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Weurt

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

DE GROTE TOON

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

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

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

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

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Alleen met kermis was het feest, dan kon je ook fijn dansen.
Ja dan gingen de jongelui, ook voor het eerst eens sjansen.
Danstenten, soms drie of vier, stonden in het dorp te lonken.
Een draaimolen en schommels, stonden voor de jeugd te pronken.

En had je dan een borreltje op, ja dan had je echt plezier.
Vrolijk zingend over de straat, dat was toen het vertier.
Dan met de hele troep naar huis, nog lekker koffie drinken.
Met sterke verhalen over toen, daarna nog een keertje klinken.

Zo was het vroeger in ons dorp, de dorpelingen praatten ook nog plat.
En iedereen had ons dorpje lief, want het was onze grootste schat.
Zo kan een echte ouwe Wurtse mins, de jeugd nog veel vertellen.
Over die goeie ouwe tied. Ge mot um mar uns bellen.

JAN MIT ’T ROAKELIEZER.
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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 Benschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 17 december 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 30 november naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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't Was een mooi huiske wat prachtig paste in de landelijke omgeving.
Een verweerd rieten dak waarop aan de regenkant mos groeide, de groene vensters 
en de kleine raampjes gaven het geheel iets sprookjesachtig. Voor het huis stond de 
waterput en daarnaast een grote slijpsteen. Een grindpad liep naar het kleine 
bongertje waar hij fruitbomen had staan met allerlei soorten fruit. Een stuk of tien 
pruimenbomen "Eldense blauwen" en "Rijne fikken", twee bomen met vroege 
glasappeltjes en een oude sterappelenboom vormde de bongerd. Achter het huis lag 
een klein moestuintje, “d’n hof,” voor de vroege en late piepers en groenten.
Het huiske was maar sober ingericht, eigenlijk op het armoedige af, maar wij 
vonden het als kinderen erg knus. Als je binnen stapte kwam je in het gûtje 
(bijkeuken). Het enigste wat de grote Toon er had staan was een grote zinken 
emmer die altijd vol fris putwater stond met een pollepel erin waarmee je de dorst 
kon lessen. In de huiskamer stond onder de hoge schoorsteen een klein kacheltje het 
"duveltje" en ernaast een prosstoel. De grote tafel welke voor de raam stond met 
vier rieten stoelen er omheen waarop een tafelzeil met groene en witte figuren erop, 
vormde het zitje. Aan de wand hing naast de grote hangkast een grote Fries klok die 
hard en monotoon tikte en om het halfuur sloeg. In het slaapkamertje stond een 
groot eenpersoonsbed, een zogenaamde twijfelaar. De twee grote kussens op 
mekaar met kussenslopen van geruit spul, met rode en witte blokjes en de witte 
sprei, maakte op mij als kind veel indruk. De vloeren in de beide kamers bestonden 
uit grijze estriken en in het gûtje lagen gewone metselstenen, die mooi rood 
opkleurde van de schrobbeurt die de grote Toon elke week uitvoerde.
Wij gingen er als kinderen graag naar toe, vooral mijn oudste broer en ik.
"We goan naar de grote Toon!" riepen we dan nar ons Ma of Pa.
"Goade wèr nar "Tikolo", zei ons Pa dan wel eens lachend, want hij had voor de 
grote Toon allerlei bijnamen. Ja dat was vroeger altijd de gewoonte in ons dorpke 
om de mensen een bijnaam te geven.
Toch was de grote Toon niet zo bar groot, maar hij was houterig mager, met een 
verweerd gezicht, grijze verwilderde haren en een grote neus. Een stuk of vier grote 
gele taanden in de mond, staken een klein beetje vooruit als hij lachte.
Daarbij had hij zijn grote lange kromme benen gestoken in een grauwe 
manchesterboks die flodderig om z'n kont ging. Z'n grote voeten zaten in grote 
zwarte sajetsokken. Hij had als schoeisel platte lage klompen met brede riemen die 
half over de schulp van elke klomp waren bevestigd. Met het groot geruit bazaroen 
was z'n werkendaagse plunje compleet.
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iemand die na vele jaren van vrijwilligerswerk ermee was gestopt. Jo bedacht zich 
geen enkel moment en stemde direct in met het verzoek. Vanaf toen zat hij tijdens 
de goed bezochte H. Mis van zondagochtend voor vele jaren om 10.00 uur en later 
om 9.30 uur als collectant in de eerste bank rechts vooraan.

Jo was iedere zondag aanwezig en de Weurtse parochie kon altijd op hem rekenen. 
Als blijk van waardering heeft hij in 2007 als een van de eerste vrijwilligers rondom 
de Weurtse kerk het Andreaskruis opgespeld gekregen. Deze speld werd en wordt 
nog steeds jaarlijks tijdens de vrijwilligersavond toegekend aan een vrijwilliger met 
bijzondere verdienste rondom de Weurtse kerk. Inmiddels heeft Jo de leeftijd van de 
allersterkste bereikt en woont op een appartement in Beuningen. Vanwege zijn hoge 
leeftijd kan Jo zijn vrijwilligerswerk binnen de Weurtse geloofsgemeenschap als 
collectant niet meer uitoefenen. Met veel waardering willen wij Jo bijzonder 
dankzeggen voor zijn inzet van tientallen jaren binnen de Weurtse geloofs-
gemeenschap. Jo het gaat je verder goed in Beuningen.

Contactgroep H. Andreas Weurt

’N echte ouwe Wurtse mins

Een echte ouwe Wurtse mins, die kom je niet veel meer tegen.
Ze zitten heel knus lekker thuis en willen graag rustig leven.
Maar vertellen dat doen ze graag, over de goeie ouwe tijd.
Ze denken daaraan met weemoed terug en hebben soms wat spijt.

Je moet die echte ouwe hebben, van voor de oorlogsjaren.
Die werkten nog veel met hun handen, die zaten soms vol met blaren.
Hard werken was het op de fabriek, de boerderij, of op d’n oven.
Alleen zondags hadden ze vrij, om dan de’n Heer te loven.

Moeder die kreeg kind na kind, ze voelde zich soms een sloof.
De mensen hielden zich overeind, door hun intens geloof.
Op klompen liep men door de week, ge had maar een paar schoên.
Er was ook niet veel vertier, nee, er was niet veel te doen.

Het is altijd zo geweest!
Een uitspraak die we maar al te vaak horen als we het hebben over kerk-zijn 
anno 2017. Ik durf echter te beweren dat het heel erg onderhevig is aan stevige 
veranderingen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de pastoor het voor het 
zeggen heeft. En de pastoor de dienst uitmaakt. Wij zullen het samen moeten 
doen.

Bisschop Gerard de Korte, onze huidige bisschop van ’s Hertogenbosch, heeft 
in zijn stuk “Bouwen en vertrouwen” geschreven dat iedere gedoopte 
verantwoordelijk is voor de opbouw van de kerk als geloofsgemeenschap.
In dit stukje wil ik u ook heel duidelijk aanbieden dat wij die verantwoor-
delijkheid op ons dienen te nemen. Want wij als pastores zijn ook maar 
voorbijgangers. Wij mogen aan de rand staan van de weg van een 
geloofsgemeenschap. Wij hopen dat in de geloofsgemeenschap iets groeit 
voor de toekomst. Maar als wij ervan uit gaan “het is altijd zo geweest” dan 
zijn we wel verkeerd bezig.

Natuurlijk gaan wij vanuit een traditie te werk, maar wel in onze eigen tijd, in 
deze tijd, in de moderne tijd. Niet angstig zijn mensen, dat wij verwondingen 
die eerder gemaakt zijn verliezen, maar nieuwe huid ervaren. Het nieuwe 
lichaam zien groeien binnen ons zelf. Laten wij er niet vanuit gaan dat het 
allemaal verloren is. Misschien wordt onze geloofsgemeenschap wel wat 
kleiner, er zal altijd, als u dat tenminste wilt, een levendige geloofs-
gemeenschap kunnen blijven bestaan. Het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid waar ieder een plek in mag hebben, waar naar elkaar geluisterd 
kan worden. Waarin wij op een bepaalde manier liturgie vieren, waarin wij 
diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel 
duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd 
opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is 
terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die 
vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar 
als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start 
te maken. Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel 
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diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel 
duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd 
opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is 
terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die 
vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar 
als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start 
te maken. Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel 
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Weurt

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

DE GROTE TOON

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

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

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

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

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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iets moeten doen aan de nieuwe doorstart voor onze geloofsgemeenschappen 
anno 2017. Want anders is het aan een dood paard trekken en wij weten 
allemaal, dat komt geen centimeter, geen millimeter vooruit. En het is erg om 
het dan te zien vergaan.

Jan de Waal, Uw Herder

Uitvaarten binnen onze geloofsgemeenschappen

Een van de werken van barmhartigheid is voor onze geloofsgemeenschappen 
het uitgeleide doen aan een dierbare overledene. Nu worden we de laatste tijd 
nog al eens geconfronteerd met overlijden van mensen die met onze 
geloofsgemeenschap betrokken zijn maar die geen kerkelijk afscheid hebben. 
Om welke reden dan ook, daar is natuurlijk iedereen vrij in.

Echter het doet de geloofsgemeenschappen pijn dat zij vaak niet in de 
gelegenheid gesteld worden om afscheid te nemen. Mijn vraag aan 
nabestaanden zou kunnen zijn namens alle vier de geloofsgemeenschappen:
“Worden we niet te vaak beïnvloed door de snelheid van onze tijd waarin wij 
leven, de zogenaamde effectiviteit die er moet zijn ook bij een overlijden?”

Worden we niet vaak onder emotionele druk gezet van: “U vraagt, wij 
draaien”. Wanneer een dierbare van u is overleden, kunnen wij de verzorging 
op ons nemen van het afleggen tot en met zeg maar de uitvaartdienst in het 
crematorium, in een uitvaartcentrum of wat en waar u wilt. Iedereen mag 
vragen, u vraagt en wij draaien.

Ik vind dat heel erg jammer, omdat juist binnen de liturgie die er is rondom 
het overlijden en rondom het uitgeleide doen, er troost geboden wordt vanuit 
de Schrift, vanuit een zeer lange en oude traditie.

Wij worden in onze huidige maatschappij steeds individueler. En toch zullen 
we eens de vraag stellen: Blijven we nog wel in herinnering? Want zelfs die 
mogelijkheid wordt aan onze geloofsgemeenschappen niet gegeven wat betreft 
het nalaten van een uitvaartdienst binnen een van onze geloofs-
gemeenschappen.
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om de organisatie van de vier kerkdorpen voor te bereiden op de door het bisdom in 
Den Bosch opgelegde fusie.

In de afgelopen jaren zette Miep zich o.a. zeer actief in voor de gezinsviering, 
communiewerkgroep, vormselwerkgroep en kerstviering voor de Weurtse kinderen. 
Ook de traditionele carnaval mis en bijzondere gebeurtenissen rondom Allerzielen 
en Allerheiligen werden met veel enthousiasme door haar begeleid en ondersteund.

Binnen de contactgroep H. Andreas Weurt heeft Miep in het bijzonder de belangen 
van de gastdames, bloemendames en interieurverzorgsters op een prima wijze 
behartigd.

Na zoveel intensieve en actieve jaren voor de Weurtse geloofsgemeenschap heeft 
Miep enkele maanden geleden te kennen gegeven haar lidmaatschap van de 
contactgroep H. Andreas Weurt te beëindigen. Voor de zomervakantie heeft de 
contactgroep al afscheid van Miep genomen en
werd - mede namens de Weurtse geloofsgemeenschap - de bijzondere waardering 
voor haar jarenlange inzet uitgesproken. Als vrijwilliger van de Weurtse gemeen-
schap zullen wij Miep gelukkig nog regelmatig blijven zien.

Miep, heel erg bedankt voor jouw Inzet!

Contactgroep H. Andreas Weurt,
Jan de Waal, Ellen Kersten,
Bernard Aalbers en Peter Reijnen.

Weurt neemt afscheid van Jo Hendriks als collectant

Op een zondagochtend tientallen jaren geleden, vergezelde Jo Hendriks zijn 
echtgenote naar het gemengd koor van de Weurtse parochie H. Andreas. Samen 
zouden zij de dienst bijwonen, Riet als lid van het zangkoor en Jo als een van de 
vele kerkbezoekers.

Na afloop van de dienst werd door een bestuurslid van het toenmalig 
parochiebestuur gevraagd of hij de functie van collectant wilde overnemen van 
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Weurt neemt afscheid van Jo Hendriks als collectant

Op een zondagochtend tientallen jaren geleden, vergezelde Jo Hendriks zijn 
echtgenote naar het gemengd koor van de Weurtse parochie H. Andreas. Samen 
zouden zij de dienst bijwonen, Riet als lid van het zangkoor en Jo als een van de 
vele kerkbezoekers.

Na afloop van de dienst werd door een bestuurslid van het toenmalig 
parochiebestuur gevraagd of hij de functie van collectant wilde overnemen van 

Samen te midden van medemensen en niet van boven af. Samen een 
volkskerk, dat is en blijft mijn droom voor de toekomst in ons Nederland.

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

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

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

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

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

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

“Het verhalenuurtje” gaat weer van start

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Rosy Coenen 024-6777454 of Gerda 
Hulsen 024-6777536 of kijk eens op www.johannesxxiii.nl
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Wat let u om een avondwake te doen en daags erna de crematie? In alle stilte 
of besloten kring? Wat let u om alleen een avondwake te doen en de daarop 
volgende begrafenis op een of ander kerkhof of begraafplaats daags erna in 
besloten kring te doen? Er zijn mogelijkheden te over.

Ik denk dat wij binnen onze geloofsgemeenschappen ons ook duidelijk open 
durven te stellen voor vragen die er waren en zijn bij mensen. Wij gaan over 
het algemeen binnen onze geloofsgemeenschappen erg ruimhartig om met 
vragen die er zijn betreffende de uitvaarten.

Ik zou willen afsluiten, juist in de dagen die komen als herinnering aan onze 
dierbare overledenen op 1 en 2 november, Aller Heilige, Aller Zielen. Denk er 
eens over na mensen. Een geloofsgemeenschap is er bij vreugde en bij 
verdriet, bij geboorte en bij afscheid.

Jan de Waal, Uw Pastor

Verslag Parochie-informatie avond
Op maandagavond 9 oktober jongstleden waren er ongeveer 90 
geïnteresseerden uit de vier geloofsgemeenschappen waren naar zaal Het 
Centrum in Weurt getogen. Naast parochianen was er ook een 
vertegenwoordiger van onze Protestantse geloofsgenoten. Onderwerp van 
gesprek was de toekomst van onze parochie.

Na de aftrap door Pastor Visschedijk en de vicevoorzitter Allard Hosman 
werd de avond geopend met een presentatie door mevrouw Petra Stassen. Als 
directeur van de Stichting kerkelijk waardebeheer heeft zij diverse processen 
rondom fusies en functiewijzigingen van kerkgebouwen begeleid. Zij hamerde 
er op dat je eerst met alle betrokkenen een visie moet formuleren hoe je 
inhoud wilt geven aan geloven, aan vieren, aan samenkomen. “Zoals bij 
vastgoed de locatie van belang is, zo is bij een visie op het geloof de kwaliteit 
van belang.” Vanuit de visie ga je kijken in welk gebouw je dat wilt gaan 
uitvoeren. Het vastgoed is dus duidelijk ondergeschikt aan de visie! Diaconie 
en pastoraat zijn de primaire taken van een parochie, gebouwen en financiën 
staan daar ten dienste van. Een ander opvallend punt wat ze noemde was dat 
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die het Andreasblad en het Rondom Johannesblad rond brengen. Dan zijn er 
nog verschillende werkgroepen die zich bezig houden met liturgie, de 
communie en kerkbalans. Allemaal mensen die het fijn vinden om bezig te 
zijn voor onze geloofsgemeenschap. Op donderdag 30 november vieren wij in 
de kerk om 19.00 uur het St. Andreas feest. Andreas de patroonheilige van 
onze kerk. Daarna zal er in de pastorie een gezellig samen komen zijn voor 
alle vrijwilligers die, zoals boven genoemd, zich belangeloos in zetten voor 
onze geloofsgemeenschap. Met koffie, een drankje en een hapje.

De contactgroep nodigt iedereen, jong en oud uit, die zorgdragen voor onze 
geloofsgemeenschap om gezellig met ons te proosten op de een mooie 
toekomst samen. Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast 
worden met het opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van 
waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap.

De contactgroep H. Andreas te Weurt

Afscheid Miep Sanders van de Contactgroep H. Andreas Weurt

Vanaf de fusie op 1 januari 2015 waarbij de vier kerkdorpen binnen de gemeente 
Beuningen zijn opgegaan in de nieuwe parochie H. Johannes XXIII, kennen de 
aangesloten geloofsgemeenschappen hun eigen contactgroep. Zo is in Weurt vanaf 
die datum de contactgroep H. Andreas Weurt actief.

Een constante factor in die Weurtse contactgroep is Miep Sanders wel geweest. 
Vanuit het voormalig Weurtse parochiebestuur H. Andreas, heeft ook Miep de 
overstap gemaakt naar die nieuwe organisatie rondom de Weurtse kerk. Wij hebben 
Miep leren kennen als een kundig persoon die wist waarover zij sprak en die open 
stond voor andere en nieuwe ideeën. Ze was begaan met haar medeparochianen en 
was steeds attentvol bij geboorte, ziekte en overlijden.

Voor de fusie was Miep een groot aantal jaren actief lid geweest van het Weurts 
parochiebestuur. Met veel ziel en zaligheid heeft Miep haar kennis en 
deskundigheid ingebracht voor de Weurtse geloofsgemeenschap. In aanloop naar de 
fusie heeft zij ook zitting gehad in de stuurgroep die voor de moeilijke taak stond 
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Een laatste gedachte, van toepassing op Jan’s leven.

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

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

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

Beuningen

28 oktober: “Yet our flight begins as song”

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

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

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

U bent van harte welkom op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan open om 14.30 uur.
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

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

Allerzielen 2017 - Weurt

Tijdens de viering van woensdag 2 november om 19.00 uur herdenken we de 
overledenen van afgelopen jaar.

Mientje Hendriks - Albers ................................................... 87 jaar
Henny Rikken....................................................................... 83 jaar
Gerda Selten - Florax ........................................................... 86 jaar
Martien van Bergen.............................................................. 87 jaar
Nelly Kuijpers - Thonen ...................................................... 85 jaar

St Andreasfeest – Donderdag 30 november

Onze Geloofsgemeenschap in Weurt is een levende gemeenschap die door 
veel vrijwillig(st)ers gedragen wordt. Mensen die zich belangeloos inzetten en 
daarbij ook nog heel enthousiast zijn. Een grote groep mensen zijn er erg druk 
mee, ieder op zijn eigen manier in zijn groep, om zorg te dragen dat de 
Weurtse geloofsgemeenschap blijft bloeien. In de kerk, waar de pastor, 
geassisteerd door de kosters, acolieten en lectoren, het Andreaskoor, Our 
Choice met tekstgroep en de kindvriendelijke viering, de eucharistievieringen 
verzorgen. Daarbij de bloemendames die bij ieder viering zorgen dat er weer 
nieuwe verse bloemen op de altaren staan en de dame die de kerk schoon 
houdt. Ook rondom de kerk wordt door de hoveniers veel werk verricht op de 
begraafplaats en het urnenveld. In weer en wind zijn deze mensen altijd paraat 
om het kerkhof er netjes uit te laten zien. In de pastorie zijn ook veel mensen 
actief om verschillende activiteiten te verrichten. De gastdames en heren, de 
drukkers en de typistes van het Andreasblad en de kinderen en volwassenen
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wij als geloofsgemeenschap maar 20% van de ingeschrevenen kennen. “Die 
80% moet je zien te bereiken en opnieuw te interesseren.” 

Omdat onze penningmeester Bram Boon verhinderd was, liet Allard de nodige 
financiële cijfers zien. Conclusie was dat de parochie elk jaar € 120.000,= 
inteert. “En dat is maar een paar jaar vol te houden!”

Volgende spreker was Pastor Jan de Waal en hij verwoordde hetgeen mevr 
Stassen had verteld nog eens. 

Na de pauze was er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Mevrouw 
Ardi van Oosterhout van de vormselgroep Beuningen deed een oproep aan de 
drie overige geloofsgemeenschappen om zich aan te sluiten voor de 
vormselbereiding. Op 14 april ’18 zal onze bisschop alle vormelingen komen 
vormen in onze parochiekerk te Beuningen. 

Vanuit Ewijk kwam, naar aanleiding van de presentatie van de financiële 
cijfers, de opmerking dat de gepresenteerde cijfers te somber zijn: Er is nu 
rekening gehouden met een historisch lage rente op beleggingen. Dit zou de 
komende jaren kunnen gaan stijgen. Verder zijn de onderhoudskosten voor 
gebouwen relatief hoog begroot, terwijl de conditie van de gebouwen prima is. 
Door het gewenste conditieniveau te verlagen zijn de gebouwen nog steeds in 
acceptabele staat, maar ben je wel minder geldt kwijt aan gepland onderhoud. 

Andere vraag uit publiek was waarom er, ook in de weekenden van een 
patroonsfeest, in Beuningen op de zaterdagavonden toch een dienst is. De 
vertegenwoordiging van het Beuningse koor Komore meldde dat zij de 
vieringen al lang verzorgen als woord en communiedienst. 

De vertegenwoordiger van de Protestantse kerk vroeg ons om meer 
gezamenlijk te gaan doen, ieder vanuit zijn eigen geloofsovertuiging. Dit werd 
zeer positief ontvangen, we hebben namelijk veel gemeenschappelijk, zowel 
in de uitdagingen in geloof als de financiën en vastgoed. Tijdens de informele 
bijeenkomst die volgde kwamen er al toekomstige ideeën naar voren. 
Om te komen tot concrete ideeën zal op deze avond een vervolg komen, dat 
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Teloorgang
De katholieke kerk in Nederland zit in de moeilijkheden. Dat is een 

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

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

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

Theo Coenders

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

Vormselviering in 2018, Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

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

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

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

Allerzielen 2017 - Beuningen
Tijdens de viering van donderdag 2 november (19.00 uur) herdenken we de 
overledenen van het afgelopen jaar.

Claudia Schneberger .................................................. 49 jaar
Door van Wijk - van Raaij ......................................... 88 jaar
Rinus van Haren......................................................... 78 jaar
Lard Glaap.................................................................. 92 jaar
Fien Snellaars - Weijers ............................................. 70 jaar
Paula Remmers - Pauwels .......................................... 88 jaar
Piet Janssen ................................................................ 73 jaar
Riek Peeters - Willems............................................... 91 jaar
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

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

Dat verdient een bloemetje 2017 
Verrast u ook een mantelzorger met een gratis bloemetje op 10 november? 
Veel mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Daarom is 10 november 
uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het thema 
“Mantelzorg doe je samen.” 

In de gemeente Beuningen worden mantelzorgers (jong en oud) in het kader 
van de Dag van de Mantelzorg verrast met een gratis mantelzorgbloem. Het 
uitreiken gebeurt op vrijdag 10 november. Kent u een mantelzorger die al 
langdurig zorg verleent en waarvan u vindt dat hij/zij als waardering een 
bloemetje verdient? 

Op vrijdag 10 november wordt er dan door 
vrijwilligers van Stichting Perspectief een bloemetje 
thuisbezorgd. 

Let op! Het is niet zo dat mantelzorgers die vorig jaar 
of al eerder zijn aangemeld vanzelfsprekend een 
bloemetje krijgen. Vindt u dat iemand een bloemetje 
verdient dan moet u deze altijd opnieuw aanmelden! 

Aanmelden voor dat verdient een bloemetje kan tot 3 november via 
stichting perspectief 024-6750939 of info@stg-perspectief.nl. 

Dopelingen
Beuningen: 
Lizz Loermans 
 
Ewijk: 
Max van Wijk 
Titan Ferero 
 
Huwelijk
Ewijk: Sofie Harbers en Reinoud Beimers 
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Maar wij willen ook heel graag de kinderen uit Ewijk en Winssen de 
kans geven om mee te doen. Hiervoor is het wel nodig dat er zich uit beide 
dorpen een aantal ouders of andere volwassenen bereid verklaren om de 
kinderen te helpen zich hierop voor te bereiden. Wij hopen dan ook dat deze 
mensen zich bij ons willen aansluiten zodat we er samen voor kunnen zorgen 
dat alle jongeren uit onze parochie die dat willen in april 2018 hun H. Vormsel 
kunnen ontvangen.

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

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

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

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

Bedankt

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

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

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

Ergens in 2003 hoorde ik op de radio dat er met succes een mens was 
gekloond. Illegaal en met een hoop kritiek. Er waren al daaraan voorafgaand 
even succesvol schapen, muizen en koeien gekloond. En wie herinnert zich 
niet stier Herman, waarvan de vrouwelijke nakomelingen melk zouden 
produceren die dan voor speciale doeleinden gebruikt zou kunnen worden. De 
aandacht voor het klonen is verflauwd, maar mogelijk loopt er ergens op de 
wereld een 14-jarige jongen rond die in alle opzichten op zijn vader lijkt, nee, 
zelfs ís. Een griezelige gedachte en ik zou niet graag in zijn schoenen staan. 
Een complete ethische discussie hierover is te voeren door deskundigen, maar 
gevoelsmatig wijs ik dat klonen af. Geknutsel door een paar wetenschappers, 
die de gevolgen van hun werkzaamheden niet kunnen overzien.

Maar het geknutsel gaat verder, ondanks de tegenwerking van vele 
mensen. Tegenwoordig knutselt men aan het beschikbare DNA van dieren, 
een andere tak van sport dan het klonen. Genetische manipulatie. Het begon 
onschuldig met het kweken van maïs. Weliswaar met de bedoeling om de 
wereld te voeden, maar met de onduidelijkheid wat de consequenties konden 
zijn. De tegenwerking was groot.

Maar onze wetenschappers zijn niet te stuiten. Snelgroeiende zalm, 
kippen die allergievrije eieren leggen, het is allemaal al het gevolg van hun 
ongebreidelde werklust. Men ziet alleen maar voordelen. Nou gaat dat 
natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar de techniek holt voor de 
ethiek uit. Willen we dit allemaal wel? Mag wat kan? Wat zijn de nadelen? 
Wat wordt de toekomst in deze? 

Persoonlijk ben ik blij met de ontwikkeling dat deze genetische 
manipulatie wordt tegengewerkt. Door o.a. activisten en de publieke opinie. 
En vanuit religieuze hoek. De knutselaars zijn op de stoel van de Allerhoogste 
gekropen en mengen zich in zijn schepping. Herman mag dan nog via zijn 
vrouwelijke nakomelingen geweldige melk produceren, hij heeft het niet 
overleefd. Of de snelgroeiende zalm “in productie” wordt genomen is echter 
niet aan mij om te bepalen. Ik vraag me wel af of O.L.H. genetische 
manipulatie een halt toe zal roepen met de hulp van activisten, publieke opinie 
en religieuzen. Het knutselen gaat door, de weerzin ook.

Theo Coenders
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Overledenen
Ewijk: 
Jan Vermeulen 
 *29-09-1945 Appeltern  †10-09-2017 Nijmegen 
Erna Roggen 
 *09-06-1932 Ewijk   †23-09-2017 Beuningen 
Annie Jacobs-Gerrits 
 *25-05-1937 Nijmegen  †25-09-2017 Beuningen 
 
Weurt  
- 
Winssen: 
Dien Jacobs-Geurts 
 *01-03-1915 Beuningen  †18-09-2017  Beuningen 
Liesbeth Perlo-van Zuijlen 
 *04-04-1950 Nijmegen  †26-09-2017 Nijmegen 
Leo van Mil 
 23-03-1937 Ewijk   †01-10-2017 Winssen 
 
Beuningen: 
Anna van As-van Druten 
 *20-04-1924 Afferden  †02-09-2017 Nijmegen 
Doortje Willems-Sengers 
 *17-12-1923 Beuningen  †09-09-2017 Nijmegen 
Anton de Haan 
 *20-03-1934 Harderwijk  †03-10-2017 Beuningen 
Ena Beijer-Joosten 
 *06-11-1928 Dordrecht  †09-10-2017 Beuningen 
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Weurt  
- 
Winssen: 
Dien Jacobs-Geurts 
 *01-03-1915 Beuningen  †18-09-2017  Beuningen 
Liesbeth Perlo-van Zuijlen 
 *04-04-1950 Nijmegen  †26-09-2017 Nijmegen 
Leo van Mil 
 23-03-1937 Ewijk   †01-10-2017 Winssen 
 
Beuningen: 
Anna van As-van Druten 
 *20-04-1924 Afferden  †02-09-2017 Nijmegen 
Doortje Willems-Sengers 
 *17-12-1923 Beuningen  †09-09-2017 Nijmegen 
Anton de Haan 
 *20-03-1934 Harderwijk  †03-10-2017 Beuningen 
Ena Beijer-Joosten 
 *06-11-1928 Dordrecht  †09-10-2017 Beuningen 
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de Vrienden van Waelwick. Tijdens een van de bezoeken aan Kevelaar, die 
door de Vrienden van Waelwick regelmatig werden georganiseerd, zijn deze 
beelden daar gekocht zodat Pastor Jan de Waal deze in de ruimte van de 
binnentuin van Waelwick een plaatsje kon geven rondom het altaar.

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

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

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

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017

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

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker
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Winssen

VLINDERS….VLINDERS….VLINDERS

Vlinders zijn mooie rondfladderende kleine diertjes, die altijd wel iets vrolijks 
oproepen. In de Indonesische samenleving hebben de vlinders een soort 
“boodschap”, als zij bij mensen rond dwarrelen 
Allereerst brengen de vlinders de boodschap: “er is goed bezoek op komst!”. 
Vlinders worden gezien als voorboden van dit goede nieuws. Ten tweede 
worden vlinders vaak gezien bij overledenen en uitvaarten, alsof de 
overledene nog even een oogje in het zeil houdt, hoe het allemaal verloopt…
Je kunt hierin geloven of niet. Dan puur toeval, maar is meer tussen hemel en 
aarde.
Toch waren er onlangs twee vlinders, die ‘we’ gezien hebben in onze kerk bij 
een viering: Op Tweede Kerstdag vorig jaar zong Vision tijdens de viering 
van 10.00 uur. Albert Jacobs, lid van Vision, was een paar dagen voor 
Kerstmis gestorven. Bij het koor was bij dit optreden een lege plaats. Op het 
einde van de viering gaf Vision nog een toegift. Op de lege plaats van Albert 
kwam zijn zoon staan, en een vlinder kwam uit het niets bij die zoon “zitten”. 
Velen zagen hierin Albert die er nog even weer bij wilde zijn.
Een paar weken geleden, bij de uitvaart van Liesbeth Perlo-van Zuijlen kwam 
er opeens weer een vlinder rondfladderen boven het altaar, toen dochter 
Sandra haar verhaal vertelde over haar moeder. Was dit Liesbeth, die even 
keek of alles goed ging? Twee dagen later zag Fred, de man van Liesbeth, 
twee vlinders ‘zitten’ op het wasgoed buiten dat hing te drogen aan de lijn. 
Kon Liesbeth haar huis nog niet kunnen verlaten?

Wonderlijk, toeval, geloof, hallucinatie, boodschap, oosterse mythe…….
Maar toch!!!!

Pastor Bertus Visschedijk, vroeger pastor in Indonesië
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Contactraad Ewijk – H. Missen te beluisteren!

Alle H. Missen zijn na te luisteren zijn op: www.kerdienstgemist.nl . Ook 
tijdens de vieringen kunnen vele mensen hiervan gebruiken en genieten.
Om op de site te komen klikt u in dit geval Gelderland aan. Daarna zoekt u 
naar uw eigen dorp en Kerk op. De rest volgt u door op de datum te klikken 
(of wat er bij staat) welke H. Mis het betrof.

Eenjarig bestaan Hartensoos Ewijk.

27 oktober 2017 bestaat de ondersteuningsinloop De Hartensoos een jaar.
Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Donderdag 26 oktober 
tijdens de Hartensoos willen we hier aandacht aanschenken. Met koffie met 
wat lekkers, een borreltje en muziek. Graag tot dan.

Iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur is er in MFA `t Hart, Den Elt 
17 in Ewijk een soos voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning en 
opvang. Voor de ondersteuningsinloop is geen indicatie nodig. U kunt uzelf 
aanmelden of U komt samen met iemand kijken. Hebt U behoefte aan 
ondersteuning, een praatje of een vraag voor de wijkwerker dan bent U van 
harte welkom bij de Hartensoos. Aansluitend kunt U gezellig en lekker eten 
bij Eetpunt Ewijk. Het eetpunt is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor 
mensen die niet de Hartensoos bezoeken. Aanmelden voor het eetpunt kan 
uiterlijk op de voorafgaande maandag voor 10.00 uur bij Stichting Perspectief. 
Tel. 024-6750939
Elise Buijs, projectleider Hartensoos Telefoon: 024-6750939 / 0487-523268

Gezellige Kerstmarkt Vrienden van Waelwick

Zaterdag 9 december a.s. wordt er in de Binnentuin van Waelwick te Ewijk 
een gezellige kerstmarkt gehouden. Bent u op zoek naar een mooie versiering 
voor op de tafel, een kerstkribje, kerstkaarten of kerstversiering voor in de 
boom, kom dan eens kijken. De toegang is gratis. 
Het adres is: Waelwick, Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk.
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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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Restauratie kerkbeelden Ewijk

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

Foto: Arno Spin

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

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

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

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

Winssen
Mien Croonen

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

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

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

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

Beuningen
Thé Verploegen

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

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

De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017
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Aanmelden kan vanaf heden t/m 9 september 2017 via onze contactpersonen:
Mw. Bernadette Faber-Winnemuller, Weurt - T (024) 677 6294 
Mw. Gerda Engelen-Bakker, Beuningen - T (024) 677 3317

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker

*02-12-1947 †22-07-2017

Beuningen 

Grad Daanen 

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

Henk van Wijk 

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



ALLERZIELEN 2017 - WINSSEN
Woensdag 1 november a.s. willen we onze dierbare overleden familie en 
vrienden speciaal gedenken in onze kerk. De viering begint om 19.00 uur 
(zeven uur). Ons koor Vita Nuova zal ook aanwezig zijn bij deze viering. 
Tijdens de dienst worden de namen van onze dierbare overledenen van de 
laatste twee jaren met name genoemd, en de kruisjes van hen die gestorven 
zijn tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 zullen worden teruggegeven aan de 
familie. De overledenen van tussen 1-11-2016 en heden zullen worden 
verplaatst. De betreffende families zullen hierover bericht krijgen. Na afloop 
van de viering is er (alleen bij goed weer) een processie naar ons kerkhof, 
waar een korte zegengebed wordt uitgesproken voor degenen die op het 
kerkhof begraven liggen en voor degenen wier urn in het columbarium staat 
van de oude toren. Het zou mooi zijn dat degenen die meegaan in deze 
processie een kaars of een lichtje meebrengen, die geplaatst kan worden op het 
graf of bij de urn.

Degenen die zijn gestorven na 1 november vorig jaar
13-11-2016 Riek Janssen - Kroes................................88 jaar
04-01-2017 Nellie Wattenberg - van Dijk...................78 jaar
19-02-2017 Marie Smits - Kroes .................................86 jaar
02-03-2017 Hans Jansen..............................................56 jaar
19-03-2017 Gerard Willems........................................80 jaar
08-04-2017 Ria Lamers - van Druten..........................62 jaar
18-05-2017 Toon van Gaalen......................................92 jaar
22-05-2017 Anna Maria den Brok - van Dongen........86 jaar
23-05-2017 Truus Ruiter - Huiskens ...........................94 jaar
08-06-2017 Herman van Welie ...................................88 jaar
22-06-2017 Nellie van Welie - Beck...........................84 jaar
23-06-2017 Huib van den Berg ...................................66 jaar
25-06-2017 Wim van der Hagt....................................88 jaar
14-08-2017 Broer Reuvers ..........................................80 jaar
15-08-2017 Riekie Warris - Schrader..........................93 jaar
30-08-2017 Marietje Litjes – Wilting..........................82 jaar
18-09-2017 Dien Jacobs - Geurts ..............................102 jaar
26-09-2017 Liesbeth Perlo - van Zuijlen.....................67 jaar
01-10-2017 Leo van Mil..............................................80 jaar
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ALLERZIELEN 2017 – EWIJK
Donderdag 2 november a.s. willen we onze dierbare overleden familie en 
vrienden speciaal gedenken in onze kerk. De viering, een woord- en 
communieviering, begint om 19.00 uur. Ons koor Sursum Corda zal ook 
aanwezig zijn bij deze viering. Tijdens de dienst worden de namen van onze 
dierbare overledenen van de laatste twee jaren men name genoemd, en de 
kruisjes van hen, die gestorven zijn tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 zullen 
worden teruggegeven aan de familie. De overledenen van tussen 1-11-2016 en 
heden zullen worden verplaatst. De betreffende families zullen hierover 
bericht krijgen.
Degenen die zijn gestorven na 1 november vorig jaar:

Frans Hoes...................................................................84 jaar
Jo Schaminee...............................................................81 jaar
Riek Dekkers - Arts.....................................................87 jaar
Meid Coenders - ten Broek .........................................81 jaar
Rieka Engelen .............................................................82 jaar
Christien Hendriks - v.d.Vloet ....................................91 jaar
Riek van der zandt - Elsen...........................................93 jaar
Monique Wammes - van Haalen .................................50 jaar
Pastoor Arnold Peters (Alverna Wychen) ...................96 jaar
Annie Tromp - Tromp.................................................88 jaar
Mevrouw Van Heumen - Boerakker .........................100 jaar
Mientje van As - Thijssen ...........................................72 jaar
Diaken Jan van den Akker (Druten)............................69 jaar
Annie van Druten - Weustink......................................88 jaar
Jan Vermeulen (Boven Leeuwen) ...............................71 jaar
Erna Roggen................................................................85 jaar
Annie Jacobs - Gerrits .................................................80 jaar

Degenen die zijn gestorven tussen 1-11-2015 en 1-11-2016
Bets van Hulst .............................................................84 jaar
Chris Wattenber ..........................................................81 jaar
Thea Degen - Janssen..................................................92 jaar
Fred Bruisten...............................................................52 jaar
Jan Willems.................................................................91 jaar
Nelly de Klein - Hock .................................................85 jaar
Hent Hoes....................................................................90 jaar
Gerda Willems (Ger de Weurt) ...................................83 jaar

Heer geef hen de eeuwige rust, dat ze mogen rusten in vrede
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Winssen

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

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

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

Ewijk

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

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

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

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

Het Comité 100 jaar kerk
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 

ontbraken op deze presentatie niet. Aan de andere kant werden voor in de kerk
de jubileumboeken verkocht aan de voorinschrijvers en overige 
geïnteresseerden. Genodigden en vrijwilligers konden een gratis boek in 
ontvangst nemen. Gratis of niet, het jubileumboek vond gretig aftrek. In de 
pastorie werden de geestelijken intussen vergast op soep en broodjes. Rond 
half vier vertrokken de laatste gasten met een speciaal voor deze gelegenheid 
voor ieder gezin beschikbaar gestelde jubileumkaars. Na nog even de 
belangrijkste zaken opgeruimd te hebben in de kerk werd er door het comité 
nagepraat in de pastorie onder het genot van de over gebleven soep en een 
wijntje. De bisschop had niet alles opgemaakt. 
Tip: het jubileumboek kan overigens mooi dienen als cadeau voor verjaardag, 
sinterklaas of kerstmis. Tenslotte dank aan de vrijwilligers die belangeloos 
hebben geholpen dit jubileum tot een succes te maken. 

Het comité

Boeken zijn te koop bij :
Arno Spin, Blatenplak 3 Ewijk, Tel. 06-12632636
Pastorie Winssen, Pastor Visschedijk, 0487-521404
Pastorie Ewijk, Dinsdag en donderdag van 10.00u-12.00u, 0487-521459

Foto: Arno Spin
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Degenen die zijn gestorven tussen 1-11-2015 en 1-11-2016
25-12-2015 Albert van den Heuvel .............................81 jaar
04-01-2016 Toon Willems .........................................88 jaar
26-01-2016 Jan van Weli.............................................86 jaar
21-02-2016 Sjaak Smits ..............................................76 jaar
26-02-2016 Georg Bergfelder .....................................64 jaar
19-03-2016 Jo Hermsen ..............................................78 jaar
16-04-2016 Wim van der Geijn...................................81 jaar
15-05-2016 Mien Wammes - van der Geijn................90 jaar
29-07-2016 Nellie Barends - Verberkt ........................90 jaar

Goede God, wij danken U voor deze mensen, die ons zo nabij en dierbaar 
waren en die nu zijn weggevallen uit onze wereld. Wij (proberen U te) danken 
voor alle vriendschap die van hen is uitgegaan en voor de vrede die zij hebben 
gebracht. Wij bidden U dat er niets van deze mensenlevens verloren zal gaan, 
dat wat zij geleefd en gedaan hebben ten goede zal komen aan deze, onze 
wereld, en dat alles wat hen heilig was, geëerbiedigd mag worden door de 
mensen die na hen komen, en dat zij in alles waarin zij groot zijn geweest tot 
ons mogen blijven spreken. Wij bidden U dat zij voort mogen leven in hun 
kinderen, in hun hart en levensdurf, in hun gedachten en in hun geweten…
Goede God, wij bidden ook voor ons zelf, die door dit verlies beproefd
worden; dat wij het verlies niet wegpraten, niet ontvluchten, maar het ook niet 
koesteren, zodat het ons verstikt en eenzaam maakt. God geve dat wij ons 
opnieuw durven toe vertrouwen aan dit leven…
Goede God, wij bidden voor allen die moeten leven nu met een lege plaats aan 
hun zijde, voor allen die treuren om een echtgenoot of echtgenote, om een 
vader of moeder, voor een zoon of dochter, voor een vriend of vriendin, die 
weg vielen uit hun kring, om een gemis dat niet te noemen is…

Goede God, geef hen de eeuwige rust

In memoriam Willem Lam:
‘founding father’ van het Winssense verenigingsleven

Wie Willem Lam zegt, zegt Winssen. Hij kwam er ter wereld op 5 juli 1932 
en woonde er bijna zijn hele leven. Op 1 september 2017 overleed hij op 85-
jarige leeftijd. Willem Lam, de man die aan de basis heeft gestaan van tal van 
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3-Antonia Elisabeth (Bets) Alders * Winssen 04-12-1896 en † in het 
ziekenhuis in Nijmegen † 02-10-1972. Zij was getrouwd met Ewijkenaar 
Hendrik Bos (*27-09-1891). Zij hebben gewoond in Winssen in de Geerstraat 
hoek Van Heemstraweg; 
4-Theodora Willems * Ewijk 17-01-1863. Zij trouwde in Ewijk op 06-11-
1888 met Wilhelmus Bos; 
5-Wilhelmina (Mien) Th. Bos * Ewijk 28-03-1901 en in het ziekenhuis te 
Nijmegen † 13-05-1985. Zij is op 27-07-1927 in Ewijk getrouwd met de 
persoon rechts naast haar:
6- Mathijs (Thous) Th. Lam *Winssen 14-10-1897 en daar † 09-01-1978. 
Thous was veehandelaar. Zij hebben in Winssen gewoond in de Molenstraat 
(vroeger Hoekschestraat) en in de Notaris Steph. Roesstraat nabij de dijkoprit. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com

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

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

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

Verharding hoofdlooppaden kerkhof in Winssen

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

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

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

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

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



Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar

Op 1 oktober jongstleden werd in de kerk in Ewijk het feit gevierd dat het 
kerkgebouw precies 100 jaar geleden is ingewijd. Dat kan u niet zijn ontgaan. 
Een speciaal voor de feestelijkheden ingesteld comité heeft zich drie jaar lang 
ingezet om er een mooie viering van te maken. Drie jaar waarin het 
jubileumboek ontstond en er o.a. 20 keer uitgebreid vergaderd werd. 

Nadat de kerk volgelopen was en iedereen een plaatsje had gevonden 
trapte Bisschop Mgr. Gerard de Korte om 10.00u af voor een uitgebreide 
eucharistieviering, die door comitéleden en vanuit de pastoraatsgroep 
voorbereid was. Helaas zat de Mgr. met zijn handen aan de perfect ingestelde 
microfoon waardoor hij uiteindelijk achter in de kerk moeilijk te verstaan was. 
Hij benadrukte in deze viering wel dat de parochies alleen kunnen 
voortbestaan als de parochianen betrokkenheid en inzet tonen in het 
welbevinden van hun parochie of geloofsgemeenschap. De eucharistieviering 
werd naast de Mgr. geleid door een aantal geestelijken. Er werd 
gefotografeerd en gefilmd, maar op dusdanige wijze dat men er in de kerk 
geen hinder van ondervond. Een mooie eucharistieviering werd afgesloten met 
het aan de bisschop uitreiken van het eerste exemplaar van het jubileumboek. 
Daarna werd er ook een boek uitgereikt aan de overige geestelijken.

Gaat men doorgaans bij dergelijke gelegenheden meteen snel na 
afloop en de koffie de kerk uit, dit keer niet, mede doordat de cateraar een 
mooie opstelling gemaakt had in de zijgangen en achter in de kerk. Koffie met 
een petitfour, drankjes en hapjes werden geserveerd, waardoor de bezoekers 
bleven hangen. Het comité had zijn best gedaan om er iets feestelijks van te 
maken. Er was een beamer presentatie aangaande het kerkgebouw: in de kerk, 
om de kerk en aan de kerk. Ook attributen uit het ‘rijcke roomsche leven’ 
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verenigingen in Winssen, die gestreden heeft voor de sportzaal bij de Paulus, 
die boeken vol krantenknipsels en andere documenten over zijn dorp 
bewaarde. Hij was onder andere grondlegger van volleybalvereniging The 
Weekenders. In die eerste jaren was er nog geen sprake van een sportzaal. 
Nee, de volleyballers speelden buiten op het schoolplein en trainden bij de 
vroegere Boerenbond aan de Leegstraat. Ook Tennisclub De Winsetters heeft 
veel aan Willem Lam te danken. Voor de aanleg van de banen was gravel 
nodig. Willem ging in overleg met de pannenfabriek in Deest en hielp mee de 
pannen tot gravel te malen. Ontmoetingscentrum De Paulus mag uiteraard niet 
onvermeld blijven. Willem was jarenlang voorzitter van De Paulus, fungeerde 
als aanspreekpunt voor diverse verenigingen, vroeg startsubsidies aan voor 
nieuwe gebruikers van het dorpshuis en ijverde voor een sporthal. Zuinig was 
hij en soms ook eigenzinnig. Maar met resultaat, want de sportzaal staat er en 
wordt veelvuldig gebruikt. Willem Lam was vaak in De Paulus te vinden en 
stak er geregeld de handen uit de mouwen. Menig Winssenaar van een zekere 
leeftijd weet nog wel hoe hij tijdens carnavalsavonden met een lege emmer 
rondliep om glazen op te halen.

Een bestuurder in hart en nieren, zo mocht Willem Lam wel genoemd worden. 
Intelligent, belezen, vasthoudend ook. Hij is raadslid en wethouder geweest, 
voorzitter van de Zonnebloem en niet te vergeten van Hengelsportvereniging 
De Loenensche Well. Een hilarische anekdote uit die tijd: Willem was wel 
voorzitter van De Loenensche Well, maar viste zelf vrijwel nooit. Tijdens een 
concours wierp hij toch een keer een hengeltje uit. “Willem, je hebt beet”, 
riepen plots zijn medevissers. Verbaasd haalde de voorzitter zijn tuig in. Ja, er 
zat een vis aan de haak: een nieuwe haring! Wat zullen de vissers een schik 
gehad hebben aan de waterkant. 

Verheugd waren ook de dorpsgenoten bij wie Willem ieder jaar begonia’s 
ging brengen. Hij bezorgde de bloemen bij mensen die het moeilijk hadden. 
Zo hebben talloze Winssenaren herinneringen aan Willem Lam, al had hij zich 
door zijn afnemende gezondheid de laatste jaren wat teruggetrokken uit het 
dorpsleven. Willem mag dan fysiek niet meer onder ons zijn, hij leeft tot in 
lengte van jaren voort in alles wat hij Winssen heeft nagelaten. 

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

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

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

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

De contactraad Winssen.

Foto’s Jan Roelofs

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

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

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

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start
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Foto: archief B.Wattenberg
Opname omstreeks 1910. Café met de "Gouden Leeuw" zichtbaar op het schild boven bij het 
raam. Personen op de foto v.l.n.r.:Nelleke Heijmans; met hoed is Gradus Coenen; achteraan 
Jacoba (Koos) Coenen; links naast de fiets is Piet Coenen; rechts van de fiets de venter uit Deest 
Johan v. Toor; op de achtergrond achter de hond is het echtpaar Marie Lubeek-Heijmans. 
Achter de hondenkar is Herman v.d. Heuvel, later eigenaar café de "Weegbrug". Geen 
Heijmans.
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Prinses Beatrix Spierfonds

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds willen wij u allemaal bedanken voor 
uw bijdragen aan de collecte van het spierfonds. De collecte werd gehouden 
van 10 t/m 16 sept. Jl. In Winssen heeft de collecte dit jaar het mooie bedrag 
van € 1.011,72 opgebracht. Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl kunt u meer 
lezen over de onderzoeken die ze financieren. Daar kunt u zich ook aanmelden 
voor onze digitale nieuwsbrief. Een aantal keren per jaar wordt u dan op de 
hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen. Ook alle Collectanten van 
het Prinses Beatrix Spierfonds: Hartelijk Dank.

Namens Collecte comite Gerry Schreven.

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

Eerste najaarsstorm knakt rijpe maïs. In de Gelderlander van 
vrijdag 15 september jl. een grote foto van René Lam uit de Kooistraat tussen 
de geknakte maïs. De eerste najaarsstorm van 2017 heeft 18 hectare maïs van 
René in een keer omgeknakt. De oogst was bijna rijp en de maaimachines 
zouden binnen een dag of 10 kunnen gaan oogsten. Opvallend was dat 
sommigen percelen maïs omknakten terwijl maïs op naastgelegen velden fier 
rechtop bleef staan. René geeft aan dat dit met het ras te maken heeft. Dit ras 
heeft hij voor het eerst en blijkt absoluut niet bestand tegen wind en regen. Dat 
het makkelijk omwaait was niet bekend. De maïs op zich was van zeer goede 
kwaliteit met grote prachtige kolven. Geprobeerd wordt om de maïs zo snel 
mogelijk van het land te halen omdat het dan nog goed te gebruiken is. Het 
mag niet verder naar de grond zakken want dan wordt alles bruin en gaat het 
stinken.

Van Heemstraweg wacht op asfalt. Veelvuldige regen hindert werk-
zaamheden. In de krant van 16 september jl. de mededeling dat vanwege het 
slechte weer er geen asfalt gelegd kan worden op de Van Heemstraweg. 
Daarom blijft de weg 2 weken langer dicht. Als het weer de komende weken 
slecht blijft kan dat nog langer zijn. De einddatum van alle werkzaamheden is 
wel vervroegd. Dat komt omdat de aannemer eerder begonnen is met werk-
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heeft veel vertrouwen in de moeder Gods en als het even kan gaat hij naar de 
diensten op de Kapelberg.

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

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

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

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

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

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

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen
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zaamheden zoals afwerking van de bermen en plaatsen van de borden. De weg 
buiten de bebouwd kom wordt ingericht als 60 kilometerweg. De fietspaden 
komen vrij van de rijbaan te liggen. De kruisingen met de Leegstaat, 
Geerstraat en Deijnschestraat worden overzichtelijker ingericht en er komen
andere lichtmasten voorzien van led-verlichting. 

Op zoek naar geld voor herstel muziekkoepel ULTO. In de krant 
van 22 september jl. de mededeling dat de muziekkoepel van ULTO in een 
gevaarlijke slechte toestand verkeert. Opknappen van zowel het dak als het 
front is nodig maar kost te veel geld voor en club met 40 leden. ULTO gaat op 
zoek naar fondsen en wil proberen de koepel die in 1960 is gebouwd op de 
gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Dan kunnen ze aanspraak maken op 
gemeentelijke en provinciale subsidie. Het gebouw is karakteristiek en een 
herkenningspunt in Winssen. ULTO is de eigenaar van het gebouw maar de 
grond is van de kerk. Via optredens wil ULTO proberen geld bijeen te 
sprokkelen om het gebouw te herstellen en te onderhouden. Ook de Stichting 
Historisch Besef Beuningen pleit voor een erkenning van de Winssense 
muziekkoepel als gemeentelijk monument.

Burendag is ook genieten voor mensen die elkaar al jaren kennen.
In de Gelderlander van maandag 25 september jl. een foto van Tonny Janssen 
uit de Leegstaat bij het ontbijt van de burendag in De Paulus. Ook een mooie 
foto waaraan de Torenuilen: Ben Janssen, Janny Henckel, Truus Willems en 
Rien en Fien de Leeuw samen zitten te ontbijten. Rick de Waal, beheerder van 
De Paulus houdt voor het derde jaar een ontbijt voor alle inwoners uit het 
dorp. Hij is klein begonnen met 20 personen en nu met 90 personen! 
Ben Janssen vindt een burendag nodig voor het saamhorigheidsgevoel en ook 
Bianca Kersten is van mening dat de Burendag ideaal is om uitgebreider met 
elkaar te praten. Henk Cobussen vindt het ook belangrijk om af en toe iets 
gezelligs te doen om elkaar beter te leren kennen.

Beuningen zegt nog niets over koepel. In de krant van 28 september 
jl. een foto van de ULTO-koepel. De toekomst van de muziekkoepel blijft 
onzeker. De gemeente wil nog niet zeggen of ze er een gemeentelijk 
monument van wil maken. ULTO ziet dat als een van de mogelijkheden om de 
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r.k. kerk en bezat onroerend goed in het buurtje “de Kriek” grond, huis en 
bakhuis.
Begin 1896 verhuisde Coenen met zijn gezin naar de tegenwoordige Not. 
Steph. Roesstraat vroeger aangeduid als Kweldamschestraat (huisnummer B 
84 later omgenummerd in B 119). Daar ging Matthijs verder als bakker en 
caféhouder van het café genaamd “de Gouden Leeuw”.
Op 13-09-1897 ontstond, door onbekende oorzaak, brand in dat café. Door het 
flink en doortastend optreden van enkele personen kon men de vuurhaard 
doven. Er was in hoofdzaak waterschade ontstaan. Ruim twee maanden na de 
brand overleed Matthijs Coenen op 22-11-1897 in de leeftijd van 32 jaar, 
nalatende vrouw en drie jonge kinderen.
De weduwe Petronella kon, met steun van alle kanten, de zaken draaiende
houden. Zo hield notaris Roes in haar café regelmatig openbare verkopingen 
en dat trok óók publiek van buiten Winssen. De krant van begin april 1898 
meldt; ” De notaris Roes te Winssen zal op woensdag 06-08-1898 om 15.00 
uur bij de weduwe M. Coenen te Winssen, publiek verpachten om te 
beweiden, 47.02.00 ha weiland onder Winssen en Ewijk in 20 kampen en 
percelen”.
Een dergelijke publicatie trok veel belangstellenden en werd er de nodige 
alcohol genuttigd.
Op 06-05-1908 hertrouwde de weduwe Petronella Coenen-v. Kampen met een 
bakker uit Huissen, genaamd Wilhelmus (Wim) Jos. Peters * in Huissen
28-01-1863. En vanaf ongeveer die tijd werd de familie (en zaak) in de 
volksmond aangeduid als: PETERS COENEN. Wim Peters overleed op
03-03-1932 en zijn vrouw Petronella op 23-02-1949. Haar zoon Gradus 
Coenen en zijn zus Koos hadden hun moeder toen al jaren in haar zaken en 
huishouding bijgestaan. En haar zoon Piet, de naaste buur, was zelfstandig 
bakker geworden. Gerard Coenen (*1940 z.v. Piet) werd na Gradus eigenaar 
en beheerder van de “Gouden Leeuw”.
De overbuur van Mathijs Coenen was in 1897 de smid Martinus Stevens. Ik 
(Bart), denk dat het schild dat in 1910 aan de voorgevel is bevestigd met 
daarop een “Gouden Leeuw” door deze smid, in opdracht van Mathijs, is 
gemaakt.
Bart Wattenberg JOzn. Mailadres:bertwattenberg@gmail.com 
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Burendag 2017: Het buurtontbijt Winssen in aantocht!
Zaterdag 23 september 2017 vanaf 9.00 uur, aanschuiven kan tot 10.00 uur
Lekkere broodjes, ham en kaas, thee en koffie. En misschien wel een lekkere 
gekookt eitje! Het team van ontmoetingscentrum de Paulus organiseert 
opnieuw het succesvolle buurtontbijt in Winssen. Gezellig deze dag samen te 
beginnen met een heerlijk ontbijt. Het buurtontbijt is bedoeld voor mensen die 
het leuk vinden om de buurt en elkaar beter te leren kennen. 

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

Team van ontmoetingscentrum de Paulus

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

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

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

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

De Fruithof, nieuwbouwproject. Eindelijk zijn er weer nieuwe 
huizen in Winssen. In de krant van 19 oktober jl. een foto van de wijk De 
Fruithof aan de Leegstraat in Winssen en 2 foto’s van de eerste nieuwe 
bewoners voor deze wijk de heer en mevrouw Kees en Anke Zielman en 
mevrouw Joke van Ingen. Na vele jaren heeft Winssen er weer een wijkje met 
15 woningen bij. De eerste bewoners zijn er inmiddels ingetrokken. Ook voor 
de 2e fase is veel animo want zo’n 30 mensen schreven zich in nog geen 
maand in voor een woning! De bouw van deze woningen start vermoedelijk 
begin volgend jaar. Tot grote vreugde van de Winsenaren. De afgelopen 20 
jaar zijn er namelijk maar 18 woningen gebouwd. Daarom is het belangrijk dat 
er snel woningen bijkomen met name voor de starters om zo het dorp leefbaar 
te houden. Krachtig Winssen heeft hiervoor ook al een oproep gedaan aan de 
Beuningse politiek.

Oud Winssen: Peters Coenen
Nog niet zolang geleden vroeg een oud Winssenaar aan mij of ik wist waarom 
vroeger het café van Gradus Coenen aangeduid werd als Peters Coenen.
Deze aanduiding was tot in de vijftiger jaren in Winssen nog regelmatig te 
horen als men het over deze zaak had. Zoals; zondag is er een toneeluitvoering 
bij Peters Coenen, of ik moet gaan biljarten bij Peters Coenen enz..Terwijl het 
café al jaren in beheer was bij Gradus Coenen getrouwd met oud onder-
wijzeres van de jongensschool Jo de Haardt.
Matthijs Coenen (*03-03-1865), de vader van Gradus, Piet en Koos
(Jacoba) trouwde op 17-05-1889 met de Winssense Petronella Stephanie v. 
Kampen (Wi. 25-05-1862). Matthijs was bakker en herbergier maar daarnaast 
bespeelde hij ook het orgel in de oude kerk. 
Een advertentie, in de krant de Gelderlander, van 23-04-1895 luidt: Gevraagd 
wegens huwelijk van de tegenwoordige, een bekwaam bakkersknecht die 
zelfstandig kan werken. Adres M. Coenen mr. Bakker te Winssen.
Matthijs en Petronella hebben eerst gewoond op het grondstuk waar nu 
pastoor Bertus Vissschedijk woont. 
Een advertentie in de krant van 07-061896 meldt: “Uit de hand te huur, om 
tweemaal te hooien de goed bemeste weide, genaamd “het kerkhof”
afkomstig van M. Coenen”. Coenen woonde aan de Kerkhoek nabij de 
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Kampen (Wi. 25-05-1862). Matthijs was bakker en herbergier maar daarnaast 
bespeelde hij ook het orgel in de oude kerk. 
Een advertentie, in de krant de Gelderlander, van 23-04-1895 luidt: Gevraagd 
wegens huwelijk van de tegenwoordige, een bekwaam bakkersknecht die 
zelfstandig kan werken. Adres M. Coenen mr. Bakker te Winssen.
Matthijs en Petronella hebben eerst gewoond op het grondstuk waar nu 
pastoor Bertus Vissschedijk woont. 
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koepel te kunnen behouden. Ook Historisch Besef Beuningen noemt de koepel 
een prachtig voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur. Zij zijn van mening 
dat het bouwwerk beeldbepalend is voor de kern van Winssen. 

Winssense wint wedstrijd Tuinen van Appeltern. De pergola heeft 
een verhaal. In de krant van zaterdag 30 september jl. een mooie grote foto 
van Laura Knoops bij de door haar ontworpen taps toelopende pergola. Voor 
het eerst in 8 jaar dat de Tuinen van Appeltern een ontwerpwedstrijd houdt 
heeft iemand uit Maas en Waal ook gewonnen! Laura heeft haar diepste 
gedachten de vrije loop gelaten met het tuinontwerp gevangen in schaamte. In 
haar ontwerp is de taps toelopende pergola leidend. De ruimte wordt achterin 
kleiner en daar zitten ook planken met kieren in. Dat is een kunstzinnige 
verwijzing naar vrijwel ieders levensloop. Acht kandidaten konden zich 
uitleven en tuinontwerpen blijven 2 jaar staan. Dit ook om bezoekers het jaar 
na de verkiezing het ontwerp met beplanting die dan beter is aangeslagen te 
laten zien. Proficiat namens ons allen met deze mooie prestatie! 

Hoe is het toch met Krachtig Winssen? In de krant van 5 oktober jl. 
de mededeling dat 10 inwoners van Winssen sinds vorig jaar met 
medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen naar de toekomst 
van hun dorp kijken. Het doel hiervan is om het dorp leefbaarder, socialer en 
meer toekomstbestendig te maken. Aan Peter Lam voorzitter van Krachtig 
Winssen werden een aantal vragen gesteld uit de enquête onder andere: Wat 
vinden Winsenaren van hun dorp. Over het algemeen zijn ze tevreden met hun 
eigen woning en de voorzieningen. Op de vraag of Winssen ook minpunten 
heeft komt uit de enquête dat het groenonderhoud beter mag en de slechte 
bereikbaarheid van Winssen via internet. Krachtig Winssen wil de zaken die 
beter kunnen aan gaan pakken. Ze willen dat in verschillende werkgroepen 
gaan doen. Een aantal mensen hebben zich hiervoor al aangemeld. Ook willen 
ze dat er starterswoningen bij moeten komen. Dat kunnen ze nu ook aantonen 
en hebben ze gedaan aan de Beuningense politiek. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat de tweede fase van Het Fruithof aan de Leegstraat sneller van start gaat. 
De toezegging hebben ze maar het is pas geslaagd als de huizen er ook echt 
staan!
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mededeling dat over 3 weken de verwijdering van de bovenste kleilaag bij de 
voorhaven start zodat in 2018 de echte zandwinning kan beginnen. Dan zal 
gestart worden met de bouw van de haven. Dan zal er gebaggerd worden en 
wordt het eerste zand al gewonnen. Er wordt ook een transportband aangelegd 
naar de Waal en dan kan de echte zandwinning bij de Betenlaan beginnen. Tot 
2031 haalt ontzander Nederzand in het dorp miljoenen tonnen zand en grond 
uit de grond. De Winssenaren krijgen er 2 recreatieve plassen voor terug. Het 
akkoord voor de Geertjesgolf is er niet zomaar gekomen. Er ging een 28 jaar 
durende politieke en juridische strijd aan vooraf tot aan de Raad van State toe. 
De bezwaarmakers maken nu deel uit van de klankbordgroep. Zij 
vertegenwoordigen de bewoners die met de zandwinning te maken hebben.

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

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

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

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

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

Expositie in dijkmagazijn. In de krant van 31 juli jl. de mededeling 
dat beeldend kunstenaar Marjorie Slooff uit Nijmegen in augustus exposeert in 
het Dijmagazijn in Winssen. Haar werken zijn daar iedere zondag tussen 13.00 
uur en 17.00 uur te zien. Zij houdt zich bezig met de buiten en binnenkant van 
mensen dieren en stenen. Ook werkt ze met verschillende materialen als brons, 
loods en polyester. De entree is gratis.
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 28 okt 19.00 B. Visschedijk

Allerheiligen
VN 19.00 pastor Harry 

van Dooren
SZ

zo 29 okt 10.00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

SCA

wo 1 nov Allerheiligen 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

VN 19.00 pastor Jan de 
Waal

AK

do 2 nov

Allerzielen

19.00 WoCo
Allerzielen

LGK 
SSC

19.00 pastor Harry 
van Dooren

Allerheiligen / 
Allerzielen

KOM 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 4 nov 19.00 Jan Volkers --

zo 5 nov 10.00 WoCo VN 10.00 pastor L. Arts SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

za 11 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

De 
Schola

zo 12 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 17 nov 19.00

za 18 nov 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Caecilia 
gem. 
koor

zo 19 nov 10.00 Patroonsfeest 
H. Andreas

AK

za 25 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 19.00 OC AK

zo 26 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 WoCo 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 30 nov Andreasfeest 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 2 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Muzi-
mare

zo 3 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 pastor L. Arts SZ 10.00 Jan de Waal
Sinterklaas

NAG

za 9 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 pastor Harry 
van Dooren

KOM

zo 10 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK
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Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

De Schola
jaargetijdeviering

Christus Koning

31e zondag door 
het jaar

32e zondag door 
het jaar

30e zondag door 
het jaar

datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 28 okt 19.00 B. Visschedijk

Allerheiligen
VN 19.00 pastor Harry 

van Dooren
SZ

zo 29 okt 10.00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

SCA

wo 1 nov Allerheiligen 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

VN 19.00 pastor Jan de 
Waal

AK

do 2 nov

Allerzielen

19.00 WoCo
Allerzielen

LGK 
SSC

19.00 pastor Harry 
van Dooren

Allerheiligen / 
Allerzielen

KOM 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 4 nov 19.00 Jan Volkers --

zo 5 nov 10.00 WoCo VN 10.00 pastor L. Arts SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

za 11 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

De 
Schola

zo 12 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 17 nov 19.00

za 18 nov 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Caecilia 
gem. 
koor

zo 19 nov 10.00 Patroonsfeest 
H. Andreas

AK

za 25 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 19.00 OC AK

zo 26 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 WoCo 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 30 nov Andreasfeest 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 2 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Muzi-
mare

zo 3 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 pastor L. Arts SZ 10.00 Jan de Waal
Sinterklaas

NAG

za 9 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 pastor Harry 
van Dooren

KOM

zo 10 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

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

WoCo
dwars-fluit: M. vd Ven

33e zondag door 
het jaar

2e zondag 
Advent

1e zondag 
Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

De Schola
jaargetijdeviering

Christus Koning

31e zondag door 
het jaar

32e zondag door 
het jaar

30e zondag door 
het jaar

September 2017Parochie H. Johannes XXIII 17September 2017 Parochie H. Johannes XXIII16

datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 9 sep. 19.00 Woco LGK 19.00 Pastor Harry van 

Dooren
KOM

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

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 16 sep. 19.00 WoCo

Zo. 17 sep. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gem. 
koor

Zat. 23 sep. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 24 sep. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 30 sep. 19.00 Pastor Straver SZ

Zo. 1 okt. 10.00 Kerk Ewijk 
100 jaar

LGK & 
SSC

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

Zo. 8 okt. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gezam. 
Koren

Zat. 14 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ

Zo. 15 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 21 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Komore KOM 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 22 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00 WoCo ? 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK
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29e Zondag v/h 
Jaar

WereldMissiedag

November 2017

November 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

17

17

November  2017

November 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

16

16

datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 28 okt 19.00 B. Visschedijk

Allerheiligen
VN 19.00 pastor Harry 

van Dooren
SZ

zo 29 okt 10.00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

SCA

wo 1 nov Allerheiligen 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

VN 19.00 pastor Jan de 
Waal

AK

do 2 nov

Allerzielen

19.00 WoCo
Allerzielen

LGK 
SSC

19.00 pastor Harry 
van Dooren

Allerheiligen / 
Allerzielen

KOM 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 4 nov 19.00 Jan Volkers --

zo 5 nov 10.00 WoCo VN 10.00 pastor L. Arts SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

za 11 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

De 
Schola

zo 12 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 17 nov 19.00

za 18 nov 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Caecilia 
gem. 
koor

zo 19 nov 10.00 Patroonsfeest 
H. Andreas

AK

za 25 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 19.00 OC AK

zo 26 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 WoCo 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 30 nov Andreasfeest 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 2 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Muzi-
mare

zo 3 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 pastor L. Arts SZ 10.00 Jan de Waal
Sinterklaas

NAG

za 9 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 pastor Harry 
van Dooren

KOM

zo 10 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

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

WoCo
dwars-fluit: M. vd Ven

33e zondag door 
het jaar

2e zondag 
Advent

1e zondag 
Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

De Schola
jaargetijdeviering

Christus Koning

31e zondag door 
het jaar

32e zondag door 
het jaar

30e zondag door 
het jaar

datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 28 okt 19.00 B. Visschedijk

Allerheiligen
VN 19.00 pastor Harry 

van Dooren
SZ

zo 29 okt 10.00 B. Visschedijk
Allerheiligen

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

SCA

wo 1 nov Allerheiligen 19.00 B. Visschedijk
Allerzielen

VN 19.00 pastor Jan de 
Waal

AK

do 2 nov

Allerzielen

19.00 WoCo
Allerzielen

LGK 
SSC

19.00 pastor Harry 
van Dooren

Allerheiligen / 
Allerzielen

KOM 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 4 nov 19.00 Jan Volkers --

zo 5 nov 10.00 WoCo VN 10.00 pastor L. Arts SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

za 11 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

De 
Schola

zo 12 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 17 nov 19.00

za 18 nov 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Caecilia 
gem. 
koor

zo 19 nov 10.00 Patroonsfeest 
H. Andreas

AK

za 25 nov 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 19.00 OC AK

zo 26 nov 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 WoCo 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

do 30 nov Andreasfeest 19.00 pastor
Jan de Waal

AK

za 2 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

Dames 19.00 pastor Harry 
van Dooren

Muzi-
mare

zo 3 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 pastor L. Arts SZ 10.00 Jan de Waal
Sinterklaas

NAG

za 9 dec 19.00 pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 19.00 pastor Harry 
van Dooren

KOM

zo 10 dec 10.00 pastor Bertus 
Visschedijk

VN 10.00 pastor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 pastor
Jan de Waal

AK

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

WoCo
dwars-fluit: M. vd Ven

33e zondag door 
het jaar

2e zondag 
Advent

1e zondag 
Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

De Schola
jaargetijdeviering

Christus Koning

31e zondag door 
het jaar

32e zondag door 
het jaar

30e zondag door 
het jaar
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datum "feest" tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor  tijd Pastor Koor tijd Pastor Koor
Zat. 9 sep. 19.00 Woco LGK 19.00 Pastor Harry van 

Dooren
KOM

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

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 16 sep. 19.00 WoCo

Zo. 17 sep. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gem. 
koor

Zat. 23 sep. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 24 sep. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

LGK 10.00 Pastoor Harry 
van Dooren

SZ 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 30 sep. 19.00 Pastor Straver SZ

Zo. 1 okt. 10.00 Kerk Ewijk 
100 jaar

LGK & 
SSC

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

Zo. 8 okt. 10.00 Patroonsfeest 
Alle pastores

Gezam. 
Koren

Zat. 14 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

dames 19.00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ

Zo. 15 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 10.00 Pastor Harry van 
Dooren

Gem. 
koor

9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

Zat. 21 okt. 19.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

-- 19.00 Komore KOM 19.00 Pastor Jan de 
Waal

OC

Zo. 22 okt. 10.00 Pastor Bertus 
Visschedijk

heren 10.00 WoCo ? 9.30 Pastor Jan de 
Waal

AK

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

25e Zondag v/h 
Jaar

26e Zondag v/h 
Jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND IN ONZE 
KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

28e Zondag v/h 
Jaar

24e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Beuningen

23e Zondag v/h 
Jaar

Ziekenzondag

27e Zondag v/h 
Jaar

zondag: Patroons-
feest Joh. XXIII

29e Zondag v/h 
Jaar

WereldMissiedag



De Fruithof, nieuwbouwproject. Eindelijk zijn er weer nieuwe 
huizen in Winssen. In de krant van 19 oktober jl. een foto van de wijk De 
Fruithof aan de Leegstraat in Winssen en 2 foto’s van de eerste nieuwe 
bewoners voor deze wijk de heer en mevrouw Kees en Anke Zielman en 
mevrouw Joke van Ingen. Na vele jaren heeft Winssen er weer een wijkje met 
15 woningen bij. De eerste bewoners zijn er inmiddels ingetrokken. Ook voor 
de 2e fase is veel animo want zo’n 30 mensen schreven zich in nog geen 
maand in voor een woning! De bouw van deze woningen start vermoedelijk 
begin volgend jaar. Tot grote vreugde van de Winsenaren. De afgelopen 20 
jaar zijn er namelijk maar 18 woningen gebouwd. Daarom is het belangrijk dat 
er snel woningen bijkomen met name voor de starters om zo het dorp leefbaar 
te houden. Krachtig Winssen heeft hiervoor ook al een oproep gedaan aan de 
Beuningse politiek.

Oud Winssen: Peters Coenen
Nog niet zolang geleden vroeg een oud Winssenaar aan mij of ik wist waarom 
vroeger het café van Gradus Coenen aangeduid werd als Peters Coenen.
Deze aanduiding was tot in de vijftiger jaren in Winssen nog regelmatig te 
horen als men het over deze zaak had. Zoals; zondag is er een toneeluitvoering 
bij Peters Coenen, of ik moet gaan biljarten bij Peters Coenen enz..Terwijl het 
café al jaren in beheer was bij Gradus Coenen getrouwd met oud onder-
wijzeres van de jongensschool Jo de Haardt.
Matthijs Coenen (*03-03-1865), de vader van Gradus, Piet en Koos
(Jacoba) trouwde op 17-05-1889 met de Winssense Petronella Stephanie v. 
Kampen (Wi. 25-05-1862). Matthijs was bakker en herbergier maar daarnaast 
bespeelde hij ook het orgel in de oude kerk. 
Een advertentie, in de krant de Gelderlander, van 23-04-1895 luidt: Gevraagd 
wegens huwelijk van de tegenwoordige, een bekwaam bakkersknecht die 
zelfstandig kan werken. Adres M. Coenen mr. Bakker te Winssen.
Matthijs en Petronella hebben eerst gewoond op het grondstuk waar nu 
pastoor Bertus Vissschedijk woont. 
Een advertentie in de krant van 07-061896 meldt: “Uit de hand te huur, om 
tweemaal te hooien de goed bemeste weide, genaamd “het kerkhof”
afkomstig van M. Coenen”. Coenen woonde aan de Kerkhoek nabij de 
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koepel te kunnen behouden. Ook Historisch Besef Beuningen noemt de koepel 
een prachtig voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur. Zij zijn van mening 
dat het bouwwerk beeldbepalend is voor de kern van Winssen. 

Winssense wint wedstrijd Tuinen van Appeltern. De pergola heeft 
een verhaal. In de krant van zaterdag 30 september jl. een mooie grote foto 
van Laura Knoops bij de door haar ontworpen taps toelopende pergola. Voor 
het eerst in 8 jaar dat de Tuinen van Appeltern een ontwerpwedstrijd houdt 
heeft iemand uit Maas en Waal ook gewonnen! Laura heeft haar diepste 
gedachten de vrije loop gelaten met het tuinontwerp gevangen in schaamte. In 
haar ontwerp is de taps toelopende pergola leidend. De ruimte wordt achterin 
kleiner en daar zitten ook planken met kieren in. Dat is een kunstzinnige 
verwijzing naar vrijwel ieders levensloop. Acht kandidaten konden zich 
uitleven en tuinontwerpen blijven 2 jaar staan. Dit ook om bezoekers het jaar 
na de verkiezing het ontwerp met beplanting die dan beter is aangeslagen te 
laten zien. Proficiat namens ons allen met deze mooie prestatie! 

Hoe is het toch met Krachtig Winssen? In de krant van 5 oktober jl. 
de mededeling dat 10 inwoners van Winssen sinds vorig jaar met 
medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen naar de toekomst 
van hun dorp kijken. Het doel hiervan is om het dorp leefbaarder, socialer en 
meer toekomstbestendig te maken. Aan Peter Lam voorzitter van Krachtig 
Winssen werden een aantal vragen gesteld uit de enquête onder andere: Wat 
vinden Winsenaren van hun dorp. Over het algemeen zijn ze tevreden met hun 
eigen woning en de voorzieningen. Op de vraag of Winssen ook minpunten 
heeft komt uit de enquête dat het groenonderhoud beter mag en de slechte 
bereikbaarheid van Winssen via internet. Krachtig Winssen wil de zaken die 
beter kunnen aan gaan pakken. Ze willen dat in verschillende werkgroepen 
gaan doen. Een aantal mensen hebben zich hiervoor al aangemeld. Ook willen 
ze dat er starterswoningen bij moeten komen. Dat kunnen ze nu ook aantonen 
en hebben ze gedaan aan de Beuningense politiek. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat de tweede fase van Het Fruithof aan de Leegstraat sneller van start gaat. 
De toezegging hebben ze maar het is pas geslaagd als de huizen er ook echt 
staan!
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mededeling dat over 3 weken de verwijdering van de bovenste kleilaag bij de 
voorhaven start zodat in 2018 de echte zandwinning kan beginnen. Dan zal 
gestart worden met de bouw van de haven. Dan zal er gebaggerd worden en 
wordt het eerste zand al gewonnen. Er wordt ook een transportband aangelegd 
naar de Waal en dan kan de echte zandwinning bij de Betenlaan beginnen. Tot 
2031 haalt ontzander Nederzand in het dorp miljoenen tonnen zand en grond 
uit de grond. De Winssenaren krijgen er 2 recreatieve plassen voor terug. Het 
akkoord voor de Geertjesgolf is er niet zomaar gekomen. Er ging een 28 jaar 
durende politieke en juridische strijd aan vooraf tot aan de Raad van State toe. 
De bezwaarmakers maken nu deel uit van de klankbordgroep. Zij 
vertegenwoordigen de bewoners die met de zandwinning te maken hebben.

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

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

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

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

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

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

zaamheden zoals afwerking van de bermen en plaatsen van de borden. De weg 
buiten de bebouwd kom wordt ingericht als 60 kilometerweg. De fietspaden 
komen vrij van de rijbaan te liggen. De kruisingen met de Leegstaat, 
Geerstraat en Deijnschestraat worden overzichtelijker ingericht en er komen
andere lichtmasten voorzien van led-verlichting. 

Op zoek naar geld voor herstel muziekkoepel ULTO. In de krant 
van 22 september jl. de mededeling dat de muziekkoepel van ULTO in een 
gevaarlijke slechte toestand verkeert. Opknappen van zowel het dak als het 
front is nodig maar kost te veel geld voor en club met 40 leden. ULTO gaat op 
zoek naar fondsen en wil proberen de koepel die in 1960 is gebouwd op de 
gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Dan kunnen ze aanspraak maken op 
gemeentelijke en provinciale subsidie. Het gebouw is karakteristiek en een 
herkenningspunt in Winssen. ULTO is de eigenaar van het gebouw maar de 
grond is van de kerk. Via optredens wil ULTO proberen geld bijeen te 
sprokkelen om het gebouw te herstellen en te onderhouden. Ook de Stichting 
Historisch Besef Beuningen pleit voor een erkenning van de Winssense 
muziekkoepel als gemeentelijk monument.

Burendag is ook genieten voor mensen die elkaar al jaren kennen.
In de Gelderlander van maandag 25 september jl. een foto van Tonny Janssen 
uit de Leegstaat bij het ontbijt van de burendag in De Paulus. Ook een mooie 
foto waaraan de Torenuilen: Ben Janssen, Janny Henckel, Truus Willems en 
Rien en Fien de Leeuw samen zitten te ontbijten. Rick de Waal, beheerder van 
De Paulus houdt voor het derde jaar een ontbijt voor alle inwoners uit het 
dorp. Hij is klein begonnen met 20 personen en nu met 90 personen! 
Ben Janssen vindt een burendag nodig voor het saamhorigheidsgevoel en ook 
Bianca Kersten is van mening dat de Burendag ideaal is om uitgebreider met 
elkaar te praten. Henk Cobussen vindt het ook belangrijk om af en toe iets 
gezelligs te doen om elkaar beter te leren kennen.

Beuningen zegt nog niets over koepel. In de krant van 28 september 
jl. een foto van de ULTO-koepel. De toekomst van de muziekkoepel blijft 
onzeker. De gemeente wil nog niet zeggen of ze er een gemeentelijk 
monument van wil maken. ULTO ziet dat als een van de mogelijkheden om de 
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r.k. kerk en bezat onroerend goed in het buurtje “de Kriek” grond, huis en 
bakhuis.
Begin 1896 verhuisde Coenen met zijn gezin naar de tegenwoordige Not. 
Steph. Roesstraat vroeger aangeduid als Kweldamschestraat (huisnummer B 
84 later omgenummerd in B 119). Daar ging Matthijs verder als bakker en 
caféhouder van het café genaamd “de Gouden Leeuw”.
Op 13-09-1897 ontstond, door onbekende oorzaak, brand in dat café. Door het 
flink en doortastend optreden van enkele personen kon men de vuurhaard 
doven. Er was in hoofdzaak waterschade ontstaan. Ruim twee maanden na de 
brand overleed Matthijs Coenen op 22-11-1897 in de leeftijd van 32 jaar, 
nalatende vrouw en drie jonge kinderen.
De weduwe Petronella kon, met steun van alle kanten, de zaken draaiende
houden. Zo hield notaris Roes in haar café regelmatig openbare verkopingen 
en dat trok óók publiek van buiten Winssen. De krant van begin april 1898 
meldt; ” De notaris Roes te Winssen zal op woensdag 06-08-1898 om 15.00 
uur bij de weduwe M. Coenen te Winssen, publiek verpachten om te 
beweiden, 47.02.00 ha weiland onder Winssen en Ewijk in 20 kampen en 
percelen”.
Een dergelijke publicatie trok veel belangstellenden en werd er de nodige 
alcohol genuttigd.
Op 06-05-1908 hertrouwde de weduwe Petronella Coenen-v. Kampen met een 
bakker uit Huissen, genaamd Wilhelmus (Wim) Jos. Peters * in Huissen
28-01-1863. En vanaf ongeveer die tijd werd de familie (en zaak) in de 
volksmond aangeduid als: PETERS COENEN. Wim Peters overleed op
03-03-1932 en zijn vrouw Petronella op 23-02-1949. Haar zoon Gradus 
Coenen en zijn zus Koos hadden hun moeder toen al jaren in haar zaken en 
huishouding bijgestaan. En haar zoon Piet, de naaste buur, was zelfstandig 
bakker geworden. Gerard Coenen (*1940 z.v. Piet) werd na Gradus eigenaar 
en beheerder van de “Gouden Leeuw”.
De overbuur van Mathijs Coenen was in 1897 de smid Martinus Stevens. Ik 
(Bart), denk dat het schild dat in 1910 aan de voorgevel is bevestigd met 
daarop een “Gouden Leeuw” door deze smid, in opdracht van Mathijs, is 
gemaakt.
Bart Wattenberg JOzn. Mailadres:bertwattenberg@gmail.com 
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Burendag 2017: Het buurtontbijt Winssen in aantocht!
Zaterdag 23 september 2017 vanaf 9.00 uur, aanschuiven kan tot 10.00 uur
Lekkere broodjes, ham en kaas, thee en koffie. En misschien wel een lekkere 
gekookt eitje! Het team van ontmoetingscentrum de Paulus organiseert 
opnieuw het succesvolle buurtontbijt in Winssen. Gezellig deze dag samen te 
beginnen met een heerlijk ontbijt. Het buurtontbijt is bedoeld voor mensen die 
het leuk vinden om de buurt en elkaar beter te leren kennen. 

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

Team van ontmoetingscentrum de Paulus

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

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

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

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



Foto: archief B.Wattenberg
Opname omstreeks 1910. Café met de "Gouden Leeuw" zichtbaar op het schild boven bij het 
raam. Personen op de foto v.l.n.r.:Nelleke Heijmans; met hoed is Gradus Coenen; achteraan 
Jacoba (Koos) Coenen; links naast de fiets is Piet Coenen; rechts van de fiets de venter uit Deest 
Johan v. Toor; op de achtergrond achter de hond is het echtpaar Marie Lubeek-Heijmans. 
Achter de hondenkar is Herman v.d. Heuvel, later eigenaar café de "Weegbrug". Geen 
Heijmans.
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Prinses Beatrix Spierfonds

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds willen wij u allemaal bedanken voor 
uw bijdragen aan de collecte van het spierfonds. De collecte werd gehouden 
van 10 t/m 16 sept. Jl. In Winssen heeft de collecte dit jaar het mooie bedrag 
van € 1.011,72 opgebracht. Op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl kunt u meer 
lezen over de onderzoeken die ze financieren. Daar kunt u zich ook aanmelden 
voor onze digitale nieuwsbrief. Een aantal keren per jaar wordt u dan op de 
hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen. Ook alle Collectanten van 
het Prinses Beatrix Spierfonds: Hartelijk Dank.

Namens Collecte comite Gerry Schreven.

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

Eerste najaarsstorm knakt rijpe maïs. In de Gelderlander van 
vrijdag 15 september jl. een grote foto van René Lam uit de Kooistraat tussen 
de geknakte maïs. De eerste najaarsstorm van 2017 heeft 18 hectare maïs van 
René in een keer omgeknakt. De oogst was bijna rijp en de maaimachines 
zouden binnen een dag of 10 kunnen gaan oogsten. Opvallend was dat 
sommigen percelen maïs omknakten terwijl maïs op naastgelegen velden fier 
rechtop bleef staan. René geeft aan dat dit met het ras te maken heeft. Dit ras 
heeft hij voor het eerst en blijkt absoluut niet bestand tegen wind en regen. Dat 
het makkelijk omwaait was niet bekend. De maïs op zich was van zeer goede 
kwaliteit met grote prachtige kolven. Geprobeerd wordt om de maïs zo snel 
mogelijk van het land te halen omdat het dan nog goed te gebruiken is. Het 
mag niet verder naar de grond zakken want dan wordt alles bruin en gaat het 
stinken.

Van Heemstraweg wacht op asfalt. Veelvuldige regen hindert werk-
zaamheden. In de krant van 16 september jl. de mededeling dat vanwege het 
slechte weer er geen asfalt gelegd kan worden op de Van Heemstraweg. 
Daarom blijft de weg 2 weken langer dicht. Als het weer de komende weken 
slecht blijft kan dat nog langer zijn. De einddatum van alle werkzaamheden is 
wel vervroegd. Dat komt omdat de aannemer eerder begonnen is met werk-
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heeft veel vertrouwen in de moeder Gods en als het even kan gaat hij naar de 
diensten op de Kapelberg.

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

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

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

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

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

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

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen
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Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Lees meer over het Prinses Beatrix Spierfonds op: 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

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

Toneelvereniging Plankenkoorts uit Winssen

Ewijk

Kerk Ewijk 100 jaar

Op 1 oktober jongstleden werd in de kerk in Ewijk het feit gevierd dat het 
kerkgebouw precies 100 jaar geleden is ingewijd. Dat kan u niet zijn ontgaan. 
Een speciaal voor de feestelijkheden ingesteld comité heeft zich drie jaar lang 
ingezet om er een mooie viering van te maken. Drie jaar waarin het 
jubileumboek ontstond en er o.a. 20 keer uitgebreid vergaderd werd. 

Nadat de kerk volgelopen was en iedereen een plaatsje had gevonden 
trapte Bisschop Mgr. Gerard de Korte om 10.00u af voor een uitgebreide 
eucharistieviering, die door comitéleden en vanuit de pastoraatsgroep 
voorbereid was. Helaas zat de Mgr. met zijn handen aan de perfect ingestelde 
microfoon waardoor hij uiteindelijk achter in de kerk moeilijk te verstaan was. 
Hij benadrukte in deze viering wel dat de parochies alleen kunnen 
voortbestaan als de parochianen betrokkenheid en inzet tonen in het 
welbevinden van hun parochie of geloofsgemeenschap. De eucharistieviering 
werd naast de Mgr. geleid door een aantal geestelijken. Er werd 
gefotografeerd en gefilmd, maar op dusdanige wijze dat men er in de kerk 
geen hinder van ondervond. Een mooie eucharistieviering werd afgesloten met 
het aan de bisschop uitreiken van het eerste exemplaar van het jubileumboek. 
Daarna werd er ook een boek uitgereikt aan de overige geestelijken.

Gaat men doorgaans bij dergelijke gelegenheden meteen snel na 
afloop en de koffie de kerk uit, dit keer niet, mede doordat de cateraar een 
mooie opstelling gemaakt had in de zijgangen en achter in de kerk. Koffie met 
een petitfour, drankjes en hapjes werden geserveerd, waardoor de bezoekers 
bleven hangen. Het comité had zijn best gedaan om er iets feestelijks van te 
maken. Er was een beamer presentatie aangaande het kerkgebouw: in de kerk, 
om de kerk en aan de kerk. Ook attributen uit het ‘rijcke roomsche leven’ 
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verenigingen in Winssen, die gestreden heeft voor de sportzaal bij de Paulus, 
die boeken vol krantenknipsels en andere documenten over zijn dorp 
bewaarde. Hij was onder andere grondlegger van volleybalvereniging The 
Weekenders. In die eerste jaren was er nog geen sprake van een sportzaal. 
Nee, de volleyballers speelden buiten op het schoolplein en trainden bij de 
vroegere Boerenbond aan de Leegstraat. Ook Tennisclub De Winsetters heeft 
veel aan Willem Lam te danken. Voor de aanleg van de banen was gravel 
nodig. Willem ging in overleg met de pannenfabriek in Deest en hielp mee de 
pannen tot gravel te malen. Ontmoetingscentrum De Paulus mag uiteraard niet 
onvermeld blijven. Willem was jarenlang voorzitter van De Paulus, fungeerde 
als aanspreekpunt voor diverse verenigingen, vroeg startsubsidies aan voor 
nieuwe gebruikers van het dorpshuis en ijverde voor een sporthal. Zuinig was 
hij en soms ook eigenzinnig. Maar met resultaat, want de sportzaal staat er en 
wordt veelvuldig gebruikt. Willem Lam was vaak in De Paulus te vinden en 
stak er geregeld de handen uit de mouwen. Menig Winssenaar van een zekere 
leeftijd weet nog wel hoe hij tijdens carnavalsavonden met een lege emmer 
rondliep om glazen op te halen.

Een bestuurder in hart en nieren, zo mocht Willem Lam wel genoemd worden. 
Intelligent, belezen, vasthoudend ook. Hij is raadslid en wethouder geweest, 
voorzitter van de Zonnebloem en niet te vergeten van Hengelsportvereniging 
De Loenensche Well. Een hilarische anekdote uit die tijd: Willem was wel 
voorzitter van De Loenensche Well, maar viste zelf vrijwel nooit. Tijdens een 
concours wierp hij toch een keer een hengeltje uit. “Willem, je hebt beet”, 
riepen plots zijn medevissers. Verbaasd haalde de voorzitter zijn tuig in. Ja, er 
zat een vis aan de haak: een nieuwe haring! Wat zullen de vissers een schik 
gehad hebben aan de waterkant. 

Verheugd waren ook de dorpsgenoten bij wie Willem ieder jaar begonia’s 
ging brengen. Hij bezorgde de bloemen bij mensen die het moeilijk hadden. 
Zo hebben talloze Winssenaren herinneringen aan Willem Lam, al had hij zich 
door zijn afnemende gezondheid de laatste jaren wat teruggetrokken uit het 
dorpsleven. Willem mag dan fysiek niet meer onder ons zijn, hij leeft tot in 
lengte van jaren voort in alles wat hij Winssen heeft nagelaten. 

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

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

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

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

De contactraad Winssen.

Foto’s Jan Roelofs

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

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

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

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start
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ontbraken op deze presentatie niet. Aan de andere kant werden voor in de kerk
de jubileumboeken verkocht aan de voorinschrijvers en overige 
geïnteresseerden. Genodigden en vrijwilligers konden een gratis boek in 
ontvangst nemen. Gratis of niet, het jubileumboek vond gretig aftrek. In de 
pastorie werden de geestelijken intussen vergast op soep en broodjes. Rond 
half vier vertrokken de laatste gasten met een speciaal voor deze gelegenheid 
voor ieder gezin beschikbaar gestelde jubileumkaars. Na nog even de 
belangrijkste zaken opgeruimd te hebben in de kerk werd er door het comité 
nagepraat in de pastorie onder het genot van de over gebleven soep en een 
wijntje. De bisschop had niet alles opgemaakt. 
Tip: het jubileumboek kan overigens mooi dienen als cadeau voor verjaardag, 
sinterklaas of kerstmis. Tenslotte dank aan de vrijwilligers die belangeloos 
hebben geholpen dit jubileum tot een succes te maken. 

Het comité

Boeken zijn te koop bij :
Arno Spin, Blatenplak 3 Ewijk, Tel. 06-12632636
Pastorie Winssen, Pastor Visschedijk, 0487-521404
Pastorie Ewijk, Dinsdag en donderdag van 10.00u-12.00u, 0487-521459

Foto: Arno Spin

ontbraken op deze presentatie niet. Aan de andere kant werden voor in de kerk
de jubileumboeken verkocht aan de voorinschrijvers en overige 
geïnteresseerden. Genodigden en vrijwilligers konden een gratis boek in 
ontvangst nemen. Gratis of niet, het jubileumboek vond gretig aftrek. In de 
pastorie werden de geestelijken intussen vergast op soep en broodjes. Rond 
half vier vertrokken de laatste gasten met een speciaal voor deze gelegenheid 
voor ieder gezin beschikbaar gestelde jubileumkaars. Na nog even de 
belangrijkste zaken opgeruimd te hebben in de kerk werd er door het comité 
nagepraat in de pastorie onder het genot van de over gebleven soep en een 
wijntje. De bisschop had niet alles opgemaakt. 
Tip: het jubileumboek kan overigens mooi dienen als cadeau voor verjaardag, 
sinterklaas of kerstmis. Tenslotte dank aan de vrijwilligers die belangeloos 
hebben geholpen dit jubileum tot een succes te maken. 

Het comité

Boeken zijn te koop bij :
Arno Spin, Blatenplak 3 Ewijk, Tel. 06-12632636
Pastorie Winssen, Pastor Visschedijk, 0487-521404
Pastorie Ewijk, Dinsdag en donderdag van 10.00u-12.00u, 0487-521459

Foto: Arno Spin

Degenen die zijn gestorven tussen 1-11-2015 en 1-11-2016
25-12-2015 Albert van den Heuvel .............................81 jaar
04-01-2016 Toon Willems .........................................88 jaar
26-01-2016 Jan van Weli.............................................86 jaar
21-02-2016 Sjaak Smits ..............................................76 jaar
26-02-2016 Georg Bergfelder .....................................64 jaar
19-03-2016 Jo Hermsen ..............................................78 jaar
16-04-2016 Wim van der Geijn...................................81 jaar
15-05-2016 Mien Wammes - van der Geijn................90 jaar
29-07-2016 Nellie Barends - Verberkt ........................90 jaar

Goede God, wij danken U voor deze mensen, die ons zo nabij en dierbaar 
waren en die nu zijn weggevallen uit onze wereld. Wij (proberen U te) danken 
voor alle vriendschap die van hen is uitgegaan en voor de vrede die zij hebben 
gebracht. Wij bidden U dat er niets van deze mensenlevens verloren zal gaan, 
dat wat zij geleefd en gedaan hebben ten goede zal komen aan deze, onze 
wereld, en dat alles wat hen heilig was, geëerbiedigd mag worden door de 
mensen die na hen komen, en dat zij in alles waarin zij groot zijn geweest tot 
ons mogen blijven spreken. Wij bidden U dat zij voort mogen leven in hun 
kinderen, in hun hart en levensdurf, in hun gedachten en in hun geweten…
Goede God, wij bidden ook voor ons zelf, die door dit verlies beproefd
worden; dat wij het verlies niet wegpraten, niet ontvluchten, maar het ook niet 
koesteren, zodat het ons verstikt en eenzaam maakt. God geve dat wij ons 
opnieuw durven toe vertrouwen aan dit leven…
Goede God, wij bidden voor allen die moeten leven nu met een lege plaats aan 
hun zijde, voor allen die treuren om een echtgenoot of echtgenote, om een 
vader of moeder, voor een zoon of dochter, voor een vriend of vriendin, die 
weg vielen uit hun kring, om een gemis dat niet te noemen is…

Goede God, geef hen de eeuwige rust

In memoriam Willem Lam:
‘founding father’ van het Winssense verenigingsleven

Wie Willem Lam zegt, zegt Winssen. Hij kwam er ter wereld op 5 juli 1932 
en woonde er bijna zijn hele leven. Op 1 september 2017 overleed hij op 85-
jarige leeftijd. Willem Lam, de man die aan de basis heeft gestaan van tal van 
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04-01-2016 Toon Willems .........................................88 jaar
26-01-2016 Jan van Weli.............................................86 jaar
21-02-2016 Sjaak Smits ..............................................76 jaar
26-02-2016 Georg Bergfelder .....................................64 jaar
19-03-2016 Jo Hermsen ..............................................78 jaar
16-04-2016 Wim van der Geijn...................................81 jaar
15-05-2016 Mien Wammes - van der Geijn................90 jaar
29-07-2016 Nellie Barends - Verberkt ........................90 jaar

Goede God, wij danken U voor deze mensen, die ons zo nabij en dierbaar 
waren en die nu zijn weggevallen uit onze wereld. Wij (proberen U te) danken 
voor alle vriendschap die van hen is uitgegaan en voor de vrede die zij hebben 
gebracht. Wij bidden U dat er niets van deze mensenlevens verloren zal gaan, 
dat wat zij geleefd en gedaan hebben ten goede zal komen aan deze, onze 
wereld, en dat alles wat hen heilig was, geëerbiedigd mag worden door de 
mensen die na hen komen, en dat zij in alles waarin zij groot zijn geweest tot 
ons mogen blijven spreken. Wij bidden U dat zij voort mogen leven in hun 
kinderen, in hun hart en levensdurf, in hun gedachten en in hun geweten…
Goede God, wij bidden ook voor ons zelf, die door dit verlies beproefd
worden; dat wij het verlies niet wegpraten, niet ontvluchten, maar het ook niet 
koesteren, zodat het ons verstikt en eenzaam maakt. God geve dat wij ons 
opnieuw durven toe vertrouwen aan dit leven…
Goede God, wij bidden voor allen die moeten leven nu met een lege plaats aan 
hun zijde, voor allen die treuren om een echtgenoot of echtgenote, om een 
vader of moeder, voor een zoon of dochter, voor een vriend of vriendin, die 
weg vielen uit hun kring, om een gemis dat niet te noemen is…

Goede God, geef hen de eeuwige rust
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Wie Willem Lam zegt, zegt Winssen. Hij kwam er ter wereld op 5 juli 1932 
en woonde er bijna zijn hele leven. Op 1 september 2017 overleed hij op 85-
jarige leeftijd. Willem Lam, de man die aan de basis heeft gestaan van tal van 
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3-Antonia Elisabeth (Bets) Alders * Winssen 04-12-1896 en † in het 
ziekenhuis in Nijmegen † 02-10-1972. Zij was getrouwd met Ewijkenaar 
Hendrik Bos (*27-09-1891). Zij hebben gewoond in Winssen in de Geerstraat 
hoek Van Heemstraweg; 
4-Theodora Willems * Ewijk 17-01-1863. Zij trouwde in Ewijk op 06-11-
1888 met Wilhelmus Bos; 
5-Wilhelmina (Mien) Th. Bos * Ewijk 28-03-1901 en in het ziekenhuis te 
Nijmegen † 13-05-1985. Zij is op 27-07-1927 in Ewijk getrouwd met de 
persoon rechts naast haar:
6- Mathijs (Thous) Th. Lam *Winssen 14-10-1897 en daar † 09-01-1978. 
Thous was veehandelaar. Zij hebben in Winssen gewoond in de Molenstraat 
(vroeger Hoekschestraat) en in de Notaris Steph. Roesstraat nabij de dijkoprit. 
©Bart Wattenberg JOzn. E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com

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

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

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

Verharding hoofdlooppaden kerkhof in Winssen

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

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

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

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

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

ALLERZIELEN 2017 - WINSSEN
Woensdag 1 november a.s. willen we onze dierbare overleden familie en 
vrienden speciaal gedenken in onze kerk. De viering begint om 19.00 uur 
(zeven uur). Ons koor Vita Nuova zal ook aanwezig zijn bij deze viering. 
Tijdens de dienst worden de namen van onze dierbare overledenen van de 
laatste twee jaren met name genoemd, en de kruisjes van hen die gestorven 
zijn tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 zullen worden teruggegeven aan de 
familie. De overledenen van tussen 1-11-2016 en heden zullen worden 
verplaatst. De betreffende families zullen hierover bericht krijgen. Na afloop 
van de viering is er (alleen bij goed weer) een processie naar ons kerkhof, 
waar een korte zegengebed wordt uitgesproken voor degenen die op het 
kerkhof begraven liggen en voor degenen wier urn in het columbarium staat 
van de oude toren. Het zou mooi zijn dat degenen die meegaan in deze 
processie een kaars of een lichtje meebrengen, die geplaatst kan worden op het 
graf of bij de urn.

Degenen die zijn gestorven na 1 november vorig jaar
13-11-2016 Riek Janssen - Kroes................................88 jaar
04-01-2017 Nellie Wattenberg - van Dijk...................78 jaar
19-02-2017 Marie Smits - Kroes .................................86 jaar
02-03-2017 Hans Jansen..............................................56 jaar
19-03-2017 Gerard Willems........................................80 jaar
08-04-2017 Ria Lamers - van Druten..........................62 jaar
18-05-2017 Toon van Gaalen......................................92 jaar
22-05-2017 Anna Maria den Brok - van Dongen........86 jaar
23-05-2017 Truus Ruiter - Huiskens ...........................94 jaar
08-06-2017 Herman van Welie ...................................88 jaar
22-06-2017 Nellie van Welie - Beck...........................84 jaar
23-06-2017 Huib van den Berg ...................................66 jaar
25-06-2017 Wim van der Hagt....................................88 jaar
14-08-2017 Broer Reuvers ..........................................80 jaar
15-08-2017 Riekie Warris - Schrader..........................93 jaar
30-08-2017 Marietje Litjes – Wilting..........................82 jaar
18-09-2017 Dien Jacobs - Geurts ..............................102 jaar
26-09-2017 Liesbeth Perlo - van Zuijlen.....................67 jaar
01-10-2017 Leo van Mil..............................................80 jaar
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processie een kaars of een lichtje meebrengen, die geplaatst kan worden op het 
graf of bij de urn.
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19-02-2017 Marie Smits - Kroes .................................86 jaar
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ALLERZIELEN 2017 – EWIJK
Donderdag 2 november a.s. willen we onze dierbare overleden familie en 
vrienden speciaal gedenken in onze kerk. De viering, een woord- en 
communieviering, begint om 19.00 uur. Ons koor Sursum Corda zal ook 
aanwezig zijn bij deze viering. Tijdens de dienst worden de namen van onze 
dierbare overledenen van de laatste twee jaren men name genoemd, en de 
kruisjes van hen, die gestorven zijn tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 zullen 
worden teruggegeven aan de familie. De overledenen van tussen 1-11-2016 en 
heden zullen worden verplaatst. De betreffende families zullen hierover 
bericht krijgen.
Degenen die zijn gestorven na 1 november vorig jaar:

Frans Hoes...................................................................84 jaar
Jo Schaminee...............................................................81 jaar
Riek Dekkers - Arts.....................................................87 jaar
Meid Coenders - ten Broek .........................................81 jaar
Rieka Engelen .............................................................82 jaar
Christien Hendriks - v.d.Vloet ....................................91 jaar
Riek van der zandt - Elsen...........................................93 jaar
Monique Wammes - van Haalen .................................50 jaar
Pastoor Arnold Peters (Alverna Wychen) ...................96 jaar
Annie Tromp - Tromp.................................................88 jaar
Mevrouw Van Heumen - Boerakker .........................100 jaar
Mientje van As - Thijssen ...........................................72 jaar
Diaken Jan van den Akker (Druten)............................69 jaar
Annie van Druten - Weustink......................................88 jaar
Jan Vermeulen (Boven Leeuwen) ...............................71 jaar
Erna Roggen................................................................85 jaar
Annie Jacobs - Gerrits .................................................80 jaar

Degenen die zijn gestorven tussen 1-11-2015 en 1-11-2016
Bets van Hulst .............................................................84 jaar
Chris Wattenber ..........................................................81 jaar
Thea Degen - Janssen..................................................92 jaar
Fred Bruisten...............................................................52 jaar
Jan Willems.................................................................91 jaar
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Heer geef hen de eeuwige rust, dat ze mogen rusten in vrede

ALLERZIELEN 2017 – EWIJK
Donderdag 2 november a.s. willen we onze dierbare overleden familie en 
vrienden speciaal gedenken in onze kerk. De viering, een woord- en 
communieviering, begint om 19.00 uur. Ons koor Sursum Corda zal ook 
aanwezig zijn bij deze viering. Tijdens de dienst worden de namen van onze 
dierbare overledenen van de laatste twee jaren men name genoemd, en de 
kruisjes van hen, die gestorven zijn tussen 1-11-2015 en 1-11-2016 zullen 
worden teruggegeven aan de familie. De overledenen van tussen 1-11-2016 en 
heden zullen worden verplaatst. De betreffende families zullen hierover 
bericht krijgen.
Degenen die zijn gestorven na 1 november vorig jaar:

Frans Hoes...................................................................84 jaar
Jo Schaminee...............................................................81 jaar
Riek Dekkers - Arts.....................................................87 jaar
Meid Coenders - ten Broek .........................................81 jaar
Rieka Engelen .............................................................82 jaar
Christien Hendriks - v.d.Vloet ....................................91 jaar
Riek van der zandt - Elsen...........................................93 jaar
Monique Wammes - van Haalen.................................50 jaar
Pastoor Arnold Peters (Alverna Wychen) ...................96 jaar
Annie Tromp - Tromp.................................................88 jaar
Mevrouw Van Heumen - Boerakker .........................100 jaar
Mientje van As - Thijssen ...........................................72 jaar
Diaken Jan van den Akker (Druten)............................69 jaar
Annie van Druten - Weustink......................................88 jaar
Jan Vermeulen (Boven Leeuwen) ...............................71 jaar
Erna Roggen................................................................85 jaar
Annie Jacobs - Gerrits .................................................80 jaar

Degenen die zijn gestorven tussen 1-11-2015 en 1-11-2016
Bets van Hulst .............................................................84 jaar
Chris Wattenber ..........................................................81 jaar
Thea Degen - Janssen..................................................92 jaar
Fred Bruisten...............................................................52 jaar
Jan Willems.................................................................91 jaar
Nelly de Klein - Hock .................................................85 jaar
Hent Hoes....................................................................90 jaar
Gerda Willems (Ger de Weurt) ...................................83 jaar

Heer geef hen de eeuwige rust, dat ze mogen rusten in vrede

November 2017

November 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

23

23

November 2017

November 2017

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

10

10

Winssen

Voetbalwedstrijd: mooie afsluiting van mijn gouden priesterfeest

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

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

Ewijk

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

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

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

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

Het Comité 100 jaar kerk
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 
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NIEUWS VAN DE CONTACTRAAD EWIJK 
Dit is de eerste keer dat er nieuws verschijnt van de zogeheten contactraad 
voor de geloofsgemeenschap (voorheen parochie) Ewijk. Enige uitleg over 
deze contactraad. 
- Vormt in feite de schakel tussen het nieuwe parochiebestuur en de 

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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Winssen

VLINDERS….VLINDERS….VLINDERS

Vlinders zijn mooie rondfladderende kleine diertjes, die altijd wel iets vrolijks 
oproepen. In de Indonesische samenleving hebben de vlinders een soort 
“boodschap”, als zij bij mensen rond dwarrelen 
Allereerst brengen de vlinders de boodschap: “er is goed bezoek op komst!”. 
Vlinders worden gezien als voorboden van dit goede nieuws. Ten tweede 
worden vlinders vaak gezien bij overledenen en uitvaarten, alsof de 
overledene nog even een oogje in het zeil houdt, hoe het allemaal verloopt…
Je kunt hierin geloven of niet. Dan puur toeval, maar is meer tussen hemel en 
aarde.
Toch waren er onlangs twee vlinders, die ‘we’ gezien hebben in onze kerk bij 
een viering: Op Tweede Kerstdag vorig jaar zong Vision tijdens de viering 
van 10.00 uur. Albert Jacobs, lid van Vision, was een paar dagen voor 
Kerstmis gestorven. Bij het koor was bij dit optreden een lege plaats. Op het 
einde van de viering gaf Vision nog een toegift. Op de lege plaats van Albert 
kwam zijn zoon staan, en een vlinder kwam uit het niets bij die zoon “zitten”. 
Velen zagen hierin Albert die er nog even weer bij wilde zijn.
Een paar weken geleden, bij de uitvaart van Liesbeth Perlo-van Zuijlen kwam 
er opeens weer een vlinder rondfladderen boven het altaar, toen dochter 
Sandra haar verhaal vertelde over haar moeder. Was dit Liesbeth, die even 
keek of alles goed ging? Twee dagen later zag Fred, de man van Liesbeth, 
twee vlinders ‘zitten’ op het wasgoed buiten dat hing te drogen aan de lijn. 
Kon Liesbeth haar huis nog niet kunnen verlaten?

Wonderlijk, toeval, geloof, hallucinatie, boodschap, oosterse mythe…….
Maar toch!!!!

Pastor Bertus Visschedijk, vroeger pastor in Indonesië
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Contactraad Ewijk – H. Missen te beluisteren!

Alle H. Missen zijn na te luisteren zijn op: www.kerdienstgemist.nl . Ook 
tijdens de vieringen kunnen vele mensen hiervan gebruiken en genieten.
Om op de site te komen klikt u in dit geval Gelderland aan. Daarna zoekt u 
naar uw eigen dorp en Kerk op. De rest volgt u door op de datum te klikken 
(of wat er bij staat) welke H. Mis het betrof.

Eenjarig bestaan Hartensoos Ewijk.

27 oktober 2017 bestaat de ondersteuningsinloop De Hartensoos een jaar.
Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Donderdag 26 oktober 
tijdens de Hartensoos willen we hier aandacht aanschenken. Met koffie met 
wat lekkers, een borreltje en muziek. Graag tot dan.

Iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur is er in MFA `t Hart, Den Elt 
17 in Ewijk een soos voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning en 
opvang. Voor de ondersteuningsinloop is geen indicatie nodig. U kunt uzelf 
aanmelden of U komt samen met iemand kijken. Hebt U behoefte aan 
ondersteuning, een praatje of een vraag voor de wijkwerker dan bent U van 
harte welkom bij de Hartensoos. Aansluitend kunt U gezellig en lekker eten 
bij Eetpunt Ewijk. Het eetpunt is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor 
mensen die niet de Hartensoos bezoeken. Aanmelden voor het eetpunt kan 
uiterlijk op de voorafgaande maandag voor 10.00 uur bij Stichting Perspectief. 
Tel. 024-6750939
Elise Buijs, projectleider Hartensoos Telefoon: 024-6750939 / 0487-523268

Gezellige Kerstmarkt Vrienden van Waelwick

Zaterdag 9 december a.s. wordt er in de Binnentuin van Waelwick te Ewijk 
een gezellige kerstmarkt gehouden. Bent u op zoek naar een mooie versiering 
voor op de tafel, een kerstkribje, kerstkaarten of kerstversiering voor in de 
boom, kom dan eens kijken. De toegang is gratis. 
Het adres is: Waelwick, Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk.
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geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
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wens ik u allen toe. We hopen samen dat het een mooi jaar wordt met vele 
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asielzoekers, Syrië en nog veel meer). Vol goede moed gaan we dit nieuwe 
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“geloofsgemeenschap Antonius van Padua” van Winssen. 

Het is wel even wennen, dit nieuwe parochieblad “Rondom Johannes” 
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onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
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Restauratie kerkbeelden Ewijk

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

Foto: Arno Spin

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

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

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

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

Winssen
Mien Croonen

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

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

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

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

Beuningen
Thé Verploegen

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

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

De zaal is geopend vanaf 19.30u. We starten om 20.00u en eindigen rond 
22.00u

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017

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

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker

*02-12-1947 †22-07-2017

Beuningen 

Grad Daanen 

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

Henk van Wijk 

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

Ergens in 2003 hoorde ik op de radio dat er met succes een mens was 
gekloond. Illegaal en met een hoop kritiek. Er waren al daaraan voorafgaand 
even succesvol schapen, muizen en koeien gekloond. En wie herinnert zich 
niet stier Herman, waarvan de vrouwelijke nakomelingen melk zouden 
produceren die dan voor speciale doeleinden gebruikt zou kunnen worden. De 
aandacht voor het klonen is verflauwd, maar mogelijk loopt er ergens op de 
wereld een 14-jarige jongen rond die in alle opzichten op zijn vader lijkt, nee, 
zelfs ís. Een griezelige gedachte en ik zou niet graag in zijn schoenen staan. 
Een complete ethische discussie hierover is te voeren door deskundigen, maar 
gevoelsmatig wijs ik dat klonen af. Geknutsel door een paar wetenschappers, 
die de gevolgen van hun werkzaamheden niet kunnen overzien.

Maar het geknutsel gaat verder, ondanks de tegenwerking van vele 
mensen. Tegenwoordig knutselt men aan het beschikbare DNA van dieren, 
een andere tak van sport dan het klonen. Genetische manipulatie. Het begon 
onschuldig met het kweken van maïs. Weliswaar met de bedoeling om de 
wereld te voeden, maar met de onduidelijkheid wat de consequenties konden 
zijn. De tegenwerking was groot.

Maar onze wetenschappers zijn niet te stuiten. Snelgroeiende zalm, 
kippen die allergievrije eieren leggen, het is allemaal al het gevolg van hun 
ongebreidelde werklust. Men ziet alleen maar voordelen. Nou gaat dat 
natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar de techniek holt voor de 
ethiek uit. Willen we dit allemaal wel? Mag wat kan? Wat zijn de nadelen? 
Wat wordt de toekomst in deze? 

Persoonlijk ben ik blij met de ontwikkeling dat deze genetische 
manipulatie wordt tegengewerkt. Door o.a. activisten en de publieke opinie. 
En vanuit religieuze hoek. De knutselaars zijn op de stoel van de Allerhoogste 
gekropen en mengen zich in zijn schepping. Herman mag dan nog via zijn 
vrouwelijke nakomelingen geweldige melk produceren, hij heeft het niet 
overleefd. Of de snelgroeiende zalm “in productie” wordt genomen is echter 
niet aan mij om te bepalen. Ik vraag me wel af of O.L.H. genetische 
manipulatie een halt toe zal roepen met de hulp van activisten, publieke opinie 
en religieuzen. Het knutselen gaat door, de weerzin ook.

Theo Coenders
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Overledenen
Ewijk: 
Jan Vermeulen 
 *29-09-1945 Appeltern  †10-09-2017 Nijmegen 
Erna Roggen 
 *09-06-1932 Ewijk   †23-09-2017 Beuningen 
Annie Jacobs-Gerrits 
 *25-05-1937 Nijmegen  †25-09-2017 Beuningen 
 
Weurt  
- 
Winssen: 
Dien Jacobs-Geurts 
 *01-03-1915 Beuningen  †18-09-2017  Beuningen 
Liesbeth Perlo-van Zuijlen 
 *04-04-1950 Nijmegen  †26-09-2017 Nijmegen 
Leo van Mil 
 23-03-1937 Ewijk   †01-10-2017 Winssen 
 
Beuningen: 
Anna van As-van Druten 
 *20-04-1924 Afferden  †02-09-2017 Nijmegen 
Doortje Willems-Sengers 
 *17-12-1923 Beuningen  †09-09-2017 Nijmegen 
Anton de Haan 
 *20-03-1934 Harderwijk  †03-10-2017 Beuningen 
Ena Beijer-Joosten 
 *06-11-1928 Dordrecht  †09-10-2017 Beuningen 
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de Vrienden van Waelwick. Tijdens een van de bezoeken aan Kevelaar, die 
door de Vrienden van Waelwick regelmatig werden georganiseerd, zijn deze 
beelden daar gekocht zodat Pastor Jan de Waal deze in de ruimte van de 
binnentuin van Waelwick een plaatsje kon geven rondom het altaar.

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

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

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

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Bedevaart en dagje uit naar Kevelaer - zaterdag 16 september 2017

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

Dopelingen
Beuningen:                                                                                                                                                 

Esmee Kulsdom Finn Jacobs
Fay Teuwsen Kyra de Geus

Weurt:
Bibi Bakker

Ewijk:
Fleur van Kaam Luuk Blokland
Ian Nuňez Ortiz

Huwelijken
Weurt
Thijs Sanders en Maaike van Wijk

Overledenen 
Diaken Jan van den Akker

*02-12-1947 †22-07-2017
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Beuningen

Allerzielen 2017 - Beuningen
Tijdens de viering van donderdag 2 november (19.00 uur) herdenken we de 
overledenen van het afgelopen jaar.

Claudia Schneberger .................................................. 49 jaar
Door van Wijk - van Raaij ......................................... 88 jaar
Rinus van Haren......................................................... 78 jaar
Lard Glaap.................................................................. 92 jaar
Fien Snellaars - Weijers ............................................. 70 jaar
Paula Remmers - Pauwels .......................................... 88 jaar
Piet Janssen ................................................................ 73 jaar
Riek Peeters - Willems............................................... 91 jaar
Nelly Albers - van der Pol.......................................... 77 jaar
Ab Bruisten ................................................................ 84 jaar
Grad Daanen............................................................... 88 jaar
Henk van Wijk ............................................................51 jaar
Theo Verploegen.........................................................80 jaar
Lucas Schoot ...............................................................62 jaar
Anna van As - van Druten...........................................93 jaar
Doortje Willems - Sengers ..........................................93 jaar
Anton de Haan.............................................................83 jaar
Ena Beijer - Joosten ....................................................88 jaar

• Zaterdag 28 oktober: 15.00 uur: Concert Projectkoor HLS in de 
Corneliuskerk!

• Zondag 17 december: 15.00 uur: Kerstconcert Bronzen stemmen in de 
Corneliuskerk 
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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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gezamenlijk wordt gecoördineerd door de Pastoraatgroep en het 
parochiebestuur. 

Dat verdient een bloemetje 2017 
Verrast u ook een mantelzorger met een gratis bloemetje op 10 november? 
Veel mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Daarom is 10 november 
uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het thema 
“Mantelzorg doe je samen.” 

In de gemeente Beuningen worden mantelzorgers (jong en oud) in het kader 
van de Dag van de Mantelzorg verrast met een gratis mantelzorgbloem. Het 
uitreiken gebeurt op vrijdag 10 november. Kent u een mantelzorger die al 
langdurig zorg verleent en waarvan u vindt dat hij/zij als waardering een 
bloemetje verdient? 

Op vrijdag 10 november wordt er dan door 
vrijwilligers van Stichting Perspectief een bloemetje 
thuisbezorgd. 

Let op! Het is niet zo dat mantelzorgers die vorig jaar 
of al eerder zijn aangemeld vanzelfsprekend een 
bloemetje krijgen. Vindt u dat iemand een bloemetje 
verdient dan moet u deze altijd opnieuw aanmelden! 

Aanmelden voor dat verdient een bloemetje kan tot 3 november via 
stichting perspectief 024-6750939 of info@stg-perspectief.nl. 

Dopelingen
Beuningen: 
Lizz Loermans 
 
Ewijk: 
Max van Wijk 
Titan Ferero 
 
Huwelijk
Ewijk: Sofie Harbers en Reinoud Beimers 
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Maar wij willen ook heel graag de kinderen uit Ewijk en Winssen de 
kans geven om mee te doen. Hiervoor is het wel nodig dat er zich uit beide 
dorpen een aantal ouders of andere volwassenen bereid verklaren om de 
kinderen te helpen zich hierop voor te bereiden. Wij hopen dan ook dat deze 
mensen zich bij ons willen aansluiten zodat we er samen voor kunnen zorgen 
dat alle jongeren uit onze parochie die dat willen in april 2018 hun H. Vormsel 
kunnen ontvangen.

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

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

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

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

Bedankt

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

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

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

De contactraad, Ewijk
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Weurt

Allerzielen 2017 - Weurt

Tijdens de viering van woensdag 2 november om 19.00 uur herdenken we de 
overledenen van afgelopen jaar.

Mientje Hendriks - Albers ................................................... 87 jaar
Henny Rikken....................................................................... 83 jaar
Gerda Selten - Florax ........................................................... 86 jaar
Martien van Bergen.............................................................. 87 jaar
Nelly Kuijpers - Thonen ...................................................... 85 jaar

St Andreasfeest – Donderdag 30 november

Onze Geloofsgemeenschap in Weurt is een levende gemeenschap die door 
veel vrijwillig(st)ers gedragen wordt. Mensen die zich belangeloos inzetten en 
daarbij ook nog heel enthousiast zijn. Een grote groep mensen zijn er erg druk 
mee, ieder op zijn eigen manier in zijn groep, om zorg te dragen dat de 
Weurtse geloofsgemeenschap blijft bloeien. In de kerk, waar de pastor, 
geassisteerd door de kosters, acolieten en lectoren, het Andreaskoor, Our 
Choice met tekstgroep en de kindvriendelijke viering, de eucharistievieringen 
verzorgen. Daarbij de bloemendames die bij ieder viering zorgen dat er weer 
nieuwe verse bloemen op de altaren staan en de dame die de kerk schoon 
houdt. Ook rondom de kerk wordt door de hoveniers veel werk verricht op de 
begraafplaats en het urnenveld. In weer en wind zijn deze mensen altijd paraat 
om het kerkhof er netjes uit te laten zien. In de pastorie zijn ook veel mensen 
actief om verschillende activiteiten te verrichten. De gastdames en heren, de 
drukkers en de typistes van het Andreasblad en de kinderen en volwassenen
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wij als geloofsgemeenschap maar 20% van de ingeschrevenen kennen. “Die 
80% moet je zien te bereiken en opnieuw te interesseren.” 

Omdat onze penningmeester Bram Boon verhinderd was, liet Allard de nodige 
financiële cijfers zien. Conclusie was dat de parochie elk jaar € 120.000,= 
inteert. “En dat is maar een paar jaar vol te houden!”

Volgende spreker was Pastor Jan de Waal en hij verwoordde hetgeen mevr 
Stassen had verteld nog eens. 

Na de pauze was er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Mevrouw 
Ardi van Oosterhout van de vormselgroep Beuningen deed een oproep aan de 
drie overige geloofsgemeenschappen om zich aan te sluiten voor de 
vormselbereiding. Op 14 april ’18 zal onze bisschop alle vormelingen komen 
vormen in onze parochiekerk te Beuningen. 

Vanuit Ewijk kwam, naar aanleiding van de presentatie van de financiële 
cijfers, de opmerking dat de gepresenteerde cijfers te somber zijn: Er is nu 
rekening gehouden met een historisch lage rente op beleggingen. Dit zou de 
komende jaren kunnen gaan stijgen. Verder zijn de onderhoudskosten voor 
gebouwen relatief hoog begroot, terwijl de conditie van de gebouwen prima is. 
Door het gewenste conditieniveau te verlagen zijn de gebouwen nog steeds in 
acceptabele staat, maar ben je wel minder geldt kwijt aan gepland onderhoud. 

Andere vraag uit publiek was waarom er, ook in de weekenden van een 
patroonsfeest, in Beuningen op de zaterdagavonden toch een dienst is. De 
vertegenwoordiging van het Beuningse koor Komore meldde dat zij de 
vieringen al lang verzorgen als woord en communiedienst. 

De vertegenwoordiger van de Protestantse kerk vroeg ons om meer 
gezamenlijk te gaan doen, ieder vanuit zijn eigen geloofsovertuiging. Dit werd 
zeer positief ontvangen, we hebben namelijk veel gemeenschappelijk, zowel 
in de uitdagingen in geloof als de financiën en vastgoed. Tijdens de informele 
bijeenkomst die volgde kwamen er al toekomstige ideeën naar voren. 
Om te komen tot concrete ideeën zal op deze avond een vervolg komen, dat 
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Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

De patroon van de geloofsgemeenschap in Weurt is de Heilige 
Andreas. Een mens die in navolging van Jezus op weg is gegaan. De grote 
patroon van de overkoepelende parochie is Johannes XXIII. Een eenvoudige 
boerenzoon uit Bergamo, die op latere leeftijd priester werd en die toen ook in 
het Vaticaan werkzaam was.  Hij had een eenvoudige stelregel, 
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Als deze grote Heilige, die Paus mocht zijn aan het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw,  ’s avonds een beetje te moe was, dan zei hij: ”Heer onze 
God houdt het een beetje simpel en let zelf ook op uw winkel”.  

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

 30 

 
 
Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

 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 

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

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

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

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

Theo Coenders

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

Vormselviering in 2018, Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

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

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

De voorstelviering kan ook in de eigen kerk. De vormselviering zelf 
zal één mis voor de hele parochie zijn. Dit zal per keer in een andere kerk zijn. 
Dit jaar is gekozen voor de kerk van Beuningen. De datum hiervoor is ook al 
gereserveerd bij het bisdom en zal 14 april 2018 zijn. In Weurt en Beuningen 
zijn al jaren mensen actief in vormselwerkgroepen en zij gaan binnenkort met 
de voorbereidingen starten.
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Wat let u om een avondwake te doen en daags erna de crematie? In alle stilte 
of besloten kring? Wat let u om alleen een avondwake te doen en de daarop 
volgende begrafenis op een of ander kerkhof of begraafplaats daags erna in 
besloten kring te doen? Er zijn mogelijkheden te over.

Ik denk dat wij binnen onze geloofsgemeenschappen ons ook duidelijk open 
durven te stellen voor vragen die er waren en zijn bij mensen. Wij gaan over 
het algemeen binnen onze geloofsgemeenschappen erg ruimhartig om met 
vragen die er zijn betreffende de uitvaarten.

Ik zou willen afsluiten, juist in de dagen die komen als herinnering aan onze 
dierbare overledenen op 1 en 2 november, Aller Heilige, Aller Zielen. Denk er 
eens over na mensen. Een geloofsgemeenschap is er bij vreugde en bij 
verdriet, bij geboorte en bij afscheid.

Jan de Waal, Uw Pastor

Verslag Parochie-informatie avond
Op maandagavond 9 oktober jongstleden waren er ongeveer 90 
geïnteresseerden uit de vier geloofsgemeenschappen waren naar zaal Het 
Centrum in Weurt getogen. Naast parochianen was er ook een 
vertegenwoordiger van onze Protestantse geloofsgenoten. Onderwerp van 
gesprek was de toekomst van onze parochie.

Na de aftrap door Pastor Visschedijk en de vicevoorzitter Allard Hosman 
werd de avond geopend met een presentatie door mevrouw Petra Stassen. Als 
directeur van de Stichting kerkelijk waardebeheer heeft zij diverse processen 
rondom fusies en functiewijzigingen van kerkgebouwen begeleid. Zij hamerde 
er op dat je eerst met alle betrokkenen een visie moet formuleren hoe je 
inhoud wilt geven aan geloven, aan vieren, aan samenkomen. “Zoals bij 
vastgoed de locatie van belang is, zo is bij een visie op het geloof de kwaliteit 
van belang.” Vanuit de visie ga je kijken in welk gebouw je dat wilt gaan 
uitvoeren. Het vastgoed is dus duidelijk ondergeschikt aan de visie! Diaconie 
en pastoraat zijn de primaire taken van een parochie, gebouwen en financiën 
staan daar ten dienste van. Een ander opvallend punt wat ze noemde was dat 

Wat let u om een avondwake te doen en daags erna de crematie? In alle stilte 
of besloten kring? Wat let u om alleen een avondwake te doen en de daarop 
volgende begrafenis op een of ander kerkhof of begraafplaats daags erna in 
besloten kring te doen? Er zijn mogelijkheden te over.

Ik denk dat wij binnen onze geloofsgemeenschappen ons ook duidelijk open 
durven te stellen voor vragen die er waren en zijn bij mensen. Wij gaan over 
het algemeen binnen onze geloofsgemeenschappen erg ruimhartig om met 
vragen die er zijn betreffende de uitvaarten.

Ik zou willen afsluiten, juist in de dagen die komen als herinnering aan onze 
dierbare overledenen op 1 en 2 november, Aller Heilige, Aller Zielen. Denk er 
eens over na mensen. Een geloofsgemeenschap is er bij vreugde en bij 
verdriet, bij geboorte en bij afscheid.

Jan de Waal, Uw Pastor

Verslag Parochie-informatie avond
Op maandagavond 9 oktober jongstleden waren er ongeveer 90 
geïnteresseerden uit de vier geloofsgemeenschappen waren naar zaal Het 
Centrum in Weurt getogen. Naast parochianen was er ook een 
vertegenwoordiger van onze Protestantse geloofsgenoten. Onderwerp van 
gesprek was de toekomst van onze parochie.

Na de aftrap door Pastor Visschedijk en de vicevoorzitter Allard Hosman 
werd de avond geopend met een presentatie door mevrouw Petra Stassen. Als 
directeur van de Stichting kerkelijk waardebeheer heeft zij diverse processen 
rondom fusies en functiewijzigingen van kerkgebouwen begeleid. Zij hamerde 
er op dat je eerst met alle betrokkenen een visie moet formuleren hoe je 
inhoud wilt geven aan geloven, aan vieren, aan samenkomen. “Zoals bij 
vastgoed de locatie van belang is, zo is bij een visie op het geloof de kwaliteit 
van belang.” Vanuit de visie ga je kijken in welk gebouw je dat wilt gaan 
uitvoeren. Het vastgoed is dus duidelijk ondergeschikt aan de visie! Diaconie 
en pastoraat zijn de primaire taken van een parochie, gebouwen en financiën 
staan daar ten dienste van. Een ander opvallend punt wat ze noemde was dat 

die het Andreasblad en het Rondom Johannesblad rond brengen. Dan zijn er 
nog verschillende werkgroepen die zich bezig houden met liturgie, de 
communie en kerkbalans. Allemaal mensen die het fijn vinden om bezig te 
zijn voor onze geloofsgemeenschap. Op donderdag 30 november vieren wij in 
de kerk om 19.00 uur het St. Andreas feest. Andreas de patroonheilige van 
onze kerk. Daarna zal er in de pastorie een gezellig samen komen zijn voor 
alle vrijwilligers die, zoals boven genoemd, zich belangeloos in zetten voor 
onze geloofsgemeenschap. Met koffie, een drankje en een hapje.

De contactgroep nodigt iedereen, jong en oud uit, die zorgdragen voor onze 
geloofsgemeenschap om gezellig met ons te proosten op de een mooie 
toekomst samen. Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast 
worden met het opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van 
waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap.

De contactgroep H. Andreas te Weurt

Afscheid Miep Sanders van de Contactgroep H. Andreas Weurt

Vanaf de fusie op 1 januari 2015 waarbij de vier kerkdorpen binnen de gemeente 
Beuningen zijn opgegaan in de nieuwe parochie H. Johannes XXIII, kennen de 
aangesloten geloofsgemeenschappen hun eigen contactgroep. Zo is in Weurt vanaf 
die datum de contactgroep H. Andreas Weurt actief.

Een constante factor in die Weurtse contactgroep is Miep Sanders wel geweest. 
Vanuit het voormalig Weurtse parochiebestuur H. Andreas, heeft ook Miep de 
overstap gemaakt naar die nieuwe organisatie rondom de Weurtse kerk. Wij hebben 
Miep leren kennen als een kundig persoon die wist waarover zij sprak en die open 
stond voor andere en nieuwe ideeën. Ze was begaan met haar medeparochianen en 
was steeds attentvol bij geboorte, ziekte en overlijden.

Voor de fusie was Miep een groot aantal jaren actief lid geweest van het Weurts 
parochiebestuur. Met veel ziel en zaligheid heeft Miep haar kennis en 
deskundigheid ingebracht voor de Weurtse geloofsgemeenschap. In aanloop naar de 
fusie heeft zij ook zitting gehad in de stuurgroep die voor de moeilijke taak stond 
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Een laatste gedachte, van toepassing op Jan’s leven.

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

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

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

Beuningen

28 oktober: “Yet our flight begins as song”

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

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

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

U bent van harte welkom op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan open om 14.30 uur.
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P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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iets moeten doen aan de nieuwe doorstart voor onze geloofsgemeenschappen 
anno 2017. Want anders is het aan een dood paard trekken en wij weten 
allemaal, dat komt geen centimeter, geen millimeter vooruit. En het is erg om 
het dan te zien vergaan.

Jan de Waal, Uw Herder

Uitvaarten binnen onze geloofsgemeenschappen

Een van de werken van barmhartigheid is voor onze geloofsgemeenschappen 
het uitgeleide doen aan een dierbare overledene. Nu worden we de laatste tijd 
nog al eens geconfronteerd met overlijden van mensen die met onze 
geloofsgemeenschap betrokken zijn maar die geen kerkelijk afscheid hebben. 
Om welke reden dan ook, daar is natuurlijk iedereen vrij in.

Echter het doet de geloofsgemeenschappen pijn dat zij vaak niet in de 
gelegenheid gesteld worden om afscheid te nemen. Mijn vraag aan 
nabestaanden zou kunnen zijn namens alle vier de geloofsgemeenschappen:
“Worden we niet te vaak beïnvloed door de snelheid van onze tijd waarin wij 
leven, de zogenaamde effectiviteit die er moet zijn ook bij een overlijden?”

Worden we niet vaak onder emotionele druk gezet van: “U vraagt, wij 
draaien”. Wanneer een dierbare van u is overleden, kunnen wij de verzorging 
op ons nemen van het afleggen tot en met zeg maar de uitvaartdienst in het 
crematorium, in een uitvaartcentrum of wat en waar u wilt. Iedereen mag 
vragen, u vraagt en wij draaien.

Ik vind dat heel erg jammer, omdat juist binnen de liturgie die er is rondom 
het overlijden en rondom het uitgeleide doen, er troost geboden wordt vanuit 
de Schrift, vanuit een zeer lange en oude traditie.

Wij worden in onze huidige maatschappij steeds individueler. En toch zullen 
we eens de vraag stellen: Blijven we nog wel in herinnering? Want zelfs die 
mogelijkheid wordt aan onze geloofsgemeenschappen niet gegeven wat betreft 
het nalaten van een uitvaartdienst binnen een van onze geloofs-
gemeenschappen.
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om de organisatie van de vier kerkdorpen voor te bereiden op de door het bisdom in 
Den Bosch opgelegde fusie.

In de afgelopen jaren zette Miep zich o.a. zeer actief in voor de gezinsviering, 
communiewerkgroep, vormselwerkgroep en kerstviering voor de Weurtse kinderen. 
Ook de traditionele carnaval mis en bijzondere gebeurtenissen rondom Allerzielen 
en Allerheiligen werden met veel enthousiasme door haar begeleid en ondersteund.

Binnen de contactgroep H. Andreas Weurt heeft Miep in het bijzonder de belangen 
van de gastdames, bloemendames en interieurverzorgsters op een prima wijze 
behartigd.

Na zoveel intensieve en actieve jaren voor de Weurtse geloofsgemeenschap heeft 
Miep enkele maanden geleden te kennen gegeven haar lidmaatschap van de 
contactgroep H. Andreas Weurt te beëindigen. Voor de zomervakantie heeft de 
contactgroep al afscheid van Miep genomen en
werd - mede namens de Weurtse geloofsgemeenschap - de bijzondere waardering 
voor haar jarenlange inzet uitgesproken. Als vrijwilliger van de Weurtse gemeen-
schap zullen wij Miep gelukkig nog regelmatig blijven zien.

Miep, heel erg bedankt voor jouw Inzet!

Contactgroep H. Andreas Weurt,
Jan de Waal, Ellen Kersten,
Bernard Aalbers en Peter Reijnen.

Weurt neemt afscheid van Jo Hendriks als collectant

Op een zondagochtend tientallen jaren geleden, vergezelde Jo Hendriks zijn 
echtgenote naar het gemengd koor van de Weurtse parochie H. Andreas. Samen 
zouden zij de dienst bijwonen, Riet als lid van het zangkoor en Jo als een van de 
vele kerkbezoekers.

Na afloop van de dienst werd door een bestuurslid van het toenmalig 
parochiebestuur gevraagd of hij de functie van collectant wilde overnemen van 
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Samen te midden van medemensen en niet van boven af. Samen een 
volkskerk, dat is en blijft mijn droom voor de toekomst in ons Nederland.

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

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

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

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

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

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

“Het verhalenuurtje” gaat weer van start

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Rosy Coenen 024-6777454 of Gerda 
Hulsen 024-6777536 of kijk eens op www.johannesxxiii.nl
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iemand die na vele jaren van vrijwilligerswerk ermee was gestopt. Jo bedacht zich 
geen enkel moment en stemde direct in met het verzoek. Vanaf toen zat hij tijdens 
de goed bezochte H. Mis van zondagochtend voor vele jaren om 10.00 uur en later 
om 9.30 uur als collectant in de eerste bank rechts vooraan.

Jo was iedere zondag aanwezig en de Weurtse parochie kon altijd op hem rekenen. 
Als blijk van waardering heeft hij in 2007 als een van de eerste vrijwilligers rondom 
de Weurtse kerk het Andreaskruis opgespeld gekregen. Deze speld werd en wordt 
nog steeds jaarlijks tijdens de vrijwilligersavond toegekend aan een vrijwilliger met 
bijzondere verdienste rondom de Weurtse kerk. Inmiddels heeft Jo de leeftijd van de 
allersterkste bereikt en woont op een appartement in Beuningen. Vanwege zijn hoge 
leeftijd kan Jo zijn vrijwilligerswerk binnen de Weurtse geloofsgemeenschap als 
collectant niet meer uitoefenen. Met veel waardering willen wij Jo bijzonder 
dankzeggen voor zijn inzet van tientallen jaren binnen de Weurtse geloofs-
gemeenschap. Jo het gaat je verder goed in Beuningen.

Contactgroep H. Andreas Weurt

’N echte ouwe Wurtse mins

Een echte ouwe Wurtse mins, die kom je niet veel meer tegen.
Ze zitten heel knus lekker thuis en willen graag rustig leven.
Maar vertellen dat doen ze graag, over de goeie ouwe tijd.
Ze denken daaraan met weemoed terug en hebben soms wat spijt.

Je moet die echte ouwe hebben, van voor de oorlogsjaren.
Die werkten nog veel met hun handen, die zaten soms vol met blaren.
Hard werken was het op de fabriek, de boerderij, of op d’n oven.
Alleen zondags hadden ze vrij, om dan de’n Heer te loven.

Moeder die kreeg kind na kind, ze voelde zich soms een sloof.
De mensen hielden zich overeind, door hun intens geloof.
Op klompen liep men door de week, ge had maar een paar schoên.
Er was ook niet veel vertier, nee, er was niet veel te doen.

Het is altijd zo geweest!
Een uitspraak die we maar al te vaak horen als we het hebben over kerk-zijn 
anno 2017. Ik durf echter te beweren dat het heel erg onderhevig is aan stevige 
veranderingen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de pastoor het voor het 
zeggen heeft. En de pastoor de dienst uitmaakt. Wij zullen het samen moeten 
doen.

Bisschop Gerard de Korte, onze huidige bisschop van ’s Hertogenbosch, heeft 
in zijn stuk “Bouwen en vertrouwen” geschreven dat iedere gedoopte 
verantwoordelijk is voor de opbouw van de kerk als geloofsgemeenschap.
In dit stukje wil ik u ook heel duidelijk aanbieden dat wij die verantwoor-
delijkheid op ons dienen te nemen. Want wij als pastores zijn ook maar 
voorbijgangers. Wij mogen aan de rand staan van de weg van een 
geloofsgemeenschap. Wij hopen dat in de geloofsgemeenschap iets groeit 
voor de toekomst. Maar als wij ervan uit gaan “het is altijd zo geweest” dan 
zijn we wel verkeerd bezig.

Natuurlijk gaan wij vanuit een traditie te werk, maar wel in onze eigen tijd, in 
deze tijd, in de moderne tijd. Niet angstig zijn mensen, dat wij verwondingen 
die eerder gemaakt zijn verliezen, maar nieuwe huid ervaren. Het nieuwe 
lichaam zien groeien binnen ons zelf. Laten wij er niet vanuit gaan dat het 
allemaal verloren is. Misschien wordt onze geloofsgemeenschap wel wat 
kleiner, er zal altijd, als u dat tenminste wilt, een levendige geloofs-
gemeenschap kunnen blijven bestaan. Het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid waar ieder een plek in mag hebben, waar naar elkaar geluisterd 
kan worden. Waarin wij op een bepaalde manier liturgie vieren, waarin wij 
diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel 
duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd 
opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is 
terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die 
vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar 
als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start 
te maken. Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel 
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Weurt

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

DE GROTE TOON

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

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

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

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

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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Alleen met kermis was het feest, dan kon je ook fijn dansen.
Ja dan gingen de jongelui, ook voor het eerst eens sjansen.
Danstenten, soms drie of vier, stonden in het dorp te lonken.
Een draaimolen en schommels, stonden voor de jeugd te pronken.

En had je dan een borreltje op, ja dan had je echt plezier.
Vrolijk zingend over de straat, dat was toen het vertier.
Dan met de hele troep naar huis, nog lekker koffie drinken.
Met sterke verhalen over toen, daarna nog een keertje klinken.

Zo was het vroeger in ons dorp, de dorpelingen praatten ook nog plat.
En iedereen had ons dorpje lief, want het was onze grootste schat.
Zo kan een echte ouwe Wurtse mins, de jeugd nog veel vertellen.
Over die goeie ouwe tied. Ge mot um mar uns bellen.

JAN MIT ’T ROAKELIEZER.
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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 Benschop Trudy Teunissen

Charles Perlo
Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 17 december 2017.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 30 november naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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't Was een mooi huiske wat prachtig paste in de landelijke omgeving.
Een verweerd rieten dak waarop aan de regenkant mos groeide, de groene vensters 
en de kleine raampjes gaven het geheel iets sprookjesachtig. Voor het huis stond de 
waterput en daarnaast een grote slijpsteen. Een grindpad liep naar het kleine 
bongertje waar hij fruitbomen had staan met allerlei soorten fruit. Een stuk of tien 
pruimenbomen "Eldense blauwen" en "Rijne fikken", twee bomen met vroege 
glasappeltjes en een oude sterappelenboom vormde de bongerd. Achter het huis lag 
een klein moestuintje, “d’n hof,” voor de vroege en late piepers en groenten.
Het huiske was maar sober ingericht, eigenlijk op het armoedige af, maar wij 
vonden het als kinderen erg knus. Als je binnen stapte kwam je in het gûtje 
(bijkeuken). Het enigste wat de grote Toon er had staan was een grote zinken 
emmer die altijd vol fris putwater stond met een pollepel erin waarmee je de dorst 
kon lessen. In de huiskamer stond onder de hoge schoorsteen een klein kacheltje het 
"duveltje" en ernaast een prosstoel. De grote tafel welke voor de raam stond met 
vier rieten stoelen er omheen waarop een tafelzeil met groene en witte figuren erop, 
vormde het zitje. Aan de wand hing naast de grote hangkast een grote Fries klok die 
hard en monotoon tikte en om het halfuur sloeg. In het slaapkamertje stond een 
groot eenpersoonsbed, een zogenaamde twijfelaar. De twee grote kussens op 
mekaar met kussenslopen van geruit spul, met rode en witte blokjes en de witte 
sprei, maakte op mij als kind veel indruk. De vloeren in de beide kamers bestonden 
uit grijze estriken en in het gûtje lagen gewone metselstenen, die mooi rood 
opkleurde van de schrobbeurt die de grote Toon elke week uitvoerde.
Wij gingen er als kinderen graag naar toe, vooral mijn oudste broer en ik.
"We goan naar de grote Toon!" riepen we dan nar ons Ma of Pa.
"Goade wèr nar "Tikolo", zei ons Pa dan wel eens lachend, want hij had voor de 
grote Toon allerlei bijnamen. Ja dat was vroeger altijd de gewoonte in ons dorpke 
om de mensen een bijnaam te geven.
Toch was de grote Toon niet zo bar groot, maar hij was houterig mager, met een 
verweerd gezicht, grijze verwilderde haren en een grote neus. Een stuk of vier grote 
gele taanden in de mond, staken een klein beetje vooruit als hij lachte.
Daarbij had hij zijn grote lange kromme benen gestoken in een grauwe 
manchesterboks die flodderig om z'n kont ging. Z'n grote voeten zaten in grote 
zwarte sajetsokken. Hij had als schoeisel platte lage klompen met brede riemen die 
half over de schulp van elke klomp waren bevestigd. Met het groot geruit bazaroen 
was z'n werkendaagse plunje compleet.
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iemand die na vele jaren van vrijwilligerswerk ermee was gestopt. Jo bedacht zich 
geen enkel moment en stemde direct in met het verzoek. Vanaf toen zat hij tijdens 
de goed bezochte H. Mis van zondagochtend voor vele jaren om 10.00 uur en later 
om 9.30 uur als collectant in de eerste bank rechts vooraan.

Jo was iedere zondag aanwezig en de Weurtse parochie kon altijd op hem rekenen. 
Als blijk van waardering heeft hij in 2007 als een van de eerste vrijwilligers rondom 
de Weurtse kerk het Andreaskruis opgespeld gekregen. Deze speld werd en wordt 
nog steeds jaarlijks tijdens de vrijwilligersavond toegekend aan een vrijwilliger met 
bijzondere verdienste rondom de Weurtse kerk. Inmiddels heeft Jo de leeftijd van de 
allersterkste bereikt en woont op een appartement in Beuningen. Vanwege zijn hoge 
leeftijd kan Jo zijn vrijwilligerswerk binnen de Weurtse geloofsgemeenschap als 
collectant niet meer uitoefenen. Met veel waardering willen wij Jo bijzonder 
dankzeggen voor zijn inzet van tientallen jaren binnen de Weurtse geloofs-
gemeenschap. Jo het gaat je verder goed in Beuningen.

Contactgroep H. Andreas Weurt

’N echte ouwe Wurtse mins

Een echte ouwe Wurtse mins, die kom je niet veel meer tegen.
Ze zitten heel knus lekker thuis en willen graag rustig leven.
Maar vertellen dat doen ze graag, over de goeie ouwe tijd.
Ze denken daaraan met weemoed terug en hebben soms wat spijt.

Je moet die echte ouwe hebben, van voor de oorlogsjaren.
Die werkten nog veel met hun handen, die zaten soms vol met blaren.
Hard werken was het op de fabriek, de boerderij, of op d’n oven.
Alleen zondags hadden ze vrij, om dan de’n Heer te loven.

Moeder die kreeg kind na kind, ze voelde zich soms een sloof.
De mensen hielden zich overeind, door hun intens geloof.
Op klompen liep men door de week, ge had maar een paar schoên.
Er was ook niet veel vertier, nee, er was niet veel te doen.

Het is altijd zo geweest!
Een uitspraak die we maar al te vaak horen als we het hebben over kerk-zijn 
anno 2017. Ik durf echter te beweren dat het heel erg onderhevig is aan stevige 
veranderingen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de pastoor het voor het 
zeggen heeft. En de pastoor de dienst uitmaakt. Wij zullen het samen moeten 
doen.

Bisschop Gerard de Korte, onze huidige bisschop van ’s Hertogenbosch, heeft 
in zijn stuk “Bouwen en vertrouwen” geschreven dat iedere gedoopte 
verantwoordelijk is voor de opbouw van de kerk als geloofsgemeenschap.
In dit stukje wil ik u ook heel duidelijk aanbieden dat wij die verantwoor-
delijkheid op ons dienen te nemen. Want wij als pastores zijn ook maar 
voorbijgangers. Wij mogen aan de rand staan van de weg van een 
geloofsgemeenschap. Wij hopen dat in de geloofsgemeenschap iets groeit 
voor de toekomst. Maar als wij ervan uit gaan “het is altijd zo geweest” dan 
zijn we wel verkeerd bezig.

Natuurlijk gaan wij vanuit een traditie te werk, maar wel in onze eigen tijd, in 
deze tijd, in de moderne tijd. Niet angstig zijn mensen, dat wij verwondingen 
die eerder gemaakt zijn verliezen, maar nieuwe huid ervaren. Het nieuwe 
lichaam zien groeien binnen ons zelf. Laten wij er niet vanuit gaan dat het 
allemaal verloren is. Misschien wordt onze geloofsgemeenschap wel wat 
kleiner, er zal altijd, als u dat tenminste wilt, een levendige geloofs-
gemeenschap kunnen blijven bestaan. Het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid waar ieder een plek in mag hebben, waar naar elkaar geluisterd 
kan worden. Waarin wij op een bepaalde manier liturgie vieren, waarin wij 
diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel 
duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd 
opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is 
terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die 
vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar 
als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start 
te maken. Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel 
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Ze denken daaraan met weemoed terug en hebben soms wat spijt.

Je moet die echte ouwe hebben, van voor de oorlogsjaren.
Die werkten nog veel met hun handen, die zaten soms vol met blaren.
Hard werken was het op de fabriek, de boerderij, of op d’n oven.
Alleen zondags hadden ze vrij, om dan de’n Heer te loven.

Moeder die kreeg kind na kind, ze voelde zich soms een sloof.
De mensen hielden zich overeind, door hun intens geloof.
Op klompen liep men door de week, ge had maar een paar schoên.
Er was ook niet veel vertier, nee, er was niet veel te doen.

Het is altijd zo geweest!
Een uitspraak die we maar al te vaak horen als we het hebben over kerk-zijn 
anno 2017. Ik durf echter te beweren dat het heel erg onderhevig is aan stevige 
veranderingen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de pastoor het voor het 
zeggen heeft. En de pastoor de dienst uitmaakt. Wij zullen het samen moeten 
doen.

Bisschop Gerard de Korte, onze huidige bisschop van ’s Hertogenbosch, heeft 
in zijn stuk “Bouwen en vertrouwen” geschreven dat iedere gedoopte 
verantwoordelijk is voor de opbouw van de kerk als geloofsgemeenschap.
In dit stukje wil ik u ook heel duidelijk aanbieden dat wij die verantwoor-
delijkheid op ons dienen te nemen. Want wij als pastores zijn ook maar 
voorbijgangers. Wij mogen aan de rand staan van de weg van een 
geloofsgemeenschap. Wij hopen dat in de geloofsgemeenschap iets groeit 
voor de toekomst. Maar als wij ervan uit gaan “het is altijd zo geweest” dan 
zijn we wel verkeerd bezig.

Natuurlijk gaan wij vanuit een traditie te werk, maar wel in onze eigen tijd, in 
deze tijd, in de moderne tijd. Niet angstig zijn mensen, dat wij verwondingen 
die eerder gemaakt zijn verliezen, maar nieuwe huid ervaren. Het nieuwe 
lichaam zien groeien binnen ons zelf. Laten wij er niet vanuit gaan dat het 
allemaal verloren is. Misschien wordt onze geloofsgemeenschap wel wat 
kleiner, er zal altijd, als u dat tenminste wilt, een levendige geloofs-
gemeenschap kunnen blijven bestaan. Het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid waar ieder een plek in mag hebben, waar naar elkaar geluisterd 
kan worden. Waarin wij op een bepaalde manier liturgie vieren, waarin wij 
diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel 
duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd 
opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is 
terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die 
vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar 
als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start 
te maken. Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel 
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