuwe 
parochie zullen we moeten herkennen dat het niet meer kiezen of delen, „dit óf 
dat is“. Willen we groeien dan moeten we bewegen.

Dit jaar gaat het vormsel in Winssen en Ewijk niet door. Waarom? 
Omdat er een "of" in het spel was en niet een kiezen om te delen. We zullen 
moeten leren onze couleur locale te laten varen. Maakt het uit waar we samen 
komen? Volgend jaar trommelen we alle vormelingen op en vieren we het 
feest gemeenschappelijk. Waar? In de kerk!

Servus, Allard Hosman
Vice voorzitter

Bedevaart Wittem

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 77e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor 
de komende bedevaart is: BIDDEN IS JE HAND IN GODS HAND 
LEGGEN. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze 
intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, 
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. U ging nog 
niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van 
harte welkom!

Wie deze pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden bij:
Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 0246773546 of
Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 28 april 2017.
Prijs: Volwassenen € 19,50 / Jongeren t/m 15 jaar € 10,00

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen 
ontmoeten.
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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. 
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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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Oorlog is in vele opzichten zinloos.
Maar het leert ons één ding: vrijheid is niet 
vanzelfsprekend, het is een opdracht.
Vrijheid maken we met elkaar. 
We moeten ons blijven inzetten 
om die vrijheid door te geven.

Wij willen U van harte uitnodigen om bij deze herdenkingen aanwezig te zijn.
Comité 4 en 5 mei

Kiezen of delen

Ieder deed zijn ding, maar toch waren we op 15 maart met zo'n 80 
procent van alle Nederlanders met hetzelfde bezig. Ik vind dat bijzonder. Want 
hoe vaak komt het nu voor dat we met z'n allen hetzelfde doen maar toch 
verschillend kiezen! Ik wil niet weten wat u heeft gekozen en ik ga u ook niet 
vertellen welk hokje ik rood heb gekleurd. Het doet er namelijk niet zoveel 
toe, want in een vrij land ben je je ervan bewust dat we met z'n allen moeten 
kiezen om te delen. Er is geen "of" in een vrije samenleving.

In de aanloop van de verkiezingen gloeide de kijkbuis in alle kleuren. 
Elke tint werd belicht en het politieke toneel was vol vuur. Eén programma is 
mij bijgebleven. Er werden twee heren geïnterviewd door een dame van de 
IKON of RKK ofzo. Het ging over de verkiezingen en het programma pakte 
me. Er werd zinnige taal gesproken, zonder politieke tint, maar toch ging het 
over geloof en politiek. Ik heb geprobeerd te achterhalen welk programma het 
was. Wie die twee compleet verschillende kerels waren. Ik heb me suf 
gegoogeld, want in mijn werk hoor je altijd te verwijzen naar de bron. Kom to 
the point zult u nu wel denken, maar ik ben bang mijn eigen gedachten aan u 
op te dringen. Bij gebrek aan de juiste verwijzing zal ik toch proberen te 
verwoorden wat mij intrigeerde aan het programma.

Een van de heren, een filosoof en christen, verwoordde dat het 
prachtig zou zijn als christenen samen konden komen zonder de last van 
(politieke) statements. Samenkomen in een geloofsgemeenschap dient immers 
ook de contemplatie, inzicht in persoonlijke gevoelens en vieren van zaken 
zoals bijvoorbeeld doop, vormsel of rouw. Zonder je eigen gevoelens uit te 
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opbrengst gaat naar de stichting Amaidhi. Dus treft u de dames met hun tassen 
binnenkort ergens aan: kijk of er voor u iets uit hun assortiment bij zit. U helpt 
daarmee kinderen op weg voor wie onderwijs van het hoogste belang is voor 
hun toekomst.

Ardi toont een klein aantal “gepimpte” tassen uit het assortiment. Daar doe 
je het toch allemaal voor! 
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Ooggetuige MARIA MAGDALENA: ik sla mijn ogen op en zie 
Hem,levend, verrezen. “Rabbi, mijn meester”. Hij noemt mij bij mijn naam: 
“Maria”.

Ooggetuige Thomas: Na een week vol van twijfel en ongeloof, staat 
hij voor me, oog in oog. Ik zie en ik geloof. “Mijn Heer en mijn God”.
JEZUS ZELF: IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN.

Veertig dagen laat Jezus zien dat Hij leeft: hij vertoont zich aan de 
Emmaüsgangers, aan zijn leerlingen, hij eet met hen op het strand, hij spreekt 
zijn leerlingen toe. Dan zien we Hem naar de hemel gaan, terug naar zijn 
Vader (HEMELVAART). Op PINKSTEREN (tien dagen later) daalt de 
heilige Geest neer op de leerlingen. Door deze Heilige Geest ervaren zij dat de 
Heer onzichtbaar bij hen blijft.

Zo gaat het de eeuwen door. Telkens weer merken mensen dat de Heer leeft: 
in het gebed, bij het ontvangen van de sacramenten, door het vieren in de kerk, 
door de Bijbel te lezen, en vooral door oog te hebben voor elkaar. Zo kunnen 
we hem van hart tot hart ontmoeten. Hij heeft immers gezegd: “Zie, ik ben 
met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld”.
(Gedachten uit de Paasfolder van Kerk-In-Nood, Samuel  Advies en Alpha Centrum)

Wij wensen u allen zinvolle en vrolijke Paasdagen.
Pastor Bertus Visschedijk

Dodenherdenking 4 mei 2017
Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle burgers en 
militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In de kerkdorpen van onze gemeente 
vinden de herdenkingen plaats op 4 mei a.s. in:

• Weurt           10.00 uur      in de Andreaskerk
• Winssen        12.00 uur      bij de Antonius van Paduakerk
• Ewijk            14.30 uur      bij de Johannes de Doperkerk
• Beuningen     19.30 uur      bij de Corneliuskerk
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Neem de Tijd
Ja, neem veertig dagen de tijd
om jezelf te ontmoeten
als een zwerver door de woestijn.
Neem de tijd.

Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,
kracht te putten aan je bron.
Rondom je te kijken en te voelen
dat niemand ooit alleen gaat.
Neem de tijd.

Ja, neem veertig dagen de tijd
om oog in oog te staan
met wat jou beweegt, en te voelen
wat jouw woestijntocht kleur geeft.
Neem de tijd.

Neem gerust jouw tijd.
Wel veertig dagen lang om te voelen:
er zit meer in mij.
Licht daagt aan de horizon.
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Weurt

Communicanten 2017
In januari zijn Amber, Gina, Nina, Sara, Lotte en Damon uit Weurt

gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
Tijdens de eerste bijeenkomst samen met Pastor Jan de Waal en de
communiewerkgroep hebben we het onder andere gehad over het Doopsel.
Heel bijzonder is dat we dit jaar een dopeling onder de communicanten 
hadden. De communicanten zijn aanwezig geweest bij de doop van Amber. Zo 
hebben ze goed kunnen zien wat het Doopsel inhoudt en hoe een doopviering
er uit ziet.

De tweede bijeenkomst zijn we begonnen met een rondleiding door de
St. Andreaskerk te Weurt. Pastor Jan de Waal en koster Willy Föllings hebben
de aanstaande communicanten uitleg gegeven over alles wat er te zien is in de 
kerk. Daarna hebben we een mooi verhaal uit het werkboek gelezen en zijn er
opdrachtjes gemaakt.

Ondertussen is de kennismakingsviering in elkaar gezet,  er zijn mooie
teksten en liedjes door de ouders uitgekozen. De kennismakingsviering is op
zaterdag  8 april om 19.00 uur in de St. Andreaskerk. Tijdens deze viering
stellen de communicanten zich voor aan de geloofsgemeenschap.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE,
Pastor Jan de Waal, Krystel Smits, Marian Reijnen en Marleen Verduijn
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Palmzondag = Witte Donderdag = Goede Vrijdag = Stille Zaterdag =
PASEN,

Hebben wij nog oog voor het wonder van PASEN? Staan we er nog bij stil?

Op PALMZONDAG wordt Jezus jubelend binnengehaald. Hij omgordt zich 
op WITTE DONDERDAG met een witte doek om de voeten te wassen van 
zijn leerlingen. Hij viert voor het eerst de Eucharistie. Tot zijn leerlingen zei 
hij: “Doet dit om Mij te gedenken”. Dan wordt Hij verraden en gearresteerd en 
verloochend in de Hof van Getsemane.
Ooggetuige PETRUS: Ik durf Hem nooit meer recht in de ogen te kijken. 
Drie jaar lang dichtbij Hem zag ik wonderen en hoorde Zijn woorden. Elke 
dag raakte zijn liefde mij meer. Vooral deze avond bij het Paasmaal. Toen 
nam hij brood en wijn: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed. Heb elkaar 
lief, zoals ik jullie heb liefgehad”. Maar nu is Hij opgepakt en ik heb Hem 
verloochend, tor drie keer toe. Zelfs de haan scheldt mij uit.

Op GOEDE VRIJDAG wordt Jezus ter dood veroordeeld en draagt hij het 
kruis, de stad uit, de berg op, tot ze halt houden en er hamerslagen klinken. 
We volgen de kruisweg mee bij een viering in de kerk en vereren de 
gekruisigde Jezus.

Ooggetuige PILATUS: Oogluikend heb ik het toegestaan. Ze gaan 
Hem kruisigen. Ik was bereid hun tegemoet te komen: Hem geselen, Barrabas 
vrijlaten, een doornenkroon, “Zie de Mens”… Het was niet genoeg. Maar ik 
heb mijn handen in onschuld gewassen.

Ooggetuige MARIA: Met betraande ogen sta ik hier. Toch kijk ik 
telkens naar Hem, mijn Zoon, even ontmoeten onze ogen elkaar. Dat is 
genoeg. Hij sterft uit liefde. En ik bewaar al wat ik zie, in mijn hart, voor later, 
voor anderen…

Goede Vrijdag gaat over in STILLE ZATERDAG (of PAASZATERDAG). 
Het wordt stil. Een dag en weer een nacht. Alles is nog stil, doodstil. Jezus is 
de dood ingegaan, de diepste duisternis om juist een uitweg te maken naar het 
eeuwig kleven toe, ‘s avonds wordt de paaskaars gezegend en aangestoken. 
Het licht van Christus verspreidt zich. Dan klinkt het Gloria en het Alleluja.
Christus is verrezen. Hij leeft. Het is PASEN.

Palmzondag = Witte Donderdag = Goede Vrijdag = Stille Zaterdag =
PASEN,

Hebben wij nog oog voor het wonder van PASEN? Staan we er nog bij stil?

Op PALMZONDAG wordt Jezus jubelend binnengehaald. Hij omgordt zich 
op WITTE DONDERDAG met een witte doek om de voeten te wassen van 
zijn leerlingen. Hij viert voor het eerst de Eucharistie. Tot zijn leerlingen zei 
hij: “Doet dit om Mij te gedenken”. Dan wordt Hij verraden en gearresteerd en 
verloochend in de Hof van Getsemane.
Ooggetuige PETRUS: Ik durf Hem nooit meer recht in de ogen te kijken. 
Drie jaar lang dichtbij Hem zag ik wonderen en hoorde Zijn woorden. Elke 
dag raakte zijn liefde mij meer. Vooral deze avond bij het Paasmaal. Toen 
nam hij brood en wijn: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed. Heb elkaar 
lief, zoals ik jullie heb liefgehad”. Maar nu is Hij opgepakt en ik heb Hem 
verloochend, tor drie keer toe. Zelfs de haan scheldt mij uit.

Op GOEDE VRIJDAG wordt Jezus ter dood veroordeeld en draagt hij het 
kruis, de stad uit, de berg op, tot ze halt houden en er hamerslagen klinken. 
We volgen de kruisweg mee bij een viering in de kerk en vereren de 
gekruisigde Jezus.

Ooggetuige PILATUS: Oogluikend heb ik het toegestaan. Ze gaan 
Hem kruisigen. Ik was bereid hun tegemoet te komen: Hem geselen, Barrabas 
vrijlaten, een doornenkroon, “Zie de Mens”… Het was niet genoeg. Maar ik 
heb mijn handen in onschuld gewassen.

Ooggetuige MARIA: Met betraande ogen sta ik hier. Toch kijk ik 
telkens naar Hem, mijn Zoon, even ontmoeten onze ogen elkaar. Dat is 
genoeg. Hij sterft uit liefde. En ik bewaar al wat ik zie, in mijn hart, voor later, 
voor anderen…

Goede Vrijdag gaat over in STILLE ZATERDAG (of PAASZATERDAG). 
Het wordt stil. Een dag en weer een nacht. Alles is nog stil, doodstil. Jezus is 
de dood ingegaan, de diepste duisternis om juist een uitweg te maken naar het 
eeuwig kleven toe, ‘s avonds wordt de paaskaars gezegend en aangestoken. 
Het licht van Christus verspreidt zich. Dan klinkt het Gloria en het Alleluja.
Christus is verrezen. Hij leeft. Het is PASEN.

Pasen 2017

Pasen 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

3

3

Pasen 2017

Pasen 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

30

30
30
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Beste mensen,

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

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

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

CONTACTGROEP WEURT
Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 

Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Op stap want het is lente

Nu de lente weer is aangebroken, is dit goed zichtbaar om ons heen. 
Men is weer volop in beweging en er is weer te genieten, want de natuur biedt
ons heel veel. De narcissen tonen hun eerste fraaie bloemen, de eerste violen 
staan weer in bloei en het wit van de bloeiende magnolia verfrist de 
kloostertuin in Weurt. Je hoort bij het ochtendgloren de merels al weer fluiten 
en de meesjes zijn druk in de weer om een piekfijn nestje te maken. Natuurlijk 
worden we nog wel eens verrast door de frisse oostenwind, of een felle 
voorjaarsbui, maar dat nemen we maar op de koop toe. 

Het wordt dus tijd dat we een tochtje gaan maken over de dijk. 
Wat je daar allemaal kunt bewonderen lees je in onderstaand gedicht.  

OVER DE KRONKELENDE DIJK

Als je van ons dorpje houdt, stap dan eens op de fiets,
of ga eens sportief wandelen, dan zie je werkelijk iets.

Kijk dan om je heen en maak een tochtje over de kronkelende dijk,
omringd door de prachtige natuur, voel je je dan echt rijk.

Je ziet meteen ons dorpje klein, knusjes en vol glorie,
aan de dijk het fraaie kerkje, met zijn rijke historie.

Omringd door huizen, groen en bomen,
schilderachtig en rustgevend, het is groots om daar te wonen.

Aan een fraaie weg  ten zuiden van de dijk, staan ook enige huisjes te gloren,
een paar geitjes, kippen en de trotse haan, kun je van ver reeds horen.

Fruitbomen pronken langs de weg, de knoppen beginnen zich te ontsluiten,
een jonge fruitkweker is op zijn tractor, bezig de bomen te bespuiten.
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WIE / WAT / WAAR?
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

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

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

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
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De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 27 mei 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 11 mei naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

• 

• 

• 

Wat verder aan de linkerkant, verscholen achter het riet,
daar ligt een grote waterplas, het is schitterend wat je ziet.

Waterhennen zwemmen er rustig rond, een visje springt omhoog,
de karekiet die zingt zijn lied, op een rietstengel hoog en droog.

Een fraaie boerderij, met zijn prachtige rieten dak,
een ekster hoog in een boom springt van tak naar tak.

In een weiland naast de boerderij, staat een stier nerveus te loeien,
maar ja ochèrm, het grote beest, ziet ook nergens leuke koeien.

Een weiland kaarsrecht in lijn en er naast peppelen bomen,
met boven op bijna elke tak, een nest waar kraaien wonen.

De sloten met hun kikkerdril, waar stekelbaarsjes zwemmen,
op het kroost en plompenblad, zie je watervlooien rennen.

Als je zo rond kijkt in onze streek, dan kun je echt genieten,
van boterbloemen in de wei, pinksterbloemen en margrieten.

Het is zo mooi langs de kronkelende dijk, een streek om van te dromen,
daarom mogen wij trots zijn, om in Weurt aan de dijk te wonen.

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 

Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes.
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