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DE HEMELPOORT

Als het mee zit komen wij allen, bij de mooie grote hemelpoort.
Het ligt er aan hoe je geleefd hebt, of je als mens goed hebt gescoord.

Daar aangekomen staat Petrus, kalm kijkend, hij onderdrukt een geeuw.
Och, hij telt immers geen jaren, hij rekent zelfs niet met een eeuw.

Velen staan daar reeds te wachten, of Petrus hen naar binnen wenkt.
Ja, dat ongewisse blijft er, of God je ook de hemel schenkt.

Zie daar wachten grote groepen, sommige reeds héél erg lang.
Maar iedereen staat vol verwachting, zéér velen bedeesd en bang.

Napoleon, de Tsaar en  Albert Schweitser met zijn grote snor.
Geduldig geeft koningin Wilhelmina, haar collega Victoria steels een por.

Wat verder op onze oude pastor, knielend, met duizenden om zich heen.
In hun camouflagepakken de ex-strijders, vriend en vijand knus bijeen.

Stalin, Chroetsjov, Mussolini, Eisenhower, Willem 1 en Willem 11.
Gezellig keuvelend op ’n kluitje, maar Nero die kijkt héél gedwee.

Zou er voor heel die massa mensen, een plaatsje zijn gereserveerd?
Zijn zij tijdens hun aardse leven, nog in hun laatste uur bekeerd?

Niemand kan dat vooraf zeggen, de goede God oordeelt alleen.
Maar elk mens die goed geleefd heeft, stuurt Hij nimmer treurend heen.

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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Sara van Osenbruggen
Ik vond mijn communie dag heel erg leuk! Ik was helemaal verrast dat er thuis 
een springkussen was. De versiering in de kerk vond ik heel mooi. Ik had 
mooie krullen in mijn haar en een mooie jurk aan. Wij hadden dubbel feest, 
want mijn nichtje Noa was ook jarig! 

Groetjes, Sara

Nina Bax
Ik vond alles leuk aan de communie, de voorbereidingen, spelen bij de 
parochie, kerk te kijk. Op de dag zelf vond ik het vooral spannend. Eindelijk 
mocht ik me mooie jurk aan!! Daarna was er een feestje bij opa en oma Peters, 
waar ik ook een nieuwe fiets kreeg!!

Groetjes Nina Bax

Gina Heider
Ik vond mijn communie heel leuk en ik zou het graag nog eens willen over 
doen. In de kerk ging het lezen goed, alleen de wierrook vond ik vies ruiken.
De bijeenkomsten vooraf vond ik heel leuk. Ik vond het leuk dat ik speciale 
kleding aan mocht doen en er een groot feest voor mij was, met een grote tent, 
dj’s, een springkussen en heel veel mensen met kado’s. En dat ik een nieuwe 
slaapkamer heb gekregen met een buro was helemaal top!

Gina Heider

Damon Huisman
De kennismakingsviering vond ik heel leuk en dat er heel veel mensen in de 
kerk waren. Mijn kleren waren heel gaaf en het feestje daarna. Eigenlijk vond 
ik alles leuk!

Damon

Amber de Groot
Bidden en lezen met Jan was heel leuk en met de communie vond ik de hostie 
halen en het mogen voorlezen voor de mensen in de kerk het aller leukste!

Bedankt voor alles, Amber
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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”

Beuningen Ewijk
--- Theo Coenders

Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven
Paul Bensschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 9 september 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 24 augustus naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Eerste Heilige Communie Weurt – zondag 4 juni

Op zondag 4 juni hebben zes kinderen de eerste heilige communie mogen 
ontvangen. Als werkgroep kijken we terug op een geslaagde en mooie viering.
Wat zagen ze er allemaal mooi uit!!!! Hieronder de stukjes van de kinderen 
hoe zij het vonden.

Communicanten Weurt  Foto: Paul Benschop

Lotte Arends
Het is erg leuk om je communie te doen. Tijdens de bijeenkomsten maak je 
leuke opdrachten samen met andere kindjes. 
Tijdens de communie heb je mooie kleren aan en komen er veel mensen voor 
jou naar de kerk. Dat vond ik erg speciaal. Thuis hebben we nog een leuk 
feestje gevierd.

Liefs Lotte
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Tijd voor jezelf, Tijd voor elkaar

De redactie van het parochieblad heeft mij gevraagd een stukje te schrijven. 
Sinds januari 2016 woon ik op de pastorie in Weurt. Pater Jan Volkers is mijn 
medebroeder. In het nabije verleden was er een communiteit van de Maristen 
gehuisvest in het klooster aan de Pastoor van der Marckstraat. Tot nu toe heb 
ik zelf op meerdere plaatsen mogen werken en wonen. Voordat ik naar Weurt 
kwam woonde ik in onze maristencommuniteit in Lievelde, gemeente Oost-
Gelre (Groenlo-Lichtenvoorde). Ook onze congregatie zoals vele andere 
congregaties heeft te maken met veroudering en krimp. Wij hebben het 
klooster in Lievelde, ons vroeger groot seminarie, verkocht aan de Koptische 
kerk. Verspreid over geheel Nederland zijn er meer dan vijfduizend Koptische 
christenen met een eigen Koptische bisschop en eigen parochies voor 
Koptische christenen. Voor een groot deel zijn zij afkomstig uit Egypte. Wij 
als Maristen zijn blij dat we ons klooster hebben kunnen overdoen aan een 
gemeenschap die haar wortels heeft in Egypte waar het kloosterleven in de 
eerste tijden van het christendom tot ontwikkeling is gekomen. Overigens zijn 
nu de christenen in Egypte verre in de minderheid.

Zo verandert in snel tempo het religieuze en godsdienstige landschap in onze 
streken. Generaties komen en gaan. Onze hele mensengeschiedenis zit vol 
hoogtepunten en dieptepunten. Zelfs in de oude tijden is er al sprake van 
perioden van bloei en neergang zoals er de seizoenen zijn van winter en 
zomer. Lang niet iedereen zal zich de tijd gunnen om hierbij stil te staan.

Mogelijk kan de vakantieperiode je momenten gunnen van verstilling om te 
verwijlen bij al wat de schepping je geeft. Wie zichzelf de stilte gunt en daar 
niet bang voor is kan in contact komen met het meest waardevolle van het 
leven. Genieten van de stilte kent vele mogelijkheden zoals een lange 
wandeling langs de zee. Het luisteren naar de golfslag van de zee en het 
waaien van de wind langs je gezicht.

Tijdens deze weken zullen velen de festivals bezoeken. Het deel uit maken 
van de grote massa en drukte heeft een heel eigen dimensie. Met velen een 
paar dagen samen zijn heeft een extra dimensie. Je wordt als het ware boven je 
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zelf uitgetild en je weet je gedragen door de veelheid van mensen. Het geeft 
een uitzonderlijke gevoel van saamhorigheid en komt tegemoet aan het 
verlangen om erbij te horen. Je wilt erbij zijn. Je wilt het gewoon niet missen. 
Voor duizenden is het meedoen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse een grote 
happening.

Onze moderne samenleving wordt nog al eens afgeschilderd als 
individualistisch. Tegelijkertijd is er ook een enorme behoefte om met velen 
samen te zijn. Je ervaart hoe daarvan een enorme kracht kan uitgaan. Het 
lijken wel de twee polen te zijn van dezelfde medaille. Van de ene kant je 
behoefte om je zelf en vrij te zijn, anderzijds je verlangen om erbij te horen en 
je gedragen weten. Het lijkt wel of daarin onze bestemming ligt van elke mens 
geschapen als een enig wezen om er te zijn voor elkaar.
Graag gun ik iedereen een goede zomer.

Pater Ton Bun sm.

Vakantie in de kerk
Vakantie betekent voor mij weg uit de hectiek en op zoek gaan naar rust in een 
vreemde omgeving of gewoon in en rond je vertrouwde woonplaats. Tijdens 
het schrijven van dit stukje dacht ik aan één van mijn eerste kerkbezoeken
buiten Beuningen. Bij een vakantie buiten mijn woonstek hoort tegenwoordig 
voor ons een kerkbezoek: je krijgt zo een indruk hoe een andere gemeenschap 
invulling geeft aan het geloof en zijn rituelen. Dit levert naast veel herkenning, 
vaak ook bijzondere ervaringen op. 

Mijn eerste vakantie zonder ouders, bracht mij naar het Noord-Limburgse 
Maashees. Op een zaterdagochtend in juli 1969 vertrokken we met de fiets 
vanaf de blokhut in de Krommehoekstraat. Enkele weken daarvoor was ik in 
diezelfde blokhut geïnstalleerd door de kapelaan, als lid van de Katholieke 
Verkenners bij de Beuningse Nicolaasgroep. Voor dag twee stond kerkbezoek 
op de agenda. We betraden het gebouw en werden naar achteren gedirigeerd, 
achteraf bekeken niet zo gunstig voor het handhaven van de orde. Ik was één 
van de jongsten van de groep en bekeek met verbazing de activiteiten van 
enkele oudere jongens. Eén van hen poogde met zijn dolk zijn initialen in de 
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Daarin komt ook heel duidelijk het samenwerken naar voren, niet alleen maar 
de geloofsgemeenschappen, niet alleen maar de pastores, niet alleen maar de 
werkgroepen. Ook de ouders en de kinderen zullen samen op weg dienen te 
gaan, om zo ver te komen. 
Wij zijn aan menskracht aan het inboeten. Daar kunnen we treurig over zijn 
maar we kunnen ook zeggen: wat hebben we nog? Zetten we de schouders er 
onder? Durven we het aan? Gaan we het aan? Is het ons waard dat wij kerk 
zijn van Jezus Christus in zijn geest?

Ik spreek de wens uit, dat als we de hakken inderdaad uit het zand hebben en 
naar onze eigenheid kijkend en in verscheidenheid samen op weg trekken, 
kunnen komen tot één levendige gemeenschap waar ruimte en plaats is voor 
eenieder.     

Dat het Heilig Vormsel niet meer in elke geloofsgemeenschap gevierd zal 
worden, dat is al langer duidelijk. Onze bisschoppen hebben dat al heel 
duidelijk jaren geleden aangegeven. Ze komen naar één centrale kerk, of dat 
nou Beuningen, Weurt, Ewijk of Winssen is, dat kan per roulatie gebeuren. 

Zo ook de 1e Heilige Communie, we kunnen samen op weg te gaan, met de 
eigen inbreng van de geloofsgemeenschap, om gezamenlijk de voorbereiding 
te doen en dan in de eigen geloofsgemeenschap de 1e Heilige Communie 
vieren. Daarin mogen wij onze trots laten zien, ons zijn als gelovige mensen 
die ervan uit gaan dat de kerk in deze tijd nog wel degelijk een bijzondere 
plaats heeft in onze harten, in ons mens zijn. 

Het is een overweging die wij in de vakantieperiode kunnen meenemen. Er 
over denken. Het is niet mooier als het is en als het lijkt. Maar het is wel een 
uitdaging, een lichtpunt aan de horizon, dat we samen op weg kunnen en 
mogen gaan. We kunnen nog verder, het is zeker niet te laat! Want “verder” 
wil zeggen dat we erin geloven. Dat er hoop is, dat de liefde van Jezus 
Christus gestalte krijgt in de waarlijke ontmoeting met mensen onder elkaar. 

Ik wens jullie een goede vakantie periode.
Jan de Waal, jullie Herder.  

Daarin komt ook heel duidelijk het samenwerken naar voren, niet alleen maar 
de geloofsgemeenschappen, niet alleen maar de pastores, niet alleen maar de 
werkgroepen. Ook de ouders en de kinderen zullen samen op weg dienen te 
gaan, om zo ver te komen. 
Wij zijn aan menskracht aan het inboeten. Daar kunnen we treurig over zijn 
maar we kunnen ook zeggen: wat hebben we nog? Zetten we de schouders er 
onder? Durven we het aan? Gaan we het aan? Is het ons waard dat wij kerk 
zijn van Jezus Christus in zijn geest?

Ik spreek de wens uit, dat als we de hakken inderdaad uit het zand hebben en 
naar onze eigenheid kijkend en in verscheidenheid samen op weg trekken, 
kunnen komen tot één levendige gemeenschap waar ruimte en plaats is voor 
eenieder.     

Dat het Heilig Vormsel niet meer in elke geloofsgemeenschap gevierd zal 
worden, dat is al langer duidelijk. Onze bisschoppen hebben dat al heel 
duidelijk jaren geleden aangegeven. Ze komen naar één centrale kerk, of dat 
nou Beuningen, Weurt, Ewijk of Winssen is, dat kan per roulatie gebeuren. 

Zo ook de 1e Heilige Communie, we kunnen samen op weg te gaan, met de 
eigen inbreng van de geloofsgemeenschap, om gezamenlijk de voorbereiding 
te doen en dan in de eigen geloofsgemeenschap de 1e Heilige Communie 
vieren. Daarin mogen wij onze trots laten zien, ons zijn als gelovige mensen 
die ervan uit gaan dat de kerk in deze tijd nog wel degelijk een bijzondere 
plaats heeft in onze harten, in ons mens zijn. 

Het is een overweging die wij in de vakantieperiode kunnen meenemen. Er 
over denken. Het is niet mooier als het is en als het lijkt. Maar het is wel een 
uitdaging, een lichtpunt aan de horizon, dat we samen op weg kunnen en 
mogen gaan. We kunnen nog verder, het is zeker niet te laat! Want “verder” 
wil zeggen dat we erin geloven. Dat er hoop is, dat de liefde van Jezus 
Christus gestalte krijgt in de waarlijke ontmoeting met mensen onder elkaar. 

Ik wens jullie een goede vakantie periode.
Jan de Waal, jullie Herder.  

kerkbank te snijden, anderen waren aan het toepen. Het bleek de voorbode van 
een nieuwe tijd, in die week nog eens geaccentueerd met de eerste landing van 
een mens op de maan: jongeren die zich verzetten tegen gezag, daarnaast 
omarmden zij de komst van techniek die zo prominent deel van ons dagelijks 
bestaan zou gaan uitmaken. 

Op mijn latere vakanties ging ik de kerk waarderen als een oase van rust, met 
de koelte van het gebouw als bijkomend gemak. Maar het bracht ons ook vaak 
weer in verwondering. In Maas en Waal zijn we ordelijke kerkdiensten 
gewend, met een applaus na het optreden van een koor als hoogtepunt van 
activiteit door kerkgangers. In een mis die we enkele jaren geleden 
bijwoonden in een klein kerkje aan de Spaanse kust ging het er heel anders 
aan toe. De jonge pastoor in traditioneel zwart, vraagt enkele minuten voor 
aanvang wie en in welke taal de lezingen gaat doen. Wie gaat collecteren en 
wie zingt voor? De mis verloopt soepel, deels in het Pools, Duits, Engels en 
Vlaams, afgewisseld door de Spaanse pastoor die gebrekkig Engels spreekt. 
Iedereen doet mee, met de kerkrites als universele taal! 

In een klein bergdorpje in Midden-Italië werd de dienst geleid door een 
zwarte, eveneens jonge pastoor in het zwart. Helaas spreek ik geen Italiaans, 
maar met het misboekje in de hand weet ik het toch aardig te volgen. 
Vriendelijk worden wij begroet door pastoor en kerkvolk. Was het Baskisch 
kerkje gevuld met overwegend jongeren, hier is het merendeel van de 
kerkgangers ruim de 65 gepasseerd. Regelmatig ringelt er een mobieltje en 
nadat de buurvrouw de eigenaar hierop had geattendeerd, beantwoordt hij of 
zij de telefoon. Al telefonerend wordt de kerkbank verlaten. Meneer pastoor 
gaat onverstoord verder. Na de mis staat hij vriendelijk lachend bij de deur 
iedereen uitgeleide te doen. Hij probeert te achterhalen waar wij vandaan 
komen. Veel verder op onze uitleg als “Ah, Hollanda” komt hij niet. Met het 
gevoel dat ook zo’n kleine, afgezonderde gemeenschap vol leven zit gaan we 
terug naar onze caravan. 

Wordt de collecteschalen in Europa gevuld met muntstukken, in Chicago 
zagen wij de collecteschaal voorbijkomen met veelal U$ 20 en U$ 50 -
biljetten. Familie die ons begeleidde vertelde dat dit elke week gebeurde. 
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Weurt

En nu verder…. door Jan de Waal
Na ruim tweeënhalf jaar Parochie Johannes XXIII, met verschillende leuke 
dingen te hebben zien ontwikkelen, maar ook met problemen, moeten we 
verder kijken, over de vakantie heen.

Hoe we verder kunnen gaan. 
Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar een Pastor, maar het is niet alleen 
dat wij op zoek zijn naar een Pastor. Ik denk ook aan de boodschap die onze 
Bisschop Gerard de Korte heeft gebracht in zijn actie plan. Zijn plan dat hij 
geschreven heeft over “Bouwen en vertrouwen”. Dat het er om gaat dat wij 
samen op weg gaan.  Samen als vier Geloofsgemeenschappen in één Parochie. 
Ieder met zijn eigenheid. 

Onze huidige Paus Franciscus heeft in zijn Pinksterboodschap ook heel 
duidelijk gezegd dat we door dezelfde Geest zijn overgoten, maar dat we juist 
in verscheidenheid, samen in communicatie met elkaar, een nieuwe wereld 
kunnen opbouwen , een nieuwe kerk, een nieuwe gemeenschap. 

We moeten de hakken eens uit het zand nemen en niet zeggen: “we doen het 
zoals wij het gewend zijn”. Want “wij” houdt nu in dat vier geloofs-
gemeenschappen samen verder trekken. 
Voor het komend jaar willen wij zien te komen tot b.v. het samen gaan werken 
rondom de 1e Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Twee sacramenten 
die op scharniermomenten in het leven van kinderen en jonge mensen 
belangrijk zijn. Die wij als kerkgemeenschappen graag omringen met de zorg 
die dat vraagt. 
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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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Beuningen

Gratis wandelen in de zomermaanden
De zomermaanden zijn voor sommige mensen stille maanden omdat anderen 
op vakantie zijn.

Vindt u het leuk om op een vrijblijvende manier actief bezig te zijn en/of 
contact maken met andere mensen? Kom dan dinsdags om iets vóór 10.00 uur 
naar het Molenhuis in Beuningen. Vanuit hier vertrekt er elke week een groep 
van gemiddeld 15 personen voor een mooie wandeling van circa 5 km. Er 
wordt zoveel mogelijk iedere week een andere route gekozen, waarna we 
altijd weer bij het Molenhuis eindigen. Voor de liefhebbers is er daarna de 
mogelijkheid om een kopje koffie of thee te bestellen en nog wat na te praten.

Ook worden er routes gelopen die de deelnemers zelf hebben 
uitgestippeld. Sportiviteit en gezelligheid in één activiteit. En dat alles geheel 
vrijblijvend. U hoeft zich niet aan of af te melden en er wordt iedere week 
gewandeld, dus óók in de zomermaanden. 

Deze activiteit  is een initiatief van de Stichting Perspectief. Voor 
meer informatie kunt u contact met hen opnemen via: 024-6750939 of 
info@stg-perspectief.nl

Kom eens langs en sluit u een keer aan. Het verplicht u tot niets en er 
zijn aan de deelname van het wandelen geen kosten verbonden. Er is geen 
leeftijd verbonden aan de activiteit. Iedereen is welkom.
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Naast deze donaties deden veel kerkgangers vrijwilligerswerk in de parochie. 
Van ziekenbezoek tot onderhoud van de kerk, iedereen was betrokken en het 
vormde zo een hechte gemeenschap. 

In de christelijke gemeenschap wordt voor het leven soms “de tocht door de 
woestijn” als metafoor gebruikt. Daarin is voor mij een kerkbezoek, met of 
zonder dienst, als een wadi na een regenbui. 

Maar er gebruik van! 
Wilbert Lelivelt (secretaris parochebestuur)

Eten in de zomer bij eetpunten Perspectief

De eetpunten in Ewijk en Weurt hebben een tijdelijke zomerstop. Op donderdag 
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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De Grote Planner
Onze schepper heeft vele benamingen. O.a. God, Here, Heer, O.L.H.  

en Allerhoogste. En dan zijn er nog veel Hebreeuwse namen voor God. Dat 
allemaal om aan te geven hoe groot en geweldig God is. Voor sommigen is 
het een alwetende God, die des mensen weg al kent nog voordat hij geboren 
is. Alles is voorbeschikt. Predestinatie zo je wilt. Of je bij de duivel achterop 
zit of bij God zelf; het is van te voren bepaald. Een protestantse (Lutherse) 
gedachte. God als De Grote Planner. Niks keuze of vrijheid van de mens 
waarmee wij katholieken meer vertrouwd zijn. Zijn die twee standpunten nog 
te verenigen of liggen ze zover uit elkaar dat het niet mogelijk is? In het korte 
tijdsbestek van deze column kan ik natuurlijk geen pasklaar antwoord geven. 
Toch wil ik mijn eigen gedachten hieromtrent het licht laten zien.

Voor mij is God inderdaad De Grote Planner. Maar hij staat voor mijn 
gevoel middenin de schepping. Zijn schepping. Hij is aanwezig in elke bloem, 
elke zonnestraal en elke sneeuwvlok. Maar ook in elk conflict, elke 
natuurramp en elke oorlog. Ik voel me zogezegd een pantheïst. Wij mensen 
zijn echter niet in staat Gods beweegredenen te doorgronden. Kwaad dat 
geschiedt past in Gods plan. Of dat nu persoonlijk leed betreft of werelds leed. 
Oneerlijk verlies van een kind of miljoenen slachtoffers van een hongersnood; 
De Grote Planner zal er zijn redenen voor hebben.

Echter, in zijn schepping heeft Gods aanwezigheid plaats ingeruimd 
voor een vrije mens. Geen compleet vrije mens, maar een beperkte vrijheid is 
hem gegund. Als de appelboom in goede grond in het volle zonlicht staat is 
het vrij om goede vruchten voort te brengen. Hij is echter niet in staat peren te 
laten groeien aan zijn immense takken. Zo kan ieder mens zijn talenten 
benutten. Maar kan ook ieder mens de verkeerde keuzes maken. Mogelijk 
komt dan De Grote Planner in actie. Moet Hij zijn planning aanpassen 
(planners eigen) om in zijn schepping te kunnen blijven deelnemen en alles in 
goede banen te blijven leiden. Met voor mensen onverklaarbare gevolgen. In 
het klein of in het groot. Mét De Grote Planner zijn wij mensen 
verantwoordelijk voor de schepping. We zitten er middenin. We zijn allen 
zogezegd Kleine Planners en als zodanig werkzaam in Gods schepping. Met 
een beperkte vrije wil. Laten we die ten goede aanwenden. Dat kan nooit 
verkeerd zijn.

Theo Coenders
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Op 1 oktober 2017 zal er om 10.00u een heilige mis zijn ter ere van het 100-
jarig bestaan van de Ewijkse kerk. Mgr. De Korte zal met een aantal 
geestelijken, betrokken bij de parochie, voorgaan. Een aantal mensen is apart 
genodigd. Na de viering is er gelegenheid een beamerpresentatie te bekijken 
en na te babbelen onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens 
kunnen dan de vrijwilligers hun gratis jubileumboek afhalen en kunnen de 
voorinschrijvers dit boek tegen betaling verkrijgen. Er is ook een hoek
ingericht waar verdere geïnteresseerden het boek kunnen kopen. Bij het 
afsluiten van de feestelijkheden is er nog een mooi aandenken beschikbaar. 

Naast het organiseren van de festiviteiten op 1 oktober 2017 zijn we 
dus volop bezig met een publicatie van een jubileumboek. Het is gebleken dat 
er behoefte is aan een voorinschrijving waarin men bijtijds aan kan geven dat 
men een jubileumboek wil kopen. Men kan daarvoor terecht bij Arno Spin:

tel.: 0487-521875        of  E-mail:  a.spin4@upcmail.nl

Het boek begint al aardig vorm te krijgen. Er zijn hoofdstukken over de 
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verhalen van parochianen. Ook de turbulente periode vanaf  2007 (de start van 
de pastorale eenheid Ewijk-Winssen) zal niet ontbreken. Mooie (oude) foto’s 
zullen uiteraard in het boek een plekje vinden. 

E.e.a. is misschien nog drie maanden ver, maar voor ons is het nog 
slèchts drie maanden. We hopen in ieder geval dat we veel mensen mogen 
begroeten op 1 oktober.
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Kerk Ewijk 100 jaar

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 
het 100 jarig bestaan van de Ewijkse kerk en we tonen dit keer een foto van 
het organiserend comité, staande voor de jubilaris. V.L.N.R.: Arno Spin, Jaap 
Peters, Antoon Fleuren, Dien van Rens, Pastor Bertus Visschedijk, Theo 
Coenders en Toon Reuvers.

Comité Kerk Ewijk 100 jaar. Foto: eigen foto
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Winssen

Kerk stroomt vol voor gouden pastor door Jan Hermens
“Het lijkt wel of ik in Rome in de kerk zit,” fluistert een Winssense 
parochiaan. De eucharistieviering van zondag 2 juli is er een met glans en 
luister. Een mis met vier heren, twee koren en misschien wel zeshonderd 
kerkgangers, dat is ook in Winssen geen wekelijkse kost. Het is dan ook feest:  
Bertus Visschedijk, pastor in Winssen en Ewijk, is 50 jaar priester.   

Een gouden jubileum, dat mag gevierd worden. Speciaal voor deze bijzondere 
gelegenheid haalt kinderkoor Dingedong de pastor thuis op, met muziek en 
zang uiteraard. Het koor bestaat weliswaar niet meer, maar voor pastor 
Visschedijk willen de kinderen best nog wel een keer zingen. Een verrassing 
voor de jubilaris die naar eigen zeggen zelf niet muzikaal is, maar er wel van 
genoot als Dingedong een viering opluisterde.

Kinderkoor Dingedong haalt pastor Visschedijk thuis op Foto: Arno Spin
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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Winssen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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De kerk oogt bijna als de Sint Pieter. Draperieën in de pauselijke kleuren geel 
en wit, decoraties op de kerkbanken, de pastor in een fraai kleurrijk kazuifel, 
een ereboog voor het portaal. Er komt nauwelijks wierook aan de viering te 
pas, maar wie zijn ogen dicht doet, snuift de roomse geur toch op. Aan een 
gouden priesterfeest hangt nu eenmaal een zweem van nostalgie. “Zoiets maak 
je tegenwoordig vrijwel niet meer mee,” aldus een kerkganger. 

Tijdens de heilige mis beantwoordt de pastor de vraag die altijd aan een 
jubilaris gesteld wordt: hoe is het zo gekomen? “Op de lagere school kregen 
wij bezoek van een missionaris. Hij vertelde over zijn belevenissen in het 
verre buitenland en dat wilde ik ook. Toen is de kiem gelegd.”

Op twaalfjarige leeftijd ging Bertus naar het seminarie en doorliep de 
opleiding tot priester. “Ik ben in mijn eigen parochiekerk in Oldenzaal tot 
priester gewijd,  een feest van vijf dagen. Mijn grootvader glorieerde.” 

Na eerst in Nederland gewerkt te hebben, kwam de droom van de 
schooljongen uit. Bertus Visschedijk ging naar Borneo. “Ik had een enorm 
werkgebied, heb er veel gereisd en samen met de mensen daar in twintig jaar 
diverse mooie momenten meegemaakt. Ik denk dat ik meer van hen geleerd 
heb, dan zij van mij. Ik heb er met heel mijn hart de blijde boodschap uit 
mogen dragen en daar ben ik dankbaar voor.”

Pastor Visschedijk tijdens de viering Foto: Arno Spin
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Ajax supporters uit Winssen te Parijs. Ajax werd daar op 05-03-1969 
Europees kampioen. Van r.n.l.: Gerard Konings; zijn broer Thijs; zijn vrouw 
Truus Roelofs en haar zus Marietje Roelofs e.v. Thijs. Geheel links is Theo 
Overdijk.

Voetbalsupporters uit Winssen (1969) foto: Archief Bart Wattenberg
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Ik Bart (*16-03-1938) sliep met nog een broer en zus en onze nicht 
evacué Cobie de Kleijn uit Haalderen op de opkamer aan de voorzijde van 
onze woning. Na het incident zag ik dat glasdelen in de vitrage hingen. Verder 
bleek dat alle dakpannen aan de westzijde van de woning gebroken op de 
grond lagen.
Kortgeleden sprak ik met een vroegere buurjongen Gerard Konings (*17-11-
1933). Hij vertelde mij dat op de bewuste avond zijn ouders Bertus Konings-
Jo Weerden niet thuis waren. Die waren in Winssen kaarten bij de familie 
Cup Teunissen-Marie Stevens in de Geerstraat. Ook zijn ouderlijk huis had 
glasschade en vernielde dakpannen. Een dag na het voorval is Gerard op de 
Stelt gaan kijken. De plek waar de bom de grond was ingeboord stond vol met 
grondwater. Ook weet hij nog dat er meerdere huizen in de straat waren die 
schade hadden opgelopen.
Voetballen.
Als je met Gerard Konings praat dan komt daarbij ook altijd nog even zijn 
voetbalverleden ter sprake. Al op zeer jonge leeftijd speelde hij met 
buurtgenoten dat spel op een veldje naast de schuur van de overbuur boer 
Aart Schriek. Een echte voetbal hadden zij niet wel een van een stuk jutezak 
waaromheen gummi-ringen waren bevestigd. Die ringen waren geknipt uit een
oude binnenband van een motorfiets en ook afgedankte uitgerekte weckringen 
werden gebruikt. Als een dergelijke bal in de sloot met water terecht kwam 
dan moest die eerst droog geknepen worden.  
Gerard werd al op jonge leeftijd lid van de Winssense voetbalclub Roda 28.
Na enige jaren in het juniorenelftal te hebben gespeeld kwam hij begin 
vijftiger jaren al meteen in het eerste elftal te spelen. Zijn plaats was back. In 
die tijd moest hij in militaire dienst en die vervulde hij bij het korps mariniers 
in Den Helder. Als hij met een vrij weekend thuis was moest hij zo af en toe 
ook nog als invaller in het eerste elftal spelen. Na diensttijd stond hij vele 
jaren in het eerste elftal, altijd als back. Later is hij bij Roda 28 nog 
opgetreden als trainer van het tweede elftal. Zijn broer Thijs en Wim zijn bij 
Roda 28 ook menig jaar eerste elftalspelers geweest. Zij speelden in de 
voorhoede. 
© Bart Wattenberg Joz. Tel. 0412-632359. Mail: bertwattenberg@gmail.com
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Dreigende onveiligheid in Indonesië maakte een eind aan de ‘tropenjaren’ van 
Bertus Visschedijk. “Brazilië, dat was het plan. Maar ik had hartklachten en 
Nederland was een betere keuze. Zo ben ik in Winssen en Ewijk 
terechtgekomen.” De gelovigen hebben hun herder in hun hart gesloten, dat 
blijkt wel uit de meer dan volle kerk. Iedereen kent Bertus als een menselijke 
pastor, als een man bij wie iedereen welkom is, ongeacht kleur, ras of stand. 
De geloofsbelijdenis, door de jubilaris zelf uitgekozen, zegt alles: ‘Niet langs 
wetten en regels, maar door geloof, hoop en liefde wordt Gods Koninkrijk 
werkelijkheid.’ 

Terwijl het slotlied nog nagalmt, gaan de deuren van de kerk open. Op het 
moment dat pastor Visschedijk zijn eerste schreden buiten het portaal zet, 
begint de fanfare te blazen. Heerlijk dorps, zoals het hele festijn. Waar maak 
je nog mee dat vrijwilligers zich vol vuur inspannen om versieringen te maken 
en bogen te plaatsen, dat mensen wekenlang bezig zijn om alles 
organisatorisch in goede banen te leiden, dat een kerk tot de laatste plaats 
bezet is en dat buiten het koper een vrolijke mars inzet? Er zou zomaar een 
film van gemaakt kunnen worden…

Eenmaal buiten waait het aroma van de koffie de stoet tegemoet. Het 
dorpshuis bevindt zich letterlijk op een steenworp afstand van de kerk en 
stroomt vol met dorstige zielen die allemaal hun Bertus geluk willen wensen. 
Hun Bertus ja, want er zijn er meer, zo vertellen een broer en zus van de 
pastor. “Er zijn vier mannen met de naam Bertus Visschedijk, allemaal neven 
van elkaar.” Zijn familie heeft naast de gegraveerde kelk nog een cadeau voor 
de jubilaris in petto: een Bertusboom. De eik moet nog een plaats krijgen in 
het dorp. En dan is er nog die blinkende bokaal. “Voetbal is een grote passie 
van onze Bertus. Hij is vaak te vinden bij de thuiswedstrijden van vv Ewijk en 
Roda ’28 en toen FC Twente kampioen werd, leek het wel of Bertus 
hoogstpersoonlijk het doel had verdedigd. Die beker is de enige echte 
Bertusbokaal. Zaterdag 8 juli is er een voetbalwedstrijd tussen kinderen die in 
de loop der jaren door Bertus gedoopt zijn. Het winnende team ontvangt de 
Bertusbokaal.”

Intussen glundert de naamgever van de cup. Hier een hand, daar een 
vriendelijk woord, de gemeenschapszin zoals hij die geregeld preekt, is hier in 
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Toch oversteek na oproep. In de krant van 4 juli jl. de mededeling dat op de 
van Heemstraweg ter hoogte van de Leegstraat toch een eigen oversteekplaats 
voor fietsers en voetgangers komt. Het plan wordt aangepast na een bezorgde 
oproep van dorpsbewoners. De Winssenaren maakten zich zorgen over de 
toekomstige situatie met de Leegstraat. Daar zou geen eigen oversteekplaats 
komen voor fietsers. Een bewoner van de Leegstraat sprak de 
gemeenteraadsleden toe tijdens een vergadering. Hij had ook samen met 
buurtgenoten contact gehad met de fietsersbond. De fietsersbond vond een 
eigen oversteekplaats voor fietsers zeer wenselijk. Daarop besloot wethouder 
Piet de Klein het plan aan te passen. Dat betekent dat er in oktober toch een 
eigen punt komt voor fietsers en voetgangers om over te steken. Voor 
wandelaars die de Leegstraat in willen komt er vanwege de veiligheid een 
speciaal voetpad.

Oud Winssen. Vliegende bom in de boomgaard “de Stelt”. 

Over de vliegende bom die in Winssen nabij de boerderij van Wimke Roelofs 
in d’n Hoek de grond inboorde heb ik melding gemaakt in het parochieblad 
van februari 2017. Daar waren géén slachtoffers bij betrokken
Er is in Winssen eind december 1944 nog een vliegende bom neergekomen en 
wel op “de Stelt” tussen de Leegstraat en de Geerstraat. Ook hier waren géén 
slachtoffer bij betrokken. De boomgaard “de Stelt” lag tegenover het 
woonhuis van Jaan Mulders aan de Van Heemstraweg. In dat huis woont nu 
alweer 50 jaar de familie Peters.

In de tijd dat deze vliegende bom naar beneden kwam woonde ik Bart 
als zesjarige in de Leegstraat op het grondstuk waar nu Thé Degen woont. Het 
was al laat op de avond toen mijn moeder Dien buiten stond omdat mijn vader 
vader Jo van het kaarten (rikken) bij Hend en Dôt Cobussen-Overdijk in de 
Leegstraat moest komen. Buitenstaand hoorde zij in het luchtruim een bekend 
geronk. Dat moest een vliegende bom zijn want die kwamen in die tijd 
veelvuldig over Winssen. Direct na haar waarneming hoorde zij dat de motor 
van dat vernietigingswapen uitviel. Men wist toen algemeen dat die dan naar 
beneden zou komen. Vlug naar binnen en goed en wel binnen zijnde een 
geraas van vallende dakpannen en gerinkel van glasruiten. De veroorzaker was 
de hevige luchtdruk veroorzaakt door de neergestorte vliegende bom. 
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alles zichtbaar en voelbaar. De parochianen zijn blij met hun pastor, hij hoort 
helemaal bij Winssen en Ewijk, op het altaar, maar ook langs de lijn.

Pastor Visschedijk toont de gegraveerde kelk die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn 
Priesterwijding Foto: Arno Spin

Oproep van de Kerkhofploeg Winssen
Elke dinsdagmorgen om 9 uur komt er een aantal mensen bij elkaar om ons 
mooie kerkhof bij de oude toren te onderhouden. Het ziet er altijd even mooi 
en verzorgt uit. Dank daarvoor. Maar door omstandigheden is het aantal 
vrijwilligers gehalveerd en zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen die de 
kerkhofploeg willen komen versterken. Enkele belangrijke gegevens  op een 
rij. Dinsdagmorgen om 9 uur er zijn. Materiaal is er voldoende aanwezig. 10
uur wordt er gezellig koffie gedronken bij Pastor Visschedijk. Daarna worden 
de werkzaamheden van die dag afgemaakt.

Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Albert Willems 
Molenstraat 4D of telefonisch  0487-522241.
We hopen dat u hiervoor een paar uur per week beschikbaar wilt zijn.
Nms. De Kerkhofploeg, Met vriendelijke groet. Gerry Schreven.
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Omleiding naar Jenny’s kersen. In de krant van donderdag 29 juni een grote 
foto van Jenny Heijmans in haar kersenstalletje aan de Van Heemstraweg in 
Winssen. Zij staat sinds de afsluiting van de Van Heemstraweg voor de 
afzetting van de weg. Vanuit Druten of vanaf de Maas en Waal weg wordt je 
rechtstreeks naar Jenny´s stalletje geleid. Jenny heeft haar vaste klanten uit 
Deest, Druten en Leeuwen zelf op de hoogte gesteld van het noodstalletje. Er 
staan ook borden met de omleidings route in het Duits en Engels aangegeven. 
Deze borden heeft de aannemer geplaatst als extra service voor internationale 
chauffeurs.

Pastoor op Borneo en in Land van Maas en Waal. In de Gelderlander van 
vrijdag 30 juni jl. een mooie foto van onze Pastor met op de achtergrond de 
oude toren. Hij vertelt met een lach over zijn 50 jaar priesterschap. Pastoor 
van Ewijk en Winssen denk na 50 jaar priesterschap nog niet aan stoppen.
Missie met een blijde boodschap: Op de volgende pagina een grote foto van 
de Pastor hangend tegen een boom met een guitige blik. De Pastor viert dat hij 
50 jaar priester is. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Indonesië en 
in het Land van Maas en Waal. 30 juni is het 50 jaar geleden dat hij priester 
werd en dat wordt op zondag 2 juli gevierd met zijn parochianen. De eerste 25 
jaren heeft hij in Indonesië in Borneo gewerkt. De mensen zijn daar gelukkig 
en blij. De pastor probeerde ze te leiden langs de wegen van het katholieke 
geloof maar ze hebben zelf ook prachtige rituelen. Toen hij in 1991 een 
hartaanval kreeg had hij net het aanbod gekregen om verder te gaan als 
missionaris in Brazilië. De cardioloog heeft dat afgeraden en zo is hij in Maas 
en Waal en in Winssen terecht gekomen. En Maas en Waal ziet hij ook als 
missiegebied. Voetbal is de passie van de Pastor. Hij gaat naar alle 
wedstrijden van de clubs in Ewijk en Winssen. De jongelui die hem kennen, 
kennen hem vanwege de voetbal. Op 8 juli is er in Ewijk om 18.00 uur een 
wedstrijd tussen de dopelingen van Ewijk en Winssen. Dat zijn allemaal 
voetballers die de Pastor zelf heeft gedoopt. De Pastor denkt nog lang niet aan 
zijn pensioen en heeft ook nog geen geraniums gekocht.
Op zondag 2 juli om 11.00 uur is de jubileumviering van de Pastor in de kerk 
van Winssen. Daarna is er een receptie in de Paulus en iedereen is van harte 
welkom!
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Huiskamerinloop de Salon en de Paulussoos in zomersferen
Verveelt u zich in de in zomermaanden? De huiskamerinloop De Salon en De 
Paulussoos in Winssen blijven deze zomer gewoon open.
Het activiteitenprogramma van Augustus

• Dinsdag 1 augustus en donderdag 31 augustus; Mokken decoreren
• Donderdag 3 augustus; Handwerken
• Dinsdag 8 augustus; Groeten uit Winssen, persoonlijke vakantie-

ansichtkaarten maken.
• Donderdag 10 augustus Franse ochtend in Winssen
• Dinsdag 15 augustus Zomerkermis Sing-a-long onder leiding van de 

Amaretto's
• Donderdag 17 augustus  en dinsdag 22 augustus De Winssense 

Quizzzzzz
• Donderdag 24 augustus  Minibingo
• Dinsdag 29 augustus  Puzzelochtend

U bent iedere dinsdagochtend  van 10.00 uur tot 12.00 uur (aansluitend het 
eetpunt Winssen) en dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur en iedere 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, Molenstraat 2, 6645 BT in 
Winssen van harte welkom. 

U kunt er terecht voor een kop koffie/thee, een praatje en gezelligheid. Soms 
wordt er een speciale (creatieve) activiteit georganiseerd of spelen we een 
spelletje. De entree is gratis, de consumpties en materialen tegen een kleine 
vergoeding. De activiteiten zijn voor iedereen uit de buurt die zin heeft om 
gezellig te knutselen en koffie/thee te drinken. Kom gezellig naar de Salon! 
Een kopje koffie of thee kost 1,50 euro p.p.

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

De eerste wandelkilometers zitten erop - In de Gelderlander van 10 mei jl. 
een grote foto van wandelaars van de Winssense avondvierdaagse die 
onderweg drinken en een appel worden aangeboden. Deze avondvierdaagse 
wordt georganiseerd door muziekvereniging ULTO. De lopers kunnen kiezen 
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uit 5, 10 en 15 kilometer. De Winssense avondvierdaagse is een van de 
allereerste marsen in de regio Nijmegen.

Volle bak bij eerste dorpspicknick. In de krant van 15 mei jl. een foto van 
het nieuwe evenement Bloei dat 14 mei zijn première beleefde in Winssen. 
Mensen konden zich inschrijven voor de picknick in de boomgaard bij de Sint 
Antonius van Paduakerk. Mensen konden picknicken maar ook genieten van 
de livemuziek. Het was een gezellige drukte!

Bewoners uiten onvrede bij gemeenteraad - Winssen wil meer en eerder 
starters huizen. In de Gelderlander van 22 mei jl. de mededeling dat het te 
lang duurt voordat er starterswoningen gebouwd worden in Winssen. Er staan 
veel vrijstaande huizen maar nauwelijks woningen voor mensen met een 
kleinere portemonnee. Wethouder Piet de Klein kreeg in november de 
opdracht van de gemeenteraad om in 2017 20 extra betaalbare woningen te 
bouwen in Winssen zodat jongeren en jonge gezinnen in het dorp kunnen 
wonen. Volgens de wethouder lukt dat dit jaar niet. Een van de briefschrijvers 
Mike Sisson van de Haneman vindt dit te lang. Hij vraagt zich af waarom er 
wel in Beuningen en Ewijk gebouwd kan worden. Ook vinden ze alleen 
woningen in de Fruithof te weinig. Er moet meer nieuwbouw komen. 

Winssen heerst in een uitgelaten stemming - In de krant van 22 mei jl. een 
reactie op het televisieprogramma Maestro georganiseerd door de Koninklijke 
fanfare U.L.T.O. die op zoek ging het beste dirigentenduo. De 6 dirigenten 
hebben thuis geoefend en 2 repetities met het orkest gehad. Het programma 
wordt gepresenteerd door de Winssense Chiel Christiaans. Hij is net als zijn 
collega Carlo Boszhard vlot van de tongriem gesneden. De jury bestond uit 
Roel van Beuningen, Lotte Hendrik en Jan Klarenbeek. Angela Jansen wint, 
maar het publiek wijst Menno Loeffen van de Notenboomgaard als winnaar 
aan. Maar uiteindelijk is ULTO zelf kampioen geworden omdat het 
Maestroavontuur ook in Winssen voor herhaling vatbaar is!!!

Van Heemstraweg 4 maanden op de schop - In de krant van 23 mei jl. de 
mededeling dat de Van Heemstraweg vanaf eind juni tot eind oktober op de 
schop gaat. De eerste weken wordt gewerkt rondom het kruispunt aan de 
Geerstraat. Aan het eind van de vierdaagse week gaan de bouwvakkers met 
vakantie. Vanaf half augustus is het kruispunt aan de Leegstraat aan de beurt. 
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de gemeente Beuningen volgend haar het geld aan besteden? Burgemeester en 
wethouders hebben verschillende plannen maar het is aan de gemeenteraad om 
er mee akkoord te gaan. Daarna worden de plannen uitgelicht. In de krant 
worden er 5 uitgelicht waaronder: Verbouwing van dorpshuis De Paulus. Het 
dorpshuis krijgt een opknapbeurt. Er moet een verhuizing plaatsvinden van de 
senioren en de jeugd komt erbij. Het gebouw moet verduurzaamd worden.

Machineman Thé Degen bouwt aan landbouwverleden in het klein -
Miniatuurmachines met geduld. In de Gelderlander van donderdag 15 juni jl. 
een mooie grote foto van de heer Thé Degen die 17 jaar geleden begon met het 
bouwen van miniatuurlandbouwmachines. De heer Thé Degen uit de 
Leegstraat zorgt ervoor dat herinneringen aan het agrarische verleden dankzij 
hem niet uitgewist worden. Werktuigen van het verleden worden door hem op 
schaal nagebouwd. Het heeft er inmiddels ruim 40 op schaal 1 op 10 voorzien 
van een motor voor levensechte bewegingen. Toen Thé Degen stopte met zijn 
loonwerkbedrijf besloot hij voor de lol een werktuig van vroeger na te 
bouwen. Op 1 miniatuurtje werkt hij 3 tot 4 maanden. Aan de hand van oude 
foto’s, tekeningen en zijn sterke geheugen bouwt hij zijn miniaturen. Hij heeft 
veel van deze werktuigen nog zelf bediend vroeger. Hij was de machineman 
en altijd aan het sleutelen en daarom weet hij hoe alles werkte en uit welke 
onderdelen het bestond. De schaalmodellen worden gebouwd van afgedankt 
materiaal. Hij heef alle miniaturen op een standaard gezet en aan elkaar 
gekoppeld zodat hij na het omzetten van één schakelaar alles in beweging kan 
zetten. Dat trekt veel bekijks. Ook is hij vaak met zijn collectie te gast op 
beurzen en exposities. Maar als Thé op alle verzoeken in zou gaan is hij geen 
weekend meer thuis!

Lintje voor Marian Willems. In de Gelderlander van 19 juni jl. de 
mededeling dat Marian Willems van de Ingenieur van Stuivenbergweg op 
zaterdag 17 juni jl. uit handen van de burgemeester de Koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen. Al 17 jaar is zij bestuurlid van de Antonius 
van Paduakerk, organiseert de vrijwilligersavonden en de actie Kerkbalans. 
Ook is ze erg actief als bestuurslid van buurtvereniging De Kikkers en is zij 
vanaf 2002 actief in De Paulus. Welverdiend en namens ons allen proficiat 
met deze onderscheiding!!
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en bouw starterswoningen aan de Kennedysingel aldus Symen. Die huizen 
zijn van cruciaal belang voor Winssen. Raadslid Wiel Bijmans is van mening 
dat de Kennedysingel de eerste prioriteit moet hebben.

Winkel tjokvol spullen - Stichting ErZitLigtIetsBijWa bestaat 10 jaar. Nu 
zijn we ineens hip! In de krant van woensdag 7 juni jl. een foto van Theo de 
Waal en Wiel Bijmans. Zij zijn de motoren achter de succesvolle Ewijkse 
kringloopwinkel ErZitLigtIetsBijWa. Hun stichting bestaat 10 jaar. Zij zijn 
begonnen in een schuurtje en hebben nu een kringloopwinkel met 445 
vrijwilligers voor het goede doel. Het voormalig schoolgebouw in Ewijk staat 
tjokvol met spullen. Overal waar je kijkt is de ruimte benut en overal lopen 
vrijwilligers rond. De winkel is 3 dagen per week open. Theo en Wiel zijn in 
2005 gestart met een boedeldag op een zaterdag in de maand in een oud 
boerderijtje in Winssen. De opbrengst was voor de volleybalvereniging en de 
scouting in Winssen. Het liep zo goed dat ze besloten een winkelpand in 
Winssen bij van de Beld te betrekken. Er werd een stichting opgericht en een 
paar jaar later kwam het schoolgebouw in Ewijk in beeld. Theo de Waal heeft 
nooit in de gaten gehad dat het zo groot zou worden. Het is een beetje een uit 
de hand geworden hobby geworden. Wiel vult aan: we hebben een bedrijf en 
de kunst is om niet te duur te worden. Dat kunnen zij omdat ze geen 
winstoogmerk hebben. De klanten komen uit de wijde regio van Nijmegen tot 
Zaltbommel. Niet alleen bij ErZitLigtIetsBijWa maar ook landelijk gaat het 
goed met kringloopwinkels.

Informatieavond bewoners over “Winssen in het groen” - In de 
Gelderlander van 13 juni jl. de mededeling dat wie als inwoner van het 
buitengebied van Winssen graag hoogstamfruitbomen, een haag of een 
vogelbosje of struiken op zijn perceel wil hebben naar de bijeenkomst van het 
beplantingsproject kan komen. Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”.Tijdens de informatieavond zal 
een SLG-adviseur over het beplantingsproject vertellen. De avond vindt plaats 
in de Kas aan de Plakstraat in Winssen.

Uit de schulden waar naar toe? Beuningen vol met plannen. Verbouwing 
van dorpshuis De Paulus. In de Gelderlander van 14 juni jl. de vraag waar gaat 
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Als laatste het kruispunt met de Verlengde Deijnschestraat. De kruisingen 
worden veiliger gemaakt, het asfalt wordt vernieuwd en er komen 
snelfietsroutes te liggen. De weg wordt ingericht als een 60 kilometer weg. 
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via het buitengebied 
en de kern van Winssen. 

Dorpshuis Winssen verbouw - Renovatie van De Paulus. In de Gelderlander 
van dinsdag 30 mei jl. een pagina met foto van senioren die sporten in de 
gymzaal en verder gewijd aan de renovatie van De Paulus. De Paulus krijgt 
een flinke opknapbeurt en het jeugdhonk Pandahara krijgt er ook een stek. Het 
jeugdhonk zit nu nog in Pandahara en in De Paulus staat een ruimte leeg. Het 
college van burgemeester en wethouders vindt dat zonde. Een verhuizing 
betekent wel dat er verbouwd moet worden. Een optie van de gemeente was 
om tegen de school aan een nieuw dorshuis te bouwen net zoals in Ewijk en 
Weurt. Het bestuur van de Paulus wil niet voor een MFA maar voor een 
verbouwing. De Paulus is eigendom van het dorp en niet van de gemeente. De 
Paulus moet straks de plek van Winssen worden, waar als je niets te doen hebt 
je zo binnen kunt lopen. Ook wordt het terras voor De Paulus aangepakt, komt 
er een lift voor de leden van het Paulusgilde die naar boven moeten en wordt 
het gebouw verduurzaamd met zonnepanelen en komt er dubbel glas in.

Politiek: starters woningen in Winssen - In de Gelderlander van 30 mei jl. 
de mededeling dat er 20 starterswoningen aan de Kennedysingel in Winssen 
moeten komen. Dat vinden niet alleen de inwoners maar ook de meeste 
raadsleden. Zij zijn het niet eens met de woningbouwplanning die er nu ligt. 
Op deze planning, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders 
staat dat er de komende 5 jaar 72 woningen bijkomen in de Fruithof in 
Winssen. Hiervan komen er 31 voor de starters. Dat vinden Winssenaren te 
weinig en te lang duren! Ze schreven hierover een brief en dee week waren 50 
Winssenaren aanwezig bij de vergadering over de woningbouw. Wethouder de 
Klein heeft beloofd dat in november 2017, 20 geschikte en betaalbare 
woningen in Winssen te bouwen. Dat gaat niet lukken en wordt 2018. 
Raadslid Symen Versluijs is het hier niet me eens. Fruithof is niet extra maar 
achterstallig onderhoud. Jaren geleden hadden er al huizen gebouwd moeten 
worden in Winssen. Zet een kruis door het plan Hoge en Lage Woerd in Ewijk
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en bouw starterswoningen aan de Kennedysingel aldus Symen. Die huizen 
zijn van cruciaal belang voor Winssen. Raadslid Wiel Bijmans is van mening 
dat de Kennedysingel de eerste prioriteit moet hebben.

Winkel tjokvol spullen - Stichting ErZitLigtIetsBijWa bestaat 10 jaar. Nu 
zijn we ineens hip! In de krant van woensdag 7 juni jl. een foto van Theo de 
Waal en Wiel Bijmans. Zij zijn de motoren achter de succesvolle Ewijkse 
kringloopwinkel ErZitLigtIetsBijWa. Hun stichting bestaat 10 jaar. Zij zijn 
begonnen in een schuurtje en hebben nu een kringloopwinkel met 445 
vrijwilligers voor het goede doel. Het voormalig schoolgebouw in Ewijk staat 
tjokvol met spullen. Overal waar je kijkt is de ruimte benut en overal lopen 
vrijwilligers rond. De winkel is 3 dagen per week open. Theo en Wiel zijn in 
2005 gestart met een boedeldag op een zaterdag in de maand in een oud 
boerderijtje in Winssen. De opbrengst was voor de volleybalvereniging en de 
scouting in Winssen. Het liep zo goed dat ze besloten een winkelpand in 
Winssen bij van de Beld te betrekken. Er werd een stichting opgericht en een 
paar jaar later kwam het schoolgebouw in Ewijk in beeld. Theo de Waal heeft 
nooit in de gaten gehad dat het zo groot zou worden. Het is een beetje een uit 
de hand geworden hobby geworden. Wiel vult aan: we hebben een bedrijf en 
de kunst is om niet te duur te worden. Dat kunnen zij omdat ze geen 
winstoogmerk hebben. De klanten komen uit de wijde regio van Nijmegen tot 
Zaltbommel. Niet alleen bij ErZitLigtIetsBijWa maar ook landelijk gaat het 
goed met kringloopwinkels.

Informatieavond bewoners over “Winssen in het groen” - In de 
Gelderlander van 13 juni jl. de mededeling dat wie als inwoner van het 
buitengebied van Winssen graag hoogstamfruitbomen, een haag of een 
vogelbosje of struiken op zijn perceel wil hebben naar de bijeenkomst van het 
beplantingsproject kan komen. Vorig jaar startte een actieve groep bewoners 
uit Winssen onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) met het project “Levend Landschap”.Tijdens de informatieavond zal 
een SLG-adviseur over het beplantingsproject vertellen. De avond vindt plaats 
in de Kas aan de Plakstraat in Winssen.

Uit de schulden waar naar toe? Beuningen vol met plannen. Verbouwing 
van dorpshuis De Paulus. In de Gelderlander van 14 juni jl. de vraag waar gaat 
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Dorpshuis Winssen verbouw - Renovatie van De Paulus. In de Gelderlander 
van dinsdag 30 mei jl. een pagina met foto van senioren die sporten in de 
gymzaal en verder gewijd aan de renovatie van De Paulus. De Paulus krijgt 
een flinke opknapbeurt en het jeugdhonk Pandahara krijgt er ook een stek. Het 
jeugdhonk zit nu nog in Pandahara en in De Paulus staat een ruimte leeg. Het 
college van burgemeester en wethouders vindt dat zonde. Een verhuizing 
betekent wel dat er verbouwd moet worden. Een optie van de gemeente was 
om tegen de school aan een nieuw dorshuis te bouwen net zoals in Ewijk en 
Weurt. Het bestuur van de Paulus wil niet voor een MFA maar voor een 
verbouwing. De Paulus is eigendom van het dorp en niet van de gemeente. De 
Paulus moet straks de plek van Winssen worden, waar als je niets te doen hebt 
je zo binnen kunt lopen. Ook wordt het terras voor De Paulus aangepakt, komt 
er een lift voor de leden van het Paulusgilde die naar boven moeten en wordt 
het gebouw verduurzaamd met zonnepanelen en komt er dubbel glas in.

Politiek: starters woningen in Winssen - In de Gelderlander van 30 mei jl. 
de mededeling dat er 20 starterswoningen aan de Kennedysingel in Winssen 
moeten komen. Dat vinden niet alleen de inwoners maar ook de meeste 
raadsleden. Zij zijn het niet eens met de woningbouwplanning die er nu ligt. 
Op deze planning, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders 
staat dat er de komende 5 jaar 72 woningen bijkomen in de Fruithof in 
Winssen. Hiervan komen er 31 voor de starters. Dat vinden Winssenaren te 
weinig en te lang duren! Ze schreven hierover een brief en dee week waren 50 
Winssenaren aanwezig bij de vergadering over de woningbouw. Wethouder de 
Klein heeft beloofd dat in november 2017, 20 geschikte en betaalbare 
woningen in Winssen te bouwen. Dat gaat niet lukken en wordt 2018. 
Raadslid Symen Versluijs is het hier niet me eens. Fruithof is niet extra maar 
achterstallig onderhoud. Jaren geleden hadden er al huizen gebouwd moeten 
worden in Winssen. Zet een kruis door het plan Hoge en Lage Woerd in Ewijk
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uit 5, 10 en 15 kilometer. De Winssense avondvierdaagse is een van de 
allereerste marsen in de regio Nijmegen.

Volle bak bij eerste dorpspicknick. In de krant van 15 mei jl. een foto van 
het nieuwe evenement Bloei dat 14 mei zijn première beleefde in Winssen. 
Mensen konden zich inschrijven voor de picknick in de boomgaard bij de Sint 
Antonius van Paduakerk. Mensen konden picknicken maar ook genieten van 
de livemuziek. Het was een gezellige drukte!

Bewoners uiten onvrede bij gemeenteraad - Winssen wil meer en eerder 
starters huizen. In de Gelderlander van 22 mei jl. de mededeling dat het te 
lang duurt voordat er starterswoningen gebouwd worden in Winssen. Er staan 
veel vrijstaande huizen maar nauwelijks woningen voor mensen met een 
kleinere portemonnee. Wethouder Piet de Klein kreeg in november de 
opdracht van de gemeenteraad om in 2017 20 extra betaalbare woningen te 
bouwen in Winssen zodat jongeren en jonge gezinnen in het dorp kunnen 
wonen. Volgens de wethouder lukt dat dit jaar niet. Een van de briefschrijvers 
Mike Sisson van de Haneman vindt dit te lang. Hij vraagt zich af waarom er 
wel in Beuningen en Ewijk gebouwd kan worden. Ook vinden ze alleen 
woningen in de Fruithof te weinig. Er moet meer nieuwbouw komen. 

Winssen heerst in een uitgelaten stemming - In de krant van 22 mei jl. een 
reactie op het televisieprogramma Maestro georganiseerd door de Koninklijke 
fanfare U.L.T.O. die op zoek ging het beste dirigentenduo. De 6 dirigenten 
hebben thuis geoefend en 2 repetities met het orkest gehad. Het programma 
wordt gepresenteerd door de Winssense Chiel Christiaans. Hij is net als zijn 
collega Carlo Boszhard vlot van de tongriem gesneden. De jury bestond uit 
Roel van Beuningen, Lotte Hendrik en Jan Klarenbeek. Angela Jansen wint, 
maar het publiek wijst Menno Loeffen van de Notenboomgaard als winnaar 
aan. Maar uiteindelijk is ULTO zelf kampioen geworden omdat het 
Maestroavontuur ook in Winssen voor herhaling vatbaar is!!!

Van Heemstraweg 4 maanden op de schop - In de krant van 23 mei jl. de 
mededeling dat de Van Heemstraweg vanaf eind juni tot eind oktober op de 
schop gaat. De eerste weken wordt gewerkt rondom het kruispunt aan de 
Geerstraat. Aan het eind van de vierdaagse week gaan de bouwvakkers met 
vakantie. Vanaf half augustus is het kruispunt aan de Leegstraat aan de beurt. 
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de gemeente Beuningen volgend haar het geld aan besteden? Burgemeester en 
wethouders hebben verschillende plannen maar het is aan de gemeenteraad om 
er mee akkoord te gaan. Daarna worden de plannen uitgelicht. In de krant 
worden er 5 uitgelicht waaronder: Verbouwing van dorpshuis De Paulus. Het 
dorpshuis krijgt een opknapbeurt. Er moet een verhuizing plaatsvinden van de 
senioren en de jeugd komt erbij. Het gebouw moet verduurzaamd worden.

Machineman Thé Degen bouwt aan landbouwverleden in het klein -
Miniatuurmachines met geduld. In de Gelderlander van donderdag 15 juni jl. 
een mooie grote foto van de heer Thé Degen die 17 jaar geleden begon met het 
bouwen van miniatuurlandbouwmachines. De heer Thé Degen uit de 
Leegstraat zorgt ervoor dat herinneringen aan het agrarische verleden dankzij 
hem niet uitgewist worden. Werktuigen van het verleden worden door hem op 
schaal nagebouwd. Het heeft er inmiddels ruim 40 op schaal 1 op 10 voorzien 
van een motor voor levensechte bewegingen. Toen Thé Degen stopte met zijn 
loonwerkbedrijf besloot hij voor de lol een werktuig van vroeger na te 
bouwen. Op 1 miniatuurtje werkt hij 3 tot 4 maanden. Aan de hand van oude 
foto’s, tekeningen en zijn sterke geheugen bouwt hij zijn miniaturen. Hij heeft 
veel van deze werktuigen nog zelf bediend vroeger. Hij was de machineman 
en altijd aan het sleutelen en daarom weet hij hoe alles werkte en uit welke 
onderdelen het bestond. De schaalmodellen worden gebouwd van afgedankt 
materiaal. Hij heef alle miniaturen op een standaard gezet en aan elkaar 
gekoppeld zodat hij na het omzetten van één schakelaar alles in beweging kan 
zetten. Dat trekt veel bekijks. Ook is hij vaak met zijn collectie te gast op 
beurzen en exposities. Maar als Thé op alle verzoeken in zou gaan is hij geen 
weekend meer thuis!

Lintje voor Marian Willems. In de Gelderlander van 19 juni jl. de 
mededeling dat Marian Willems van de Ingenieur van Stuivenbergweg op 
zaterdag 17 juni jl. uit handen van de burgemeester de Koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen. Al 17 jaar is zij bestuurlid van de Antonius 
van Paduakerk, organiseert de vrijwilligersavonden en de actie Kerkbalans. 
Ook is ze erg actief als bestuurslid van buurtvereniging De Kikkers en is zij 
vanaf 2002 actief in De Paulus. Welverdiend en namens ons allen proficiat 
met deze onderscheiding!!
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Omleiding naar Jenny’s kersen. In de krant van donderdag 29 juni een grote 
foto van Jenny Heijmans in haar kersenstalletje aan de Van Heemstraweg in 
Winssen. Zij staat sinds de afsluiting van de Van Heemstraweg voor de 
afzetting van de weg. Vanuit Druten of vanaf de Maas en Waal weg wordt je 
rechtstreeks naar Jenny´s stalletje geleid. Jenny heeft haar vaste klanten uit 
Deest, Druten en Leeuwen zelf op de hoogte gesteld van het noodstalletje. Er 
staan ook borden met de omleidings route in het Duits en Engels aangegeven. 
Deze borden heeft de aannemer geplaatst als extra service voor internationale 
chauffeurs.

Pastoor op Borneo en in Land van Maas en Waal. In de Gelderlander van 
vrijdag 30 juni jl. een mooie foto van onze Pastor met op de achtergrond de 
oude toren. Hij vertelt met een lach over zijn 50 jaar priesterschap. Pastoor 
van Ewijk en Winssen denk na 50 jaar priesterschap nog niet aan stoppen.
Missie met een blijde boodschap: Op de volgende pagina een grote foto van 
de Pastor hangend tegen een boom met een guitige blik. De Pastor viert dat hij 
50 jaar priester is. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Indonesië en 
in het Land van Maas en Waal. 30 juni is het 50 jaar geleden dat hij priester 
werd en dat wordt op zondag 2 juli gevierd met zijn parochianen. De eerste 25 
jaren heeft hij in Indonesië in Borneo gewerkt. De mensen zijn daar gelukkig 
en blij. De pastor probeerde ze te leiden langs de wegen van het katholieke 
geloof maar ze hebben zelf ook prachtige rituelen. Toen hij in 1991 een 
hartaanval kreeg had hij net het aanbod gekregen om verder te gaan als 
missionaris in Brazilië. De cardioloog heeft dat afgeraden en zo is hij in Maas 
en Waal en in Winssen terecht gekomen. En Maas en Waal ziet hij ook als 
missiegebied. Voetbal is de passie van de Pastor. Hij gaat naar alle 
wedstrijden van de clubs in Ewijk en Winssen. De jongelui die hem kennen, 
kennen hem vanwege de voetbal. Op 8 juli is er in Ewijk om 18.00 uur een 
wedstrijd tussen de dopelingen van Ewijk en Winssen. Dat zijn allemaal 
voetballers die de Pastor zelf heeft gedoopt. De Pastor denkt nog lang niet aan 
zijn pensioen en heeft ook nog geen geraniums gekocht.
Op zondag 2 juli om 11.00 uur is de jubileumviering van de Pastor in de kerk 
van Winssen. Daarna is er een receptie in de Paulus en iedereen is van harte 
welkom!
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Huiskamerinloop de Salon en de Paulussoos in zomersferen
Verveelt u zich in de in zomermaanden? De huiskamerinloop De Salon en De 
Paulussoos in Winssen blijven deze zomer gewoon open.
Het activiteitenprogramma van Augustus

• Dinsdag 1 augustus en donderdag 31 augustus; Mokken decoreren
• Donderdag 3 augustus; Handwerken
• Dinsdag 8 augustus; Groeten uit Winssen, persoonlijke vakantie-

ansichtkaarten maken.
• Donderdag 10 augustus Franse ochtend in Winssen
• Dinsdag 15 augustus Zomerkermis Sing-a-long onder leiding van de 

Amaretto's
• Donderdag 17 augustus  en dinsdag 22 augustus De Winssense 

Quizzzzzz
• Donderdag 24 augustus  Minibingo
• Dinsdag 29 augustus  Puzzelochtend

U bent iedere dinsdagochtend  van 10.00 uur tot 12.00 uur (aansluitend het 
eetpunt Winssen) en dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur en iedere 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, Molenstraat 2, 6645 BT in 
Winssen van harte welkom. 

U kunt er terecht voor een kop koffie/thee, een praatje en gezelligheid. Soms 
wordt er een speciale (creatieve) activiteit georganiseerd of spelen we een 
spelletje. De entree is gratis, de consumpties en materialen tegen een kleine 
vergoeding. De activiteiten zijn voor iedereen uit de buurt die zin heeft om 
gezellig te knutselen en koffie/thee te drinken. Kom gezellig naar de Salon! 
Een kopje koffie of thee kost 1,50 euro p.p.

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

De eerste wandelkilometers zitten erop - In de Gelderlander van 10 mei jl. 
een grote foto van wandelaars van de Winssense avondvierdaagse die 
onderweg drinken en een appel worden aangeboden. Deze avondvierdaagse 
wordt georganiseerd door muziekvereniging ULTO. De lopers kunnen kiezen 
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onderweg drinken en een appel worden aangeboden. Deze avondvierdaagse 
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Toch oversteek na oproep. In de krant van 4 juli jl. de mededeling dat op de 
van Heemstraweg ter hoogte van de Leegstraat toch een eigen oversteekplaats 
voor fietsers en voetgangers komt. Het plan wordt aangepast na een bezorgde 
oproep van dorpsbewoners. De Winssenaren maakten zich zorgen over de 
toekomstige situatie met de Leegstraat. Daar zou geen eigen oversteekplaats 
komen voor fietsers. Een bewoner van de Leegstraat sprak de 
gemeenteraadsleden toe tijdens een vergadering. Hij had ook samen met 
buurtgenoten contact gehad met de fietsersbond. De fietsersbond vond een 
eigen oversteekplaats voor fietsers zeer wenselijk. Daarop besloot wethouder 
Piet de Klein het plan aan te passen. Dat betekent dat er in oktober toch een 
eigen punt komt voor fietsers en voetgangers om over te steken. Voor 
wandelaars die de Leegstraat in willen komt er vanwege de veiligheid een 
speciaal voetpad.

Oud Winssen. Vliegende bom in de boomgaard “de Stelt”. 

Over de vliegende bom die in Winssen nabij de boerderij van Wimke Roelofs 
in d’n Hoek de grond inboorde heb ik melding gemaakt in het parochieblad 
van februari 2017. Daar waren géén slachtoffers bij betrokken
Er is in Winssen eind december 1944 nog een vliegende bom neergekomen en 
wel op “de Stelt” tussen de Leegstraat en de Geerstraat. Ook hier waren géén 
slachtoffer bij betrokken. De boomgaard “de Stelt” lag tegenover het 
woonhuis van Jaan Mulders aan de Van Heemstraweg. In dat huis woont nu 
alweer 50 jaar de familie Peters.

In de tijd dat deze vliegende bom naar beneden kwam woonde ik Bart 
als zesjarige in de Leegstraat op het grondstuk waar nu Thé Degen woont. Het 
was al laat op de avond toen mijn moeder Dien buiten stond omdat mijn vader 
vader Jo van het kaarten (rikken) bij Hend en Dôt Cobussen-Overdijk in de 
Leegstraat moest komen. Buitenstaand hoorde zij in het luchtruim een bekend 
geronk. Dat moest een vliegende bom zijn want die kwamen in die tijd 
veelvuldig over Winssen. Direct na haar waarneming hoorde zij dat de motor 
van dat vernietigingswapen uitviel. Men wist toen algemeen dat die dan naar 
beneden zou komen. Vlug naar binnen en goed en wel binnen zijnde een 
geraas van vallende dakpannen en gerinkel van glasruiten. De veroorzaker was 
de hevige luchtdruk veroorzaakt door de neergestorte vliegende bom. 
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alles zichtbaar en voelbaar. De parochianen zijn blij met hun pastor, hij hoort 
helemaal bij Winssen en Ewijk, op het altaar, maar ook langs de lijn.

Pastor Visschedijk toont de gegraveerde kelk die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn 
Priesterwijding Foto: Arno Spin

Oproep van de Kerkhofploeg Winssen
Elke dinsdagmorgen om 9 uur komt er een aantal mensen bij elkaar om ons 
mooie kerkhof bij de oude toren te onderhouden. Het ziet er altijd even mooi 
en verzorgt uit. Dank daarvoor. Maar door omstandigheden is het aantal 
vrijwilligers gehalveerd en zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen die de 
kerkhofploeg willen komen versterken. Enkele belangrijke gegevens  op een 
rij. Dinsdagmorgen om 9 uur er zijn. Materiaal is er voldoende aanwezig. 10
uur wordt er gezellig koffie gedronken bij Pastor Visschedijk. Daarna worden 
de werkzaamheden van die dag afgemaakt.

Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Albert Willems 
Molenstraat 4D of telefonisch  0487-522241.
We hopen dat u hiervoor een paar uur per week beschikbaar wilt zijn.
Nms. De Kerkhofploeg, Met vriendelijke groet. Gerry Schreven.

alles zichtbaar en voelbaar. De parochianen zijn blij met hun pastor, hij hoort 
helemaal bij Winssen en Ewijk, op het altaar, maar ook langs de lijn.

Pastor Visschedijk toont de gegraveerde kelk die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn 
Priesterwijding Foto: Arno Spin

Oproep van de Kerkhofploeg Winssen
Elke dinsdagmorgen om 9 uur komt er een aantal mensen bij elkaar om ons 
mooie kerkhof bij de oude toren te onderhouden. Het ziet er altijd even mooi 
en verzorgt uit. Dank daarvoor. Maar door omstandigheden is het aantal 
vrijwilligers gehalveerd en zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen die de 
kerkhofploeg willen komen versterken. Enkele belangrijke gegevens  op een 
rij. Dinsdagmorgen om 9 uur er zijn. Materiaal is er voldoende aanwezig. 10
uur wordt er gezellig koffie gedronken bij Pastor Visschedijk. Daarna worden 
de werkzaamheden van die dag afgemaakt.

Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Albert Willems 
Molenstraat 4D of telefonisch  0487-522241.
We hopen dat u hiervoor een paar uur per week beschikbaar wilt zijn.
Nms. De Kerkhofploeg, Met vriendelijke groet. Gerry Schreven.

alles zichtbaar en voelbaar. De parochianen zijn blij met hun pastor, hij hoort 
helemaal bij Winssen en Ewijk, op het altaar, maar ook langs de lijn.

Pastor Visschedijk toont de gegraveerde kelk die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn 
Priesterwijding Foto: Arno Spin

Oproep van de Kerkhofploeg Winssen
Elke dinsdagmorgen om 9 uur komt er een aantal mensen bij elkaar om ons 
mooie kerkhof bij de oude toren te onderhouden. Het ziet er altijd even mooi 
en verzorgt uit. Dank daarvoor. Maar door omstandigheden is het aantal 
vrijwilligers gehalveerd en zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen die de 
kerkhofploeg willen komen versterken. Enkele belangrijke gegevens  op een 
rij. Dinsdagmorgen om 9 uur er zijn. Materiaal is er voldoende aanwezig. 10
uur wordt er gezellig koffie gedronken bij Pastor Visschedijk. Daarna worden 
de werkzaamheden van die dag afgemaakt.

Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Albert Willems 
Molenstraat 4D of telefonisch  0487-522241.
We hopen dat u hiervoor een paar uur per week beschikbaar wilt zijn.
Nms. De Kerkhofploeg, Met vriendelijke groet. Gerry Schreven.

alles zichtbaar en voelbaar. De parochianen zijn blij met hun pastor, hij hoort 
helemaal bij Winssen en Ewijk, op het altaar, maar ook langs de lijn.

Pastor Visschedijk toont de gegraveerde kelk die hij van zijn familie heeft gekregen bij zijn 
Priesterwijding Foto: Arno Spin

Oproep van de Kerkhofploeg Winssen
Elke dinsdagmorgen om 9 uur komt er een aantal mensen bij elkaar om ons 
mooie kerkhof bij de oude toren te onderhouden. Het ziet er altijd even mooi 
en verzorgt uit. Dank daarvoor. Maar door omstandigheden is het aantal 
vrijwilligers gehalveerd en zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen die de 
kerkhofploeg willen komen versterken. Enkele belangrijke gegevens  op een 
rij. Dinsdagmorgen om 9 uur er zijn. Materiaal is er voldoende aanwezig. 10
uur wordt er gezellig koffie gedronken bij Pastor Visschedijk. Daarna worden 
de werkzaamheden van die dag afgemaakt.

Belangstellende kunnen hiervoor contact opnemen met Albert Willems 
Molenstraat 4D of telefonisch  0487-522241.
We hopen dat u hiervoor een paar uur per week beschikbaar wilt zijn.
Nms. De Kerkhofploeg, Met vriendelijke groet. Gerry Schreven.

Vakantie 2017

Vakantie 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

21

21

Vakantie 2017

Vakantie 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

12

12



Ik Bart (*16-03-1938) sliep met nog een broer en zus en onze nicht 
evacué Cobie de Kleijn uit Haalderen op de opkamer aan de voorzijde van 
onze woning. Na het incident zag ik dat glasdelen in de vitrage hingen. Verder 
bleek dat alle dakpannen aan de westzijde van de woning gebroken op de 
grond lagen.
Kortgeleden sprak ik met een vroegere buurjongen Gerard Konings (*17-11-
1933). Hij vertelde mij dat op de bewuste avond zijn ouders Bertus Konings-
Jo Weerden niet thuis waren. Die waren in Winssen kaarten bij de familie 
Cup Teunissen-Marie Stevens in de Geerstraat. Ook zijn ouderlijk huis had 
glasschade en vernielde dakpannen. Een dag na het voorval is Gerard op de 
Stelt gaan kijken. De plek waar de bom de grond was ingeboord stond vol met 
grondwater. Ook weet hij nog dat er meerdere huizen in de straat waren die 
schade hadden opgelopen.
Voetballen.
Als je met Gerard Konings praat dan komt daarbij ook altijd nog even zijn 
voetbalverleden ter sprake. Al op zeer jonge leeftijd speelde hij met 
buurtgenoten dat spel op een veldje naast de schuur van de overbuur boer 
Aart Schriek. Een echte voetbal hadden zij niet wel een van een stuk jutezak 
waaromheen gummi-ringen waren bevestigd. Die ringen waren geknipt uit een
oude binnenband van een motorfiets en ook afgedankte uitgerekte weckringen 
werden gebruikt. Als een dergelijke bal in de sloot met water terecht kwam 
dan moest die eerst droog geknepen worden.  
Gerard werd al op jonge leeftijd lid van de Winssense voetbalclub Roda 28.
Na enige jaren in het juniorenelftal te hebben gespeeld kwam hij begin 
vijftiger jaren al meteen in het eerste elftal te spelen. Zijn plaats was back. In 
die tijd moest hij in militaire dienst en die vervulde hij bij het korps mariniers 
in Den Helder. Als hij met een vrij weekend thuis was moest hij zo af en toe 
ook nog als invaller in het eerste elftal spelen. Na diensttijd stond hij vele 
jaren in het eerste elftal, altijd als back. Later is hij bij Roda 28 nog 
opgetreden als trainer van het tweede elftal. Zijn broer Thijs en Wim zijn bij 
Roda 28 ook menig jaar eerste elftalspelers geweest. Zij speelden in de 
voorhoede. 
© Bart Wattenberg Joz. Tel. 0412-632359. Mail: bertwattenberg@gmail.com
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Dreigende onveiligheid in Indonesië maakte een eind aan de ‘tropenjaren’ van 
Bertus Visschedijk. “Brazilië, dat was het plan. Maar ik had hartklachten en 
Nederland was een betere keuze. Zo ben ik in Winssen en Ewijk 
terechtgekomen.” De gelovigen hebben hun herder in hun hart gesloten, dat 
blijkt wel uit de meer dan volle kerk. Iedereen kent Bertus als een menselijke 
pastor, als een man bij wie iedereen welkom is, ongeacht kleur, ras of stand. 
De geloofsbelijdenis, door de jubilaris zelf uitgekozen, zegt alles: ‘Niet langs 
wetten en regels, maar door geloof, hoop en liefde wordt Gods Koninkrijk 
werkelijkheid.’ 

Terwijl het slotlied nog nagalmt, gaan de deuren van de kerk open. Op het 
moment dat pastor Visschedijk zijn eerste schreden buiten het portaal zet, 
begint de fanfare te blazen. Heerlijk dorps, zoals het hele festijn. Waar maak 
je nog mee dat vrijwilligers zich vol vuur inspannen om versieringen te maken 
en bogen te plaatsen, dat mensen wekenlang bezig zijn om alles 
organisatorisch in goede banen te leiden, dat een kerk tot de laatste plaats 
bezet is en dat buiten het koper een vrolijke mars inzet? Er zou zomaar een 
film van gemaakt kunnen worden…

Eenmaal buiten waait het aroma van de koffie de stoet tegemoet. Het 
dorpshuis bevindt zich letterlijk op een steenworp afstand van de kerk en 
stroomt vol met dorstige zielen die allemaal hun Bertus geluk willen wensen. 
Hun Bertus ja, want er zijn er meer, zo vertellen een broer en zus van de 
pastor. “Er zijn vier mannen met de naam Bertus Visschedijk, allemaal neven 
van elkaar.” Zijn familie heeft naast de gegraveerde kelk nog een cadeau voor 
de jubilaris in petto: een Bertusboom. De eik moet nog een plaats krijgen in 
het dorp. En dan is er nog die blinkende bokaal. “Voetbal is een grote passie 
van onze Bertus. Hij is vaak te vinden bij de thuiswedstrijden van vv Ewijk en 
Roda ’28 en toen FC Twente kampioen werd, leek het wel of Bertus 
hoogstpersoonlijk het doel had verdedigd. Die beker is de enige echte 
Bertusbokaal. Zaterdag 8 juli is er een voetbalwedstrijd tussen kinderen die in 
de loop der jaren door Bertus gedoopt zijn. Het winnende team ontvangt de 
Bertusbokaal.”

Intussen glundert de naamgever van de cup. Hier een hand, daar een 
vriendelijk woord, de gemeenschapszin zoals hij die geregeld preekt, is hier in 
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De kerk oogt bijna als de Sint Pieter. Draperieën in de pauselijke kleuren geel 
en wit, decoraties op de kerkbanken, de pastor in een fraai kleurrijk kazuifel, 
een ereboog voor het portaal. Er komt nauwelijks wierook aan de viering te 
pas, maar wie zijn ogen dicht doet, snuift de roomse geur toch op. Aan een 
gouden priesterfeest hangt nu eenmaal een zweem van nostalgie. “Zoiets maak 
je tegenwoordig vrijwel niet meer mee,” aldus een kerkganger. 

Tijdens de heilige mis beantwoordt de pastor de vraag die altijd aan een 
jubilaris gesteld wordt: hoe is het zo gekomen? “Op de lagere school kregen 
wij bezoek van een missionaris. Hij vertelde over zijn belevenissen in het 
verre buitenland en dat wilde ik ook. Toen is de kiem gelegd.”

Op twaalfjarige leeftijd ging Bertus naar het seminarie en doorliep de 
opleiding tot priester. “Ik ben in mijn eigen parochiekerk in Oldenzaal tot 
priester gewijd,  een feest van vijf dagen. Mijn grootvader glorieerde.” 

Na eerst in Nederland gewerkt te hebben, kwam de droom van de 
schooljongen uit. Bertus Visschedijk ging naar Borneo. “Ik had een enorm 
werkgebied, heb er veel gereisd en samen met de mensen daar in twintig jaar 
diverse mooie momenten meegemaakt. Ik denk dat ik meer van hen geleerd 
heb, dan zij van mij. Ik heb er met heel mijn hart de blijde boodschap uit 
mogen dragen en daar ben ik dankbaar voor.”

Pastor Visschedijk tijdens de viering Foto: Arno Spin
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Na eerst in Nederland gewerkt te hebben, kwam de droom van de 
schooljongen uit. Bertus Visschedijk ging naar Borneo. “Ik had een enorm 
werkgebied, heb er veel gereisd en samen met de mensen daar in twintig jaar 
diverse mooie momenten meegemaakt. Ik denk dat ik meer van hen geleerd 
heb, dan zij van mij. Ik heb er met heel mijn hart de blijde boodschap uit 
mogen dragen en daar ben ik dankbaar voor.”
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Ajax supporters uit Winssen te Parijs. Ajax werd daar op 05-03-1969 
Europees kampioen. Van r.n.l.: Gerard Konings; zijn broer Thijs; zijn vrouw 
Truus Roelofs en haar zus Marietje Roelofs e.v. Thijs. Geheel links is Theo 
Overdijk.

Voetbalsupporters uit Winssen (1969) foto: Archief Bart Wattenberg
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Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 
het 100 jarig bestaan van de Ewijkse kerk en we tonen dit keer een foto van 
het organiserend comité, staande voor de jubilaris. V.L.N.R.: Arno Spin, Jaap 
Peters, Antoon Fleuren, Dien van Rens, Pastor Bertus Visschedijk, Theo 
Coenders en Toon Reuvers.

Comité Kerk Ewijk 100 jaar. Foto: eigen foto
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Winssen

Kerk stroomt vol voor gouden pastor door Jan Hermens
“Het lijkt wel of ik in Rome in de kerk zit,” fluistert een Winssense 
parochiaan. De eucharistieviering van zondag 2 juli is er een met glans en 
luister. Een mis met vier heren, twee koren en misschien wel zeshonderd 
kerkgangers, dat is ook in Winssen geen wekelijkse kost. Het is dan ook feest:  
Bertus Visschedijk, pastor in Winssen en Ewijk, is 50 jaar priester.   

Een gouden jubileum, dat mag gevierd worden. Speciaal voor deze bijzondere 
gelegenheid haalt kinderkoor Dingedong de pastor thuis op, met muziek en 
zang uiteraard. Het koor bestaat weliswaar niet meer, maar voor pastor 
Visschedijk willen de kinderen best nog wel een keer zingen. Een verrassing 
voor de jubilaris die naar eigen zeggen zelf niet muzikaal is, maar er wel van 
genoot als Dingedong een viering opluisterde.

Kinderkoor Dingedong haalt pastor Visschedijk thuis op Foto: Arno Spin
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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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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Op 1 oktober 2017 zal er om 10.00u een heilige mis zijn ter ere van het 100-
jarig bestaan van de Ewijkse kerk. Mgr. De Korte zal met een aantal 
geestelijken, betrokken bij de parochie, voorgaan. Een aantal mensen is apart 
genodigd. Na de viering is er gelegenheid een beamerpresentatie te bekijken 
en na te babbelen onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens 
kunnen dan de vrijwilligers hun gratis jubileumboek afhalen en kunnen de 
voorinschrijvers dit boek tegen betaling verkrijgen. Er is ook een hoek
ingericht waar verdere geïnteresseerden het boek kunnen kopen. Bij het 
afsluiten van de feestelijkheden is er nog een mooi aandenken beschikbaar. 

Naast het organiseren van de festiviteiten op 1 oktober 2017 zijn we 
dus volop bezig met een publicatie van een jubileumboek. Het is gebleken dat 
er behoefte is aan een voorinschrijving waarin men bijtijds aan kan geven dat 
men een jubileumboek wil kopen. Men kan daarvoor terecht bij Arno Spin:

tel.: 0487-521875        of  E-mail:  a.spin4@upcmail.nl

Het boek begint al aardig vorm te krijgen. Er zijn hoofdstukken over de 
(ontstaan)geschiedenis van de kerk, maar er is ook aandacht voor persoonlijke 
verhalen van parochianen. Ook de turbulente periode vanaf  2007 (de start van 
de pastorale eenheid Ewijk-Winssen) zal niet ontbreken. Mooie (oude) foto’s 
zullen uiteraard in het boek een plekje vinden. 

E.e.a. is misschien nog drie maanden ver, maar voor ons is het nog 
slèchts drie maanden. We hopen in ieder geval dat we veel mensen mogen 
begroeten op 1 oktober.
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De Grote Planner
Onze schepper heeft vele benamingen. O.a. God, Here, Heer, O.L.H.  

en Allerhoogste. En dan zijn er nog veel Hebreeuwse namen voor God. Dat 
allemaal om aan te geven hoe groot en geweldig God is. Voor sommigen is 
het een alwetende God, die des mensen weg al kent nog voordat hij geboren 
is. Alles is voorbeschikt. Predestinatie zo je wilt. Of je bij de duivel achterop 
zit of bij God zelf; het is van te voren bepaald. Een protestantse (Lutherse) 
gedachte. God als De Grote Planner. Niks keuze of vrijheid van de mens 
waarmee wij katholieken meer vertrouwd zijn. Zijn die twee standpunten nog 
te verenigen of liggen ze zover uit elkaar dat het niet mogelijk is? In het korte 
tijdsbestek van deze column kan ik natuurlijk geen pasklaar antwoord geven. 
Toch wil ik mijn eigen gedachten hieromtrent het licht laten zien.

Voor mij is God inderdaad De Grote Planner. Maar hij staat voor mijn 
gevoel middenin de schepping. Zijn schepping. Hij is aanwezig in elke bloem, 
elke zonnestraal en elke sneeuwvlok. Maar ook in elk conflict, elke 
natuurramp en elke oorlog. Ik voel me zogezegd een pantheïst. Wij mensen 
zijn echter niet in staat Gods beweegredenen te doorgronden. Kwaad dat 
geschiedt past in Gods plan. Of dat nu persoonlijk leed betreft of werelds leed. 
Oneerlijk verlies van een kind of miljoenen slachtoffers van een hongersnood; 
De Grote Planner zal er zijn redenen voor hebben.

Echter, in zijn schepping heeft Gods aanwezigheid plaats ingeruimd 
voor een vrije mens. Geen compleet vrije mens, maar een beperkte vrijheid is 
hem gegund. Als de appelboom in goede grond in het volle zonlicht staat is 
het vrij om goede vruchten voort te brengen. Hij is echter niet in staat peren te 
laten groeien aan zijn immense takken. Zo kan ieder mens zijn talenten 
benutten. Maar kan ook ieder mens de verkeerde keuzes maken. Mogelijk 
komt dan De Grote Planner in actie. Moet Hij zijn planning aanpassen 
(planners eigen) om in zijn schepping te kunnen blijven deelnemen en alles in 
goede banen te blijven leiden. Met voor mensen onverklaarbare gevolgen. In 
het klein of in het groot. Mét De Grote Planner zijn wij mensen 
verantwoordelijk voor de schepping. We zitten er middenin. We zijn allen 
zogezegd Kleine Planners en als zodanig werkzaam in Gods schepping. Met 
een beperkte vrije wil. Laten we die ten goede aanwenden. Dat kan nooit 
verkeerd zijn.

Theo Coenders
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Beuningen

Gratis wandelen in de zomermaanden
De zomermaanden zijn voor sommige mensen stille maanden omdat anderen 
op vakantie zijn.

Vindt u het leuk om op een vrijblijvende manier actief bezig te zijn en/of 
contact maken met andere mensen? Kom dan dinsdags om iets vóór 10.00 uur 
naar het Molenhuis in Beuningen. Vanuit hier vertrekt er elke week een groep 
van gemiddeld 15 personen voor een mooie wandeling van circa 5 km. Er 
wordt zoveel mogelijk iedere week een andere route gekozen, waarna we 
altijd weer bij het Molenhuis eindigen. Voor de liefhebbers is er daarna de 
mogelijkheid om een kopje koffie of thee te bestellen en nog wat na te praten.

Ook worden er routes gelopen die de deelnemers zelf hebben 
uitgestippeld. Sportiviteit en gezelligheid in één activiteit. En dat alles geheel 
vrijblijvend. U hoeft zich niet aan of af te melden en er wordt iedere week 
gewandeld, dus óók in de zomermaanden. 

Deze activiteit  is een initiatief van de Stichting Perspectief. Voor 
meer informatie kunt u contact met hen opnemen via: 024-6750939 of 
info@stg-perspectief.nl

Kom eens langs en sluit u een keer aan. Het verplicht u tot niets en er 
zijn aan de deelname van het wandelen geen kosten verbonden. Er is geen 
leeftijd verbonden aan de activiteit. Iedereen is welkom.
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Naast deze donaties deden veel kerkgangers vrijwilligerswerk in de parochie. 
Van ziekenbezoek tot onderhoud van de kerk, iedereen was betrokken en het 
vormde zo een hechte gemeenschap. 

In de christelijke gemeenschap wordt voor het leven soms “de tocht door de 
woestijn” als metafoor gebruikt. Daarin is voor mij een kerkbezoek, met of 
zonder dienst, als een wadi na een regenbui. 

Maar er gebruik van! 
Wilbert Lelivelt (secretaris parochebestuur)

Eten in de zomer bij eetpunten Perspectief

De eetpunten in Ewijk en Weurt hebben een tijdelijke zomerstop. Op donderdag 
13 juli is er voor het laatst gekookt. De vrijwilligers hebben hard gewerkt en 
genieten even van hun welverdiende vakantie. Op donderdag 31 augustus gaat 
Weurt weer van start en Ewijk start een weekje later op donderdag 7 september 
weer.

Molensoos Beuningen en Eetpunt Winssen als alternatief in de zomervakantie:
Gedurende de zomervakantie zijn Eetpunt Beuningen en Eetpunt Winssen 
gewoon geopend. Dit kan een leuk alternatief zijn tijdens de zomermaanden. 

Eetpunt Winssen – De Paulus 
Het Eetpunt wordt elke dinsdag van 12.00 tot 13.30 uur georganiseerd.
Kosten: €7,50 p.p. voor een drie gangen menu (cateraar en zelf gemaakt toetje)
Aanmelding vóór 11.00 uur op de vrijdag ervoor is verplicht.

Eetpunt Beuningen (Molensoos-Molenhuis)
Het eetpunt wordt elke dinsdag van 12.30 uur georganiseerd.
Kosten: € 6,50 p.p. voor een drie gangen menu (soep, hoofdgerecht door 
cateraar, nagerecht door Molensoos) 

Aanmelding vóór 10.00 uur op de maandag ervoor is verplicht. Voor meer 
informatie en/of reserveren kunt u contact opnemen met Stichting Perspectief: 
024-6750939.
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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kerkbank te snijden, anderen waren aan het toepen. Het bleek de voorbode van 
een nieuwe tijd, in die week nog eens geaccentueerd met de eerste landing van 
een mens op de maan: jongeren die zich verzetten tegen gezag, daarnaast 
omarmden zij de komst van techniek die zo prominent deel van ons dagelijks 
bestaan zou gaan uitmaken. 

Op mijn latere vakanties ging ik de kerk waarderen als een oase van rust, met 
de koelte van het gebouw als bijkomend gemak. Maar het bracht ons ook vaak 
weer in verwondering. In Maas en Waal zijn we ordelijke kerkdiensten 
gewend, met een applaus na het optreden van een koor als hoogtepunt van 
activiteit door kerkgangers. In een mis die we enkele jaren geleden 
bijwoonden in een klein kerkje aan de Spaanse kust ging het er heel anders 
aan toe. De jonge pastoor in traditioneel zwart, vraagt enkele minuten voor 
aanvang wie en in welke taal de lezingen gaat doen. Wie gaat collecteren en 
wie zingt voor? De mis verloopt soepel, deels in het Pools, Duits, Engels en 
Vlaams, afgewisseld door de Spaanse pastoor die gebrekkig Engels spreekt. 
Iedereen doet mee, met de kerkrites als universele taal! 

In een klein bergdorpje in Midden-Italië werd de dienst geleid door een 
zwarte, eveneens jonge pastoor in het zwart. Helaas spreek ik geen Italiaans, 
maar met het misboekje in de hand weet ik het toch aardig te volgen. 
Vriendelijk worden wij begroet door pastoor en kerkvolk. Was het Baskisch 
kerkje gevuld met overwegend jongeren, hier is het merendeel van de 
kerkgangers ruim de 65 gepasseerd. Regelmatig ringelt er een mobieltje en 
nadat de buurvrouw de eigenaar hierop had geattendeerd, beantwoordt hij of 
zij de telefoon. Al telefonerend wordt de kerkbank verlaten. Meneer pastoor 
gaat onverstoord verder. Na de mis staat hij vriendelijk lachend bij de deur 
iedereen uitgeleide te doen. Hij probeert te achterhalen waar wij vandaan 
komen. Veel verder op onze uitleg als “Ah, Hollanda” komt hij niet. Met het 
gevoel dat ook zo’n kleine, afgezonderde gemeenschap vol leven zit gaan we 
terug naar onze caravan. 

Wordt de collecteschalen in Europa gevuld met muntstukken, in Chicago 
zagen wij de collecteschaal voorbijkomen met veelal U$ 20 en U$ 50 -
biljetten. Familie die ons begeleidde vertelde dat dit elke week gebeurde. 
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Weurt

En nu verder…. door Jan de Waal
Na ruim tweeënhalf jaar Parochie Johannes XXIII, met verschillende leuke 
dingen te hebben zien ontwikkelen, maar ook met problemen, moeten we 
verder kijken, over de vakantie heen.

Hoe we verder kunnen gaan. 
Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar een Pastor, maar het is niet alleen 
dat wij op zoek zijn naar een Pastor. Ik denk ook aan de boodschap die onze 
Bisschop Gerard de Korte heeft gebracht in zijn actie plan. Zijn plan dat hij 
geschreven heeft over “Bouwen en vertrouwen”. Dat het er om gaat dat wij 
samen op weg gaan.  Samen als vier Geloofsgemeenschappen in één Parochie. 
Ieder met zijn eigenheid. 

Onze huidige Paus Franciscus heeft in zijn Pinksterboodschap ook heel 
duidelijk gezegd dat we door dezelfde Geest zijn overgoten, maar dat we juist 
in verscheidenheid, samen in communicatie met elkaar, een nieuwe wereld 
kunnen opbouwen , een nieuwe kerk, een nieuwe gemeenschap. 

We moeten de hakken eens uit het zand nemen en niet zeggen: “we doen het 
zoals wij het gewend zijn”. Want “wij” houdt nu in dat vier geloofs-
gemeenschappen samen verder trekken. 
Voor het komend jaar willen wij zien te komen tot b.v. het samen gaan werken 
rondom de 1e Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Twee sacramenten 
die op scharniermomenten in het leven van kinderen en jonge mensen 
belangrijk zijn. Die wij als kerkgemeenschappen graag omringen met de zorg 
die dat vraagt. 

Weurt

En nu verder…. door Jan de Waal
Na ruim tweeënhalf jaar Parochie Johannes XXIII, met verschillende leuke 
dingen te hebben zien ontwikkelen, maar ook met problemen, moeten we 
verder kijken, over de vakantie heen.

Hoe we verder kunnen gaan. 
Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar een Pastor, maar het is niet alleen 
dat wij op zoek zijn naar een Pastor. Ik denk ook aan de boodschap die onze 
Bisschop Gerard de Korte heeft gebracht in zijn actie plan. Zijn plan dat hij 
geschreven heeft over “Bouwen en vertrouwen”. Dat het er om gaat dat wij 
samen op weg gaan.  Samen als vier Geloofsgemeenschappen in één Parochie. 
Ieder met zijn eigenheid. 

Onze huidige Paus Franciscus heeft in zijn Pinksterboodschap ook heel 
duidelijk gezegd dat we door dezelfde Geest zijn overgoten, maar dat we juist 
in verscheidenheid, samen in communicatie met elkaar, een nieuwe wereld 
kunnen opbouwen , een nieuwe kerk, een nieuwe gemeenschap. 

We moeten de hakken eens uit het zand nemen en niet zeggen: “we doen het 
zoals wij het gewend zijn”. Want “wij” houdt nu in dat vier geloofs-
gemeenschappen samen verder trekken. 
Voor het komend jaar willen wij zien te komen tot b.v. het samen gaan werken 
rondom de 1e Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Twee sacramenten 
die op scharniermomenten in het leven van kinderen en jonge mensen 
belangrijk zijn. Die wij als kerkgemeenschappen graag omringen met de zorg 
die dat vraagt. 

Vakantie 2017

Vakantie 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

5

5

Vakantie 2017

Vakantie 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

28

28
 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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zelf uitgetild en je weet je gedragen door de veelheid van mensen. Het geeft 
een uitzonderlijke gevoel van saamhorigheid en komt tegemoet aan het 
verlangen om erbij te horen. Je wilt erbij zijn. Je wilt het gewoon niet missen. 
Voor duizenden is het meedoen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse een grote 
happening.

Onze moderne samenleving wordt nog al eens afgeschilderd als 
individualistisch. Tegelijkertijd is er ook een enorme behoefte om met velen 
samen te zijn. Je ervaart hoe daarvan een enorme kracht kan uitgaan. Het 
lijken wel de twee polen te zijn van dezelfde medaille. Van de ene kant je 
behoefte om je zelf en vrij te zijn, anderzijds je verlangen om erbij te horen en 
je gedragen weten. Het lijkt wel of daarin onze bestemming ligt van elke mens 
geschapen als een enig wezen om er te zijn voor elkaar.
Graag gun ik iedereen een goede zomer.

Pater Ton Bun sm.

Vakantie in de kerk
Vakantie betekent voor mij weg uit de hectiek en op zoek gaan naar rust in een 
vreemde omgeving of gewoon in en rond je vertrouwde woonplaats. Tijdens 
het schrijven van dit stukje dacht ik aan één van mijn eerste kerkbezoeken
buiten Beuningen. Bij een vakantie buiten mijn woonstek hoort tegenwoordig 
voor ons een kerkbezoek: je krijgt zo een indruk hoe een andere gemeenschap 
invulling geeft aan het geloof en zijn rituelen. Dit levert naast veel herkenning, 
vaak ook bijzondere ervaringen op. 

Mijn eerste vakantie zonder ouders, bracht mij naar het Noord-Limburgse 
Maashees. Op een zaterdagochtend in juli 1969 vertrokken we met de fiets 
vanaf de blokhut in de Krommehoekstraat. Enkele weken daarvoor was ik in 
diezelfde blokhut geïnstalleerd door de kapelaan, als lid van de Katholieke 
Verkenners bij de Beuningse Nicolaasgroep. Voor dag twee stond kerkbezoek 
op de agenda. We betraden het gebouw en werden naar achteren gedirigeerd, 
achteraf bekeken niet zo gunstig voor het handhaven van de orde. Ik was één 
van de jongsten van de groep en bekeek met verbazing de activiteiten van 
enkele oudere jongens. Eén van hen poogde met zijn dolk zijn initialen in de 
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Vakantie betekent voor mij weg uit de hectiek en op zoek gaan naar rust in een 
vreemde omgeving of gewoon in en rond je vertrouwde woonplaats. Tijdens 
het schrijven van dit stukje dacht ik aan één van mijn eerste kerkbezoeken
buiten Beuningen. Bij een vakantie buiten mijn woonstek hoort tegenwoordig 
voor ons een kerkbezoek: je krijgt zo een indruk hoe een andere gemeenschap 
invulling geeft aan het geloof en zijn rituelen. Dit levert naast veel herkenning, 
vaak ook bijzondere ervaringen op. 

Mijn eerste vakantie zonder ouders, bracht mij naar het Noord-Limburgse 
Maashees. Op een zaterdagochtend in juli 1969 vertrokken we met de fiets 
vanaf de blokhut in de Krommehoekstraat. Enkele weken daarvoor was ik in 
diezelfde blokhut geïnstalleerd door de kapelaan, als lid van de Katholieke 
Verkenners bij de Beuningse Nicolaasgroep. Voor dag twee stond kerkbezoek 
op de agenda. We betraden het gebouw en werden naar achteren gedirigeerd, 
achteraf bekeken niet zo gunstig voor het handhaven van de orde. Ik was één 
van de jongsten van de groep en bekeek met verbazing de activiteiten van 
enkele oudere jongens. Eén van hen poogde met zijn dolk zijn initialen in de 
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Daarin komt ook heel duidelijk het samenwerken naar voren, niet alleen maar 
de geloofsgemeenschappen, niet alleen maar de pastores, niet alleen maar de 
werkgroepen. Ook de ouders en de kinderen zullen samen op weg dienen te 
gaan, om zo ver te komen. 
Wij zijn aan menskracht aan het inboeten. Daar kunnen we treurig over zijn 
maar we kunnen ook zeggen: wat hebben we nog? Zetten we de schouders er 
onder? Durven we het aan? Gaan we het aan? Is het ons waard dat wij kerk 
zijn van Jezus Christus in zijn geest?

Ik spreek de wens uit, dat als we de hakken inderdaad uit het zand hebben en 
naar onze eigenheid kijkend en in verscheidenheid samen op weg trekken, 
kunnen komen tot één levendige gemeenschap waar ruimte en plaats is voor 
eenieder.     

Dat het Heilig Vormsel niet meer in elke geloofsgemeenschap gevierd zal 
worden, dat is al langer duidelijk. Onze bisschoppen hebben dat al heel 
duidelijk jaren geleden aangegeven. Ze komen naar één centrale kerk, of dat 
nou Beuningen, Weurt, Ewijk of Winssen is, dat kan per roulatie gebeuren. 

Zo ook de 1e Heilige Communie, we kunnen samen op weg te gaan, met de 
eigen inbreng van de geloofsgemeenschap, om gezamenlijk de voorbereiding 
te doen en dan in de eigen geloofsgemeenschap de 1e Heilige Communie 
vieren. Daarin mogen wij onze trots laten zien, ons zijn als gelovige mensen 
die ervan uit gaan dat de kerk in deze tijd nog wel degelijk een bijzondere 
plaats heeft in onze harten, in ons mens zijn. 

Het is een overweging die wij in de vakantieperiode kunnen meenemen. Er 
over denken. Het is niet mooier als het is en als het lijkt. Maar het is wel een 
uitdaging, een lichtpunt aan de horizon, dat we samen op weg kunnen en 
mogen gaan. We kunnen nog verder, het is zeker niet te laat! Want “verder” 
wil zeggen dat we erin geloven. Dat er hoop is, dat de liefde van Jezus 
Christus gestalte krijgt in de waarlijke ontmoeting met mensen onder elkaar. 

Ik wens jullie een goede vakantie periode.
Jan de Waal, jullie Herder.  
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Eerste Heilige Communie Weurt – zondag 4 juni

Op zondag 4 juni hebben zes kinderen de eerste heilige communie mogen 
ontvangen. Als werkgroep kijken we terug op een geslaagde en mooie viering.
Wat zagen ze er allemaal mooi uit!!!! Hieronder de stukjes van de kinderen 
hoe zij het vonden.

Communicanten Weurt  Foto: Paul Benschop

Lotte Arends
Het is erg leuk om je communie te doen. Tijdens de bijeenkomsten maak je 
leuke opdrachten samen met andere kindjes. 
Tijdens de communie heb je mooie kleren aan en komen er veel mensen voor 
jou naar de kerk. Dat vond ik erg speciaal. Thuis hebben we nog een leuk 
feestje gevierd.

Liefs Lotte
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Tijd voor jezelf, Tijd voor elkaar

De redactie van het parochieblad heeft mij gevraagd een stukje te schrijven. 
Sinds januari 2016 woon ik op de pastorie in Weurt. Pater Jan Volkers is mijn 
medebroeder. In het nabije verleden was er een communiteit van de Maristen 
gehuisvest in het klooster aan de Pastoor van der Marckstraat. Tot nu toe heb 
ik zelf op meerdere plaatsen mogen werken en wonen. Voordat ik naar Weurt 
kwam woonde ik in onze maristencommuniteit in Lievelde, gemeente Oost-
Gelre (Groenlo-Lichtenvoorde). Ook onze congregatie zoals vele andere 
congregaties heeft te maken met veroudering en krimp. Wij hebben het 
klooster in Lievelde, ons vroeger groot seminarie, verkocht aan de Koptische 
kerk. Verspreid over geheel Nederland zijn er meer dan vijfduizend Koptische 
christenen met een eigen Koptische bisschop en eigen parochies voor 
Koptische christenen. Voor een groot deel zijn zij afkomstig uit Egypte. Wij 
als Maristen zijn blij dat we ons klooster hebben kunnen overdoen aan een 
gemeenschap die haar wortels heeft in Egypte waar het kloosterleven in de 
eerste tijden van het christendom tot ontwikkeling is gekomen. Overigens zijn 
nu de christenen in Egypte verre in de minderheid.

Zo verandert in snel tempo het religieuze en godsdienstige landschap in onze 
streken. Generaties komen en gaan. Onze hele mensengeschiedenis zit vol 
hoogtepunten en dieptepunten. Zelfs in de oude tijden is er al sprake van 
perioden van bloei en neergang zoals er de seizoenen zijn van winter en 
zomer. Lang niet iedereen zal zich de tijd gunnen om hierbij stil te staan.

Mogelijk kan de vakantieperiode je momenten gunnen van verstilling om te 
verwijlen bij al wat de schepping je geeft. Wie zichzelf de stilte gunt en daar 
niet bang voor is kan in contact komen met het meest waardevolle van het 
leven. Genieten van de stilte kent vele mogelijkheden zoals een lange 
wandeling langs de zee. Het luisteren naar de golfslag van de zee en het 
waaien van de wind langs je gezicht.

Tijdens deze weken zullen velen de festivals bezoeken. Het deel uit maken 
van de grote massa en drukte heeft een heel eigen dimensie. Met velen een 
paar dagen samen zijn heeft een extra dimensie. Je wordt als het ware boven je 
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Sara van Osenbruggen
Ik vond mijn communie dag heel erg leuk! Ik was helemaal verrast dat er thuis 
een springkussen was. De versiering in de kerk vond ik heel mooi. Ik had 
mooie krullen in mijn haar en een mooie jurk aan. Wij hadden dubbel feest, 
want mijn nichtje Noa was ook jarig! 

Groetjes, Sara

Nina Bax
Ik vond alles leuk aan de communie, de voorbereidingen, spelen bij de 
parochie, kerk te kijk. Op de dag zelf vond ik het vooral spannend. Eindelijk 
mocht ik me mooie jurk aan!! Daarna was er een feestje bij opa en oma Peters, 
waar ik ook een nieuwe fiets kreeg!!

Groetjes Nina Bax

Gina Heider
Ik vond mijn communie heel leuk en ik zou het graag nog eens willen over 
doen. In de kerk ging het lezen goed, alleen de wierrook vond ik vies ruiken.
De bijeenkomsten vooraf vond ik heel leuk. Ik vond het leuk dat ik speciale 
kleding aan mocht doen en er een groot feest voor mij was, met een grote tent, 
dj’s, een springkussen en heel veel mensen met kado’s. En dat ik een nieuwe 
slaapkamer heb gekregen met een buro was helemaal top!

Gina Heider

Damon Huisman
De kennismakingsviering vond ik heel leuk en dat er heel veel mensen in de 
kerk waren. Mijn kleren waren heel gaaf en het feestje daarna. Eigenlijk vond 
ik alles leuk!

Damon

Amber de Groot
Bidden en lezen met Jan was heel leuk en met de communie vond ik de hostie 
halen en het mogen voorlezen voor de mensen in de kerk het aller leukste!

Bedankt voor alles, Amber
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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”

Beuningen Ewijk
--- Theo Coenders

Dien van Rens

Weurt Winssen
Bernadette Faber Gerry Schreven
Paul Bensschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 9 september 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 24 augustus naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 • 

 • 

 • 

 
DE HEMELPOORT

Als het mee zit komen wij allen, bij de mooie grote hemelpoort.
Het ligt er aan hoe je geleefd hebt, of je als mens goed hebt gescoord.

Daar aangekomen staat Petrus, kalm kijkend, hij onderdrukt een geeuw.
Och, hij telt immers geen jaren, hij rekent zelfs niet met een eeuw.

Velen staan daar reeds te wachten, of Petrus hen naar binnen wenkt.
Ja, dat ongewisse blijft er, of God je ook de hemel schenkt.

Zie daar wachten grote groepen, sommige reeds héél erg lang.
Maar iedereen staat vol verwachting, zéér velen bedeesd en bang.

Napoleon, de Tsaar en  Albert Schweitser met zijn grote snor.
Geduldig geeft koningin Wilhelmina, haar collega Victoria steels een por.

Wat verder op onze oude pastor, knielend, met duizenden om zich heen.
In hun camouflagepakken de ex-strijders, vriend en vijand knus bijeen.

Stalin, Chroetsjov, Mussolini, Eisenhower, Willem 1 en Willem 11.
Gezellig keuvelend op ’n kluitje, maar Nero die kijkt héél gedwee.

Zou er voor heel die massa mensen, een plaatsje zijn gereserveerd?
Zijn zij tijdens hun aardse leven, nog in hun laatste uur bekeerd?

Niemand kan dat vooraf zeggen, de goede God oordeelt alleen.
Maar elk mens die goed geleefd heeft, stuurt Hij nimmer treurend heen.

Jan mit ’t Roakeliezer
 

 Vakantie in de kerk

 Kerk stroomt vol voor Gouden Pastor

 Tijd voor jezelf, Tijd voor elkaar
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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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